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  :                               القسم القانون: الموصل                  الكلیة : الجامعة 

  )بكالوریوس: (الشهادة )                مسائي: (الدراسة 

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

الدور الذي تخرج منهلمعدلااسم الطالب الثالثيت

األول ٨٣.٣٥٦ضحى مجبل سلیمان.١

األول٧٩.٨٧جوهر محمد عبد اهللا.٢

األول٧٨.٠٣٨احمد فارس ادریس.٣

األول٧٤.٦٥٤عبد المنعم عاشج ظاهر.٤

األول٧٣.٣٥٧فارس سعد اهللا محمد.٥

األول٧٣.٢٧٤احمد محمد سلطان .٦

األول٧٢.٥١٢امیر زكي محمد .٧

األول٧١.٥٣٨ادریس حاضر هیشان.٨

األول٧١.٠٠٦هرن عبد الكریم محمد .٩

األول٧٠.٨٧٨زمن عدنان محمد .١٠

األول٧٠.٣٨٢حسین ابراهیم حمدان .١١

األول٧٠.١١عدنان خیر اهللا جاسم .١٢

األول٦٩.٩٤٩عامرة اسماعیل محمد.١٣

األول٦٩.٦٨١سفر ارشد احمد .١٤

األول٦٩.٤٤٤محمد عادل یونس .١٥

األول٦٩.٢٤٧هشام طالب خضیر  .١٦

األول٦٩.٢٣٩روعة صالح مصلح.١٧

األول٦٨.٤٨٨فتحي ذنون اسماعیل .١٨

األول٦٨.٤٤٦صبحي احمد خلیل .١٩

األول٦٧.٦١١زیاد طارق محمود .٢٠

األول٦٧.١٣٢عبد اهللا خضیر سالم .٢١

األول٦٧.٠٣٢محمد رشید احمد.٢٢

٦٣٣٢

٣٠/٦/٢٠٠٥في 



)١٠- ٢(

الدور الذي تخرج منهدلالمعاسم الطالب الثالثيت

األول٦٦.٩٢٩ایاد عیسى حمد عبداهللا.٢٣

األول٦٦.٧٢٧خالص عارف عبد الحمید.٢٤

األول٦٦.٦٤محمد انور فتحي .٢٥

األول ٦٦.٢٣٧بدر الدین نجم الدین عثمان .٢٦

األول ٦٦.١٢٨وسن محمود اسماعیل .٢٧

األول٦٦.٠٦١حنان داؤد سلمان.٢٨

األول٦٦.٠٥٩سلیمان حامد احمد .٢٩

األول٦٦.٠٢٦ماهر فواز جبار .٣٠

األول٦٦.٠٠١یاسر عبد الجواد احمد .٣١

األول٦٥.٩٧١بسام ابراهیم مجول .٣٢

األول٦٥.٨٥٧عماد ابراهیم خلف .٣٣

األول٦٥.٨٤٦مزهر احمد محمد .٣٤

األول٦٥.٧٧هشیار خالد محمد.٣٥

األول٦٥.٦٨٥احمد عبد اهللا طه.٣٦

األول٦٥.٣٧٨منهل محمد خلف.٣٧

األول٦٥.١٨٦قبیس شوكت قطب.٣٨

األول٦٥.١٤٤نشوان علي حمادي .٣٩

األول٦٥.٠٨٦محمد منصور عبد الرزاق.٤٠

األول٦٤.٨٦٧باسل علي سلطان .٤١

األول٦٤.٧٦نزار  شفیع رقیب   .٤٢

األول٦٤.٥٧٤سلیمان محمد سعید .٤٣

األول٦٤.٥١٨ایهاب حسین  شحاذة .٤٤

األول٦٤.٤٢٤ان فالح حسن رمض.٤٥

األول٦٤.٢٦٨جاسم محمد عبد اهللا .٤٦

األول٦٤.٠٠٣عماد سالم عبد اهللا .٤٧

األول٦٣.٩١٦صباح علي عبد الرزاق .٤٨

األول٦٣.٧٦٢محمد فوزي احمد .٤٩



)١٠- ٣(

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت

األول٦٣.٦٨٥ساهر دهام  محمود .٥٠

األول٦٣.٦٦٤ شیت عبد الغفور ابراهیم.٥١

