
)١١- ١(

  :                               القسم القانون: الموصل                  الكلیة : الجامعة 

  )بكالوریوس: (الشهادة )                مسائي: (الدراسة 

:اسم دورة التخرج :                      رقم وتاریخ األمر الجامعي ٢٠٠٤- ٢٠٠٣: سنة التخرج 

الدور الذي تخرج منهلمعدلااسم الطالب الثالثيت

األول ٨٨.٧٣٤محمد هیثم شریف.١

األول٧٩.٨٤حسان علي حسن شحاذة.٢

األول٧٩.٣٨٨رغد سامي یونس.٣

األول٧٨.٤٢٤فراس عبد القادر عبد الستار.٤

األول٧٦.٣٠١محمود جاسم نجم.٥

األول٧٥.٧٣٦بسمان مظفر حنا.٦

األول٧٥.٦٢٣بسام عبد العزیز احمد.٧

األول٧٤.٧١٥زیاد حامد علي فتحي.٨

األول٧٤.٤٠٧محمود عبدا هللا حسن.٩

األول٧٣.٧٦٥محمد عطیة خلف.١٠

األول٧٣.٣٠٦لقمان سعید صالح.١١

األول٧٣.١٤٨جلیلة ابراهیم علیوي.١٢

األول٧١.٧٣٢محمد عبید علي.١٣

األول٧١.٤١٣عمر ناطق یحیى العبیدي.١٤

ولاأل٧٠.٧٥٥صهیب عامر سالم.١٥

األول٧٠.٤٤٣غیاث توفیق سلیمان.١٦

األول٧٠.٣٠٣محسن حمود عباوي.١٧

األول٧٠.١٣٧خلف یونس شالش.١٨

األول٦٩.٩٢٥محمد عبد المنعم حیدر.١٩

األول٦٩.٨٤٢محمود احمد یاسین.٢٠

األول٦٨.٩٤٥حاجم سعید نومان.٢١

األول٦٨.٢٩١سامي سلیمان حسین.٢٢

٣٦١

٢٨/٦/٢٠٠٤في 



)١١- ٢(

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت

األول٦٨.٠٥٧مثنى عبد العزیز حمادي.٢٣

األول٦٨.٠٤١محمود زكي محمود.٢٤

األول٦٨.٠غانم متعب خلیل.٢٥

األول ٦٧.٥٢١علي غانم عبداهللا.٢٦

األول ٦٧.٥١٩ریاض احمد خلف.٢٧

األول٦٧.٣٨٦احمد محمود احمد.٢٨

األول٦٧.٢٩لیث حیدر مصطفى.٢٩

األول٦٦.٤٨٢احمد عواد محمد.٣٠

األول٦٥.٩٧٥فارس ابراهیم جاسم.٣١

األول٦٥.٨٢١حازم حسین عوید.٣٢

األول٦٥.٧٢٤عمار محمد عزیز.٣٣

األول٦٥.٥٤٢جبار فتحي عباس.٣٤

األول٦٥.٣٧١مهند محمد جرجیس.٣٥

األول٦٥.٢٠٨ایفان رفیق حسن .٣٦

األول٦٥.١٠٨عمر ناطق یحیى الحمداني.٣٧

األول٦٥.٠٠٦فیصل طالب حیاوي.٣٨

األول٦٤.٩٦١مضر نضال جار اهللا.٣٩

األول٦٤.٦١٤احمد حسن مجید.٤٠

األول٦٤.٤٣٤ابراهیم الیاس علوش.٤١

األول٦٤.٠٩٧هیثم عبد العزیز احمد.٤٢

األول٦٣.٨٢٩سعد محمد صالح.٤٣

األول٦٣.٣٥١محمد ذنون سلطان.٤٤

األول٦٣.٠٠٨علي هادي سعید.٤٥

األول٦٣.٠٠١رسل صالح مصلح.٤٦

األول٦٢.٩٧٩سعد شرابي عزیز.٤٧

األول٦٢.٦٤١سعاد خضیر محمد.٤٨

األول٦٢.٥٢١عدنان مجید سعید.٤٩



)١١- ٣(

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت

األول٦٢.٥١٦عبد الحكیم لقمان حمادي.٥٠

األول٦٢.٣٩٣ذنون یونس جاسم.٥١

األول٦٢.٢٩٨عمر مروان سلطان.٥٢

األول٦٢.١٣٩ شهابربیع احمد.٥٣

األول٦٢.٠١١ایاد محمد حمید محمد.٥٤

األول٦١.٩٢٨وعداهللا حسین علي سلطان.٥٥

األول٦١.٩٠٦صدام حسین علي.٥٦

األول٦١.٦٣٦قحطان حسن احمد.٥٧

األول٦١.٥٨٧خلف محمد ظاهر حسین.٥٨

األول٦١.٤٨٣علي قصي زكي.٥٩

األول٦١.٤٢٦عمر حازم طه.٦٠

األول٦١.٢١٣تحریر علي احمد.٦١

األول٦١.١٦٦عبد علي احمید.٦٢

