
)٦- ١(

  :                               القسم القانون: الموصل                  الكلیة : الجامعة 

  )بكالوریوس: (الشهادة )                صباحي: (الدراسة 

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

  الدور الذي تخرج منه  لمعدلا  اسم الطالب الثالثي  ت

  األول٨٦.٧٦٦محمد عزت فاضل  .١

  األول٨٦.٠١٥غدیر عیدو رشو  .٢

  األول٨٢.٨٤فیض اهللا خلیل حمزة  .٣

  األول٨٢.٤٧٥ندى منیر محمود  .٤

  األول٨١.٤٢انعام جبار علوان  .٥

  األول٨١.١٧١بدور امیر عیسى  .٦

  األول٨٠.٢٣٥اسراء محمد طاهر  .٧

  األول٧٩.٦٤٥ایمان نزار احمد  .٨

  األول٧٨.٢٨٥امیرة خمیس محمد  .٩

  األول٧٨.١٧علي رمضان محمد.١٠

  األول٧٦.٨٠٥بیداء ابراهیم محمد.١١

  األول٧٦.١٧٥ادیب محمد جاسم.١٢

  األول٧٥.٩٧علیاء صباح نجیب.١٣

  األول٧٥.٨٦٥براء نزار احمد.١٤

  األول٧٥.٧٨عبد الوهاب عبد العزیز عجاج.١٥

  األول٧٥.٦٠٥دینا علي شهاب.١٦

  األول٧٥.٥٦٥خلیل عادل خلف.١٧

  األول٧٥.٠٠٥زینا حازم صالح.١٨

  األول٧٤.٧٥٥انس هشام محمد.١٩

  األول٧٤.٥٦٩دعاء نزار سلیمان.٢٠

  األول٧٣.٤١فارس خلف حمید.٢١

  األول٧٣.١٧فاتن قحطان محمود.٢٢

٦٣٣١

٣٠/٦/٢٠٠٥في 



)٦- ٢(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  األول٧٢.٩٣٥ن خضرصباح عبد الرحم.٢٣

  األول٧٢.٤٠٥بهزاد كریك رشو.٢٤

  األول٧١.٥٦٧علي نضال رؤوف.٢٥

  األول٧١.٤٩٥هالة محمد امین.٢٦

  األول٧١.٢٧میعاد وعد مجید.٢٧

  األول٧١.٢٢هدى حازم ابراهیم.٢٨

  األول٧٠.٩٥وعداهللا احمد جاسم.٢٩

  األول٧٠.٧٨شیماء جمعة عزیز.٣٠

  ولاأل٧٠.٧٣احمد محمود احمد.٣١

  األول٧٠.٥٨٥محمد نوري علي.٣٢

  األول٧٠.٢٦شهاب احمد میشو.٣٣

  األول٧٠.٢٢٥ریام سامي عبداهللا.٣٤

  األول٧٠.١٧سیزیف یوسف نجم.٣٥

  األول٧٠.٠٣٥احمد عبد الرسول جعفر.٣٦

  األول٦٩.٨٥عمار علي محمد.٣٧

  األول٦٩.٨٢نور الدین محمد الیاس.٣٨

  األول٦٩.٦٩٥شیماء محمد بدر.٣٩

  األول٦٩.٤٩٥ضوان عبد القادر سعیدر.٤٠

  األول٦٩.٣٨٤محمد حسن یونس.٤١

  األول٦٩.٣٥٥زهراء وعد احمد.٤٢

  األول٦٨.٨٢٥احسان عبد الجبار خضر.٤٣

  األول٦٨.٤٢٥مثكال محمد سعد.٤٤

  األول٦٨.٣٥اسماعیل صالح محمود.٤٥

  األول٦٨.١٢٥رأفت انور احمد.٤٦

  األول٦٨.٠٠١منال سالم عباس.٤٧

  األول٦٧.٩٦٥داء سالم قوجةبی.٤٨

  األول٦٧.٧٧سوزان بشیر عمر.٤٩



)٦- ٣(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  األول٦٧.٤٢سرى عبد الباسط محمد.٥٠

