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  :                               القسم القانون: الموصل                  الكلية : الجامعة 

  )بكالوريوس: (الشهادة )                مسائي: (الدراسة 

 :اسم دورة التخرج :                      رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٥-٢٠٠٤: سنة التخرج 

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول  ٨٣,٣٥٦ ضحى مجبل سليمان  .١
 األول ٧٩,٨٧ جوهر محمد عبد اهللا  .٢
 األول ٧٨,٠٣٨ احمد فارس ادريس  .٣
 األول ٧٤,٦٥٤ عبد المنعم عاشج ظاهر  .٤
 األول ٧٣,٣٥٧ فارس سعد اهللا محمد  .٥
 األول ٧٣,٢٧٤ احمد محمد سلطان   .٦
 األول ٧٢,٥١٢ امير زكي محمد   .٧
 األول ٧١,٥٣٨ ادريس حاضر هيشان  .٨
 األول ٧١,٠٠٦ هرن عبد الكريم محمد   .٩

 األول ٧٠,٨٧٨ زمن عدنان محمد  .١٠
 األول ٧٠,٣٨٢ حسين ابراهيم حمدان  .١١
 األول ٧٠,١١ عدنان خير اهللا جاسم  .١٢
 األول ٦٩,٩٤٩ عامرة اسماعيل محمد .١٣
 األول ٦٩,٦٨١ سفر ارشد احمد  .١٤
 األول ٦٩,٤٤٤ محمد عادل يونس  .١٥
 األول ٦٩,٢٤٧ هشام طالب خضير   .١٦
 األول ٦٩,٢٣٩ روعة صالح مصلح .١٧
 األول ٦٨,٤٨٨ فتحي ذنون اسماعيل  .١٨
 األول ٦٨,٤٤٦ صبحي احمد خليل  .١٩
 األول ٦٧,٦١١ زياد طارق محمود  .٢٠
 األول ٦٧,١٣٢ عبد اهللا خضير سالم  .٢١
 األول ٦٧,٠٣٢ محمد رشيد احمد .٢٢

٦٣٣٢ 
 ٣٠/٦/٢٠٠٥في 



 

 )١٢-٣(

 الدور الذي تخرج منه معدلال اسم الطالب الثالثي ت
 األول ٦٦,٩٢٩ اياد عيسى حمد عبداهللا .٢٣
 األول ٦٦,٧٢٧ خالص عارف عبد الحميد .٢٤
 األول ٦٦,٦٤ محمد انور فتحي  .٢٥
 األول  ٦٦,٢٣٧ بدر الدين نجم الدين عثمان  .٢٦
 األول  ٦٦,١٢٨ وسن محمود اسماعيل  .٢٧
 األول ٦٦,٠٦١ حنان داؤد سلمان .٢٨
 األول ٦٦,٠٥٩ سليمان حامد احمد  .٢٩
 األول ٦٦,٠٢٦ ماهر فواز جبار  .٣٠
 األول ٦٦,٠٠١ ياسر عبد الجواد احمد  .٣١
 األول ٦٥,٩٧١ بسام ابراهيم مجول  .٣٢
 األول ٦٥,٨٥٧ عماد ابراهيم خلف  .٣٣
 األول ٦٥,٨٤٦ مزهر احمد محمد  .٣٤
 األول ٦٥,٧٧ هشيار خالد محمد .٣٥
 األول ٦٥,٦٨٥ احمد عبد اهللا طه .٣٦
 األول ٦٥,٣٧٨ فمنهل محمد خل .٣٧
 األول ٦٥,١٨٦ قبيس شوكت قطب .٣٨
 األول ٦٥,١٤٤ نشوان علي حمادي  .٣٩
 األول ٦٥,٠٨٦ محمد منصور عبد الرزاق .٤٠
 األول ٦٤,٨٦٧ باسل علي سلطان  .٤١
 األول ٦٤,٧٦ نزار  شفيع رقيب    .٤٢
 األول ٦٤,٥٧٤ سليمان محمد سعيد  .٤٣
 األول ٦٤,٥١٨ ايهاب حسين  شحاذة  .٤٤
 األول ٦٤,٤٢٤ مضان فالح حسن ر .٤٥
 األول ٦٤,٢٦٨ جاسم محمد عبد اهللا  .٤٦
 األول ٦٤,٠٠٣ عماد سالم عبد اهللا  .٤٧
 األول ٦٣,٩١٦ صباح علي عبد الرزاق  .٤٨
 األول ٦٣,٧٦٢ محمد فوزي احمد  .٤٩