األول٦١.١٤٦لقاء محسن خیري.٦٣

األول٦١.٠٧٩علي عبد محمد.٦٤

األول٦٠.٨٢٩ثامر حمید صافي .٦٥

األول٦٠.٧٤١عبد الكریم حسین خلف.٦٦

األول٦٠.٥٨٦محمد ادویزي محمد.٦٧

األول٦٠.٥٤١عزیز احمد خلف.٦٨

األول٦٠.٣٧٩احمد علي حسین.٦٩

األول٦٠.٣٤٧محمد صالح عبداهللا محمد.٧٠

األول٦٠.٢٤٢خمیس رشید صالح.٧١

األول٦٠.٢١٨علي عبد القادر مصطفى.٧٢

األول٦٠.٢٠٦شحاذة محمد سعید.٧٣

األول٦٠.١٥١طه حسن عبداهللا.٧٤

األول٦٠.١٤٤اكرم حمید محمد.٧٥

األول٦٠.٠٧٨فرحان عواد حلوس.٧٦



)١١- ٤(

لدور الذي تخرج منهاالمعدلاسم الطالب الثالثيت

األول٦٠.٠٦٧بشار حكمت یونس.٧٧

األول٦٠.٠٣٣راغب محمد طاهر عبداهللا.٧٨

األول٥٩.٩٨٤قیدار محمود محمد.٧٩

األول٥٩.٩٢ الدین الیاس خضريخیر.٨٠

األول٥٩.٨٥نور نزار زكي.٨١

األول٥٩.٧٩٨محمد خالد محمد صالح.٨٢

األول٥٩.٧٦٦رائد عبداهللا یونس.٨٣

األول٥٩.٦٦٢نصور عبداهللاعلي م.٨٤

األول٥٩.٦٤٧نافع عجیل قرو.٨٥

األول٥٩.٦٤سلمان عبد محمد.٨٦

األول٥٩.٥٣٨علي مصطفى حیدر.٨٧

األول٥٩.٤٦٢عبد القادر عبداهللا محمود.٨٨

األول٥٩.٤٣٥عدنان عمر سعدي.٨٩

األول٥٩.٣٩٥یوسف محمد محمود.٩٠

األول٥٩.٣١١محمود سلطان احمد.٩١

األول٥٩.٣٠٩ظام الدین یونسمرسال ن.٩٢

األول٥٩.٢٢٧ایاد محمد حسین.٩٣

األول٥٩.٠٩٤خلیل ابراهیم عباس .٩٤

األول٥٨.٨٥٢اورنس محمد سدران.٩٥

األول٥٨.٧٨٣منذر مصطفى عباس.٩٦

األول٥٨.٦٩احمد فتحي محمد علي.٩٧

األول٥٨.٦١١سیف یاسین حامد.٩٨

األول٥٨.٥٣٤سالم حسن احمد.٩٩

األول٥٨.٣٨٤لي محمدلقمان ع.١٠٠

األول٥٨.٣٦٨یونس محمد یونس.١٠١

األول٥٨.٣٣٤نبیل سلیم داؤد.١٠٢

األول٥٨.٢٩٤فیصل خلف عثمان.١٠٣



)١١- ٥(

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت

األول٥٨.١٥٧علي محمود طه.١٠٤

األول٥٨.٠٧٥یونس حمدي محمد.١٠٥

األول٥٧.٩٠٤مضر سمیر قاسم.١٠٦

األول٥٧.٩سى سلیماناحمد عی.١٠٧

األول٥٧.٧٤٩انتصار عبید ذنون.١٠٨

األول٥٧.٧١٩حسین عبد اللطیف حسین.١٠٩

األول٥٧.٥٧٤فرات عیسى حسین.١١٠

األول٥٧.٣٩٢احمد حمزة خلیل.١١١

األول٥٧.٣٦٦نشوان مهدي صالح.١١٢

األول٥٧.٣٥٦خالد صالح احمد.١١٣

األول٥٧.٩٦وعد صالح حسن.١١٤

األول٥٧.٣٤نذیر محمد علي.١١٥

األول٥٧.٠٩٣صهیب حمزة حسین.١١٦

األول٥٧.٠٦٦ابراهیم خلف عبداهللا.١١٧

األول٥٧.٠٣٨عادل حمید احمد.١١٨

األول٥٦.٨٩٣حنداحمد جاسم .١١٩

األول٥٦.٧٧٦عبداهللا نكتل احمد.١٢٠

األول٥٦.٤٧جاسم محمد فرحان.١٢١

األول٥٦.٣٨٤بهجت محمد سعید یاسین.١٢٢

األول٥٥.٩٩٤ثامر احمد صالح.١٢٣

األول٥٥.٩٥٦بشار حسیب احمد.١٢٤

األول٥٥.٩٢علي حسین احمد.١٢٥

  
  
  
  
  
  
  
  



)١١- ٦(

  :                               القسم القانون: الموصل                  الكلیة : الجامعة 

  )بكالوریوس: (الشهادة )                مسائي: (الدراسة 

:اسم دورة التخرج :                     ر الجامعي  رقم وتاریخ األم٢٠٠٤- ٢٠٠٣: سنة التخرج 