األول٦٣.٦٦قحطان رشید هفن .٥٢

األول٦٣.٥٣١مصعب محمد شرابي .٥٣

األول٦٣.٤٧٧تغرید علي رشید.٥٤

األول٦٣.١٧٢محمد صباح كریم .٥٥

األول٦٢.٩٦٤تركي حسین محمد .٥٦

األول٦٢.٩٣٩امجد عبد اهللا مرعي .٥٧

األول٦٢.٨٥محمد منذر نعمان .٥٨

األول٦٢.٥٠٩زهیر حازم یونس .٥٩

األول٦٢.٤٧٣صبا هاشم هادي .٦٠

األول٦٢.٤٢٧عبد الرحمن اسماعیل عبد الرحمن   .٦١

األول٦٢.٣١١ایاد عبد اهللا خضر .٦٢

األول٦٢.٢٩٧خضر الیاس سلطان .٦٣

األول٦٢.٠٤٧علي طالب حمید .٦٤

األول٦١.٩٧خنساء ناطق صابر .٦٥

األول٦١.٨١٢ابراهیم خلیل ابراهیم .٦٦

األول٦١.٧٧٨ولید عبد  اهللا حسن .٦٧

األول٦١.٧٧عامر حادي عبد اهللا.٦٨

األول٦١.٦٢٣رمضان صبار عبد اهللا .٦٩

األول٦١.٥٤٣عمر سعید محمود .٧٠

األول٦١.٥٣٤عبد الحمید عبد اهللا حسن .٧١

األول٦١.٤٣٣قیدار سعید احمد .٧٢

األول٦١.٣٨٤غالب غانم سعد اهللا .٧٣

األول٦١.٣٥١ام الدین لقاء غائب حس.٧٤

األول٦١.٢١١خالدة علي یونس .٧٥

األول٦١.١٨٧وسام فتحي ابراهیم  .٧٦



)١٠- ٤(

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت

األول٦٠.٩٤٢یوسف جمیل فتحي .٧٧

األول٦٠.٨٤٢سعد احمد خضیر .٧٨

األول٦٠.٨٣٣جمال ابراهیم حسین .٧٩

األول٦٠.٦٨ سمیر عبد الغفور مصطفى.٨٠

األول٦٠.٦٥٣یسرى احمد خضیر .٨١

األول٦٠.٦٢٩مهدي صالح خلیل .٨٢

األول٦٠.٥٥٨ثائر حسین علي .٨٣

األول٦٠.٥٣١زامل نادر حمید .٨٤

األول٦٠.١٣٥عبد الجبار عبد الرحمن حمادي  .٨٥

األول٥٩.٩٩٨شعالن ابراهیم عرب .٨٦

األول٥٩.٨٩٧صدام حسین موسى .٨٧

األول٥٩.٨٧٦سم یونس ظافر قا.٨٨

األول٥٩.٨٧یوسف صالح محمد .٨٩

األول٥٩.٨٢٢صالح احمد صالح .٩٠

األول٥٩.٨١٥اسحاق ابراهیم موسى .٩١

األول٥٩.٧٨٤بسمة غازي احمد .٩٢

األول٥٩.٦٠٨نشوان راغب ادریس .٩٣

األول٥٩.٥٤٣احمد فارس فرحان  .٩٤

األول٥٩.٤١٧حنان عز الدین عبد السالم .٩٥

األول٥٩.٣٢١طالب فارس فقي .٩٦

األول٥٩.٢٩١سلیمان طعمة اسماعیل .٩٧

األول٥٩.٢١٤ثامر الیاس حسن .٩٨

األول٥٩.٠٠٤خلف حسون عزیز .٩٩

األول٥٨.٩٥٧سعد احمد محمود  .١٠٠

األول٥٨.٨٩٢شعالن محمد حسین .١٠١

األول٥٨.٨٦٣محمد كمال اسماعیل .١٠٢

ولاأل٥٨.٨٤٨مدین غانم عبد اهللا .١٠٣



)١٠- ٥(

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت

األول٥٨.٤٧٩معن محمد علي .١٠٤

األول٥٨.٤٧٣احمد مؤید جالل الدین .١٠٥

األول٥٨.٣٥٧رائد محمد بیوض .١٠٦

األول٥٨.٢٧٢صهباء حكمت الیاس .١٠٧

األول٥٨.١٥٤احمد محمد قاسم .١٠٨

األول٥٨.١٠٦فالح یونس صالح .١٠٩

األول٥٨.٠٤٧ ابراهیم صبحي خلیل.١١٠

األول٥٨.٠٢مضر عدنان عبد النافع .١١١

