
)٩- ١(

  :                               القسم القانون: الموصل                  الكلیة : الجامعة 

  )بكالوریوس: (الشهادة )                مسائي: (الدراسة 

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

  الدور الذي تخرج منه  لمعدلا  اسم الطالب الثالثي  ت

  األول ٧٦.١٢٧عهود زكي محمد  .١

  األول٧٤.٦٢١موفق عبداهللا خضیر  .٢

  األول٧٤.٠٥٥نزیهة معتز محمد كامل  .٣

  األول٧٣.٩٠٣میثاق سالم طه  .٤

  األول٧٣.٥١٨سعد ابراهیم فنوش  .٥

  األول٧٣.٣٩٥محمد مضر یحیى  .٦

  األول٧٢.٨٥٥علي محمد رضا یونس  .٧

  األول٧٢.٨٣٨براهیم محمدفراس ا  .٨

  األول٧٢.٢٠٦غسان حدید عبد  .٩

  األول٧١.٩٦٢لیث عبد الكریم عبداهللا.١٠

  األول٧١.٨٥٦رمضان داؤد معتز.١١

  األول٧١.٠٧١وعداهللا یونس سلیمان.١٢

  األول٧٠.٦٤٤سنان محمد سعید.١٣

  األول٧٠.٣٤قصي عبد اللطیف محمود.١٤

  األول٧٠.١١٨باسم محمد عریان.١٥

  األول٦٩.٩٧١صالح سالم محمود خضر.١٦

  األول٦٩.٩٥٢عبد اللطیف اسماعیل حمد.١٧

  األول٦٩.٢٢٩اسماء محمود یونس.١٨

  األول٦٩.٤٩٧بروین امین مراد.١٩

  األول٦٩.١٧٣سندس عبد الكریم.٢٠

  األول٦٩.٠٧منى صدیق یحیى.٢١

  األول٦٩.٠٥٣احمد مظفر عبد الحافظ.٢٢

٤٢١٢

٢/٨/٢٠٠٣في 



)٩- ٢(

  الدور الذي تخرج منه  لالمعد  اسم الطالب الثالثي  ت

  األول٦٨.٨٨٦مهدي صالح مجذاب.٢٣

  األول٦٨.٤٨٩غزوان ابراهیم محمد.٢٤

  األول٦٨.٤٢٣ابراهیم احمد صالح.٢٥

  األول ٦٦.٧٩٨فواز خلف احمد.٢٦

  األول ٦٦.٤٧٣شیماء یونس محمود.٢٧

  األول٦٦.١٦٦ماهر محمد مجذاب.٢٨

  األول٦٥.٧٢٩احمد رشاد ایاد.٢٩

  األول٦٥.٥٧٢مصطفىزهیر احمد .٣٠

  األول٦٥.٤٨٦احمد سعید صالح.٣١

  األول٦٥.٤٦٣قیس كنعان یونس.٣٢

  األول٦٥.٣٢طارق یونس حامد.٣٣

  األول٦٥.٠٧٢داؤد حسین احمید.٣٤

  األول٦٤.٩١٢سعدي احمد اسود.٣٥

  األول٦٤.٩١كاوة مال محمد طاهر.٣٦

  األول٦٤.٧٥٩احمد صباح محمود.٣٧

  األول٦٤.٧٥٧محمد سعید توفیق.٣٨

  األول٦٤.٦١٢عبد الرزاق طه عبد الرزاق.٣٩

  األول٦٤.٣٩٨طه محیمید جاسم.٤٠

  األول٦٤.٣٩٤ خضر محمد حسن.٤١

  األول٦٤.٣٧٤موفق محمد سعید توفیق.٤٢

  األول٦٤.٣٥٦محمد سلطان فتحي.٤٣

  األول٦٤.١٨١ارشد صدیق محمد.٤٤

  األول٦٤.١٢١وسن سعید عبد الباقي.٤٥

  األول٦٤.٠٩٨شیماء حاتم رشید.٤٦

  األول٦٣.٩٤٧رعد محمد صالح.٤٧

  األول٦٣.٨٩٧محمد فؤاد طلب.٤٨

  األول٦٣.٧٩٧علي جاسم محمود.٤٩



)٩- ٣(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  األول٦٣.٧٧٢تغرید ولید رشید.٥٠

