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  :                               القسم القانون: الموصل                  الكلیة : الجامعة 

  )بكالوریوس: (الشهادة )                صباحي: (الدراسة 

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

الدور الذي تخرج منهلمعدلااسم الطالب الثالثيت

األول٨٤.٩٢٨علي عبید عوید.١

األول٨٣.٣٠٢زیاد محمد شحاذة.٢

األول٨٢.٧٥فرح مساعد یحیى.٣

األول٨٢.٤٨١صفاء سمیر ابراهیم.٤

األول٨٢.٠٤٨فراس جرجیس خلف.٥

األول٨١.٠٤٧علي حسین احمد.٦

األول٧٩.٧٣٥اكرم حسین اسماعیل.٧

األول٧٩.٥٨٤علي سالم احمد.٨

األول٧٩.٢٠١زیاد عبد الوهاب عبداهللا.٩

األول٧٨.٩٢٨رنا هادي فاضل.١٠

األول٧٨.٥٣سحر نایف حسین.١١

األول٧٧.٨٩٤زینة نجم عبداهللا.١٢

األول٧٧.٥٣٦افراح شاكر محمود.١٣

األول٧٧.٢١٣غازي فارس محمد.١٤

األول٧٧.٠٦٦میسون بشیر خضر.١٥

األول٧٦.٣٥٦ضیاء نایف احمد.١٦

األول٧٦.٢٩٣سوزان احمد حسن.١٧

األول٧٦.١٠٢فارس غانم حسین.١٨

األول٧٥.٨٤٨محمد سالم صالح.١٩

األول٧٥.٢٠٥شهیدة قاسم احمد.٢٠

األول٧٥.٢٠١االء موفق محي الدین.٢١

األول٧٤.٩٦٤سلمان صبحي سلمان.٢٢

٤٢١١

٢/٨/٢٠٠٣ي ف



)٨- ٢(

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت

األول٧٤.٧٠٢اضلعمر عادل ف.٢٣

األول٧٤.٥٠٢نغم لقمان محمد.٢٤

األول٧٤.٤٦٧صاحب عیسى شامخ.٢٥

األول٧٤.١٩٣یاسر شاكر محمود.٢٦

األول٧٣.٩٨٣محمد یونس احمد.٢٧

األول٧٣.١٢٤محمود عمر حسین.٢٨

األول٧٣.٠٩٩ندى یاسین محمود.٢٩

األول٧٢.٥٢١اسماء مشعل محمد .٣٠

ولاأل٧٢.٤٧٩لهى مؤید قاسم.٣١

األول٧٢.٣٠٧خولة سلیمان طیب.٣٢

األول٧٢.١٩١عمار نجم عبد جاسم.٣٣

األول٧١,٩٨٤شیماء طه یوسف.٣٤

األول٧١,٨٤٩شیماء سعدون عزیز.٣٥

األول٧١.٧٧٧منى احمد خضر.٣٦

األول٧١.٦٩٣اسماء زید عیدان.٣٧

األول٧١.٠٨٢هدى نشوان قاسم.٣٨

األول٧٠.٩٥بنان طالل عبد.٣٩

األول٧٠.٨٦٢ رمضانطه یاسین.٤٠

األول٧٠.٦٩٤عبد الحافظ خلیل ابراهیم.٤١

األول٧٠.٥٨٢سمیة عامر عبد الجبار.٤٢

األول٧٠.٤٩٢محمد عثمان احمد.٤٣

األول٧٠.٤٥٣هناء صاحب عبد الجلیل.٤٤

األول٧٠.٤٤احمد زیدان خلف.٤٥

األول٧٠.٠٥١محسن عبد القادر صالح.٤٦

األول٦٩.٩١١دعاء صبحي حمدي.٤٧

األول٦٩.٨٨٤صابر احمد جاسم.٤٨

  األول٦٩.٤٠١ديباكرم عبد الوهاب ع.٤٩



)٨- ٣(

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت

األول٦٩.٣١٥اكرم هاشم حسین.٥٠

األول٦٩.١٤٧احمد ادریس عبد الرزاق.٥١

األول٦٨.٥٩٧هند جمیل محمود.٥٢

األول٦٨.٤٣حال ولید محمد امین.٥٣

األول٦٨.٢١٢ي محمد فتحریمة.٥٤