 

 )١٢-٤(

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول ٦٣,٦٨٥ ساهر دهام  محمود  .٥٠
 األول ٦٣,٦٦٤ يم شيت عبد الغفور ابراه .٥١
 األول ٦٣,٦٦ قحطان رشيد هفن  .٥٢
 األول ٦٣,٥٣١ مصعب محمد شرابي  .٥٣
 األول ٦٣,٤٧٧ تغريد علي رشيد .٥٤
 األول ٦٣,١٧٢ محمد صباح كريم  .٥٥
 األول ٦٢,٩٦٤ تركي حسين محمد  .٥٦
 األول ٦٢,٩٣٩ امجد عبد اهللا مرعي  .٥٧
 األول ٦٢,٨٥ محمد منذر نعمان  .٥٨
 األول ٦٢,٥٠٩ س زهير حازم يون .٥٩
 األول ٦٢,٤٧٣ صبا هاشم هادي  .٦٠
 األول ٦٢,٤٢٧ عبد الرحمن اسماعيل عبد الرحمن    .٦١
 األول ٦٢,٣١١ اياد عبد اهللا خضر  .٦٢
 األول ٦٢,٢٩٧ خضر الياس سلطان  .٦٣
 األول ٦٢,٠٤٧ علي طالب حميد  .٦٤
 األول ٦١,٩٧ خنساء ناطق صابر  .٦٥
 لاألو ٦١,٨١٢ ابراهيم خليل ابراهيم  .٦٦
 األول ٦١,٧٧٨ وليد عبد  اهللا حسن  .٦٧
 األول ٦١,٧٧ عامر حادي عبد اهللا .٦٨
 األول ٦١,٦٢٣ رمضان صبار عبد اهللا  .٦٩
 األول ٦١,٥٤٣ عمر سعيد محمود  .٧٠
 األول ٦١,٥٣٤ عبد الحميد عبد اهللا حسن  .٧١
 األول ٦١,٤٣٣ قيدار سعيد احمد  .٧٢
 األول ٦١,٣٨٤ غالب غانم سعد اهللا  .٧٣
 األول ٦١,٣٥١ حسام الدين لقاء غائب  .٧٤
 األول ٦١,٢١١ خالدة علي يونس  .٧٥
 األول ٦١,١٨٧ وسام فتحي ابراهيم   .٧٦



 

