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  :                               القسم القانون: الموصل                  الكلیة : الجامعة 

  )بكالوریوس: (الشهادة )                صباحي: (الدراسة 

:اسم دورة التخرج :                      رقم وتاریخ األمر الجامعي ٢٠٠٨- ٢٠٠٧: سنة التخرج 

الدور الذي تخرج منهلمعدلااسم الطالب الثالثيت

األول٨٤.٩٧٤ریم ذنون یونس محمود.١

األول٨٣.٧٤٠سماح محمود یونس.٢

األول٨٣.١٣٢ریم خزعل عوض زوین.٣

األول٨٠.٧٧٠محمد قاسم احمد یونس.٤

األول٨٠.٦٧٦سارة عامر محمود سلطان.٥

األول٧٧.١٠٧حسان علي مسلم علي .٦

األول٧٦.٨٤٦ نور فارس عبد المحسن علو.٧

األول٧٥.٦٨٩هند عبد اهللا جمیل جدوع.٨

األول٧٥.٦٦٨قائد حسین درویش جاسم.٩

األول٧٥.١٦٩سرى سعد الدین احمد إبراهیم.١٠

األول٧٥.٠١٤محمد عبد اهللا حبش ذنون.١١

األول٧٣.٠٢٣عبد اهللا طه سلیمان حسن.١٢

األول٧٢.٧٦٨مروة طالل احمد حسین.١٣

األول٧٢.٧٢٧وشنا شلیمونعذراء سمیر ا.١٤

األول٧٢.٤٩٩عبد اهللا سالم عبد اهللا حسین.١٥

األول٧١.٧٤٨عثمان حسن عباس حمزة .١٦

األول٧١.٢٦٥عبد اهللا كامل مرعي حسن.١٧

األول٧١.١٨٦نور الهدى محمود ابراهیم عبد اهللا.١٨

األول٧٠.٩٦١مروان عبد اهللا عبود علي.١٩

األول٧٠.٧٣٢نور ممتاز محسن شاكر .٢٠

األول٧٠.٤٧٧حسن هادي ذهب عذاب.٢١

األول٦٩.٨١٥بروین محمد حسن احمد.٢٢

٩٧٤٤

١/٧/٢٠٠٨في 
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الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت

األول٦٩.٤٣٠یاسر صالح فتحي صالح.٢٣

األول٦٩.٢٢٤عدنان حماد احمد الغث.٢٤

األول٦٨.٤٥٧سارة ولید عبد الوهاب محمد.٢٥

األول٦٨.٣٥٤مد العمر محإسماعیلانمار .٢٦

األول٦٨.١٤٦محاسن محمود یونس عبد اهللا .٢٧

األول٦٨.١٤٥خالد صبر عبد الرزاق محارب.٢٨

األول٦٧.٣٣١ازهار احمد عطا اهللا عبادي.٢٩

األول٦٧.٢٧٥تیماء حازم عزیز صالح.٣٠

األول٦٦.٢٦١مروة قیس كنعان یونس.٣١

األول٦٥.٤٤١صباح معیوف عبد اهللا حسین.٣٢

األول٦٤.٦٨٨رائد خمیس حمود الحج.٣٣

األول٦٤.٥٨٦احمد علي امین محمود.٣٤

األول٦٤.٣١٣مروة یونس حامد علو.٣٥

األول٦٣.٩٠٨صالح عبد الغفور یوسف كیورك.٣٦

األول٦٢.٤٥٩ندى محمد جمیل كروموش.٣٧

األول٦١.٩٥٩ربى مهدي صبحي مهدي.٣٨

األول٦١.٩٢٩جیهان سعید ابراهیم علي.٣٩

األول٦١.٧٨٥لیث مصلح سلیمان یوسف.٤٠

األول٦١.٧٦٥احمد صباح غدیر حسن.٤١

األول٦١.٧٠٠ساهرة یعقوب حسن حسین.٤٢

األول٦١.٤٢١دینا نزار یحیى احمد.٤٣

األول٦٠.٥١٥صدام یونس احمد علیوي.٤٤

األول٦٠.٤٣٩تهاني ریاض محمود اسماعیل .٤٥

األول٥٩.٣١٠عمر طالل محمد سعید یحیى.٤٦

األول٥٩.١٩١ان فیصل غازي رشید.٤٧

األول٥٩.١٠٥توفیق ابراهیم عبد اهللا.٤٨

األول٥٨.٣٠٩تیسیر محمد مخلف طارش.٤٩
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الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت

األول٥٧.٩٧٠احمد كامل خلف محیسن.٥٠

األول٥٦.٠٤٨حمید عوید حمید دخیل.٥١
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  :                               القسم القانون: الموصل                  الكلیة : الجامعة 

  )بكالوریوس: (الشهادة )                صباحي: (الدراسة 

:اسم دورة التخرج :                      رقم وتاریخ األمر الجامعي ٢٠٠٨- ٢٠٠٧: سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  لطالب الثالثياسم ا  ت

  الثاني٦٧,٧٤٦صالح جاسم مصطفى   .١

  الثاني٦٦,٧٦٤عبد اهللا مسلم یونس  .٢

  الثاني٦٦,٢٩٦دیعبدالوهاب حمد عب  .٣

  الثاني٦٦,١١٥عمر كهالن محمود  .٤

  الثاني٦٥,٧٥٥بتول درویش سلیمان   .٥

  الثاني٦٢,١٢٨هبة محمد سلیم  .٦

  الثاني٦١,٥٤٤ن حامدمها عبد الرحم  .٧

  الثاني٦١,٢٥٩سالم علي محمد علي  .٨

  الثاني٦٠,٨٤٦مروان علي زیدان  .٩

  الثاني٦٠,٦٤٠ایاد فرج عبداهللا.١٠

  الثاني٥٩,٩٠٢دلفین حسن علي.١١

  الثاني٥٨,٦٦٢حسام احمد عبدالحمید.١٢

  الثاني٥٧,٣٢٠عمر خضیر طعمة.١٣

  الثاني٥٧,٢٨٢احمد ابراهیم حسین.١٤

  الثاني٥٧,١٦٨غازي حمیدعلي .١٥

  الثاني٥٦,٧٥١بشیر رجب علي.١٦

  الثاني٥٦,٥١٥عمر فایز زبار.١٧

  الثاني٥٦,٥١٠فرحان رعد نجم.١٨

  الثاني٥٦,١٥٣رامي قحطان محمود.١٩

  الثاني٥٦,٠٢٩مؤتمن علي حسین.٢٠

  الثاني٥٥,٨٣٥عمار محمد خضیر.٢١

  الثاني٥٥,٣٧٧یاسر خلف حسن.٢٢

 في ١٥٣٩١

١٢/١٠/٢٠٠٨
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  الدور الذي تخرج منه  المعدل  ثياسم الطالب الثال  ت

  الثاني٥٥,٢٩٥محمود عبد حسن.٢٣

  الثاني٥٥,٠٤٠حمید عبد طمهور.٢٤

  الثاني٥٤,٧٦٢اسعد احمدعجاج.٢٥

  الثاني٥٤,٧٤٩انمار رحیم زعاب.٢٦

  الثاني٥٤,٧٣٥سمیر الیاس هاشم.٢٧

  الثاني٥٤,٥٤٨محمد مروان محمد صالح.٢٨

  الثاني٥٤,٠٨٧عمر احمد تركي.٢٩

  الثاني٥٣,٨٧٣امة احمد حسناس.٣٠

  الثاني٥٣,٨٢٢محمد سلطان عبدالعزیز.٣١

  الثاني٥٣,٧١٥عمر احمد بیدر.٣٢

  الثاني٥٣,٧٠٧احمد عبداهللا حسن.٣٣

  الثاني٥٣,٦٨١اكرم فرحان عواد.٣٤

  الثاني٥٣,٥٢٦مهند خزعل اسماعیل.٣٥

  الثاني٥٣,١٩١مروان عبد العزیز سالم.٣٦

  ثانيال٥٢,٩٩٥علي حمید ملوش.٣٧

  الثاني٥٢,٩٣ثائر سعدون مخیلف.٣٨

  الثاني٥٢,٥٠٦فالح عبد الغفور مرعي.٣٩

  الثاني٥٢,٣٠٦زیاد خلف عیسى.٤٠

  الثاني٥٢,٠٢٠احمد علي حامد.٤١

  الثاني٥١,٨٧مولود حسن خلف.٤٢

  الثاني٥١,٥٠٩حارث عبدالمطلب.٤٣

  الثاني٥١,٣٧٠لیث موسى عمران.٤٤

  


