
)٧- ١(

  :                               القسم القانون: الموصل                  الكلیة : الجامعة ب

  )بكالوریوس: (الشهادة )                صباحي: (الدراسة 

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

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت

 األول٨٤.٢٤٤رؤى خلیل ابراهیم.١

 األول٨٣.٣٤٩رقیب محمد جاسم.٢

 األول٨١.٩١١هیثم احمد مسلط.٣

 األول٨١.٥٩٧زینة حازم خلف.٤

 األول٨١.٥٦١ایمان جار اهللا مال اهللا.٥

 األول٨١.١محمد قحطان محمد.٦

 األول٨٠.٩٩٠احالم یونس احمد.٧

 األول٨٠.٤٠٧عبیر فاروق رفیق.٨

 األول٨٠.٣٦عزة حازم عثمان.٩

 األول٧٩.٤٨٩ابراهیم احمد عطوان .١٠

 األول٧٩.٢٦٧رند مازن مجید.١١

 األول٧٩.٠٦٧رشا حسان یحیى.١٢

 األول٧٨.٨٠٧عبد الرزاق حامد علي.١٣

 األول٧٨.٣٩١اسماء احمد محمد.١٤

 األول٧٨.٣٢٣عمر غانم حامد.١٥

 األول٧٨.١٨٣زیاد علي محیمید.١٦

 األول٧٨.١٤٣حسین طالل خضر.١٧

 األول٧٧.٨٨یاسر حسن محمد.١٨

 األول٧٧.٨٤٩حال غانم عبدالرحمن.١٩

 األول٧٦.٦٩٩فراس تحسین یوسف.٢٠

 األول٧٦.٣٦٣رنا منهل یحیى.٢١

 األول٧٥.٩٥٤اخمیس الراوي عبد الرزاق.٢٢

٣٦٠

٢٨/٦/٢٠٠٤في 



)٧- ٢(

لدور الذي تخرج منهاالمعدلاسم الطالب الثالثيت

 األول٧٥.٤٢٧محمد عادل محمد.٢٣

 األول٧٥.٢٩٢عمر طالل حوران.٢٤

 األول٧٥.١٢٧اسراء شهاب احمد.٢٥

 األول٧٤.٨٦٢ایاد شبیب حمیدان.٢٦

 األول٧٤.٧٦٧ریم طالل عبد القادر.٢٧

 األول٧٣.٤٩٤نجالء اسماعیل خلیل.٢٨

 األول٧٣.٤٣١ریان هاشم حمدون.٢٩

 األول٧٣.٤١٧عبداهللا حبشعماد .٣٠

 األول٧٣.٣٨٣زیادة فاخر الیاس.٣١

 األول٧٣.١٦٧احمد فتحي حسن.٣٢

 األول٧٢.٩٩٤سعد عبد سلطان.٣٣

 األول٧٢.٥٧٢محمد عبد الكریم حامد.٣٤

 األول٧٢.٠٤حسین سالم طه.٣٥

 األول٧١.٥٨١زینب عبد األله عبدالكریم.٣٦

 األول٧١.٣٧٨سندس غازي یونس.٣٧

 األول٧١.٣٥٤احمد عبد المنعم عبداهللا.٣٨

 األول٧١.٢٨٣قصي ممتاز مصطفى.٣٩

 األول٧١.١٦٥لبنى فوزي محمود.٤٠

 األول٧١.٠٠٢وسام هشام جاسم.٤١

 األول٧٠.٨٨٦منتضر مطیع جاسم.٤٢

 األول٧٠.٨٣٧صائب خدر نایف.٤٣

 األول٧٠.٦٨ولید جشني محمد.٤٤

 األول٧٠.٦١٢علي هاشم قاسم.٤٥

 األول٧٠.٤٤٤رسول مهدي صالح.٤٦

 األول٧٠.٢٠٣خولة ابراهیم احمد.٤٧

 األول٦٩.٦٨٤عبد الحكیم رمضان علي.٤٨

