
 

 /http://tu.edu.iq/colleges/lawكلیة القانون             –تم التحمیل من موقع جامعة تكریت 

 
 
 
 

 تكریت :الجامعة
 : القانونالقسم القانون :الكلیة 

 صباحي نوع الدراسة :
 األولالدور:

 ٢٠٠٣/٢٠٠٤سنة التخرج :
 

 األمررقم 
 ٣/١٣/٣٤٥٨الجامعي:

 ٦/٧/٢٠٠٤في 
 
 
 

 
 الشھادة:

 ( بكالوریوس )
 
 
 

 المعدل اسم الطالب الرباعي ت
الدور الذي تخرج 

 منھ
 األول 724 ,78 ريھشام جمیل كمال ارحیم الدو 1-
 األول 53 ,77 احمد التكریتي إسماعیل عبد الحقلؤي  2-
 األول 246 ,73 سمیر مزھر صالح منصور العیساوي 3-
 األول 71,883 نوري شكور احمد لطیف العزاوي 4-
 األول 708 ,71 محل الجنابي عبد هللامھند علي  5-
 لاألو 978 ,68 عامر جاید زیدان مخلف التكریتي 6-
 األول 552 ,68 التكریتي إبراھیمریاض علي جاسم  7-
 األول 281 ,68 عدنان مزھر مجبل مضحي القیسي 8-
 األول 68,023 جبار طالب العزاوي عبد الحسینسوزان  9-

 األول 67,369 محمد احمد رحیل  عفتان الجنابي 10-
 األول 67,332 غانم فارس حسن علوان العزاوي 11-
 األول 111 ,67 ف علوان محمد العزاويرمزي لطی 12-
 األول 66,218 سرى معاذ احمد حمید التكریتي 13-
 األول 66,196 عدنان خلف مجول محمد البیاتي 14-
 األول 66,023 مظفر احمد نصیف جاسم الدوري 15-
 األول 64,366 زھرة فخر الدین فھد كاظم العزاوي 16-
 األول 64,006 ياحمد مشلب الجبور إبراھیمغالب  17-
 األول 175 ,63 خالد خلف ولي عباس البیاتي 18-
 األول 60,865 لؤي سطوان عباس عبدهللا البیاتي 19-
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 القسم:القانون الكلیة: القانون الجامعة تكریت
 نوع الدراسة :صباحي

 الدور:الثاني
 ٢٠٠٣/٢٠٠٤سنة التخرج:

 
 
 
 
 

 
 األمر رقم وتاریخ
 ٣/١٣/٥٥٦٨٨الجامعي

 
 ١٦/١٠/٢٠٠٤في
 
 

 
 الشھادة:

 ( بكالوریوس )
 
 
 
 

 الثاني 226 ,81 انتصار شاكر محمود حسن الدراجي 1-
 الثاني 70,037 صالح حمید صالح علي الجبوري 2-
 الثاني 68,291 ثابت خضیر عباس التكریتي أنوار 3-
 الثاني 67,387 فارس محمود طالل خلف الجبوري 4-
 الثاني 65,531 سیوان سیروان جاسم حسن الدلوي 5-
 الثاني 65,188 قیصر یاسین علو جدي الطائي 6-
 الثاني 62,44 وعد صالح عثمان فاضل الجبوري 7-
 الثاني 61,977 احمد خلیل احمد حسین الجبوري 8-
 الثاني 61,282 عواد صباح علي سلطان العبیدي 9-

 الثاني 61,084 نابيمؤید مظھر مطر مضحي الج 10-
 الثاني 61,073 عطیة جاسم المزروعي إبراھیمیاسر  11-
 الثاني 61,051 بشار حبیب احمد حماش العباسي 12-
 الثاني 60,526 خالد جمیل عبد عسكر الجنابي 13

 الثاني 57,513 الطیف البدري عبد الرحیم إبراھیمعمر  14-
 لثانيا 57,42 خلیل احمد محمد علي الجمیلي 15-
 الثاني 56,528 جاسم حمادة عبدهللا احمد الدلیمي 16-
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 القسم:القانون الكلیة: القانون الجامعة:تكریت

 نوع الدراسة:صباحي
 الدور األول

 ٢٠٠٤/٢٠٠٥سنة التخرج:
 

رقم وتاریخ األمر 
 ٣/١٣/٤٦٢٨الجامعي

 ٥/٧/٢٠٠٥في
 
 
 

 
وس الشھادة: (بكالوری

( 
 
 
 

 
-1 

 
 عامر عبدهللا رجا الناصري أسماء

 
83,159 

 
 األول

 األول 81,299 رامي قدوري محمود علي الطائي 2-
 األول 80,165 احمد التكریتي إسماعیل عبد الحقانس  3-
 األول 79,907 سمیة فاضل عبدهللا سلطان العلكاوي 4-
 األول 79,362 رنا لطیف جاسم علوان السامرائي 5-
 األول 78,802 عبدهللا العبیدي عبد الغني عبد المحسنمنار  6-
 األول 78,491 خنساء نبیل رفیق خلیل الشابندر 7-
 األول 78,302 احمد صالح الجباري عبد القادرنسار  8-
 األول 76,128 افتخار رشید خلیل علي الجنابي 9-

 األول 75,069 ھناء محمد خضر غني التمیمي 10-
 األول 777 ,74 ائر احمد مندیل العجیليبالل ث 11-
 األول 631 ,73 شیرین سعید جبر عوید الدوري 12-
 األول 73,615 رباب رعد توفیق رفیق التكریتي 13-
 األول 73,53 حسین حمادة احمد صالح القیسي 14-
 األول 72,839 مصعب سعدي نصیف جاسم التكریتي 15-
 األول 72,572 يیوسف فاضل عبدهللا جمعة الجبور 16-
 األول 71,835 یوسف علي مصلح الجبوري أیاد 17-
 األول 71,18 عبد النبي عبود العلوان عبد الباري إقبال 18-
 األول 77 ,70 سیف عواد احمد خلف العزاوي 19-
 األول 70,747 یاسر عواد شعبان داود الناصري 20-

 70,616 مھند عبدهللا صالح عبدهللا الجواري 21-
 ولاأل
 

 األول 70,553 احمد عدنان موسى خلف التكریتي 22-
 األول 69,776 شیماء فارس محمد جبر الشبلي 23-
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 األول 68,072 احمد حمادي السامرائي إبراھیمالحان  24-
 األول 67,309 رؤى معاذ احمد حمید التكریتي 25-
 األول 65,397 شیماء صدام تركي طالب الناصري 26-
 األول 65,023 عل حسن جاسم العیساويمقداد مش 27-
 األول 64,277 الجبوري إبراھیمصالح عبد صالح  28-
 األول 63,001 عمر محمد جاسم محمد الجبوري 29-
 األول 62,968 فواز قیس یوسف محمد الطائي 30-
 األول 62,876 لمى نزھان حامد زیدان الخشماني 31-
 األول 62,857 رسول عبدهللا صالح حمود العباسي 32-
 األول 62,615 حسن ثامر طھ حسن البیاتي 33-
 األول 62,593 مثنى خضیر عباس محمد العزاوي 34-
 األول 59,538 خنساء طالب شامل احمد التورنجي 35-
 األول 58,87 قیصر ساھم بدیوي مرعي النیساني 36-
 األول 57,503 دحام حسن خلف جفال السامرائي 37-

 
 
 
 
 
 
 
 

 ت

 
 امعة:تكریتالج

 الكلیة: القانون
 

 القسم:القانون
 

 نوع الدراسة:صباحي
 الدور:الثاني
 ٢٠٠٤/٢٠٠٥سنة التخرج:

 

 رقم وتاریخ األمر
 ٧٩٨٢/ ٣/١٣الجامعي: 

 ١٠/١٠/٢٠٠٥في 
 

 الشھادة:
 ( بكالوریوس )

 
 

 الثاني 538 ,64 منى محمود محمد عطا الدوري 1-
 الثاني 63,488 محمد احمد عارف فارس الجواري 2-
 الثاني 61,873 مجید محمد الناصري إبراھیمیاسر  3-
 الثاني 60,768 محمد رشاد حسین علي البیاتي 4-
 الثاني 60,65 خلف نعمة محسن مجداد القیسي 5-
 الثاني 60,426 وقاص علي دلف عبدهللا البیاتي 6-
 الثاني 59,47 احمد العباسي عبد المولىرغد ماھر  7-
 الثاني 59,04 اصم طالب مجید الحارسخدیجة ع 8-
 الثاني 58,348 ھالة یوسف محمود حسین البدري 9-