 )١٢-٥(

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول ٦٠,٩٤٢ يوسف جميل فتحي  .٧٧
 األول ٦٠,٨٤٢ سعد احمد خضير  .٧٨
 األول ٦٠,٨٣٣ جمال ابراهيم حسين  .٧٩
 األول ٦٠,٦٨ فى سمير عبد الغفور مصط .٨٠
 األول ٦٠,٦٥٣ يسرى احمد خضير  .٨١
 األول ٦٠,٦٢٩ مهدي صالح خليل  .٨٢
 األول ٦٠,٥٥٨ ثائر حسين علي  .٨٣
 األول ٦٠,٥٣١ زامل نادر حميد  .٨٤
 األول ٦٠,١٣٥ عبد الجبار عبد الرحمن حمادي   .٨٥
 األول ٥٩,٩٩٨ شعالن ابراهيم عرب  .٨٦
 األول ٥٩,٨٩٧ صدام حسين موسى  .٨٧
 األول ٥٩,٨٧٦ قاسم يونس ظافر  .٨٨
 األول ٥٩,٨٧ يوسف صالح محمد  .٨٩
 األول ٥٩,٨٢٢ صالح احمد صالح  .٩٠
 األول ٥٩,٨١٥ اسحاق ابراهيم موسى  .٩١
 األول ٥٩,٧٨٤ بسمة غازي احمد  .٩٢
 األول ٥٩,٦٠٨ نشوان راغب ادريس  .٩٣
 األول ٥٩,٥٤٣ احمد فارس فرحان   .٩٤
 لاألو ٥٩,٤١٧ حنان عز الدين عبد السالم  .٩٥
 األول ٥٩,٣٢١ طالب فارس فقي  .٩٦
 األول ٥٩,٢٩١ سليمان طعمة اسماعيل  .٩٧
 األول ٥٩,٢١٤ ثامر الياس حسن  .٩٨
 األول ٥٩,٠٠٤ خلف حسون عزيز  .٩٩

 األول ٥٨,٩٥٧ سعد احمد محمود   .١٠٠
 األول ٥٨,٨٩٢ شعالن محمد حسين  .١٠١
 األول ٥٨,٨٦٣ محمد كمال اسماعيل  .١٠٢
 األول ٥٨,٨٤٨ مدين غانم عبد اهللا  .١٠٣



 

 )١٢-٦(

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول ٥٨,٤٧٩ معن محمد علي  .١٠٤
 األول ٥٨,٤٧٣ احمد مؤيد جالل الدين  .١٠٥
 األول ٥٨,٣٥٧ رائد محمد بيوض  .١٠٦
 األول ٥٨,٢٧٢ صهباء حكمت الياس  .١٠٧
 األول ٥٨,١٥٤ احمد محمد قاسم  .١٠٨
 األول ٥٨,١٠٦ فالح يونس صالح  .١٠٩
 األول ٥٨,٠٤٧ يل ابراهيم صبحي خل .١١٠
 األول ٥٨,٠٢ مضر عدنان عبد النافع  .١١١
 األول ٥٧,٩٩٦ عبد الستار خلف جاسم  .١١٢
 األول ٥٧,٩٠٩ عمر حامد نجم   .١١٣
 األول ٥٧,٧٩١ يونس محمد صالح  .١١٤
 األول ٥٧,٧٨٤ مصطفى نور الدين محمد صالح  .١١٥
 األول ٥٧,٧٥٦ محمد عبد العالي غزال    .١١٦
 األول ٥٧,٧٠٨ طالل سالم احمد .١١٧
 األول ٥٧,٦٨٨ محمد فريد حامد  .١١٨
 األول ٥٧,٥٩٢ ساعد زين العابدين ساعد .١١٩
 األول ٥٧,٥٥٣ زهير سالم صالح  .١٢٠
 األول ٥٧,٥١١ محمد عبد الكريم صالح  .١٢١
 األول ٥٧,٥٠٢ سعود محمد حسن  .١٢٢
 األول ٥٧,٤٢٦ وائل سعدي محمود  .١٢٣
 األول ٥٧,٤٠٥ رعد محمد طاهر عبد اهللا  .١٢٤
 األول ٥٧,٢٥٤ س صباح محمد فرا .١٢٥
 األول ٥٧,١٦٤ حاتم علي احمد  .١٢٦
 األول ٥٧,١٣ عبد عبد اهللا محمد  .١٢٧
 األول ٥٧,٠٨١ عبد الستار سليمان عبد اهللا  .١٢٨
 األول ٥٦,٩٩ قاسم ميسر قاسم  .١٢٩
 األول ٥٦,٩٤٧ يوسف يونس ابراهيم .١٣٠



 