 األول٦٩.٦٤٧مشتاق عبداهللا جمیل.٤٩



)٧- ٣(

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت

 األول٦٩.٦٤٣نغم محمود یونس.٥٠

 األول٦٩.٥٧٨سحر نایف ابراهیم.٥١

 األول٦٩.٥١٤د خیر الدین سعیدخال.٥٢

 األول٦٩.٤٨٥نزار عطا اهللا حسین.٥٣

 األول٦٨.٩٥٢لیث عطیة ذنون.٥٤

 األول٦٨.٨٦٢زینا مؤید یونس.٥٥

 األول٦٨.٤٧٧عبداهللا فتحي بالل.٥٦

 األول٦٧.٩٨٧جوان ثامر مصطفى.٥٧

 األول٦٧.٧٠٤لؤي هایس فتحي.٥٨

 األول٦٧.٦٦حمد حسین حمد.٥٩

 األول٦٧.١٣٦ر حسن عليغدی.٦٠

 األول٦٦.٩١٣نور خالد ذنون.٦١

 األول٦٦.٩٠٢هبة خضر علي.٦٢

 األول٦٦.٨٨٩مهند سطام هلوش.٦٣

 األول٦٦.٧٨٣انفال فاضل ادریس.٦٤

 األول٦٦.٥٥٨نزار ابراهیم حسین.٦٥

 األول٦٦.٥٥سهام الیاس خضر.٦٦

 األول٦٦.٥١٤بهاء محمود فرحان.٦٧

 األول٦٦.٤٨١ألله منذرایناس عبد ا.٦٨

 األول٦٦.١٤٢لؤي یوسف یونس.٦٩

 األول٦٦.١١٨عمار صالح موسى.٧٠

 األول٦٥.٩٣٢حربي حمید حسن.٧١

 األول٦٥.٦٨٩اسامة حازم محمد.٧٢

 األول٦٥.٤١٣خلیل غائب خلیل.٧٣

 األول٦٥.٠٩٧محمد محجوب یاسین.٧٤

 األول٦٤.٨٩٤فراس محمد علي عسكر.٧٥

 األول٦٤.٨٠٣احمد امجد ابراهیم.٧٦



)٧- ٤(

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت

 األول٦٤.٧٦٤قاسم الیاس خضر.٧٧

 األول٦٤.٥٥٨ضیغم صالح احمد.٧٨

 األول٦٤.٤٥٣شیرین حسین شمس الدین .٧٩

 األول٦٤.٣٧٥مصطفى احمد حسین.٨٠

 األول٦٤.٢١٣رغد سمیر محمد.٨١

 األول٦٤.٠١٩الحمعاذ هاشم ص.٨٢

 األول٦٣.٨٨٦سعد فكاك احمد.٨٣

 األول٦٣.٧٤٩صفاء محمود یوسف.٨٤

 األول٦٣.٧٠١حمود عودة فرحان.٨٥

 األول٦٣.٦١٥ایمان جالل احمد.٨٦

 األول٦٣.٤٥٧غبخلف عبداهللا مد.٨٧

 األول٦٣.٢٣٨سالم جدعان محسن.٨٨

 األول٦٣.٢٠٦ایاد عبد القادر یونس.٨٩

 األول٦٣.١٩د سلیمانفخري عای.٩٠

 األول٦٣.٠٨علي محمود حمد.٩١

 األول٦٢.٧٤٨خالد عطا علي.٩٢

 األول٦٢.٥٢٢رأفت مثنى عزیز.٩٣

 األول٦٢.٤٥٥ریاض عبد اللطیف حماد.٩٤

 األول٦٢.٤١رنا نوزاد رشید.٩٥

 األول٦٢.٢٣٤رضوان محمود یاسین.٩٦

 األول٦١.٩٣٦فؤاد عبداهللا احمد.٩٧

 األول٦١.٢٤١ فتحيرشا ریاض.٩٨

 األول٦١.٢٠٨محمد ابراهیم طه.٩٩

 األول٦١.٠١٦هدى عقیل خضیر.١٠٠

 األول٦٠.٦٨٧طالب رحیم عبد.١٠١

 األول٦٠.٣٥٨سلوان عبداهللا فتحي.١٠٢

 األول٦٠.٢٩٤ایمن عبد الباسط توفیق.١٠٣



