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  :                               القسم القانون: الموصل                  الكلية : الجامعة 

  )بكالوريوس: (الشهادة )                صباحي: (الدراسة 

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

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول ٨٤,٩٢٨ علي عبيد عويد  .١
 األول ٨٣,٣٠٢ زياد محمد شحاذة  .٢
 األول ٨٢,٧٥ فرح مساعد يحيى  .٣
 األول ٨٢,٤٨١ صفاء سمير ابراهيم  .٤
 األول ٨٢,٠٤٨ فراس جرجيس خلف  .٥
 األول ٨١,٠٤٧ علي حسين احمد  .٦
 األول ٧٩,٧٣٥ اكرم حسين اسماعيل  .٧
 األول ٧٩,٥٨٤ دعلي سالم احم  .٨
 األول ٧٩,٢٠١ زياد عبد الوهاب عبداهللا  .٩

 األول ٧٨,٩٢٨ رنا هادي فاضل .١٠
 األول ٧٨,٥٣ سحر نايف حسين .١١
 األول ٧٧,٨٩٤ زينة نجم عبداهللا .١٢
 األول ٧٧,٥٣٦ افراح شاكر محمود .١٣
 األول ٧٧,٢١٣ غازي فارس محمد .١٤
 األول ٧٧,٠٦٦ ميسون بشير خضر .١٥
 األول ٧٦,٣٥٦ ضياء نايف احمد .١٦
 األول ٧٦,٢٩٣ سوزان احمد حسن .١٧
 األول ٧٦,١٠٢ فارس غانم حسين .١٨
 األول ٧٥,٨٤٨ محمد سالم صالح .١٩
 األول ٧٥,٢٠٥ شهيدة قاسم احمد .٢٠
 األول ٧٥,٢٠١ االء موفق محي الدين .٢١
 األول ٧٤,٩٦٤ سلمان صبحي سلمان .٢٢

٤٢١١ 
 ٢/٨/٢٠٠٣في 



 

 )١٠-٣(

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول ٧٤,٧٠٢  فاضلعمر عادل .٢٣
 األول ٧٤,٥٠٢ نغم لقمان محمد .٢٤
 األول ٧٤,٤٦٧ صاحب عيسى شامخ .٢٥
 األول ٧٤,١٩٣ ياسر شاكر محمود .٢٦
 األول ٧٣,٩٨٣ محمد يونس احمد .٢٧
 األول ٧٣,١٢٤ محمود عمر حسين .٢٨
 األول ٧٣,٠٩٩ ندى ياسين محمود .٢٩
 األول ٧٢,٥٢١ اسماء مشعل محمد  .٣٠
 األول ٧٢,٤٧٩ لهى مؤيد قاسم .٣١
 األول ٧٢,٣٠٧ خولة سليمان طيب .٣٢
 األول ٧٢,١٩١ عمار نجم عبد جاسم .٣٣
 األول ٧١،٩٨٤ شيماء طه يوسف .٣٤
 األول ٧١،٨٤٩ شيماء سعدون عزيز .٣٥
 األول ٧١,٧٧٧ منى احمد خضر .٣٦
 األول ٧١,٦٩٣ اسماء زيد عيدان .٣٧
 األول ٧١,٠٨٢ هدى نشوان قاسم .٣٨
 األول ٧٠,٩٥ بنان طالل عبد .٣٩
 األول ٧٠,٨٦٢ ين رمضانطه ياس .٤٠
 األول ٧٠,٦٩٤ عبد الحافظ خليل ابراهيم .٤١
 األول ٧٠,٥٨٢ سمية عامر عبد الجبار .٤٢
 األول ٧٠,٤٩٢ محمد عثمان احمد .٤٣
 األول ٧٠,٤٥٣ هناء صاحب عبد الجليل .٤٤
 األول ٧٠,٤٤ احمد زيدان خلف .٤٥
 األول ٧٠,٠٥١ محسن عبد القادر صالح .٤٦
 ولاأل ٦٩,٩١١ دعاء صبحي حمدي .٤٧
 األول ٦٩,٨٨٤ صابر احمد جاسم .٤٨
  األول ٦٩,٤٠١ اكرم عبد الوهاب عيدي .٤٩



 