األول٦٨.١٦٣كرم سمیر عمر.٥٥

األول٦٧.٨٤٩عمار خدر علي.٥٦

األول٦٧.٩٤محمد جبر عباس.٥٧

األول٦٧.٨٣حال خالد حمید.٥٨

األول٦٧.٢٦٥لیلى عبد الرحمن محي الدین.٥٩

األول٦٧.٠٥١صهیب حسین عبداهللا.٦٠

األول٦٦.٧٧٨حال سالم حسین.٦١

األول٦٦.٧٧٤غادة حسین محمد.٦٢

األول٦٦.٧٥٣عامر احمد علي.٦٣

األول٦٦.٧٢٩محمد جاسم محمد قاسم.٦٤

األول٦٦.٦٢٧ریام فرحان بدیوي.٦٥

األول٦٦.٦١٣جعفر علي اصغر.٦٦

األول٦٦.٤٢٢احمد ناظم داؤد.٦٧

األول٦٦.٣٤٨مهدي صالح محمود.٦٨

األول٦٦.٣١بان زعیم قریاقوس.٦٩

األول٦٦.٢٩رنا یحیى شیت.٧٠

األول٦٦.٠٤٧بد الفتاح اسماعیل محمدع.٧١

األول٦٦.٠١٣عماد عبد الهادي عبد الغفور.٧٢

األول٦٥.٩١٧رفیف محمد جرجیس.٧٣

األول٦٥.٩٠٥وسن جمال محمود.٧٤

األول٦٥.٨٨بدران مهدي صالح.٧٥

  األول٦٥.٨٤٧خنساء علي سلیمان .٧٦



)٨- ٤(

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت

األول٦٥.٥٣٧ر نصر الدین محمد شیتبشا.٧٧

األول٦٥.٤٧٧قصي حسن عمر.٧٨

األول٦٥.٤٣٢سهل جاسم احمد.٧٩

األول٦٥.٣٣٣محمد جاسم بادي.٨٠

األول٦٥.٢٢ولید احمد سلیمان.٨١

األول٦٤.٩١٣نسمة برصوم شابا.٨٢

األول٦٤.٨٩٥محمد صبیح یوسف.٨٣

األول٦٤.٨٣٨ریاض نوري خلف.٨٤

األول٦٤.٧٨٦ىعادل فتاح عیس.٨٥

األول٦٤.٦٢٣یاسر احمد سلمان.٨٦

األول٦٤.٦٠٣دلشاد محمد ملحم.٨٧

األول٦٤.٢٩١فالح محمد سلیمان.٨٨

األول٦٤.٢٨٧محمد جاسم محمد صالح.٨٩

األول٦٤.١٩٢حسین علي حسن.٩٠

األول٦٤.٠١٢محمد اسماعیل حمادي.٩١

األول٦٣.٩٠٦قاسم محمد حسن.٩٢

األول٦٣.٨٤٩عبد الرحمن احمد عبد الرحمن.٩٣

األول٦٣.٧٥اسراء احمد سیتو.٩٤

األول٦٣.٤٥نعم عصام احمد.٩٥

األول٦٣.٣٩٨رنا سامي یونس.٩٦

األول٦٣.٣٥٨لطیف دحام فلیح.٩٧

األول٦٣.٢٣٦احمد ریاض حنوش.٩٨

األول٦٣.١٩١ندا محمود شحاذة.٩٩

األول٦٣.١٧٣ثامر خزعل عواد.١٠٠

األول٦٣.١٢٥لیوة قریاقوسمخلص ص.١٠١

األول٦٢.٩٥٨سفیان محي شنتاف.١٠٢

  األول٦٢.٨٩٣هالة خلیل ابراهیم.١٠٣



)٨- ٥(

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت

األول٦٢.٨٥٥فادیة غانم طه.١٠٤

األول٦٢.٦١عمر محمد صالح.١٠٥

األول٦٢.٣٣٨ازاد درویش حسن.١٠٦

األول٦٢.٢١٨حسن محمد یونس.١٠٧

األول٦٢.١٧٤خالد شاكر محمود.١٠٨

األول٦٢.٠٨٩وفاء مهدي فاضل.١٠٩

األول٦١.٨٩١هاشم ادهم ابراهیم.١١٠

األول٦١.٦٦٨حسن طه وعداهللا.١١١

األول٦١.٤٢٧ بشیرنظیرلینا .١١٢

األول٦١.٢٩٦دلوفان حسون سمو.١١٣

األول٦٠.٩٧٧محمد مردان اسود.١١٤

األول٦٠.٩٤٤مهیمن حمدي محمود.١١٥

األول٦٠.٩٣١ظیم مصطفى ابراهیمعبد الع.١١٦

األول٦٠.٨٦٥كریم عبد السادة.١١٧