 الثاني 57,34 محمد عباس عبدهللا علي الدوري 10-
 الثاني 56,753 محمد مظھر عباس عبد العزاوي 11-
 الثاني 55,508 مصطفى صباح كمال مجید التكریتي 12-
 الثاني 55,184 مازن صالح عمر شریف الناصري 13-
 الثاني 55,137 ذاكر حمود خلف سلیمان الجبوري 14-
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 القسم:القانون الكلیة: القانون الجامعة: تكریت
 نوع الدراسة :صباحي

 الدور:األول
 ٢٠٠٥/٢٠٠٦سنة التخرج:

 
 
 
 
 

 
 رقم وتاریخ األمر

في  ٣/١٣/٣٧٧١الجامعي: /
١٩/٧/٢٠٠٦ 

 

 
 الشھادة:

 ( بكالوریوس )
 
 
 
 

 األول 80,385 نغم حمد علي موسى الشاوي 1-
 األول 78,695 ھدى یونس یحیي محمد البدري 2-
 األول 77,226 زینة محمد سعدون سلوم البدري 3-
 األول 181 ,77 مصطفى محمد الناصري عبد الرحمنلقاء  4-
 األول 75,803 جاسم محمد خلف عزیز الدلیمي 5-
 األول 74,385 نور علي محمود سلطان الدلیمي 6-
 األول 73,707 النعمان عصام نعمان حمودي التكریتي 7-
 األول 72,952 منال محمد فارس غضب العزاوي 8-
 األول 71,25 خضر عباس ھزاع البیاتي أیاد 9-

 األول 70,956 ریاض ناظم حمید رزوقي الدوري 10-
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 األول 67,733 لجبوريزینة زیدان محمد طیاوي ا 11-
 األول 67,544 علي العباسي إبراھیم عبد الرحمنمحمد  12-
 األول 66,768 زینب جمال بدر حسون الزبیدي 13-
 األول 66,448 جاسم حسین المكدمي عبد الجلیلحسام  14-
 األول 66,125 حنان احمد علي یاسین البیاتي 15-
 األول 64,989 الدوري عبد الغنيسرمد مزاحم عمر  16-
 األول 64,683 ناظم مزاحم محمود حبیب السامرائي 17-
 األول 64,128 خلف صالح حلو الجبوري أسامة 18-
 األول 64,007 محمد ناظم نجم عبد العزاوي 19-
 األول 62,717 عبیر عجمي غانم مھیري  الدوري 20-
 األول 62,064 عمر طارق صالح جاسم التكریتي 21-
 األول 61,789 اء نعمان جاسم الناصريبھ إیناس 22-
 األول 60,864 محمد جاسم محمد منصور العزاوي 23-
 األول 60,557 محمد طارق عبد حسین العیساوي 24-
 األول 59,319 صالح عمر محمد مجید الجبوري 25-
 األول 59,209 یاس خضر بالل الجبوري عبد السالم 26-
 األول 58,657 اويناجي عجاج عبدهللا وحید العیس 27-
 األول 58,373 ندى صباح علي ظاھر السامرائي 28-
 األول 57,644 البیاتي عبد الرحمنحسن عدنان طھ  29-
 األول 57,417 نضال محمد حمد خلف الجبوري 30-
 األول 56,188 غازي جاسم محمد خلف الجبوري 31-
 األول 55,857 زینة منذر خیرو مھدي التكریتي 32-
 األول 54,158 د حمود شكطي تخمي القیسيسع 33-

 ت

 نوع الدراسة :صباحي
 الدور:الثاني
 ٢٠٠٥/٢٠٠٦سنة التخرج:

 
 
 
 

 األمررقم وتاریخ 
 ٣/١٣/١٠٩٥١الجامعي

 ١١/١٠/٢٠٠٦في

 
 الشھادة:

 ( بكالوریوس )
 
 
 

 الثاني 65,96 عبیر عبدهللا حمادي زبیر السامرائي 1-
 الثاني 62,25 علي فھران عطوان شنافي الزیدي 2-
 الثاني 62,14 صباح احمد مخلف دویج الزیدي 3-
 الثاني 61,96 یاسر عفیف زیدان مخلف الدوري 4-
 الثاني 59,67 مھند كریم جودر ھلو الجبوري 5-
 الثاني 57,69 كریم حمادة الدلیمي عبد الواحدمحمد  6-
 الثاني 57,17 حسان ثابت اسود سالم االحبابي 7-
 الثاني 57,3 عباس محمد العزاوي مضر حسین 8-
 الثاني 56,159 مھدي قادر البیاتي أمیرفاطمة  9-

 الثاني 54,88 رافع عبدهللا حمید موسى الدوري 10-
 الثاني 54,68 رقیة محمد عبد الكریم وھیب الناصري 11-
 الثاني 54,48 عادل نایف حمید بالل العبیدي 12-
 الثاني 53,9 حسن حمود احمد خلف الدلیمي 13-
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 نوع الدراسة:صباحي
 الدور:األول

 ٢٠٠٦/٢٠٠٧سنة التخرج:
 
 

 رقم وتاریخ األمر
 ٣/١٣/٧٩٦٦الجامعي: 

 ٧/٨/٢٠٠٧في
 
 
 

 الشھادة:بكالوریوس
 
 

-1 
 

 األول 86,44 الطیف احمد الربیعي عبد هللانادیة 
 األول 86 ن عبد الغني عبدهللا العبیديفرح عبد المحس 2-
 األول 85,898 لقاء عبد الستار جیجان حسن العیساوي 3-
 األول 85,01 منار جالل عبد هللا مرعي النعیمي 4-
 األول 81,099 نعمت درویش كریم االركوازي إقبال 5-
 األول 76,267 سجى حازم حمید حمد الجنابي 6-
 األول 74,608 عیمينور سمیر بشیر محمود الن 7-
 األول 71,398 رؤى رعد حسین ویس السامرائي 8-
 األول 70,192 مھدي حسن خلف حبیب الجبوري 9-

 األول 69,29 صفوان محمد احمد عمیري الجبوري 10-
 األول 67,87 عناد بنیان جبل محمد الجنابي 11-
 األول 67,349 عباس فارس حمید نجم العیطو 12-
 األول 67,28 محمد حسن االلوسيمریم حلیم  13-
 األول 65,776 عبد الفتاح احمد عبد الرزاق الحسیني أوراس 14-
 األول 65,49 ولید حسین علي زعل العزاوي 15-
 األول 65,389 حنان قاسم كاظم سلمان الخفاجي 16-
 األول 64,93 ارمیض عبید خلف حسن العزاوي 17-
 األول 64,806 زيمھبات نعمت درویش كریم االركوا 18-
 األول 64,75 موسى الزبیدي إبراھیمسعود ستار  19-
 األول 64,685 مناھل صبحي احمد خلف الجبوري 20-
 األول 63,848 نور سعد حسون نجم التكریتي 21-
 األول 63,455 محمد یاس خضیر عبد الرزاق التكریتي 22-
 األول 62,88 مھیب محمد عارف حسن السامرائي 23-
 األول 62,28 صادق علي محمد حبیب العیثاوي 24-
 األول 62,275 حمادي المشھداني إبراھیممروان احمد  25-
 األول 62,16 ظافر عبد الحمید یعقوب الناصري إسراء 26-
 األول 61,905 محمد سلیمان یوسف احمد الجبوري 27-
 األول 61,68 نذیر كریم عبد حمد الجنابي 28-
 األول 61,125 علي عبید العزاوي راھیمإبعبد الرحمن  29-
 األول 59,24 حسین خدابخش حداد الخالدي آمنة 30-
 األول 58,47 بروین علي محمد صالح الزنكنة 31-
 األول 57,905 ھمسة ناظم عبد داود الدوري 32-
 األول 57,90 عالء احمد حسین حمد العجیلي 33-
 األول 57,349 بتول صالح رشید نجم التكریتي 34-
 األول 56,435 محمد عصام احمد خطاب التكریتي 35-
 األول 56,148 التكریتي إسماعیلیاسین  أیادمحمد  36-
 األول 55,85 احمد عبد هللا محمود عیسى التكریتي 37-
 األول 55,06 احمد نصیف جاسم حمد الجبوري 38-
 األول 54,98 احمد عبدهللا نجم خلیل الھاللي 39-
 األول 52,69 محمد حسین محمد الجبوريحسین  40-
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 القانون-القسم: الكلیة: القانون الجامعة: تكریت