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت

الثاني٨١.٨٦٦حسن اسماعیل احمد.١

الثاني٧١.٩٤٢نافع محمود اسماعیل.٢

الثاني٧١.٨٩٩محمد خطاب احمد .٣

الثاني٦٦.٦٨حمید محمد خالد.٤

الثاني٦٣.٢٣٨محاسن حمید جاسم.٥

الثاني٦٢.٩٦٤صالح فتحي ظاهر .٦

الثاني٦٢.٣٤٤احمد ابراهیم جبر.٧

الثاني٦٢.٠٣٦ناجي حسن رجب.٨

الثاني٦١.٨٤٨غانم عوني احمد.٩

الثاني٦١.٠٠٦علي امین عبداهللا .١٠

الثاني٦٠.٧٢٦منایة جیاد حمادي.١١

الثاني٦٠.٤٠١زیاد خزعل سعید .١٢

لثانيا٦٠.٣١٢رافع عبد حسین .١٣

الثاني٥٩.٩٣٥سالم صدیق معروف.١٤

الثاني٥٩.٨٨٠عبد الجبار یونس   علیاء.١٥

الثاني٥٩.٧٦٨عبد الكریم خلیل محمد.١٦

الثاني٥٩.٧١٧رابح ادیب محمد.١٧

الثاني٥٩.٦٧٦محمد ملحم مصطفى .١٨

الثاني٥٩.٤١٢وعد اهللا محمد دحام.١٩

الثاني٥٩.٣٥١مازن صائب احمد .٢٠

الثاني٥٩.٣١٤ي حسنمحمد مرع.٢١

الثاني٥٩.٢٩٨احمد درید خلیل.٢٢

٥٠١

٢/١٠/٢٠٠٤في 



)١١- ٧(

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت

الثاني٥٩.١٥٦طه یونس صالح.٢٣

الثاني٥٩.١٥٥رعد حمیدي عبداهللا .٢٤

الثاني٥٨.٩٥٦عمار جاسم محمد.٢٥

الثاني٥٨.٩٢خلیل خلف احمد.٢٦

الثاني٥٨.٨٩٥عبد الكریم صالح عطا اهللا.٢٧

الثاني٥٨.٨٣٦ثائر سعید ذنون .٢٨

الثاني٥٨.٥١٢محمد حامد هادي.٢٩

الثاني٥٨.٣٥٣وئام شاكر محمود.٣٠

الثاني٥٨.٢٨٧شاهر صالح حسن .٣١

الثاني٥٧.٩٣٣رعد خضر عنین.٣٢

الثاني٥٧.٩١١صالح عطیة معیوف.٣٣

الثاني٥٧.٩٠٤احمد خلف سلمان صالح.٣٤

الثاني٥٧.٨١٠احمد عوید محمود.٣٥

الثاني٥٧.٧٢٦علي حكمت محمد.٣٦

الثاني٥٧.٧٠٠وثاب ابراهیم خلیل.٣٧

الثاني٥٧.٤٤٩سوسن محمد عبد االمیر.٣٨

الثاني٥٧.٣٦٠هدى فاضل سلیم.٣٩

الثاني٥٧.٣٣٧فارس عزیز مصطفى .٤٠

الثاني٥٧.٢٩٥هاشم محمود فرج.٤١

الثاني٥٧.٢٥١یونس صالح احمد.٤٢

الثاني٥٧.٢٢٢خالدة جاسم تبان .٤٣

الثاني٥٧.١٩٢كنعان جمعة سلیمان.٤٤

الثاني٥٧.١٥٢احمد سالم كامل .٤٥

الثاني٥٦.٩٩٩محمود نمیر عبد الجبار.٤٦

الثاني٥٦.٩٢٨ماجد سلیمان حسین.٤٧