األول٦٠.٧١٨جمال مرفوع احمد.١١٨

األول٦٠.٥٨٧بشار مطر احمد.١١٩

األول٦٠.٢٨٢محمد رضا خالد.١٢٠

األول٦٠.٠٧١قیصر سعود حسون.١٢١

األول٥٩.٩٩٤احمد عبد الرحمن یعقوب.١٢٢

األول٥٩.٨١١اصیل مازن محمد.١٢٣

األول٥٩.٧٤١محمد محمودمحمود .١٢٤

األول٥٩.٧حسین نفدان غیار.١٢٥

األول٥٩.٥٦١مازن غانم نواف.١٢٦

األول٥٩.٥٣٦جمال حازم محمد.١٢٧

األول٥٩.٤٨٤اسكین عزیز نزار.١٢٨

األول٥٩.٤٠١معتز عبد الحمید صالح.١٢٩

  األول٥٩.٣٩٥كنعان خلف رزاق.١٣٠



)٨- ٦(

نهالدور الذي تخرج مالمعدلاسم الطالب الثالثيت

األول٥٩.٣٣١مازن حسن عبداهللا.١٣١

األول٥٩.٢٥٩باسمة توفیق عباس.١٣٢

األول٥٩.١٥٣طلب حسین ابراهیم.١٣٣

األول٥٨.٨١١نزار كمال حسن.١٣٤

األول٥٨.٦٨٦نكتل احمد خلف.١٣٥

األول٥٨.٥١٨دخیل عباس خلف.١٣٦

األول٥٨.٤٩٥بنیامین مصطفى سعد.١٣٧

األول٥٨.٤٨٢بهنام یوسف یشوع.١٣٨

األول٥٨.٢٦٤سلیمان صالحسعد .١٣٩

األول٥٨.٠١١محمد احمد ابراهیم.١٤٠

األول٥٧.٦٥٢شاكر محمود عطیوي.١٤١

  األول٥٦.٥٨٥عقیل كریم عبد الحسین.١٤٢
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  :                               القسم القانون: الموصل                  الكلیة : الجامعة 

  )بكالوریوس: (         الشهادة )       صباحي: (الدراسة 

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

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني٧٢.٨٢١حسن علي یحیى  .١

  الثاني٧٠.٩٩٨صبحي عباس جمیل  .٢

  ثانيال٧٠.٠٧٨صالح مصطفى محمود  .٣

  الثاني٦٤.٣٩جمال خضر مراد  .٤

  الثاني٦٤.٢٩١فالح محمد سلیمان  .٥

  الثاني٦٢.٣٧٢یاسر عبدالقادر علي  .٦

  الثاني٦٠.٢٣٥عمر دحام عبد القادر  .٧

  الثاني٥٩.٠٢٨غزوان حامد حمید  .٨

  الثاني٥٨.٧٠٧حسین علي یاسین  .٩

  الثاني٥٨.٣٨جمال خلیل منصور.١٠

  الثاني٥٨.١٧٣یزن عبد العزیز عبداهللا.١١

  الثاني٥٧.٧٤٨دحام ذیاب جدوع.١٢

  الثاني٥٧.٦٨٦صباح عباس عبو.١٣

  الثاني٥٧.٤٥٨محمد عادل یحیى.١٤

  الثاني٥٧.٤٢٩احمد نوري احمد.١٥

  الثاني٥٧.٠٨باسل حسن حسین.١٦

  الثاني٥٧.٠٢٤طه فاضل حسین.١٧

  الثاني٥٥.٨٢١مظفر حمزة ابراهیم.١٨

  انيالث٥٥.٠٥٦قحطان حسن خضر.١٩

  الثاني٥٤.٩٣٤علي جبر عبد.٢٠

  الثاني٥٤.٨٧٤ماجد مطلك مصلح.٢١

  الثاني٥٤.٧٠٨عماد فارس قاسم.٢٢

٥٤٠٠

٢٣/٩/٢٠٠٣في 
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  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني٥٤.٤٧٤زید محمد شراري.٢٣

  الثاني٥٤.٠١٥رعد كامل حبیب.٢٤

  


