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 )١١-٢(

  :                               القسم القانون: الموصل                  الكلية : الجامعة 

  )بكالوريوس: (الشهادة )                مسائي: (الدراسة 

  :اسم دورة التخرج :                      رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٣-٢٠٠٢: سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  األول  ٧٦,١٢٧ عهود زكي محمد   .١
  األول ٧٤,٦٢١ موفق عبداهللا خضير   .٢
  األول ٧٤,٠٥٥ نزيهة معتز محمد كامل   .٣
  األول ٧٣,٩٠٣ ميثاق سالم طه   .٤
  األول ٧٣,٥١٨ سعد ابراهيم فنوش   .٥
  األول ٧٣,٣٩٥ محمد مضر يحيى   .٦
  األول ٧٢,٨٥٥ علي محمد رضا يونس   .٧
  األول ٧٢,٨٣٨  ابراهيم محمدفراس   .٨
  األول ٧٢,٢٠٦ غسان حديد عبد   .٩

  األول ٧١,٩٦٢ ليث عبد الكريم عبداهللا .١٠
  األول ٧١,٨٥٦ رمضان داؤد معتز .١١
  األول ٧١,٠٧١ وعداهللا يونس سليمان .١٢
  األول ٧٠,٦٤٤ سنان محمد سعيد .١٣
  األول ٧٠,٣٤ قصي عبد اللطيف محمود .١٤
  األول ٧٠,١١٨ باسم محمد عريان .١٥
  األول ٦٩,٩٧١ صالح سالم محمود خضر .١٦
  األول ٦٩,٩٥٢ عبد اللطيف اسماعيل حمد .١٧
  األول ٦٩,٢٢٩ اسماء محمود يونس .١٨
  األول ٦٩,٤٩٧ بروين امين مراد .١٩
  األول ٦٩,١٧٣ سندس عبد الكريم .٢٠
  األول ٦٩,٠٧ منى صديق يحيى .٢١
  األول ٦٩,٠٥٣ احمد مظفر عبد الحافظ .٢٢

٤٢١٢ 
 ٢/٨/٢٠٠٣في 



 

 )١١-٣(

  الدور الذي تخرج منه  عدلالم  اسم الطالب الثالثي  ت
  األول ٦٨,٨٨٦ مهدي صالح مجذاب .٢٣
  األول ٦٨,٤٨٩ غزوان ابراهيم محمد .٢٤
  األول ٦٨,٤٢٣ ابراهيم احمد صالح .٢٥
  األول  ٦٦,٧٩٨ فواز خلف احمد .٢٦
  األول  ٦٦,٤٧٣ شيماء يونس محمود .٢٧
  األول ٦٦,١٦٦ ماهر محمد مجذاب .٢٨
  األول ٦٥,٧٢٩ احمد رشاد اياد .٢٩
  األول ٦٥,٥٧٢ د مصطفىزهير احم .٣٠
  األول ٦٥,٤٨٦ احمد سعيد صالح .٣١
  األول ٦٥,٤٦٣ قيس كنعان يونس .٣٢
  األول ٦٥,٣٢ طارق يونس حامد .٣٣
  األول ٦٥,٠٧٢ داؤد حسين احميد .٣٤
  األول ٦٤,٩١٢ سعدي احمد اسود .٣٥
  األول ٦٤,٩١ كاوة مال محمد طاهر .٣٦
  األول ٦٤,٧٥٩ احمد صباح محمود .٣٧
  األول ٦٤,٧٥٧ محمد سعيد توفيق .٣٨
  األول ٦٤,٦١٢ عبد الرزاق طه عبد الرزاق .٣٩
  األول ٦٤,٣٩٨ طه محيميد جاسم .٤٠
  األول ٦٤,٣٩٤  خضر محمد حسن .٤١
  األول ٦٤,٣٧٤ موفق محمد سعيد توفيق .٤٢
  األول ٦٤,٣٥٦ محمد سلطان فتحي .٤٣
  األول ٦٤,١٨١ ارشد صديق محمد .٤٤
  األول ٦٤,١٢١ وسن سعيد عبد الباقي .٤٥
  األول ٦٤,٠٩٨ يدشيماء حاتم رش .٤٦
  األول ٦٣,٩٤٧ رعد محمد صالح .٤٧
  األول ٦٣,٨٩٧ محمد فؤاد طلب .٤٨
  األول ٦٣,٧٩٧ علي جاسم محمود .٤٩