األول٥٧.٩٩٦عبد الستار خلف جاسم .١١٢

األول٥٧.٩٠٩عمر حامد نجم  .١١٣

األول٥٧.٧٩١یونس محمد صالح .١١٤

األول٥٧.٧٨٤مصطفى نور الدین محمد صالح .١١٥

األول٥٧.٧٥٦محمد عبد العالي غزال   .١١٦

األول٥٧.٧٠٨طالل سالم احمد.١١٧

األول٥٧.٦٨٨محمد فرید حامد .١١٨

األول٥٧.٥٩٢ساعد زین العابدین ساعد.١١٩

األول٥٧.٥٥٣زهیر سالم صالح .١٢٠

األول٥٧.٥١١محمد عبد الكریم صالح .١٢١

األول٥٧.٥٠٢سعود محمد حسن .١٢٢

األول٥٧.٤٢٦وائل سعدي محمود .١٢٣

األول٥٧.٤٠٥رعد محمد طاهر عبد اهللا .١٢٤

األول٥٧.٢٥٤صباح محمد فراس .١٢٥

األول٥٧.١٦٤حاتم علي احمد .١٢٦

األول٥٧.١٣عبد عبد اهللا محمد .١٢٧

األول٥٧.٠٨١عبد الستار سلیمان عبد اهللا .١٢٨

األول٥٦.٩٩قاسم میسر قاسم .١٢٩

األول٥٦.٩٤٧یوسف یونس ابراهیم.١٣٠



)١٠- ٦(

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت

األول٥٦.٨٠٨ادجاسم محمد مر.١٣١

األول٥٦.٨٠٥كفاح علي عبد.١٣٢

األول٥٦.٧٣٦مهند غازي جاسم.١٣٣

األول٥٦.٦٧٢یوسف سلیمان محمود.١٣٤

األول٥٦.٦٣٢فراس میسر محمود.١٣٥

األول٥٦.٥١٥احمد صلبي هالل.١٣٦

األول٥٦.٥٠٩محمد سلطان محمد.١٣٧

األول٥٦.٤٩٨نبیل محمد صالح.١٣٨

لاألو٥٦.٢٦٧خضر رمضان مطر.١٣٩

األول٥٦.٢١٥عبد الجبار عبود رمضان.١٤٠

األول٥٦.٢٠٨عبید حمود مطرب.١٤١

األول٥٦.٢مراد میرزا الیاس.١٤٢

األول٥٥.٩٢ایاد عبد الحمید محمد.١٤٣

األول٥٥.٧٢٥صدقي محمد احمد.١٤٤

األول٥٥.٧٢فراس مشعل خطاب.١٤٥

األول٥٥.٦٦٧نبیل اسماعیل یاسین.١٤٦

األول٥٥.٦٤٣محمد رافت خالد.١٤٧

األول٥٥.٥٢٥نبیل نذیر احمد.١٤٨

األول٥٥.٤٨٨صالح مصلح حمود.١٤٩

األول٥٥.٣٢٦محمد نوري احمد.١٥٠

األول٥٤.٩٦٤سالم جاسم محمد.١٥١

األول٥٤.٩٦علي ذیاب نجم.١٥٢

األول٥٤.٧٨٥برع خلف علي.١٥٣

األول٥٤.٦١٨نور الدین سعید موسى.١٥٤

األول٥٤.٥٧٤علي طالل محمد علي.١٥٥

األول٥٤.٥٠١لحمید عمرایمان عبد ا.١٥٦

األول٥٤.٣٩٩مهند سعد اهللا سلوم .١٥٧



)١٠- ٧(

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت

األول٥٤.٣٨٩علي عبد المحسن حسن.١٥٨

األول٥٤.٢٦٧محمد حسن خضیر.١٥٩

األول٥٤.٢١٦صبحي محمد سلطان.١٦٠

األول٥٤.١٩٧صدام عبد الستار خلیل.١٦١

األول٥٣.٧٩٩احمد هیثم خالد.١٦٢

األول٥٣.٥١٢محمد كنعان خلیل .١٦٣

األول٥٣.٢٧٢حازم حمزة ذیاب.١٦٤

األول٥٣.٢٣٩غني صالح نجم.١٦٥

األول٥٢.٨٥٤دحام یاسین رجب.١٦٦

األول٥٢.٥٠٢صائب ابراهیم حمیدان.١٦٧
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  :                      القسم          القانون: الموصل                  الكلیة : الجامعة 