الثاني٥٦.٩١٣عمار احمد یحیى.٤٨

الثاني٥٦.٨٤١فارس مرعي حسن.٤٩



)١١- ٨(

هالدور الذي تخرج منالمعدلاسم الطالب الثالثيت

الثاني٥٦.٧٣٠خطاب عمر احمد.٥٠

الثاني٥٦.٥٦٦عمر عطا اهللا ایوب.٥١

الثاني٥٦.٤٧٧محمد خلف حمود.٥٢

الثاني٥٦.٣٤٧رؤى مصطفى عبد الكریم .٥٣

الثاني٥٦.٢٦٢طالل راشد طحان.٥٤

الثاني٥٦.٢٣٥دافید متي شرف.٥٥

الثاني٥٦.١٤٨عدي محمد صالح.٥٦

انيالث٥٦.١٣٦لیث عبد العزیز بكر.٥٧

الثاني٥٦.١١١اسامة یوسف قاسم.٥٨

الثاني٥٦.٠٨٠انممحمد عزاوي فر.٥٩

الثاني٥٦.٠٧٩ساجدة جعفر حبیب.٦٠

الثاني٥٦.٠٣٩لؤي غانم حمدي.٦١

الثاني٥٦.٠٢خیري فراج عنیز.٦٢

الثاني٥٦.٠١٣جاسم احمد حسین مندیل.٦٣

الثاني٥٥.٩٧٩نسمة عبد الهادي .٦٤

ثانيال٥٥.٩٠٧قصي محمد عبد .٦٥

الثاني٥٥.٨٦٣فرحان عمر برجس.٦٦

الثاني٥٥.٨٠٤محمد یونس حیدر .٦٧

الثاني٥٥.٧٨٠عدي هاشم حسن.٦٨

الثاني٥٥.٦٨٣فاضل نشمي ناصر.٦٩

الثاني٥٥.٥٩٨محمود عارب سعدون.٧٠

الثاني٥٥.٥٨٥احمد نواف عزیز.٧١

الثاني٥٥.٥٦٩هدى اسماعیل حقي.٧٢

الثاني٥٥.٥٤٥خالد عطیة محمد.٧٣

الثاني٥٥.٥٤٤علي خضر علي .٧٤

الثاني٥٥.٤١٨ بهنانصدام رمضان.٧٥

الثاني٥٥.٣٦٩یاسر علي یوسف.٧٦



)١١- ٩(

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت

الثاني٥٥.٣٦٣ریان محجوب محمود.٧٧

الثاني٥٥.٣٦١عبد القادر عبدالجبار خلیل.٧٨

الثاني٥٥.٣٢٠محمود فتحي محمود.٧٩

الثاني٥٥.٢٨٨حمد شعباناحمد م.٨٠

الثاني٥٥.٢٥١عاكوب حسن یونس .٨١

الثاني٥٥.٢٤٠زیاد طارق بكر.٨٢

الثاني٥٥.٢٣٤مجاهد صادق صالح.٨٣

الثاني٥٥.١٩٤لؤي عبد الواحد فتحي.٨٤

الثاني٥٥.١٦٥احمد محمد بسیم.٨٥

الثاني٥٥.١٠٧عبد اهللا احمد سعدو.٨٦

الثاني٥٥.٠٩٧هاوكار عبد رسول.٨٧

الثاني٥٥.٠٢٠روان امین عبد الرحمنسی.٨٨

الثاني٥٥.٠١٥محمد هاني شاكر.٨٩

الثاني٥٥.٠١١عبد الخالق رشید عوزیر.٩٠

الثاني٥٤.٩٧٨نوار محمود محمد.٩١

الثاني٥٤.٩٦٥قاسم سلمان قاسم .٩٢

الثاني٥٤.٨٧٢احمد سامي سعید.٩٣

الثاني٥٤.٨٥٦جالل شیخ علي شمس الدین.٩٤