 

 )١١-٤(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  األول ٦٣,٧٧٢ تغريد وليد رشيد .٥٠
  األول ٦٣,٦١٨ عمر وليد محمد .٥١
  األول ٦٣,٥٧٨ نهى طه احمد .٥٢
  األول ٦٣,٥٣٤ رهشيار ايوب طيا .٥٣
  األول ٦٣,٤٧٥ فتحي عبد اهللا خضر .٥٤
  األول ٦٣,٣٣٤ مهند خالد محمد عبيد .٥٥
  األول ٦٣,١٩٠ احمد ابراهيم صالح .٥٦
  األول ٦٣,١١٥ عبد الكريم الياس خضر .٥٧
  األول ٦٣,٠٦٤ احمد خليل محمود .٥٨
  األول ٦٣,٠٤٦ ضياء زكي ابراهيم .٥٩
  األول ٦٢,٩٨٩ غازي محمد شحاذة .٦٠
  األول ٦٢,٨٥٧ ق محمودزياد طار .٦١
  األول ٦٢,٨٣٧ شهاب احمد مشهور .٦٢
  األول ٦٢,٨٢٦ منار سعيد داؤد .٦٣
  األول ٦٢,٧٩٢ شمس الدين الياس .٦٤
  األول ٦٢,٦٦٥ اسراء محمد صالح .٦٥
  األول ٦٢,٦٣٥ عبد السالم جاسم محمد .٦٦
  األول ٦٢,٥٩٩ وعد اهللا حسين علي .٦٧
  األول ٦٢,٥٦ ازهار يونس محمود .٦٨
  األول ٦٢,٤٦٨ ز الدينعلي ظاهر ع .٦٩
  األول ٦٢,٣٨٦ فارس مجيد جاسم .٧٠
  األول ٦٢,٣١ ترف خلف محمد .٧١
  األول ٦٢,٣٠٣ فراس  جاسم محمد .٧٢
  األول ٦٢,٢٨٦ محسن احمد خالد .٧٣
  األول ٦٢,٢٢٣ حكم دحام حبو .٧٤
  األول ٦٢,٢١٥ بشار عبد الخالق .٧٥
  األول ٦١,٩٤٢ ياس طه عبود .٧٦



 

 )١١-٥(

  دور الذي تخرج منهال  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  األول ٦١,٦٢٥ سالم عبد الرحمن سعيد .٧٧
  األول ٦١,٥٦٤ محمد سمير صابر .٧٨
  األول ٦١,٤٦٨ عبد السالم اسعد .٧٩
  األول ٦١,٤٢٤ عدنان عدالت حسن .٨٠
  األول ٦١,٣٩٧ حامد نجم عبد اهللا .٨١
  األول ٦١,٢٩٥ طارق خالد طه .٨٢
  األول ٦٠,٩٥٧ محمد احمد حسين .٨٣
  األول ٦٠,٩٥١ وعد حمادي سالم .٨٤
  األول ٦٠,٨٩٥ حسين  عبد الرحمن سعيد .٨٥
  األول ٦٠,٨١١ جابر جار اهللا صالح .٨٦
  األول ٦٠,٧٣٤ عبد المنعم يحيى محمد علي .٨٧
  األول ٦٠,٦٠٦ شامل غانم محمود .٨٨
  األول ٦٠,٥٣٣ محمود حسين خلف .٨٩
  األول ٦٠,٤٤٧ نهاد محمود عبد اهللا .٩٠
  األول ٦٠,٤٤٤ علي اسماعيل علي .٩١
  األول ٦٠,٣٤ محمد عبد اهللاذاكر  .٩٢
  األول ٦٠,٣٢٧ جودت اسماعيل عبد الكريم .٩٣
  األول ٦٠,١٩ عبير حميد بالل .٩٤
  األول ٦٠,١٧٦ باشا جاسم محمد .٩٥
  األول ٥٩,٩٩٤ رحاب سالم محمد .٩٦
  األول ٥٩,٦٧٩ صالح ابراهيم عبد اهللا .٩٧
  األول ٥٩,٣٩١ عبد العزيز حمزة حسن .٩٨
  األول ٥٨,٩٧٤ عبد السالم محمد حامد .٩٩