 )١٢-٧(

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول ٥٦,٨٠٨ مرادجاسم محمد  .١٣١
 األول ٥٦,٨٠٥ كفاح علي عبد .١٣٢
 األول ٥٦,٧٣٦ مهند غازي جاسم .١٣٣
 األول ٥٦,٦٧٢ يوسف سليمان محمود .١٣٤
 األول ٥٦,٦٣٢ فراس ميسر محمود .١٣٥
 األول ٥٦,٥١٥ احمد صلبي هالل .١٣٦
 األول ٥٦,٥٠٩ محمد سلطان محمد .١٣٧
 األول ٥٦,٤٩٨ نبيل محمد صالح .١٣٨
 ولاأل ٥٦,٢٦٧ خضر رمضان مطر .١٣٩
 األول ٥٦,٢١٥ عبد الجبار عبود رمضان .١٤٠
 األول ٥٦,٢٠٨ عبيد حمود مطرب .١٤١
 األول ٥٦,٢ مراد ميرزا الياس .١٤٢
 األول ٥٥,٩٢ اياد عبد الحميد محمد .١٤٣
 األول ٥٥,٧٢٥ صدقي محمد احمد .١٤٤
 األول ٥٥,٧٢ فراس مشعل خطاب .١٤٥
 األول ٥٥,٦٦٧ نبيل اسماعيل ياسين .١٤٦
 ولاأل ٥٥,٦٤٣ محمد رافت خالد .١٤٧
 األول ٥٥,٥٢٥ نبيل نذير احمد .١٤٨
 األول ٥٥,٤٨٨ صالح مصلح حمود .١٤٩
 األول ٥٥,٣٢٦ محمد نوري احمد .١٥٠
 األول ٥٤,٩٦٤ سالم جاسم محمد .١٥١
 األول ٥٤,٩٦ علي ذياب نجم .١٥٢
 األول ٥٤,٧٨٥ برع خلف علي .١٥٣
 األول ٥٤,٦١٨ نور الدين سعيد موسى .١٥٤
 األول ٥٤,٥٧٤ علي طالل محمد علي .١٥٥
 األول ٥٤,٥٠١  الحميد عمرايمان عبد .١٥٦
 األول ٥٤,٣٩٩ مهند سعد اهللا سلوم  .١٥٧



 

 )١٢-٨(

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول ٥٤,٣٨٩ علي عبد المحسن حسن .١٥٨
 األول ٥٤,٢٦٧ محمد حسن خضير .١٥٩
 األول ٥٤,٢١٦ صبحي محمد سلطان .١٦٠
 األول ٥٤,١٩٧ صدام عبد الستار خليل .١٦١
 األول ٥٣,٧٩٩ احمد هيثم خالد .١٦٢
 األول ٥٣,٥١٢ محمد كنعان خليل  .١٦٣
 األول ٥٣,٢٧٢ حازم حمزة ذياب .١٦٤
 األول ٥٣,٢٣٩ غني صالح نجم .١٦٥
 األول ٥٢,٨٥٤ دحام ياسين رجب .١٦٦
 األول ٥٢,٥٠٢ صائب ابراهيم حميدان .١٦٧
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  :                        القسم        القانون: الموصل                  الكلية : الجامعة 

  )بكالوريوس: (الشهادة )                مسائي: (الدراسة 

 :اسم دورة التخرج :                      رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٥-٢٠٠٤: سنة التخرج 

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 الثاني ٦١,٧٦١ امل طه ياسين  .١
 الثاني ٦٠,٢٢١ احمد ابراهيم صالح  .٢
 الثاني ٥٧,٩٠٢ رياض رشيد فتاح  .٣
 الثاني ٥٧,٨١٧ بشرى عبد اهللا عدوان  .٤
 الثاني ٥٧,٤٥١ صدام عساف حسن  .٥
 الثاني ٥٦,٧٩٦ حافظ ذنون يونس  .٦
 الثاني ٥٦,٦١٦ امير نزار حميد  .٧
 الثاني ٥٦,٣٣٩ ياسر حمود كتاب  .٨
 الثاني ٥٦,٢٥٢ عيسى عبد خالد  .٩