)٧- ٥(

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت

 األول٦٠.٢٥٧فادي محمد سالمة.١٠٤

 األول٥٩.٩٦٧ایمن مزعل شهاب.١٠٥

 األول٥٩.٣٢١وعد معاذ زین الدین.١٠٦

 األول٥٨.٨٦مروان عبد الناجي احمد.١٠٧

 األول٥٨.٧٣٤غیدان فیصل عبد اللطیف.١٠٨

 األول٥٨.٥٥٩سعید اسماعیل سعید .١٠٩

 األول٥٨.٥٢محمد شمسي موسى.١١٠

 األول٥٨.٣٣٥یاس مظهر عباس.١١١

 األول٥٧.٦٧٢ي احمدثائر مرع.١١٢

 األول٥٧.٥٧٣فارس علي حمزة.١١٣

 األول٥٧.١٩٩رائد حازم حمید.١١٤

 األول٥٧.١٢٩حسین سعید عاشور.١١٥

 األول٥٦.٨٩٨حیدر مجید غریب.١١٦

 األول٥٥.٨١٨نبیل طه حسین.١١٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



)٧- ٦(

  :                       القسم         القانون: الموصل                  الكلیة : الجامعة 

  )بكالوریوس: (الشهادة )                صباحي: (الدراسة 

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

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

   نيالثا٦١.٩٤١عوف عبدالرحمن یوسف  .١

   الثاني٦٠.٩٧٤شوان سرهید عبد الرحمن  .٢

   الثاني٦٠.٦ایهاب ناطق جاسم  .٣

   الثاني٦٠.٥٦٧احمد محمد حسن  .٤

   الثاني٥٩.٧٥٥خالد ابراهیم خلف   .٥

   الثاني٥٩.٦٦٩سامان صباح متي  .٦

   الثاني٥٩.٥٤١محمد نواف خلف  .٧

   الثاني٥٨.٧٣٢علي حلبي دندح  .٨

   الثاني٥٨.٥٩٧بسام سمعان الیاس  .٩

   الثاني٥٧.٩٥محمد عبد اللطیف شیت.١٠

   الثاني٥٧.٧٧١عمار حسین علي.١١

   الثاني٥٧.٥٣١نهران نجمان عتو.١٢

   الثاني٥٧.٤٤٨خالد جواد عوني.١٣

   الثاني٥٦.٦٥٢انمار عبداللطیف یوسف.١٤

   الثاني٥٦.١٤٩سعد صبري محیسن.١٥

   الثاني٥٦.٠٦٧طه یاسین بزیغ.١٦

   الثاني٥٦.٠٤ رشیدومیض حمید.١٧

   الثاني٥٥.٥٥٣مثنى یاسین هراط.١٨

   الثاني٥٥.٥٣٧صدام سدران عبد.١٩

   الثاني٥٥.٣٥٩عامر خضر طاهر.٢٠

   الثاني٥٥.٢٢١طارق زكر منصور.٢١

   الثاني٥٥.١٥٣عمر محمود فرحان.٢٢

٥٠٠

٢/١٠/٢٠٠٤في 



)٧- ٧(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

   لثانيا٥٤.٧٣٣زینل محسن الیاس.٢٣

   الثاني٥٤.٢٨٩خلف احمد محمد.٢٤

   الثاني٥٤.٠٦٥عبد المنعم حمدي طه.٢٥

   الثاني٥٤.٠٣٥عدي محمد فلیح.٢٦

   الثاني٥٣.٩٩ضیاء مهدي صالح.٢٧

  
  