 الدراسة : ( صباحي)
 الدور الثاني

 ٢٠٠٧ -  ٢٠٠٦ - سنة التخرج:
 

 رقم وتاریخ األمر
-الجامعي:

٣/١٣/١١٢٧٥ 
 ٢٢/١١/٢٠٠٧في
 

 (بكالوریوس)-الشھادة:
 

 الثاني 71,582 ائياحمد مھدي محمد عمارة السامر 1-
 الثاني 65,376 شتات محمد داود سلمان اللھیبي 2-
 الثاني 60,911 لمى فاضل عبد الحمید رزیق الناصري 3-
 الثاني 58,429 فاضل حمود حسن الدوري إسراء 4-
 الثاني 58,274 زینب عیدان صلیبي مجید المرسومي 5-
 الثاني 58,067 عجیل عباس طھ الدوري إخالص 6-
 الثاني 56,967 قصي حبیب جاسم محمد الجبوري 7-
 الثاني 55,687 احمد مظھر عواد عبد الناصري 8-
 الثاني 55,542 عماد حلیم شھاب حمد الجبوري 9-

 الثاني 55,309 مثنى عبد القادر فالح رحیم النجدي 10-
 الثاني 55,16 ناصر احمد خلف محمد الجبوري 11-
 الثاني 55,112 بیاتيغازي علي محمد احمد ال 12-
 الثاني 54,921 مبارك كسار غثوان كتاب الجباري 13-
 الثاني 54,485 محمود ولید كمال علي االلوسي 14-
 الثاني 54,44 برزان احمد عطیة صالح العزاوي 15-
 الثاني 54,468 راوي فرج الجبوري إبراھیمریاض  16-
 يالثان 54,09 حمید شھاب حمد الجواري إسراء 17-
 الثاني 54,387 ھبة محمد باز مجول الدوري 18-
 الثاني 54,154 شیرین نور الدین محمد شفیق المحمد 19-
 الثاني 53,975 حمد ظاھر علوان محمد الفراجي 20-
 الثاني 53,952 مروه قیس مصطفى مھدي الشاھري 21-
 الثاني 53,934 احمد ولید توفیق یوسف الحدیثي 22-
 الثاني 53,865 حمد سبع الحمدانيسالم جاسم م 23-
 الثاني 53,765 سفانة فاروق قدوري غایب الدوري 24-
 الثاني 53,742 سعاد جاسم رحیم فراس الناصري 25-
 الثاني 53,464 رائد محمد صالح صبحي العزاوي 26-
 الثاني 53,456 ناھض جاسم خلف محمد الجبوري 27-
 الثاني 53,414 حمید احمد خلف حمیش الجبوري 28-
 الثاني 53,352 ھیثم جمال احمد خیزران الدلیمي 29-
 الثاني 53,326 لؤي رجب علي جاسم الھیازعي 30-
 الثاني 53,193 محمد العیثاوي إبراھیمابتسام احمد  31-
 الثاني 53,017 مروان محمد وحادي سلیمان التكریتي 32-
 الثاني 52,967 نھى محمد مھدي ھالل الشنداح 33-
 الثاني 52,716 احمد وھاب احمد زیدان الصمیدعي 34-
 الثاني 52,713 التكریتي إبراھیملیث تحسین علي  35-
 الثاني 52,664 سیف غزال صعو صالح العزواي 36-
 الثاني 52,459 شھاب عباس فاضل شھاب الدوري 37-
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 الثاني 51,837 مھند فرحان محمود شھاب الحشماوي 38-
 الثاني 51,71 عكال العبیدي سعد حسن عیسى 39-

 
 

 ت

 القانون -القسم: القانون- الكلیة: تكریت - الجامعة:

 الدراسة : (صباحي)
 الدور األول

 ٢٠٠٨ -  ٢٠٠٧ - سنة التخرج:

رقم وتاریخ 
األمر الجامعي 

٣/١٣/٨١٧٤ 
في 
٣١/٧/٢٠٠٨ 

 (بكالوریوس)-الشھادة:
 

 األول 76,56 رغد ثابت عبد العزیز عمر التكریتي 1-
 األول 73,457 ھالة رافع احمد حسون الشمري 2-
 األول 72,093 حسین الجمیلي إبراھیمختام دحام  3-
 األول 70,961 رنا فارس جبر محمد الدوري 4-
 األول 69,01 مروان عبد عباس حسین الحمداني 5-
 األول 67,586 سحر یاسین حمود محمد الحرباوي 6-
 األول 65,945 ناصريال إبراھیممحمد  إبراھیمزید  7-
 األول 64,124 رویده فارس محمد جبر الشبلي 8-
 األول 63,752 رویده عزاوي احمد حسین التكریتي 9-

 األول 62,605 عامر نایف علي دھش العبیدي 10-
 األول 61,318 بسمان حسن علي احمد الجبوري 11-
 األول 59,182 رفاه رؤوف داود سلمان التكریتي 12-
 األول 58,174 سعید احمد صالح المعماري رنا 13-
 األول 57,169 عماد احمد محمود حسین العزي 14-
 األول 56,50 دیانا باسم احمد حوري الجبوري 15-
 األول 54,981 احمد محمد عطیة صالح العزاوي 16-
 األول 52,18 خنساء خالد فرحان سھیل الدوري 17-
 األول 72,21 مھا مجول ربیع حمادي العیثاوي 18-
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 القانون -القسم: القانون - الكلیة: تكریت - الجامعة:
 الدراسة: ( صباحي)

 الدور: الثاني

 األمررقم وتاریخ 
 ٣/١٣/١٢٥٧٠-الجامعي:

 ١٢/١١/٢٠٠٨في
 

-الشھادة:
 (بكالوریوس)

 
 

 ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧- سنة التخرج:
 

 الثاني 57,1261 نينؤاس حمید حمادي تركي الحمدا 1-
 الثاني 55,147 صبا كاظم جواد حافظ الناصري 2-
 الثاني 55,1071 لبیب زامل محسن محیمید العبیدي 3-
 الثاني 53,302 مھند رعد یونس زیدان التكریتي 4-
 الثاني 53,007 نغم مردان وھب مصطفى العبیدي 5-
 الثاني 52,7572 عبد الرزاق مطلك عبد الرزاق محمد الجبوري 6-
 الثاني 52,6626 عمر خیر هللا محمود عیسى التكریتي 7-
 الثاني 52,152 سھاد شاكر محمود احمد الدوري 8-
 الثاني 52,143 سراب كامل وھیب لطیف الدلیمي 9-

 الثاني 51,757 خالد عبد هللا حمید موسى الدوري 10-
 الثاني 51,7526 منتظر عدنان یاسین سھیل العباسي 11-
 الثاني 50,871 إبراھیم نجم عبد هللا حسن الجبوري 12-
 الثاني 50,488 ھالل الناصري إسماعیلمروة عبد الصمد  13-
 الثاني 51,56 علي سامي حمید حسن السامرائي 14-
 الثاني 52,434 حسین علي فرحان العزاوي أیمن 15-
 الثاني 50,367 قصي وزیر سالم نوفان الجواري 16-
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 القانون-القسم: القانون - الكلیة: تكریت - الجامعة:

 ( مسائي ) الدور األول- الدراسة:
رقم وتاریخ األمر 

 (بكالوریوس)-الشھادة: الجامعي

 ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧- سنة التخرج:
في  ٣/١٣/٨١٩٣
١٣/٧/٢٠٠٨ 

   الدور
 األول 82,97 منذر ارزوقي ویس خضر الدوري 1-
 األول 79,21 التكریتي إبراھیمعلي جاسم  أسامة 2-
 األول 77,79 عمار خیر هللا رجب محمد الدوري 3-
 األول 72,85 محمد عبد الخالق حسن عباس العباسي 4-
 األول 71,79 علي محمد المولي إبراھیمسلیم  5-
 األول 70,19 میسر حسن جاسم سھو الجنابي 6-
 األول 68,95 لتمیميعبد هللا یاسین علي كھف ا 7-
 األول 68,50 ناطق نایف مجید علو الدوري 8-
 األول 67,54 خلیل الدوري إبراھیمعیسى ارزوقي  9-