  األول ٥٨,٩٧٣ عمار غانم محمود .١٠٠
  األول ٥٨,٩٧٣ راكان خضر صالح .١٠١
  األول ٥٨,٩٤٢ رابحة فتاح حميد .١٠٢
  األول ٥٨,٨٧٥ محمد مراد محمد .١٠٣



 

 )١١-٦(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  األول ٥٨,٨٥ تركي حمود محمد .١٠٤
  األول ٥٨,٨٠٧ نادية محمود عبد القادر .١٠٥
  األول ٥٨,٧٢٩ نهلة شريف سعيد .١٠٦
  األول ٥٨,٦٣٢ عدنان رمضان محمد .١٠٧
  األول ٥٨,٤٠٣ محمد طاهر مصطفى .١٠٨
  األول ٥٨,٣٣٢ نجالء عائد جدوع .١٠٩
  األول ٥٨,٣٠٦ حسنين جعفر فاضل .١١٠
  األول ٥٨,٢٤١ حسنين فتحي حميد .١١١
  األول ٥٧,٩٥٨ ميسر احمد سليمان .١١٢
  األول ٥٧,٩٥٨ حسين محمود حميد .١١٣
  األول ٥٧,٨٦٣ بداهللا جمعةمحمود ع .١١٤
  األول ٥٧,٧٩ اينور محمد بشير .١١٥
  األول ٥٧,٧٣٩ انس صديق توفيق .١١٦
  األول ٥٧,٦٧ صهيب محمد علي .١١٧
  األول ٥٧,٦٤٢ سالم مال صالح حسن .١١٨
  األول ٥٧,٦٣٣ علي محمد حميد .١١٩
  األول ٥٧,٦٠٥ اشرف نزار خطاب .١٢٠
  األول ٥٧,٦٠١ ميسر عشبان رمضان .١٢١
  األول ٥٧,٥٨٣ يدعبد الخالق محمد ع .١٢٢
  األول ٥٧,٤٠٩ نكتل زينل ذياب .١٢٣
  األول ٥٧,٣٧٥ رضوان اكرم عبد الوهاب .١٢٤
  األول ٥٧,٣٢٣ ليلى زهير عبداهللا .١٢٥
  األول ٥٧,٢٩ انس احمد محمد .١٢٦
  األول ٥٧,٢٤٦ خالد تترخان قاسم .١٢٧
  األول ٥٧,٢٢٣ محمد شريف اثير .١٢٨
  األول ٥٧,١٧٨ ساالر محمد حاجي .١٢٩
  األول ٥٧,١٢ عدنان وهب محمد .١٣٠



 

 )١١-٧(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  األول ٥٦,٩٠٩ سلطان عبد احمد .١٣١
  األول ٥٦,٨٦٨ احمد فتحي جاجان .١٣٢
  األول ٥٦,٨١٣ فاضل اسعد ظاهر .١٣٣
  األول ٥٦,٧٧١ سعد محمد باسل توفيق .١٣٤
  األول ٥٦,٦٤٨ صفوان قادر جرجيس .١٣٥
  لاألو ٥٦,٦٣٤ عبد المطلب محمد طاهر رسول .١٣٦
  األول ٥٦,٥٠٥ محمد هويدي وكاع .١٣٧
  األول ٥٦,٣٣ حميد وسمي كرمان .١٣٨
  األول ٥٥,٨٢٩ وضاح سهيل علي .١٣٩
  األول ٥٥,٢٥٣ عقبة محمد شرابي .١٤٠
  األول ٥٤,٦٥٤ خالد صالح محمود .١٤١
  األول ٥٤،٤٧٥ رافع قصيد شهاب .١٤٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 )١١-٨(

  



 

 )١١-٩(

  :                               القسم نالقانو: الموصل                  الكلية : الجامعة 