 )١٠-٤(

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول ٦٩,٣١٥ اكرم هاشم حسين .٥٠
 األول ٦٩,١٤٧ احمد ادريس عبد الرزاق .٥١
 األول ٦٨,٥٩٧ هند جميل محمود .٥٢
 األول ٦٨,٤٣ حال وليد محمد امين .٥٣
 األول ٦٨,٢١٢ تحي محمدريما ف .٥٤
 األول ٦٨,١٦٣ كرم سمير عمر .٥٥
 األول ٦٧,٨٤٩ عمار خدر علي .٥٦
 األول ٦٧,٩٤ محمد جبر عباس .٥٧
 األول ٦٧,٨٣ حال خالد حميد .٥٨
 األول ٦٧,٢٦٥ ليلى عبد الرحمن محي الدين .٥٩
 األول ٦٧,٠٥١ صهيب حسين عبداهللا .٦٠
 األول ٦٦,٧٧٨ حال سالم حسين .٦١
 األول ٦٦,٧٧٤ غادة حسين محمد .٦٢
 األول ٦٦,٧٥٣ عامر احمد علي .٦٣
 األول ٦٦,٧٢٩ محمد جاسم محمد قاسم .٦٤
 األول ٦٦,٦٢٧ ريام فرحان بديوي .٦٥
 األول ٦٦,٦١٣ جعفر علي اصغر .٦٦
 األول ٦٦,٤٢٢ احمد ناظم داؤد .٦٧
 األول ٦٦,٣٤٨ عليمهدي صالح  .٦٨
 األول ٦٦,٣١ بان زعيم قرياقوس .٦٩
 األول ٦٦,٢٩ رنا يحيى شيت .٧٠
 األول ٦٦,٠٤٧ بد الفتاح اسماعيل محمدع .٧١
 األول ٦٦,٠١٣ عماد عبد الهادي عبد الغفور .٧٢
 األول ٦٥,٩١٧ رفيف محمد جرجيس .٧٣
 األول ٦٥,٩٠٥ وسن جمال محمود .٧٤
 األول ٦٥,٨٨ بدران مهدي صالح .٧٥
  األول ٦٥,٨٤٧ خنساء علي سليمان  .٧٦



 

 )١٠-٥(

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول ٦٥,٥٣٧ ر نصر الدين محمد شيتبشا .٧٧
 األول ٦٥,٤٧٧ قصي حسن عمر .٧٨
 األول ٦٥,٤٣٢ سهل جاسم احمد .٧٩
 األول ٦٥,٣٣٣ محمد جاسم بادي .٨٠
 األول ٦٥,٢٢ وليد احمد سليمان .٨١
 األول ٦٤,٩١٣ نسمة برصوم شابا .٨٢
 األول ٦٤,٨٩٥ محمد صبيح يوسف .٨٣
 األول ٦٤,٨٣٨ رياض نوري خلف .٨٤
 األول ٦٤,٧٨٦ ىعادل فتاح عيس .٨٥
 األول ٦٤,٦٢٣ ياسر احمد سلمان .٨٦
 األول ٦٤,٦٠٣ دلشاد محمد ملحم .٨٧
 األول ٦٤,٢٩١ فالح محمد سليمان .٨٨
 األول ٦٤,٢٨٧ محمد جاسم محمد صالح .٨٩
 األول ٦٤,١٩٢ حسين علي حسن .٩٠
 األول ٦٤,٠١٢ محمد اسماعيل حمادي .٩١
 األول ٦٣,٩٠٦ قاسم محمد حسن .٩٢
 األول ٦٣,٨٤٩ عبد الرحمن احمد عبد الرحمن .٩٣
 األول ٦٣,٧٥ اسراء احمد سيتو .٩٤
 األول ٦٣,٤٥ نعم عصام احمد .٩٥
 األول ٦٣,٣٩٨ رنا سامي يونس .٩٦
 األول ٦٣,٣٥٨ لطيف دحام فليح .٩٧
 األول ٦٣,٢٣٦ احمد رياض حنوش .٩٨
 األول ٦٣,١٩١ ندا محمود شحاذة .٩٩

 األول ٦٣,١٧٣ ثامر خزعل عواد .١٠٠
 األول ٦٣,١٢٥ ليوة قرياقوسمخلص ص .١٠١
 األول ٦٢,٩٥٨ سفيان محي شنتاف .١٠٢
  األول ٦٢,٨٩٣ هالة خليل ابراهيم .١٠٣



 