 األول 67,29 سعدون عباس عبید حنظل العجیلي 10-
 األول 66,46 علي حسین علي سعد الجبوري 11-
 األول 62,22 محمد االلوسي إبراھیمخولة توفیق  12-
 األول 61,78 اسم خلف صالح الجبوريخلف ج 13-
 األول 60,32 مشتاق بیات عبد مجرن الجنابي 14-
 األول 60,27 سمیر حماد حسین محیمید العبیدي 15-
 األول 59,58 صباح احمد محمد ھزاع الجبوري 16-
 األول 59,50 ریاض علیوي حسین نجم الحمداني 17-
 ولاأل 59,1 محمد عباس جاعد كاظم البیاتي 18-
 األول 59,08 جاسم حسین محمد حسن الجبوري 19-
 األول 58,02 فیصل حمید مھدي جاسم القیسي 20-
 األول 57,76 محجوب غافل ھلو فارس الجبوري 21-
 األول 57,70 سیف الدین عبد هللا موسى حسین الجبوري 22-
 األول 57,63 عارف نایف علي دھش العبیدي 23-
 األول 56,71 ین الجبوريحسین صالح محمد حس 24-
 األول 56,37 ضامن علیوي مطلك خلف الجبوري 25-
 األول 56,20 فاروق قادر حسن درویش البیاتي 26-
 األول 55,70 جاسم جمعة مصطاف سالم الجبوري 27-
 األول 55,54 قاسم مجید محمود مصطفى البرزنجي 28-
 األول 55,50 عبد علي زیدان عبد الجبوري 29-
 األول 55,32 قیس حسن جاسم عیسى الجبوري 30-
 األول 55,29 شاكر احمد جاسم حمادي الجنابي 31-
 األول 55,28 التكریتي إبراھیمخالد علي خلیل  32-
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 األول 55,20 عبد الكریم محمد علي محسن الجبوري 33-
 األول 55 غیث مطر احمد عبد الجبوري 34-
 األول 53,86 علي عبد هللا داحور علي الجبوري 35-
 األول 53,72 عدي محمد جاسم محمد الجبوري 36-
 األول 52,85 خلف محمد حسن احمد الجبوري 37-
 األول 62,3 ازاد عرفان اسعد احمد الجاف 38-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ت

 القانون -القسم: القانون - الكلیة: تكریت - الجامعة:
 ( مسائي)- الدراسة:

 (بكالوریوس)-لشھادة:ا األمررقم وتاریخ  الدور الثاني

 ٢٠٠٨- ٢٠٠٧سنة التخرج: 

 الجامعي:
في ٣/١٣/١٢٥٧٨
 الدور ١٢/١١/٢٠٠٨

 الثاني/مسائي 6535 ,56 صباح صادق موسى حسین العبیدي 1-
 الثاني/مسائي 9449 , 55 خالد علوان صالح حلو الجبوري 2-
 الثاني/مسائي 9137 , 55 طارق احمید محمد حسین المجمعي 3-
 الثاني/مسائي 7236 , 55 ان صالح عمر شریف الناصريمرو 4-
 الثاني/مسائي 4846 , 55 رشید نجم الناصري إبراھیمھدیل  5-
 الثاني/مسائي 1265 , 55 عبد الرزاق خلیل حمد محمد القیسي 6-
 الثاني/مسائي 4154 , 55 انور خطاب عبد هللا صالح العجیلي 7-
 الثاني/مسائي 3927 , 53 بسام مجید شالش علي الجبوري 8-
 الثاني/مسائي 0316 , 53 حكیم ساري عناد كاظم العزاوي 9-

 الثاني/مسائي 9624 , 52 عباس طھ مھدي جاسم القیسي 10-
 الثاني/مسائي 9042 , 52 احمد جھاد عبد شیخ الجبوري 11-
 الثاني/مسائي 7474 , 52 منال بدر خلف غیدان الدوري 12-
 الثاني/مسائي 7259 , 52 احمد التكریتيمنھل حمدي بكر  13-
 الثاني/مسائي 4951 , 52 كمال حسین علیوي عبید العبیدي 14-
 الثاني/مسائي 1007 , 52 ایاد خلف عبد بشر الجبوري 15-
 الثاني/مسائي 081 , 52 محمد شاكر محمد ججو العبیدي 16-
 يالثاني/مسائ 454 , 51 طارق فرج سعید سلیمان البرزنجي 17-
 الثاني/مسائي 3441 , 51 علي سامي احمد خلف الجبوري 18-
 الثاني/مسائي 315 , 51 نجاة جمعة عزیز عیسى الجبوري 19-
 الثاني/مسائي 2586 , 51 عثمان متعب عبد هللا محمد الجبوري 20-
 الثاني/مسائي 0606 , 51 عدنان داود طعمة بكر الجبوري 21-
 الثاني/مسائي 0267 ,51 وي الجبوريعبد السالم مھدي صالح عال 22-
 الثاني/مسائي 0244 ,51 عماد ابراھیم محمد یاسین الجعفري 23-
 الثاني/مسائي 50,775 عمار خضر خلف حمد الجمیلي 24-
 الثاني/مسائي 50,367 عمار حمود ھیفي حمادي الجبوري 25-
 مسائي الثاني / 64,94 محمد المشایخي عبد هللاسیف علي  26-
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 القانون -القسم: القانون - الكلیة: تكریت - الجامعة:

 األول( مسائي) الدور -الدراسة :
رقم وتاریخ 

 بكالوریوس - الشھادة : األمر

 ٢٠٠٩- ٢٠٠٨- سنة التخرج:

الجامعي 
٣/١٣/٩٠٢٥ 

في 
 الدور ٢٢/٧/٢٠٠٩

 األول 69,466 ابتسام ابراھیم سلمان كشكول العزاوي 1-
 األول 64,118 ار جاسم محمد الدورياجود عبد الجب 2-
 األول 72,049 اوج عماد صبري حمد الھیازعي 3-
 األول 53,392 احمد جابر حمید علیوي الجبوري 4-
 األول 62,110 هللا عبد خلف الجبوري احمد عبد 5-
 األول 56,944 احمد عبد الرحمن طھ احمد التكریتي 6-
 األول 56,407 احمد فرھود جمعة سواد العبیدي 7-
 األول 63,428 احمد غشان رحیل جمعة الحدیدي 8-
 األول 75,450 امل عیسى رمان حبیب الدوري 9-

 األول 58,205 ایاد توفیق فرحان رحیم الدھشي 10-
 األول 68,683 بشار حمید جاسم محمد السامرائي 11-
 األول 66,176 بشیر سبھان احمد خلف الجبوري 12-
 األول 64,283 ف عبد الجنابيھاشم دلف نای 13-
 األول 53,350 زید علوان صالح حلو الجبوري 14-
 األول 55,481 حمد مجید حمد عمر الجبوري 15-
 األول 61,490 حمید صالح عالوي خضر الجبوري 16-
 األول 63,604 حسین عبد خلف عنكود الجبوري 17-
 األول 57,093 طالب غضبان فیصل فرحان الخشماني 18-
 األول 61,001 لجبوريالبید محمد لطیف صالح  19-
 األول 63,426 مھند تمر رجب محمد الدوري 20-
 األول 55,142 محمد حمید محمد حبیب العباسي 21-
 األول 57,811 مشكور طھ بكر محمد التكریتي 22-
 األول 57,873 ناجي جبار حمد ضاحي الجنابي 23-
 األول 61,590 نزیھة نوري احمد حسن الدوري 24-
 األول 53,733 سھى سلیمان علي عیسى الجبوري 25-
 األول 56,527 سمیر عوید محسن مرعي االسودي 26-
 األول 61,821 ابراھیم الحدیثي إسماعیلسعد حازم  27-
 األول 63,765 سنان حسن احمد علوان النیساني 28-
 األول 55,148 عاشور محمد طعمة شویخ القیسي 29-
 األول 59,525 د هللا حسین علیوي عبید العبیديعب 30-
 األول 56,275 عالء حمید رشید محمد الدھیمي 31-
 األول 61,061 عماد حمزة عبد الرزاق طھ الدوري 32-
 األول 56,329 فخري خضیر شعبان رجب الشمري 33-
 األول 55,143 صباح مدد ویردي كاظم دندن 34-
 األول 60,080 يصباح نوري احمد حسن الدور 35-
 األول 63,196 صالح مھدي صالح حمزة الدوري 36-
 األول 55,184 قائد مزاحم صالح عالوي الجبوري 37-
 األول 62,634 قحطان عدنان محمود ابراھیم الناصري 38-
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 األول 66,314 رائد خطاب محیمید حلو الجبوري 39-
 األول 63,747 رافد حسن خلف محمد القیسي 40-
 األول 55,373 لیل ابراھیم علي بكر الجبوريخ 41-
 األول 54,529 خمیس نومان خلف عبد هللا الجبوري 42-
 األول 80,186 ظافر احمد مندیل مھدي العجیلي 43