الثاني٥٤.٨٥٤عوني محمد سعید .٩٥

الثاني٥٤.٧٣٠یاسر عزاوي عبد اهللا.٩٦

الثاني٥٤.٦٩٩ریان فخري احمد.٩٧

الثاني٥٤.٦٥١صالح احمد محمد شیخو.٩٨

الثاني٥٤.٦٥٠ذكرى صبحي مال اهللا.٩٩

الثاني٥٤.٦١٣وعد اكرم ابراهیم.١٠٠

الثاني٥٤.٦٠٨طارق عبد الفتاح یوسف.١٠١

الثاني٥٤.٥٨٧هشام حسین حسن.١٠٢

الثاني٥٤.٥٧٧فاء محمود سلمان ش.١٠٣
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الثاني٥٤.٥٦١عوني علي خضر .١٠٤

الثاني٥٤.٥٣٥وعد احمد مطرود.١٠٥

الثاني٥٤.٥١٠اشرف طالل معیوف .١٠٦

الثاني٥٤.٤٧٦محمد جمعة محمد عیسى.١٠٧

الثاني٥٤.٣٢٩عبد الباري ضیف مخلف.١٠٨

الثاني٥٤.٣١٤ي عزیز احمد صبح.١٠٩

الثاني٥٤.٣٠٩محمد یاسین شیت.١١٠

الثاني٥٤.٢٩٢وسن صبار فتحي .١١١

الثاني٥٤.٢٧٦عمران غائب قاسم.١١٢

الثاني٥٤.٢٦٩عمار سبهان ادریس.١١٣

الثاني٥٤.٢٤٤رعد یاسین محسن.١١٤

الثاني٥٤.١٣٢زیاد محمد صالح.١١٥

الثاني٥٣.٨٨٤عدي عبد الرحمن علي.١١٦

الثاني٥٣.٨٠٥ محمد عبد اهللاعبد اهللا.١١٧

الثاني٥٣.٧٥٤عبد الستار مجبل محمد.١١٨

الثاني٥٣.٧٢٩اشرف مؤید یونس .١١٩

الثاني٥٣.٦٨١خیر اهللا عیسى عروة.١٢٠

الثاني٥٣.٦٣٠عمر خضیر خلف.١٢١

الثاني٥٣.٥٦٠ضحى جاسم محمد.١٢٢

الثاني٥٣.٥٢٣خلیل ابراهیم جاسم.١٢٣

الثاني٥٣.٥٠٠شمس صبار فتحي.١٢٤

الثاني٥٣.٣٥٢محمد محمود محمد صالح.١٢٥

الثاني٥٣.٢٩٦محمد صبحي عزیز.١٢٦

الثاني٥٣.٢٥٥رمضان حامد احمد.١٢٧

الثاني٥٣.٢٥٣حاجم علي عبید .١٢٨

الثاني٥٣.٠٦٩یوسف غیاث الدین یوسف .١٢٩

الثاني٥٣.٠٦٤یاسر عبد اهللا عبد .١٣٠
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الثاني٥٢.٨٠٣ عبوش نائفبد المنعم ع.١٣١

الثاني٥٢.٧٩٧مؤید عبد خلف .١٣٢

الثاني٥٢.٤٤٢حسین علي عبد اهللا .١٣٣

الثاني٥٢.٣٧٨حسین صالح الدین داؤد.١٣٤

الثاني٥٢.٣١٥هیرش ذكري حجي.١٣٥

الثاني٥١.٧٠٧زاهد خضر عباس .١٣٦

الثاني٥١.٥٦٢رعد سلیمان خلف .١٣٧

الثاني٥٠.٥٦٩میعاد جنان فتوحي.١٣٨

الثاني٥٥.٣٩٧جمعة نجم عبد اهللا.١٣٩

  