  األول٦٣.٦١٨عمر ولید محمد.٥١

  األول٦٣.٥٧٨نهى طه احمد.٥٢

  األول٦٣.٥٣٤هشیار ایوب طیار.٥٣

  األول٦٣.٤٧٥فتحي عبد اهللا خضر.٥٤

  األول٦٣.٣٣٤یدمهند خالد محمد ع.٥٥

  األول٦٣.١٩٠احمد ابراهیم صالح.٥٦

  األول٦٣.١١٥عبد الكریم الیاس خضر.٥٧

  األول٦٣.٠٦٤احمد خلیل محمود.٥٨

  األول٦٣.٠٤٦ضیاء زكي ابراهیم.٥٩

  األول٦٢.٩٨٩غازي محمد شحاذة.٦٠

  األول٦٢.٨٥٧حمودزیاد طارق م.٦١

  األول٦٢.٨٣٧شهاب احمد مشهور.٦٢

  األول٦٢.٨٢٦منار سعید داؤد.٦٣

  األول٦٢.٧٩٢شمس الدین الیاس.٦٤

  األول٦٢.٦٦٥اسراء محمد صالح.٦٥

  األول٦٢.٦٣٥عبد السالم جاسم محمد.٦٦

  األول٦٢.٥٩٩وعد اهللا حسین علي.٦٧

  األول٦٢.٥٦ازهار یونس محمود.٦٨

  األول٦٢.٤٦٨لدینعلي ظاهر عز ا.٦٩

  األول٦٢.٣٨٦فارس مجید جاسم.٧٠

  األول٦٢.٣١ترف خلف محمد.٧١

  األول٦٢.٣٠٣فراس  جاسم محمد.٧٢

  األول٦٢.٢٨٦محسن احمد خالد.٧٣

  األول٦٢.٢٢٣حكم دحام حبو.٧٤

  األول٦٢.٢١٥بشار عبد الخالق.٧٥

  األول٦١.٩٤٢یاس طه عبود.٧٦



)٩- ٤(

   الذي تخرج منهالدور  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  األول٦١.٦٢٥سالم عبد الرحمن سعید.٧٧

  األول٦١.٥٦٤محمد سمیر صابر.٧٨

  األول٦١.٤٦٨عبد السالم اسعد.٧٩

  األول٦١.٤٢٤عدنان عدالت حسن.٨٠

  األول٦١.٣٩٧حامد نجم عبد اهللا.٨١

  األول٦١.٢٩٥طارق خالد طه.٨٢

  األول٦٠.٩٥٧محمد احمد حسین.٨٣

  األول٦٠.٩٥١وعد حمادي سالم.٨٤

  األول٦٠.٨٩٥حسین  عبد الرحمن سعید.٨٥

  األول٦٠.٨١١جابر جار اهللا صالح.٨٦

  األول٦٠.٧٣٤عبد المنعم یحیى محمد علي.٨٧

  األول٦٠.٦٠٦شامل غانم محمود.٨٨

  األول٦٠.٥٣٣محمود حسین خلف.٨٩

  األول٦٠.٤٤٧نهاد محمود عبد اهللا.٩٠

  األول٦٠.٤٤٤علي اسماعیل علي.٩١

  األول٦٠.٣٤د عبد اهللاذاكر محم.٩٢

  األول٦٠.٣٢٧جودت اسماعیل عبد الكریم.٩٣

  األول٦٠.١٩عبیر حمید بالل.٩٤

  األول٦٠.١٧٦باشا جاسم محمد.٩٥

  األول٥٩.٩٩٤رحاب سالم محمد.٩٦

  األول٥٩.٦٧٩صالح ابراهیم عبد اهللا.٩٧

  األول٥٩.٣٩١عبد العزیز حمزة حسن.٩٨

  ولاأل٥٨.٩٧٤عبد السالم محمد حامد.٩٩

  األول٥٨.٩٧٣عمار غانم محمود.١٠٠

  األول٥٨.٩٧٣راكان خضر صالح.١٠١

  األول٥٨.٩٤٢رابحة فتاح حمید.١٠٢

  األول٥٨.٨٧٥محمد مراد محمد.١٠٣



)٩- ٥(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  األول٥٨.٨٥تركي حمود محمد.١٠٤