 ت

 القانون -القسم: القانون - الكلیة: تكریت - الجامعة:

 األول(صباحي) الدور -الدراسة :
رقم وتاریخ 

 س)(بكالوریو-الشھادة: األمر

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨ - سنة التخرج:

-الجامعي:
٩٠٢٤/١٣/٣ 

في 
٢٠٠٩/٧/٢٢  

 الدور المعدل االسم الرباعي واللقب 
 األول 58,192 احمد مرعي حسن علي العزاوي 1-
 األول 57,433 مؤید حمیدي جاسم التكریتي إیالف 2-
 األول 68,916 صابر حبیب رجب الحدیثي إیناس 3-
 األول 62,621 ید توفیق الناصريعبد الحمید سع إسراء 4-
 األول 58,497 بشرى صالح محمد عمر الجبوري 5-
 األول 64,490 ھبة عاید حسن ابراھیم العباسي 6-
 األول 64,285 ولید عدنان رحیم خلف الحشماوي 7-
 األول 66,355 زینب خلیل ابراھیم علي المصلحي 8-
 ولاأل 81,821 محمد جاسم اسود سالم االحبابي 9-

 األول 72,961 محمد رعد محمد صالح حیمد العیطو 10-
 األول 61,186 منى ریاض ابراھیم جاسم الحارس 11-
 األول 56,473 منتصر حسن علي خلف العزاوي 12-
 األول 61,345 نھى عمر محمد مجید الجبوري 13-
 األول 57,554 نورا ولید دحام حامد التكریتي 14-
 األول 57,811 ب السامرائينور مھند مجید طال 15-
 األول 63,655 نور صالح محمد الطیف الدوري 16-
 األول 54,619 ھیم علي الجبوريانزھان احمد ابر 17-
 األول 53,989 سامي صعب مشرف عبید الجبوري 18-
 األول 68,961 سحر عبد الجبار حسین حمد العزاوي 19-
 لاألو 61,153 سعاد احمد جدوع خلف القیسي 20-
 األول 64,350 سرى سعد حسن علي الخفاجي 21-
 األول 70,168 عالء عدنان حماد محمد السامرائي 22-
 األول 83,477 علیاء عبد الرحمن مصطفى محمد النوسة 23-
 األول 53,413 علي بدر عزیز كماش الخزرجي 24-
 األول 66,239 علي زنزل رعد دحام الدوري 25-
 األول 57,440 المولىعمر واثق سعید عمر  26-
 األول 56,763 فاروق عزیز كردي حمود الجبوري 27-
 األول 59,744 صبحي علي نصیف ابراھیم الطربولي 28-
 األول 62,063 قدامة محمود عطیة سالمة الجبوري 29-
 األول 53,961 رواء میاح محمد فارس الجبوري 30-
 األول 70,387 شھلة طارق خیرو صالح الجعفري 31-
 األول 61,710 خنساء سعید توفیق نجم الدوري 32-

 
 القانون-القسم: القانون - الكلیة: تكریت - الجامعة: ت
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 (صباحي) الدور الثاني- الدراسة:
 ٢٠٠٨/٢٠٠٩- سنة التخرج:

-الجامعي: األمررقم وتاریخ 
 ٢٨/١٠/٢٠٠٩في٣/١٣/١٢٩٤٠

-الشھادة:
 (بكالوریوس)

 الدور الثاني 57,54 طاھر مھدي صالح السمیط أسماء 
 الدور الثاني 55,977 محمد الجبوري عبد هللالھام محمد  
 الدور الثاني 55,855 سراب كاظم عباس جاسم العبل 
 الدور الثاني 55,6 رشا جمال سعد نوفان الحدیثي 
 الدور الثاني 54,877 حسین علي حسین مھدي العباسي 
 ور الثانيالد 54,683 عقبة توفیق خلف صالح االحبابي 
 الدور الثاني 541,195 سلوى سرحان عبید شاني الیعكوبي 
 الدور الثاني 54,03 مروان صبري عباس طھ النعیمي 
 الدور الثاني 53,773 ھشام رأفت صبیح شھاب البدري 
 الدور الثاني 53,646 میثاق احمد خلف حمد الجبوري 
 نيالدور الثا 53,435 ناظم جمعة عبد الصالح البدري 
 الدور الثاني 53,219 سرى رحیم عودة ھمیم الزھرون 
 الدور الثاني 53,198 احمد سبھان احمد خلف الجبوري 
 الدور الثاني 52,801 محمد السامرائي عبد هللا عبد الرحیمماھر  
 الدور الثاني 52,776 رافع حمد حسن عطیھ الجبوري 
 الثانيالدور  52,677 فیصل یاسین یحیى الدوري أركان 
 الدور الثاني 52,613 صفا حاتم شعبان ابراھیم التكریتي 
 الدور الثاني 52,454 صالح الجبوري عبد هللابراھیم احمد  
 الدور الثاني 51,836 شھد عكاب ابراھیم كفطان الجبوري 
 الدور الثاني 51,526 جنان شالل حكیم عریان البیاتي 
 الدور الثاني 51,47 یحیى محمد خلف االحبابي آالء 
 الدور الثاني 51,439 صالح الجبوري عبد هللاعمار احمد  
 الدور الثاني 51,355 عماد خلف محل سلطان البیاتي 
 الدور الثاني 50,768 مخلد صالح عبد غنام الجبوري 
 الدور الثاني 50,628 البدري إسماعیلرفیف رفعت صالح  
 لدور الثانيا 50,682 جابر قصي یحیى جابر النعیمي 

 
 
 
 
 
 

 ت

 القانون -القسم: لكلیة: القانون تكریت - الجامعة:

 (مسائي) الدور الثاني- الدراسة:
رقم وتاریخ 

 بكالوریوس -الشھادة: األمر
 ٢٠٠٩/ ١١/٤في  13360/13/3 ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨-السنة:

 الدور الثاني 52.258 اوس جوھر حمد فحل الجبوري 1
 الدور الثاني 52.444 دیثياحمد كامل حتروش نجم الح 2
 الدور الثاني 54.528 امجد حمید شاكر لطیف الدوري 3
 الدور الثاني 52.122 امین عجاج نزال كسار الحمداني 4
 الدور الثاني 50.743 اغراء محمود خلف محمد الجبوري 5
 الدور الثاني 53.018 حمد الجبوري عبد هللابرھان صالح  6
 الدور الثاني 52.181 لعزاويجاسم محمد علي خلف ا 7
 الدور الثاني 51.506 جالل سلطان محمد سلطان القیسي 8
 الدور الثاني 55.135 رجب محمد الدوري خیر هللادرید  9