  )بكالوریوس: (الشهادة )                مسائي: (الدراسة 

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

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت

الثاني٦١.٧٦١امل طه یاسین.١

الثاني٦٠.٢٢١مد ابراهیم صالحاح.٢

الثاني٥٧.٩٠٢ریاض رشید فتاح.٣

الثاني٥٧.٨١٧بشرى عبد اهللا عدوان.٤

الثاني٥٧.٤٥١صدام عساف حسن.٥

الثاني٥٦.٧٩٦حافظ ذنون یونس.٦

الثاني٥٦.٦١٦امیر نزار حمید.٧

الثاني٥٦.٣٣٩یاسر حمود كتاب.٨

الثاني٥٦.٢٥٢عیسى عبد خالد.٩

الثاني٥٦.٠٦٢نبیل محمدطیف .١٠

الثاني٥٥.٩٦١ناصر محمد عطیة.١١

الثاني٥٥.٧٠٤اسعد سعدي مهدي.١٢

الثاني٥٥.٤٨٥دحام ابراهیم محمد.١٣

الثاني٥٥.٤٠٢منهل مظفر داؤد.١٤

الثاني٥٥.١٦٩محمود ادریس جاسم.١٥

الثاني٥٥.١٠٥صدیق محمد سعید.١٦

الثاني٥٤.٩٦٩علي محمد محمود.١٧

الثاني٥٤.٤٨١صدیق مصطفىابو بكر .١٨

الثاني٥٤.٤٧٩محمد عبد فاضل.١٩

الثاني٥٤.٤٢٨محمد احمد ابراهیم.٢٠

الثاني٥٤.٤٢٣فرحان احمد علي.٢١

الثاني٥٤.٣٧٧منذر محمد علي.٢٢

١٠٥٢٩

٣/١٠/٢٠٠٥في 



)١٠- ٩(

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت

الثاني٥٤.٣٤٤محمودیاسر شاكر .٢٣

الثاني٥٤.٢٨٧عبد اهللا محمد طاهر.٢٤

الثاني٥٤.٢٤٥رافع عبد اهللا حسین.٢٥

الثاني٥٤.٢وسن عبد الجبار خلیل.٢٦

الثاني٥٤.٠٢٣عبد اهللا جاسم علي.٢٧

الثاني٥٣.٩٨٣صدام محمد حمد.٢٨

الثاني٥٣.٨٧٣یاسر سالم عبد العزیز.٢٩

الثاني٥٣.٧٦٤سمیر اسماعیل مشكو.٣٠

الثاني٥٣.٦٨٧عمار عبد الكریم حامد.٣١

الثاني٥٣.٦٨١د حسین عليمحم.٣٢

الثاني٥٣.٥٥١احمد سالم علي.٣٣

الثاني٥٣.٤١٤ابراهیم مصلح حمید.٣٤

الثاني٥٣.٢٨٥حسین محمد عزیز.٣٥

الثاني٥٣.١٦١احمد طالل محمد.٣٦

الثاني٥٣.١١١محمد محمود محمد.٣٧

الثاني٥٣.١٠٥لؤي احمد عبد اهللا.٣٨

الثاني٥٢.٨٤٤غسان ذنون عزاوي.٣٩

الثاني٥٢.٧٣٩مؤید محمدمصعب .٤٠

الثاني٥٢.٦٨صباح نور الدین محمد.٤١

الثاني٥٢.٥٢٧عمار سلیمان ایوب.٤٢

الثاني٥٢.٤٥٩صالح جاسم عبد اهللا.٤٣

الثاني٥٢.٤٢٦مصلح ابراهیم سلیمان.٤٤

الثاني٥٢.٠٩٦وضاح طارق عبد اهللا.٤٥

الثاني٥١.٨٩٥محمد رشدي عبد المنعم.٤٦

الثاني٥١.٧٥٥خلیل موسى سلیمان.٤٧

الثاني٥١.٧٥٥محمد موسى محمود.٤٨

الثاني٥١.٦٩٥داؤد سلیمان بدل.٤٩



)١٠- ١٠(

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت

الثاني٥١.٥٨٢بهزاد نوري حجي.٥٠

الثاني٥١.٤٢٢مازن جالل بشیر.٥١

الثاني٥١.٤٠٣محمد صدیق انیس.٥٢

الثاني٥١.٠٥٥عادل عابد عفین.٥٣

  