  األول٥٨.٨٠٧نادیة محمود عبد القادر.١٠٥

  األول٥٨.٧٢٩سعیدنهلة شریف .١٠٦

  األول٥٨.٦٣٢عدنان رمضان محمد.١٠٧

  األول٥٨.٤٠٣محمد طاهر مصطفى.١٠٨

  األول٥٨.٣٣٢نجالء عائد جدوع.١٠٩

  األول٥٨.٣٠٦حسنین جعفر فاضل.١١٠

  األول٥٨.٢٤١حسنین فتحي حمید.١١١

  األول٥٧.٩٥٨میسر احمد سلیمان.١١٢

  األول٥٧.٩٥٨حسین محمود حمید.١١٣

  األول٥٧.٨٦٣ةمحمود عبداهللا جمع.١١٤

  األول٥٧.٧٩اینور محمد بشیر.١١٥

  األول٥٧.٧٣٩انس صدیق توفیق.١١٦

  األول٥٧.٦٧صهیب محمد علي.١١٧

  األول٥٧.٦٤٢سالم مال صالح حسن.١١٨

  األول٥٧.٦٣٣علي محمد حمید.١١٩

  األول٥٧.٦٠٥اشرف نزار خطاب.١٢٠

  األول٥٧.٦٠١میسر عشبان رمضان.١٢١

  األول٥٧.٥٨٣عبد الخالق محمد عید.١٢٢

  األول٥٧.٤٠٩نكتل زینل ذیاب.١٢٣

  األول٥٧.٣٧٥رضوان اكرم عبد الوهاب.١٢٤

  األول٥٧.٣٢٣لیلى زهیر عبداهللا.١٢٥

  األول٥٧.٢٩انس احمد محمد.١٢٦

  األول٥٧.٢٤٦خالد تترخان قاسم.١٢٧

  األول٥٧.٢٢٣محمد شریف اثیر.١٢٨

  األول٥٧.١٧٨ساالر محمد حاجي.١٢٩

  األول٥٧.١٢عدنان وهب محمد.١٣٠



)٩- ٦(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  األول٥٦.٩٠٩سلطان عبد احمد.١٣١

  األول٥٦.٨٦٨احمد فتحي جاجان.١٣٢

  األول٥٦.٨١٣فاضل اسعد ظاهر.١٣٣

  األول٥٦.٧٧١سعد محمد باسل توفیق.١٣٤

  األول٥٦.٦٤٨صفوان قادر جرجیس.١٣٥

  األول٥٦.٦٣٤عبد المطلب محمد طاهر رسول.١٣٦

  األول٥٦.٥٠٥ویدي وكاعمحمد ه.١٣٧

  األول٥٦.٣٣حمید وسمي كرمان.١٣٨

  األول٥٥.٨٢٩وضاح سهیل علي.١٣٩

  األول٥٥.٢٥٣عقبة محمد شرابي.١٤٠

  األول٥٤.٦٥٤خالد صالح محمود.١٤١

  األول٥٤,٤٧٥رافع قصید شهاب.١٤٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



)٩- ٧(

  :                    القسم            القانون: الموصل                  الكلیة : الجامعة 