 الدور الثاني 54.676 فیحان القیسي عبد هللاھاشم جھاد   10
 الدور الثاني 56.018 ھبة سعد فاضل حارز الصالحي 11
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 الدور الثاني 51.56 ون احمد التكریتيوسام تحسین ذن 12
 الدور الثاني 52.736 الجبوري عبد هللاحسین محمد ھجیج  13
 الدور الثاني 55.672 حسین خضر دعیل علي الجبوري 14
 الدور الثاني 51.068 یوسف عثمان الجمیلي عبد هللاكوان  15
 الدور الثاني 51.863 لؤي علي صالح محمد الجبوري 16
 الدور الثاني 52.303 د صالح عالوي خضر الجبوريمھن 17
 الدور الثاني 51.234 مھند صالح الدین حسن خلیف الجمیلي 18
 الدور الثاني 52.245 حسین الجمیلي عبد هللامحارب حمید  19
 الدور الثاني 50.783 محمد زید محمد حمد الجبوري 20
 ر الثانيالدو 53.873 احمد محمد الجبوري عبد هللامحمد  21
 الدور الثاني 52.681 محمد رشید احمد عصمان الجبوري 22
 الدور الثاني 52.773 محمد خلف سلیمان زاید الجبوري 23
 الدور الثاني 52.516 محمود محمد احمد محمد الجبوري 24
 الدور الثاني 55.65 میالد سعید حسن علي اسطة 25
 ور الثانيالد 53.245 معن عنتر عبود دوخي الجبوري 26
 الدور الثاني 52.203 عمیره العزاوي عبد هللامروان حمید  27
 الدور الثاني 54.649 نادیة خلف احمد عبد العیساوي 28
 الدور الثاني 55.227 الناصري عبد هللاناصر حسین علي  29
 الدور الثاني 52.129 نور سالم خطاب اسعد الناصري 30
 الدور الثاني 53.817 يساجد دحام حجاب جاسم الجبور 31
 الدور الثاني 53.848 سعد حمدان حمود سھو الجنابي 32
 الدور الثاني 52.688 سفیان صالح عنكود كلي العبیدي 33
 الدور الثاني 51.167 عامر فیاض علي عزیز الجبوري 34
 الدور الثاني 51.533 عباس مصطفى حسین عزیز زنكنة 35
 الدور الثاني 52.778 ود حسین السامرائيعبد الھادي عبد الجبار حم 36
 الدور الثاني 50.493 عبد الحمید سبھان خلف خضر الجبوري 37
 الدور الثاني 51.502 عبد الكریم نایف حمادة جبر العزاوي 38
 الدور الثاني 53.218 عبد الكریم خلف عبد الكریم حسین الجبوري 39
 الدور الثاني 54.396 محمد صالح ذنون الجبوري عبد هللا 40
 الدور الثاني 59.836 عبد اللطیف یاسین یحیى غفور الدوري 41
 الدور الثاني 51.116 عبد العزیز علي عزاوي سالم الجبوري 42
 الدور الثاني 51.656 عبد حمد عبد سلیمان الجبوري 43
 الدور الثاني 52.016 حسین القیسي عبد هللاعلي حمد  45
 الدور الثاني 52.225 ضامن الجبوريعمران ضامن ركاض  44
 الدور الثاني 54.402 فیصل شریف فاضل محمد الدوري 45
 الدور الثاني 52.064 قحطان محمد لطیف مبدد الجبوري 46
 الدور الثاني 56.696 قصي رحمة هللا فیصل عبد الدوري 47
 الدور الثاني 55.148 رائد صالح علي جاد هللا الجبوري 48
 الدور الثاني 52.233 مضر محمود عبد الجبوريریسان  49
 الدور الثاني 52.843 رعد اسعد سلمان ربیع العبیدي 50

51 
 احمد عبد الكریم حسین عبد الكریم الھاشمي

 
51.0212 

 الدور الثاني 
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 القانون-:القسم القانون- الكلیة: تكریت - الجامعة:

 األول( مسائي) الدور -الدراسة :

وتاریخ رقم 
 االمرالجامعي

٣/١٣/١٢٠٥٤ 
في 
 بكالوریوس - الشھادة : ١٢/٨/٢٠١٠

 الدور  ٢٠١٠- ٢٠٠٩- سنة التخرج:
 األولالدور  70.387 قحطان عبد الستار طھ اسعد الدوري 1
 األولالدور  69.727 عبد السالم عزت الطیف حمید الدوري 2
 األولالدور  68.837 نھاد ستار طھ ھالل العباسي 3
 األولالدور  67.47 عمر خطاب مندیل مھدي العجیلي 4
 األولالدور  66.548 مناف احمد عتاوي محمد الحداد 5

6 
 وریقة حسن احمد علوان النیساني

 األولالدور  65.832 
 األولالدور  64.589 محمود عبد النبي حسین الحاوي عبد هللا 7
 لاألوالدور  63.75 معالم سلمان حسن جزاع الفراجي 8
 األولالدور  63.624 مصطفى الحدیثي إسماعیلاشجان رامي  9

 األولالدور  63.593 عادل سعدي محمود عبد الرزاق الدوري 10
 األولالدور  62.76 األیوبيزینب باسم ابراھیم عمر  11
 األولالدور  62.569 حمزه خلف علي حمزه الجمیلي 12
 األولور الد 60.754 ولید حسون عبد مخلف االسودي 13
 األولالدور  60.617 احمد تحسین ذنون احمد التكریتي 14
 األولالدور  60.095 عبد علي الطیف االسودي إحسان 15
 األولالدور  59.161 اوس فارق جاسم توفیق البیاتي 16
 األولالدور  58.279 مضر خطاب مندیل مھدي العجیلي 17
 األولالدور  57.986 سیف سعد علوان ابراھیم الناصري 18
 األولالدور  57.821 نزھان ابراھیم احمد علي البیاتي 19
 األولالدور  57.784 ھبة ولید نوفان عسكر التكریتي 20
 األولالدور  57.685 سمیر تحسین محمد احمد العقیلي 21
 األولالدور  57.299 قحطان عیاده محمود عبد الكریم الطربولي 22
 األولالدور  57.188 یم العلكاوينزار مصلح سلطان ابراھ 23
 األولالدور  56.551 احمد یاسین محمد حسین الدلیمي 24
 األولالدور  55.824 العبیدي عبد هللامعن احمد حردان  25
 األولالدور  54.824 ماجد حمید خلیفة حاجم البدراني 26
 األولالدور  51.195 ھبة عبد الحكیم  قاسم اسعد الناصري 27
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 القسم القانون الكلیة لقانون الجامعة /تكریت

 ٢٠٠٩/٢٠١٠سنة التخرج/
 األمررقم 

 الجامعي األمرتاریخ  الجامعي
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 ٧/٢/٢٠١١ ٣/١٣/١٨٨٣ الدراسة/مسائي/الدور الثاني
 الدور الثاني 76,194 محمود لھمود نھار العبیدي أزھار 1
 يالدور الثان 65,845 سیف سعد حسین عبد الدوري 2
 الدور الثاني 62,104 محیمید صالح الربیعي عطا هللاحیدر  3
 الدور الثاني 59,542 خلیل الدوري إبراھیمحازم رزوقي  4
 الدور الثاني 58,848 مزاحم خلیل جمعة محمد الدوري 5
 الدور الثاني 57,036 وھب عبد ادبیس خلف القیسي 6
 ثانيالدور ال 56,845 یوسف سطم حمود حسن الجمیلي 7

8 
 منصور عبد الكریم عبد محمد التكریتي

 الدور الثاني 56,665 
 الدور الثاني 56,216 ذنون فیصل عبد محمود الدوري 9

 الدور الثاني 56,082 عمر نجرس محمد طھ العبیدي 10
 الدور الثاني 55,645 حمید التكریتي إبراھیمعدي مولود  11
 الدور الثاني 55,366 البیاتي أمینعلي عاصي محمد  12
 الدور الثاني 55,337 القلعاوي إبراھیممازن صالح مھدي  13
 الدور الثاني 55,233 كاظم خلف محمد لواش العكیدي 14
 الدور الثاني 55,183 قدوري عمر الدوري إسماعیلیقظان  15
 الدور الثاني 54,868 رویده رافع محمود محمد الجبوري 16
 الدور الثاني 54,540 لزنكنھجمیل محمود رشید شریف ا 17
 الدور الثاني 54,388 احمد الجمیلي عبد هللاغالب محمود  18
 الدور الثاني 54,158 خالد محارب خلف محمد الجبوري 19
 الدور الثاني 53,986 فراس فاضل حسین علوان العباسي 20
 الدور الثاني 53,538 قحطان علي رزوقي نجم الحداد 21
 الدور الثاني 53,189 رحیم مصطفى التكریتي المعبد السحسام  22
 الدور الثاني 53,55 علي عدنان ابراھیم محل النیساني 23
 الدور الثاني 52,961 احمد بدر احمید محمود الناصري 24
 الدور الثاني 52,659 محمد الجبوري عبد هللاحمد ابراھیم  25
 انيالدور الث 52,147 زید محمد رجب عمر التكریتي 26
 الدور الثاني 51,912 الجنابي عبد هللاحمد صباح محمد  27
 الدور الثاني التكمیلي 56.684 ضامر زیدان مخلف امین الشیشاوي ٢٨
 الدور الثاني التكمیلي 56.021 عبد الرؤوف عبد الرحمن طعمھ ھجیج الدوري ٢٩
 الدور الثاني التكمیلي 53.718 احمد علي محیمید خطاب الجبوري ٣٠
 الدور الثاني التكمیلي 53.483 كمال مصطاف احمد حسین البدري ٣١
 الدور الثاني التكمیلي 52.852 عمر نجاح حارز داود الدوري ٣٢
 الدور الثاني التكمیلي 52.256 البیاتي عبد هللاسراء وسام وسامي  ٣٣
 الدور الثاني التكمیلي 52.212 انمار احمد مجید طھ الجبوري ٣٤
 الدور الثاني التكمیلي 52.173 جاسم كفطان الجبوري عبد هللا ساھر ٣٥
 الدور الثاني التكمیلي 51.845 وجدان خالد ماھر حسن التكریتي ٣٦