 الثاني ٥٦,٠٦٢ ف نبيل محمدطي .١٠
 الثاني ٥٥,٩٦١ ناصر محمد عطية .١١
 الثاني ٥٥,٧٠٤ اسعد سعدي مهدي .١٢
 الثاني ٥٥,٤٨٥ دحام ابراهيم محمد .١٣
 الثاني ٥٥,٤٠٢ منهل مظفر داؤد .١٤
 الثاني ٥٥,١٦٩ محمود ادريس جاسم .١٥
 الثاني ٥٥,١٠٥ صديق محمد سعيد .١٦
 الثاني ٥٤,٩٦٩ علي محمد محمود .١٧
 الثاني ٥٤,٤٨١ ر صديق مصطفىابو بك .١٨
 الثاني ٥٤,٤٧٩ محمد عبد فاضل .١٩
 الثاني ٥٤,٤٢٨ محمد احمد ابراهيم .٢٠
 الثاني ٥٤,٤٢٣ فرحان احمد علي .٢١
 الثاني ٥٤,٣٧٧ منذر محمد علي .٢٢

١٠٥٢٩ 
 ٣/١٠/٢٠٠٥في 



 

 )١٢-١١(

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 الثاني ٥٤,٣٤٤ ياسر شاكر منذر .٢٣
 الثاني ٥٤,٢٨٧ عبد اهللا محمد طاهر .٢٤
 الثاني ٥٤,٢٤٥ رافع عبد اهللا حسين .٢٥
 الثاني ٥٤,٢ وسن عبد الجبار خليل .٢٦
 الثاني ٥٤,٠٢٣ عبد اهللا جاسم علي .٢٧
 الثاني ٥٣,٩٨٣ صدام محمد حمد .٢٨
 الثاني ٥٣,٨٧٣ ياسر سالم عبد العزيز .٢٩
 الثاني ٥٣,٧٦٤ سمير اسماعيل مشكو .٣٠
 الثاني ٥٣,٦٨٧ عمار عبد الكريم حامد .٣١
 الثاني ٥٣,٦٨١ مد حسين عليمح .٣٢
 الثاني ٥٣,٥٥١ احمد سالم علي .٣٣
 الثاني ٥٣,٤١٤ ابراهيم مصلح حميد .٣٤
 الثاني ٥٣,٢٨٥ حسين محمد عزيز .٣٥
 الثاني ٥٣,١٦١ احمد طالل محمد .٣٦
 الثاني ٥٣,١١١ محمد محمود محمد .٣٧
 الثاني ٥٣,١٠٥ لؤي احمد عبد اهللا .٣٨
 الثاني ٥٢,٨٤٤ غسان ذنون عزاوي .٣٩
 الثاني ٥٢,٧٣٩  مؤيد محمدمصعب .٤٠
 الثاني ٥٢,٦٨ صباح نور الدين محمد .٤١
 الثاني ٥٢,٥٢٧ عمار سليمان ايوب .٤٢
 الثاني ٥٢,٤٥٩ صالح جاسم عبد اهللا .٤٣
 الثاني ٥٢,٤٢٦ مصلح ابراهيم سليمان .٤٤
 الثاني ٥٢,٠٩٦ وضاح طارق عبد اهللا .٤٥
 الثاني ٥١,٨٩٥ محمد رشدي عبد المنعم .٤٦
 الثاني ٥١,٧٥٥ خليل موسى سليمان .٤٧
 الثاني ٥١,٧٥٥ محمد موسى محمود .٤٨
 الثاني ٥١,٦٩٥ داؤد سليمان بدل .٤٩



 

 )١٢-١٢(

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 الثاني ٥١,٥٨٢ بهزاد نوري حجي .٥٠
 الثاني ٥١,٤٢٢ مازن جالل بشير .٥١
 الثاني ٥١,٤٠٣ محمد صديق انيس .٥٢
 الثاني ٥١,٠٥٥ عادل عابد عفين .٥٣

  
 