  األول٦٧.٣٩٥ایمان بشار حسیب.٥١

  األول٦٧.٣٢ریم عبد الستار مهدي.٥٢

  األول٦٧.٢٥علي دویرج حمید.٥٣

  األول٦٧.٠١سجى عبد الزهرة كریم.٥٤

  األول٦٦.٩٦٣ابراهیم حسین علیوي.٥٥

  األول٦٦.٤٥٥بشرى رجب محمد.٥٦

  األول٦٦.٤١٧منال میسر خلیل.٥٧

  األول٦٦.٣٩رغد مؤید مال اهللا.٥٨

  األول٦٥.٩٨٤منیس مناور سایر.٥٩

  األول٦٥.٧٤٧یوسف محمد صالح.٦٠

  األول٦٥.٦٩٥محمد حازم حمید.٦١

  األول٦٥.٦٨٥فرح عبد الكریم احمد.٦٢

  األول٦٥.٢١والء یاسین حامد.٦٣

  األول٦٤.٦٤٥سعد سمیر ابراهیم.٦٤

  األول٦٤.٣٩هدى طالل سعید.٦٥

  األول٦٤.٢٨ایاد خلف سلیمان.٦٦

  األول٦٤.٢٢٥شیرین حسین خلیل.٦٧

  األول٦٤.٠٠٥زهراء ذنون جهاد.٦٨

  األول٦٣.٩٨٥میادة سالم داؤد.٦٩

  األول٦٣.٩٣٥محمد حسن رشید.٧٠

  األول٦٣.٨٣٥اسامة بردان محمود.٧١

  األول٦٣.٨١مهند عبد حمد.٧٢

  األول٦٣.٧٦٥نعم محمد شاكر.٧٣

  األول٦٣.٦٩٥حسام عبداهللا علي.٧٤

  األول٦٣.٤٤٥رشا هشام عزت.٧٥

  األول٦٣.٤٣مثنى وعداهللا یونس.٧٦



)٦- ٤(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  ولاأل٦٣.٠٦٥سوزان نازي احمد.٧٧

  األول٦٢.٧٦٥احمد قاسم محمد.٧٨

  األول٦٢.٧٣٧حسام ذیاب احمد.٧٩

  األول٦٢.٥٣علي محمود سماوي.٨٠

  األول٦٢.٤٧٥رشا جدعان حامد.٨١

  األول٦٢.٢٣٥علي محمد حبش.٨٢

  األول٦٢.١٧سعد احمد عبد الرحمن.٨٣

  األول٦١.٩٤٨عادل علي بندر.٨٤

  األول٦١.٨٨٥ عبد الكریم فرمان+.٨٥

  األول٦١.٨٥٥نزار خضرشیماء .٨٦

  األول٦١.٧١یوسف نعیم رحیم.٨٧

  األول٦١.٦٩٤احسان محمود صالح.٨٨

  األول٦١.٦٢ریاض صالح ابراهیم.٨٩

  األول٦١.٣٠٥عمر حسن صالح.٩٠

  األول٦١.١٠٥سامي صالح خلف.٩١

  األول٦١وعد اسحاق یاقو.٩٢

  األول٦٠.٨٩٦مثنى صالح خلیل.٩٣

  ولاأل٦٠.٥٥٥اسالم رفعت عصمت.٩٤

  األول٦٠.٣٨٥رباب حازم محمد.٩٥

  األول٦٠.١٥٥میثم عبد الحر عبد.٩٦

  األول٦٠.١وسناء عبد الرزاق .٩٧

  األول٥٩.٨٤محمد غاوي سند.٩٨

  األول٥٩.٥٠٥نصیر صبري شاه.٩٩

  األول٥٩.٤٤زیان ادریس محمود.١٠٠

  األول٥٨.٩١٥قیصر عباس رشید.١٠١

  األول٥٨.٦٩عمار عبد الجبار مصطفى.١٠٢

  األول٥٨.٥٥٥عیدو مراد سعد.١٠٣



)٦- ٥(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  األول٥٨.١٢٥رحیم علي عبید.١٠٤

  األول٥٧.٥٥٥هالة صباح الدین احمد.١٠٥

  األول٥٧.٤٧١وفاء یونس حامد.١٠٦

  األول٥٦.٤٩سعد عبد الزهرة تایه.١٠٧

  األول٥٦.٤٦٤ربیع طارق سعدي.١٠٨

  األول٥٥.٦٢٧قتیبة خلیل مریوش.١٠٩

  األول٥٥.٠٤٥رضا عبد الحسین رحیم.١١٠

  األول٥٤.٨٣٥غسان سلیمان محمد.١١١
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  :                               القسم القانون: الموصل                  الكلیة : الجامعة 

  )بكالوریوس: (الشهادة )                صباحي: (الدراسة 

  :اسم دورة التخرج :                      رقم وتاریخ األمر الجامعي ٢٠٠٥- ٢٠٠٤: نة التخرج س

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت

الثاني٧٨.٥٨ریم محمد سعید.١

الثاني٦٢.٩٧١معن ماهر فرهود.٢

الثاني٥٨.٦٦١فراس یوسف علي.٣

الثاني٥٨.٠٢٧علي محمد ذنون.٤

الثاني٥٧.٣٩٢رغد حسن حسین.٥

الثاني٥٦.٣٧٤محمد علي فیصل.٦

الثاني٥٦.٣٥١عبد العزیز احمد ابراهیم.٧

الثاني٥٥.٩٨٣انصار كاظم عبود.٨

الثاني٥٥.٦٦٦عمار عبد طالب.٩

الثاني٥٥.٤٤٦حكیم عیدان مارد.١٠

الثاني٥٥.٤٠١یوسف محمد علي.١١

الثاني٥٤.٧٦٥صفاء ابراهیم بادي.١٢

الثاني٥٤.٤٢٧فیدان هادي حسین.١٣

الثاني٥٤.٠٧٢حذیفة مجید فیاض.١٤

الثاني٥٣.٦٨٨اهللا محمد عدزیاد و.١٥

الثاني٥٣.٤٥٦محمد اسماعیل غفیر.١٦

الثاني٥٢.٦٧٥خیر اهللا اسماعیل صعیصع.١٧

الثاني٥١.٤٤وفاء سرهید عبد الرحمن.١٨

  

١٠٥٣٠

٣/١٠/٢٠٠٥في 