    
 

 ت

 القانون-:القسم القانون- الكلیة: تكریت - الجامعة:

 األول( صباحي)  الدور -الدراسة :
رقم وتاریخ 

 بكالوریوس - الشھادة : األمر
 ١٢/٨/٢٠١٠في  ٣/١٣/١٢٠٥٣ ٢٠١٠- ٢٠٠٩- تخرج:سنة ال

 األولالدور  87.26 مروج حمید قدوري محمد الدوري 1
 األولالدور  83.019 ندى ساجر ناصر حمد الجبوري 2
 األولالدور  81.347 مرعي النعیمي عبد هللاجالل  عبد هللا 3
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 األولالدور  80.928 قاسم حمودي مصطفى دواي الجمیلي 4
 األولالدور  78.468 محمد خلیل ابراھیم السامرائيانمار  5
 األولالدور  77.397 سیف سعد مالك طھ التكریتي 6
 األولالدور  76.35 احمد عبد الرحمن مصطفى حمید التكریتي 7
 األولالدور  76.297 بالسم مزھر محمود علي العجیلي 8
 لاألوالدور  74.647 احمد اسعد عبد الرزاق احمد الشھرلي 9

 األولالدور  71.373 سیف صباح صبري حمد الھیازعي 10
 األولالدور  71.159 محمد فارس حمید نجم العیطو 11
 األولالدور  70.702 انتصار حسن محمود عمیري الحرباوي 12
 األولالدور  70.592 حمید محمد عبد الفراجي أمل 13
 األولالدور  69.718 ھناء محمد حسین محمد الجبوري 14
 األولالدور  69.413 صابرین جاسم محمد ذیاب الدلیمي 15
 األولالدور  68.059 مھدي درویش الجبوري عبد هللاعیسى  16
 األولالدور  67.898 سعد عدنان عبود خلف العزاوي 17
 األولالدور  67.0086 ایاد جمیل كمال ارحیم الدوري 18
 األولر الدو 66.982 فوزیة عدنان سالم محمد الجنابي 19
 األولالدور  66.916 ھدى یاسین طھ موسى التكریتي 20
 األولالدور  66.431 اسراء جاسم مھدي خلف الجبوري 21
 األولالدور  65.1066 رغد نایف شطب محمد البو اسود 22
 األولالدور  64.601 حسناء ضاري علي محسن الطائي 23
 األولالدور  62.466 سرى عامر عباس مصطفى البزوني 24
 األولالدور  61.483 عمر طایس سعید عبد الجبار القاضي 25
 األولالدور  60.987 اركان فرحان جدي صفر العبیدي 26
 األولالدور  60.05 علي حمید مانع زیدان الناصري 27
 األولالدور  59.97 علي ابراھیم سلمان مطر العبیدي 28
 األولالدور  59.266 قاسم زید عبد الحسین علوان النعیمي 29
 األولالدور  59.25 الطائي عبد هللا عبد الستارمحمد  عبد هللا 30
 األولالدور  58.994 مھند عبد الصمد جبار توفیق التكریتي 31
 األولالدور  58.79 الجبوري إبراھیم إسماعیلنشوان شاكر  32
 األولالدور  58.714 محمد خوام محمد عواد الرھاوي 33
 األولالدور  58.686 ع محمد ھجیج الجبوريجنان جدو 34
 األولالدور  58.661 مروى جاسم جبل حسین الجنابي 35

 58.503 زینب عبد الواحد عبد الوھاب عباس العباسي 36

 األولالدور 
 
 

 األولالدور  58.473 قصي انور محمود خطاب التكریتي 37
 األول الدور 58.254 حسام ایاد عبد الوھاب لفتة العزاوي 38
 األولالدور  58.003 عجیل عبد الرزاق السعدون عبد هللاعلي  39
 األولالدور  57.94 نور صباح ضاحي حمید الدلیمي 40
 األولالدور  57.702 مبدر محمد دبعون حسین العزاوي 41
 األولالدور  56.185 محمود ناظم نجم عبد العزاوي 42
 األوللدور ا 55.895 وھب مریر صبار جیاد الصجري 43
 األولالدور  55.088 نیران عبد الحسن عبد حمود العكیلي 44
 األولالدور  51.84 عبد ابراھیم حمد اجدع الجبوري 45
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 العلوم السیاسیة-القمم: القانون- الكلیة: تكریت - الجامعة:
 بكالوریوس - الشھادة : األمررقم وتاریخ  األول( صباحي)  الدور -الدراسة :

 ١٢/٨/٢٠١٠في  3/13/12053 ٢٠١٠- ٢٠٠٩- لتخرج:سنة ا
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 األولالدور  89.61485 علوان یاسین السامرائي عبد هللاظاھر  ١
 األولالدور  85.71556 حمزة باسم محمد یوسف الدغمان ٢
 األولالدور  83.62523 یعمر ابراھیم حسن علي الحامدي ٣
 ولاألالدور  82.05207 احمد مجید جاسم محمد التكریتي ٤
 األولالدور  79.28556 طالب ناجي علوان صالح الجبوري ٥
 األولالدور  77.77421 غزوان خلف درویش خلف الجبوري ٦
 األولالدور  75.81034 سالم صایل حمود صایل النیساني ٧
 األولالدور  73.42275 احمد یاسین حمزة احمد الدوري ٨
 األولر الدو 71.07327 وعد عجاج عاید یوسف العجیلي ٩
 األولالدور  70.63064 حسن محمد خلف علي الجبوري ١٠
 األولالدور  70.52162 معتصم حسین عباس محمد العزاوي ١١
 األولالدور  68.54297 الكرخي عبد هللاجاسم عبد الوھاب خمیس  ١٢
 األولالدور  68.02876 نزار عبد الكریم حسن رشید الخزرجي ١٣
 األولالدور  66.38684 الناصريمحمد جابر توفیق نجم  ١٤
 األولالدور  65.7338 الشمري عبد هللافراس سھیل نجم  ١٥
 األولالدور  65.22368 عباس عالوي محمد شھاب السامرائي ١٦
 األولالدور  64.23993 احمد سلیمان حمد عفن المعیني ١٧
 األولالدور  63.87214 ولید محمد سالم بالل اللھیبي ١٨
 األولالدور  62.82714 صالح القیسي حمود خلفمانمار  ١٩
 األولالدور  61.33511 دحام عبد حسن سلیمان الناصري ٢٠

 
 
 
 

 ت

 القسم العلوم السیاسیة القانون- الكلیة: الجامعة/تكریت

 ٢٠٠٩/٢٠١٠سنة التخرج/
رقم وتاریخ 

 الشھادة /البكالوریوس الجامعي األمر
 ١٦/١/٢٠١١في  3/31/764 الدراسة/ (صباحي)الدور الثاني

 الدور الثاني 67،78 ثرثار الجنابي إبراھیم إسماعیلایوب  1
 الدور الثاني 64,14 مروان حكمت كواد جیاد الجنابي 2
 الدور الثاني 60,089 علي مطر عبود عصفور الحمداني 3
 الدور الثاني 58,94 علي جاسم حمید عبد الرحمن الجنابي 4
 الدور الثاني 57,645 العزاوي احمد خضیر یاس خضیر 5
 الدور الثاني 57,069 ماھر حاضر حالوب علي الشمري 6
 الدور الثاني 53,84 سعد رشید شدة غربي الجواري 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القسم /القانون الكلیة القانون الجامعة/تكریت ت
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 ٢٠١٠/٢٠٠٩سنة التخرج /
 األمررقم 

 الجامعي األمرتاریخ  الجامعي
 ٧/٢/٢٠١١ ٣/١٣/١٨٨١ /صباحي الدور لثاني الدراسة

 الدور الثاني 60,246 سارة خلیل طھ عباس الحمداني 1
 الدور الثاني 58,920 رقیة یحیى حمادي كریم الدوري 2
 الدور الثاني 58,374 ھوازن خمیس كعود علي العزواي 3
 الدور الثاني 57,541 بدر مصباح عمر علي الشیشاوي 4
 الدور الثاني 57,561 سرحان الخزرجي طھ نعمة رشید 5
 الدور الثاني 57,126 حسام فوزي علي رزوقي الحداد 6
 الدور الثاني 56,153 سنار ھاشم عزت جاسم الصالحي 7
 الدور الثاني 55,907 مصطفى احمد مضحي جربوع الجنابي 8
 الدور الثاني 55,784 رشا احمد علي عبد الحمداني 9