 )١٠-٦(

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول ٦٢,٨٥٥ فادية غانم طه .١٠٤
 األول ٦٢,٦١ عمر محمد صالح .١٠٥
 األول ٦٢,٣٣٨ ازاد درويش حسن .١٠٦
 األول ٦٢,٢١٨ حسن محمد يونس .١٠٧
 األول ٦٢,١٧٤ خالد شاكر محمود .١٠٨
 األول ٦٢,٠٨٩ وفاء مهدي فاضل .١٠٩
 األول ٦١,٨٩١ هاشم ادهم ابراهيم .١١٠
 األول ٦١,٦٦٨ حسن طه وعداهللا .١١١
 األول ٦١,٤٢٧ لينا نضير بشير .١١٢
 األول ٦١,٢٩٦ دلوفان حسون سمو .١١٣
 األول ٦٠,٩٧٧ محمد مردان اسود .١١٤
 األول ٦٠,٩٤٤ مهيمن حمدي محمود .١١٥
 األول ٦٠,٩٣١ ظيم مصطفى ابراهيمعبد الع .١١٦
 األول ٦٠,٨٦٥ كريم عبد السادة .١١٧
 األول ٦٠,٧١٨ جمال مرفوع احمد .١١٨
 األول ٦٠,٥٨٧ بشار مطر احمد .١١٩
 األول ٦٠,٢٨٢ محمد رضا خالد .١٢٠
 األول ٦٠,٠٧١ قيصر سعود حسون .١٢١
 األول ٥٩,٩٩٤ احمد عبد الرحمن يعقوب .١٢٢
 األول ٥٩,٨١١ اصيل مازن محمد .١٢٣
 األول ٥٩,٧٤١ محمد محمودمحمود  .١٢٤
 األول ٥٩,٧ حسين نفدان غيار .١٢٥
 األول ٥٩,٥٦١ مازن غانم نواف .١٢٦
 األول ٥٩,٥٣٦ جمال حازم محمد .١٢٧
 األول ٥٩,٤٨٤ اسكين عزيز نزار .١٢٨
 األول ٥٩,٤٠١ معتز عبد الحميد صالح .١٢٩
  األول ٥٩,٣٩٥ كنعان خلف رزاق .١٣٠



 

 )١٠-٧(

 نهالدور الذي تخرج م المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 األول ٥٩,٣٣١ مازن حسن عبداهللا .١٣١
 األول ٥٩,٢٥٩ باسمة توفيق عباس .١٣٢
 األول ٥٩,١٥٣ طلب حسين ابراهيم .١٣٣
 األول ٥٨,٨١١ نزار كمال حسن .١٣٤
 األول ٥٨,٦٨٦ نكتل احمد خلف .١٣٥
 األول ٥٨,٥١٨ دخيل عباس خلف .١٣٦
 األول ٥٨,٤٩٥ بنيامين مصطفى سعد .١٣٧
 األول ٥٨,٤٨٢ بهنام يوسف يشوع .١٣٨
 األول ٥٨,٢٦٤ سليمان صالحسعد  .١٣٩
 األول ٥٨,٠١١ محمد احمد ابراهيم .١٤٠
 األول ٥٧,٦٥٢ شاكر محمود عطيوي .١٤١
  األول ٥٦,٥٨٥ عقيل كريم عبد الحسين .١٤٢
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 )١٠-٩(

  :                               القسم القانون: الموصل                  الكلية : الجامعة 

  )بكالوريوس: (           الشهادة )     صباحي: (الدراسة 

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

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني ٧٢,٨٢١ حسن علي يحيى   .١
  الثاني ٧٠,٩٩٨ صبحي عباس جميل   .٢
  الثاني ٧٠,٠٧٨ صالح مصطفى محمود   .٣
  الثاني ٦٤,٣٩ جمال خضر مراد   .٤
  الثاني ٦٤,٢٩١ فالح محمد سليمان   .٥
  الثاني ٦٢,٣٧٢ ياسر عبدالقادر علي   .٦
  الثاني ٦٠,٢٣٥ عمر دحام عبد القادر   .٧
  الثاني ٥٩,٠٢٨ غزوان حامد حميد   .٨
  الثاني ٥٨,٧٠٧ حسين علي ياسين   .٩

  الثاني ٥٨,٣٨ جمال خليل منصور .١٠
  الثاني ٥٨,١٧٣ يزن عبد العزيز عبداهللا .١١
  الثاني ٥٧,٧٤٨ دحام ذياب جدوع .١٢
  الثاني ٥٧,٦٨٦ صباح عباس عبو .١٣
  الثاني ٥٧,٤٥٨ محمد عادل يحيى .١٤
  الثاني ٥٧,٤٢٩ احمد نوري احمد .١٥
  الثاني ٥٧,٠٨ باسل حسن حسين .١٦
  الثاني ٥٧,٠٢٤ طه فاضل حسين .١٧
  الثاني ٥٥,٨٢١ مظفر حمزة ابراهيم .١٨
  لثانيا ٥٥,٠٥٦ قحطان حسن خضر .١٩
  الثاني ٥٤,٩٣٤ علي جبر عبد .٢٠
  الثاني ٥٤,٨٧٤ ماجد مطلك مصلح .٢١
  الثاني ٥٤,٧٠٨ عماد فارس قاسم .٢٢

٥٤٠٠ 
 ٢٣/٩/٢٠٠٣في 



 

 )١٠-١٠(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني ٥٤,٤٧٤ زيد محمد شراري .٢٣
  الثاني ٥٤,٠١٥ رعد كامل حبيب .٢٤

  