  )بكالوریوس: (الشهادة )                مسائي: (الدراسة 

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

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني٦٩.٢٧٨محمد حسن طه  .١

  الثاني٦٨.٦٥٧ احمد رجبعیدان  .٢

  الثاني٦٧.٦٩٩احمد ادریس محمد  .٣

  الثاني٦٧.٦٥٤سعد حمزة خضر  .٤

  الثاني٦٥.٩٩٦كمال سالم عبد المجید  .٥

  الثاني٦٣.٣١٥عبد زینل حسین  .٦

  الثاني٦٢.٦٢٤ حسینعلي طه  .٧

  الثاني٦٢.١٥١یحیى فواز حسن  .٨

  الثاني٦١.٨٨٦صالح ذنون محمد  .٩

  الثاني٦١.٧٧٣لرزاقمحمد طه عبد ا.١٠

  الثاني٦٠.٩٨٧محمد یونس علي.١١

  الثاني٦٠.٠٢٨عبداهللا جمعة حمادي.١٢

  الثاني٥٩.٩٦وعداهللا مصطفى صائل.١٣

  الثاني٥٩.٨٩سعاد ابراهیم شاهر.١٤

  الثاني٥٩.٧٢٦سعد زین الدین محمود.١٥

  الثاني٥٩.٥٦انس ابراهیم عبداهللا.١٦

  الثاني٥٩.٤٠٥عمار غانم امین.١٧

  الثاني٥٩.٣٤٥خضر محمود خضر.١٨

  الثاني٥٩.١٢٤محمد خلیل اسماعیل.١٩

  الثاني٥٨.٩٤٢لینا حازم علي.٢٠

  الثاني٥٨.٧٥٤عیسى احمد رجب.٢١

  الثاني٥٨.٦٩٢ همام عبد الوهاب ذنون.٢٢

٥٤٠١

٢٢/٩/٢٠٠٣في 



)٩- ٨(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني٥٨.١٩٥سلطان یوسف صالح.٢٣

  الثاني٥٨.١٠٢دعماد عوید سعی.٢٤

  الثاني٥٧.٦١٢فیصل مرضي عبداهللا.٢٥

  الثاني٥٧.٥٦٨محمد صابر حسین.٢٦

  الثاني٥٧.٣٣٣محمد فتحي محمد.٢٧

  الثاني٥٧.٢٨٣یاسر خلیل ابراهیم.٢٨

  الثاني٥٧.١١٤عامر حاتم حسن.٢٩

  الثاني٥٧.٠٧٦ایمان محمد خشمان.٣٠

  الثاني٥٦.٩٦٨علي حسین محسن.٣١

  الثاني٥٦.٩٣١نرضوان هاشم حمدو.٣٢

  الثاني٥٦.٨٢٥عمر احمد عبداهللا.٣٣

  الثاني٥٦.٧٤٥معتز محمود سعید.٣٤

  الثاني٥٦.٧٤٥نذیر علي فاضل.٣٥

  الثاني٥٧.٦٦٥جاجان عدو حالف.٣٦

  الثاني٥٦.٥٣٩حسام خلیل عبد.٣٧

  الثاني٥٦.٣٣٢محمود جراد مجذاب.٣٨

  الثاني٥٦.١٩٨فیصل حسین احمید.٣٩

  الثاني٥٥.٩٠٨احمد محمد سعید.٤٠

  الثاني٥٥.٨٦٢ولید خالد امین.٤١

  الثاني٥٥.٨٥٦ذیبان احمد خضر.٤٢

  الثاني٥٥.٦٨٧عبد األمیر ابراهیم.٤٣

  الثاني٥٥.٥٥٧شیماء شكر محمود.٤٤

  الثاني٥٥.٣٨٧احمد سلیمان خلف.٤٥

  الثاني٥٥.٣٧٧المعتصم عبد الهادي.٤٦

  الثاني٥٥.٣٤٣مزعل ذیبان جابر.٤٧

  الثاني٥٥.٣٠٨حسن احمد مصطفى.٤٨

  الثاني٥٥.٠٣٤عالء یونس هادي.٤٩



)٩- ٩(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني٥٥.٠٢٨رمزي حسین علي.٥٠

  الثاني٥٤.٧٢١رنا فرحان حسین.٥١

  الثاني٥٤.١١١ایمن عبد الكریم سلطان.٥٢

  