  )بكالوريوس: (الشهادة )                مسائي: (الدراسة 

  :اسم دورة التخرج :                      رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٣-٢٠٠٢: سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  ثانيال ٦٩,٢٧٨ محمد حسن طه   .١
  الثاني ٦٨,٦٥٧ عيدان احمد رجب   .٢
  الثاني ٦٧,٦٩٩ احمد ادريس محمد   .٣
  الثاني ٦٧,٦٥٤ سعد حمزة خضر   .٤
  الثاني ٦٥,٩٩٦ كمال سالم عبد المجيد   .٥
  الثاني ٦٣,٣١٥ عبد زينل حسين   .٦
  الثاني ٦٢,٦٢٤  حسينعلي طه   .٧
  الثاني ٦٢,١٥١ يحيى فواز حسن   .٨
  الثاني ٦١,٨٨٦ صالح ذنون محمد   .٩

  الثاني ٦١,٧٧٣ حمد طه عبد الرزاقم .١٠
  الثاني ٦٠,٩٨٧ محمد يونس علي .١١
  الثاني ٦٠,٠٢٨ عبداهللا جمعة حمادي .١٢
  الثاني ٥٩,٩٦ وعداهللا مصطفى صائل .١٣
  الثاني ٥٩,٨٩ سعاد ابراهيم شاهر .١٤
  الثاني ٥٩,٧٢٦ سعد زين الدين محمود .١٥
  الثاني ٥٩,٥٦ انس ابراهيم عبداهللا .١٦
  الثاني ٥٩,٤٠٥ عمار غانم امين .١٧
  الثاني ٥٩,٣٤٥ خضر محمود خضر .١٨
  الثاني ٥٩,١٢٤ محمد خليل اسماعيل .١٩
  الثاني ٥٨,٩٤٢ لينا حازم علي .٢٠
  الثاني ٥٨,٧٥٤ عيسى احمد رجب .٢١
  الثاني ٥٨,٦٩٢  همام عبد الوهاب ذنون .٢٢

٥٤٠١ 
 ٢٢/٩/٢٠٠٣في 



 

 )١١-١٠(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني ٥٨,١٩٥ سلطان يوسف صالح .٢٣
  الثاني ٥٨,١٠٢ ماد عويد سعيدع .٢٤
  الثاني ٥٧,٦١٢ فيصل مرضي عبداهللا .٢٥
  الثاني ٥٧,٥٦٨ محمد صابر حسين .٢٦
  الثاني ٥٧,٣٣٣ محمد فتحي محمد .٢٧
  الثاني ٥٧,٢٨٣ ياسر خليل ابراهيم .٢٨
  الثاني ٥٧,١١٤ عامر حاتم حسن .٢٩
  الثاني ٥٧,٠٧٦ ايمان محمد خشمان .٣٠
  الثاني ٥٦,٩٦٨ علي حسين محسن .٣١
  الثاني ٥٦,٩٣١ ان هاشم حمدونرضو .٣٢
  الثاني ٥٦,٨٢٥ عمر احمد عبداهللا .٣٣
  الثاني ٥٦,٧٤٥ معتز محمود سعيد .٣٤
  الثاني ٥٦,٧٤٥ نذير علي فاضل .٣٥
  الثاني ٥٧,٦٦٥ جاجان عدو حالف .٣٦
  الثاني ٥٦,٥٣٩ حسام خليل عبد .٣٧
  الثاني ٥٦,٣٣٢ محمود جراد مجذاب .٣٨
  الثاني ٥٦,١٩٨ فيصل حسين احميد .٣٩
  الثاني ٥٥,٩٠٨ محمد سعيداحمد  .٤٠
  الثاني ٥٥,٨٦٢ وليد خالد امين .٤١
  الثاني ٥٥,٨٥٦ ذيبان احمد خضر .٤٢
  الثاني ٥٥,٦٨٧ عبد األمير ابراهيم .٤٣
  الثاني ٥٥,٥٥٧ شيماء شكر محمود .٤٤
  الثاني ٥٥,٣٨٧ احمد سليمان خلف .٤٥
  الثاني ٥٥,٣٧٧ المعتصم عبد الهادي .٤٦
  الثاني ٥٥,٣٤٣ مزعل ذيبان جابر .٤٧
  الثاني ٥٥,٣٠٨ ن احمد مصطفىحس .٤٨
  الثاني ٥٥,٠٣٤ عالء يونس هادي .٤٩



 

 )١١-١١(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني ٥٥,٠٢٨ رمزي حسين علي .٥٠
  الثاني ٥٤,٧٢١ رنا فرحان حسين .٥١
  الثاني ٥٤,١١١ ايمن عبد الكريم سلطان .٥٢

  
 