 الدور الثاني 54,890 عوده الزوبعيزاین تركي حایف  10
 الدور الثاني 54,283 وسیم ناظم جاسم محمد الجبوري 11
 الدور الثاني 53,872 ایوب حسین خضیر خلف الجبوري 12
 الدور الثاني 53,734 لیث قتیبھ خلیل یاسین الجراد 13
 الدور الثاني 53,663 شموس محمود حسن شبیب السامرائي 14
 الدور الثاني 53,472 فھمي رمضان التكریتيسھاد غالب  15
 الدور الثاني 53,387 محمد قصي جاسم حمودي الخشماني 16
 الدور الثاني 53,43 میسون عدنان محسن قنبر البیاتي 17
 الدور الثاني 50,767 علي محمد زیدان خلف الشیخ عیسى 18
 الدور الثاني التكمیلي 54,688 حمید علي حمد علي الطائي 19
 الدور الثاني التكمیلي 51,023 ھشام رشید احمد صالح البازي 20
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  كلیة القانون جامعة تكریت ت

 نوع الدراسة:صباحي
 األولالدور :

 ٢٠١٠/٢٠١١سنة التخرج:

 األمررقم وتاریخ 
 الجامعي

٣/١٣/١٠٣٦٣ 
 ٢٥/٧/٢٠١١في

شھادة: 
 البكالوریوس

 التقدیر المعدل االسم الرباعي واللقب
 جید ٧٩٫٨٥٦ مولود حاجم سلطان الحدیثيعمار  
 جید ٧٨٫٨٢ عثمان لطیف جاسم لطیف المشھداني 
 جید ٧٨٫٦٨ معد صالح عجاج حمد الدلیمي 
 جید ٧٦٫٤٤ زیاد محمد حسین حمد العزي 
 جید ٧٣٫٦ أغصان نجم عبد هللا حمزة الدوري 
 جید ٧٣٫١٧٨ حسام حامد عبید كنیص اعذیھ 
 جید ٧٢٫٦٢ الدلیميفرقد علي عیال كاظم  
 جید ٧٢٫١٤٨ احمد مبدر عباس احمد اعذیھ 
 جید ٧٠٫٤٣٨ حفصة وائل مولود یوسف الطائي 
 متوسط ٦٩٫٧٠٢ دعاء غسان زكریا  بكر التكریتي 
 متوسط ٦٨٫٦١٣ عبد السالم عبد الكریم خلیفھ فرحان اطعیمھ 
 متوسط ٦٧٫٤٧٣ سامر حمادة جاسم حسن الفراجي 
 متوسط ٦٦٫٩٩٣٨ جمیل علیوي الحیالي احمد إبراھیم 
 متوسط ٦٦٫٥٦١ محمد خلف عنتر داود الصایحي 
 متوسط ٦٥٫٨٢٦ طیبة احمد جھاد  وحید البازي 
 متوسط ٦٥٫٥٣٦ میران آلعمر عادل عزت شاكر  
 متوسط ٦٥٫٤٢ إدریس مبدر صالح  علي العباسي 
 متوسط ٦٥٫٢٥٣٣ احمد محمد صالح خلیفھ الكرغولي 
 متوسط ٦٤٫٨٧٣ لؤي علي حسین القیسيسرى  
 متوسط ٦٤٫٨٧ محمد صالح محمد حطاب الجنابي 
 متوسط ٦٤٫٧٢ ھالھ ذاكر عمر محمد الدوري 
 متوسط ٦٤٫٧١ یاسمین عدنان كبیل عبد الرحمن الجنابي 
 متوسط ٦٤٫٦٤ فاطمة جاسم محمد ذیاب الدلیمي 
 متوسط ٦٣٫٩٣٤ عالء رشید حمید خضیر الفراجي 
 متوسط ٦٣٫٧١٧ اء ضامن شھاب احمد الدوريبر 
 متوسط ٦٣٫٦ رندة ایاد عبد هللا موسى الناصري 
 متوسط ٦٣٫٣٥٥٧ بان نزھان نعمان عیاده الدوري 
 متوسط ٦٢٫٥٨ میس ساھر ماھر مصطفى التكریتي 
 متوسط ٦١٫٨٥ حنین عادل علي حسن العزاوي 
 متوسط ٦١٫٧١١٩ حمید تركي عباس علي العبیدي 
 متوسط ٦١٫٥٩ المصطفى ابراھیم ھاشم  محمود التكریتي 
 متوسط ٦١٫١٣٧٦ رؤى كریم حسین علیوي الجبوري 
 متوسط ٦١٫٠٧ نبیل ابراھیم احمد مشلب الجبوري 
 متوسط ٦٠٫٥٣٧ طاھر حسن سلمان التكریتي أمد 
 متوسط ٦٠٫٣٢٩ احمد سھیل احمد محسن السامرائي 
 متوسط ٦٠٫٠٩٣٣ احمد میسر عبید مجیت الجنابي 
 مقبول ٥٩٫٦٢٧ رنین عصام عبد هللا حسین الدوري 
 مقبول ٥٩٫٤٩ نقي تقي البیاتي إسماعیلشجن  
 مقبول ٥٩٫٤٨٨ حمزة خزعل جغیف مجول الھزاع 
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  كلیة القانون جامعة تكریت ت

 نوع الدراسة :مسائي
 األولالدور :

 ٢٠١٠/٢٠١١سنة التخرج:

 األمررقم وتاریخ 
 الجامعي

٣/١٣/١٠٣٦٢ 
 ٢٥/٧/٢٠١١في

شھادة 
 البكالوریوس

 التقدیر المعدل االسم الرباعي واللقب
 جید ٧٩٫٥٥ بھاء عمر بكر العكیدي آالء 
 جید ٧٣٫٤٦ بھاء صباح  احمد یاسین السكماني 
 جید ٧٢٫٩١٥ حكیم عامر حسن علي العاصي 

 مقبول ٥٩٫٣٠٦ عال فؤاد صبري عجیل التكریتي 
 مقبول ٥٩٫٢٨ مروة فیصل عبد اللطیف ابراھیم التكریتي 
 مقبول ٥٨٫٩١٣٥ كعود الجمیليجمال خالد ھالل  
 مقبول ٥٨٫٦٥٨ زینب توفیق صالح حسن الحبابي 
 مقبول ٥٨٫٤٢ احمد نجم عبد جلوب الشماطي 
 مقبول ٥٨٫٣٨٩ ایمن حسین علي  ابراھیم الرفیعي 
 مقبول ٥٨٫٣٤ وسمي غریب الجنابي عبد الجبارسامر  
 مقبول ٥٧٫٩٤ مزبان العزاوي إسماعیلزنزل ابراھیم  
 مقبول ٥٧٫٥ ینة ایوب محمد جواد الدوريز 
 مقبول ٥٧٫٤٩٦ عبد هللا صالح ظاھر دھیمش الرفیعي 
 مقبول ٥٧٫٣٩ رعد حمید حمود حسین القیسي 
 مقبول ٥٧٫١٥٣ عبد هللا عبد المنعم رمضان طھ الھاشمي 
 مقبول ٥٦٫٩٣٤ یاسر ابراھیم عبد الرحمن علي الجبوري 
 مقبول ٥٦٫٥٨ نھرو غازي عبد جواد القیسي 
 مقبول ٥٦٫٢٨ دحام نزھان دحام حسین الغریري 
 مقبول ٥٦٫١٩ احمد حمادة حسن محیمید الجبوري 
 مقبول ٥٦٫١٣ منتصر عباس رشید علي العزاوي 
 مقبول ٥٤٫٩٦ وعد عبد صالح حسین القیسي 
 مقبول ٥٤٫٧٧ محمد مھدي علي  فرحان العزاوي 
 مقبول ٥٣٫٥٢٧ مصلح حمد فرحان صالح الجبوري 
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 متوسط ٦٩٫٦٤ ریاض مصباح محمود داود الحمداني 
 متوسط ٦٩٫٠٦٢ احمد خضیر صالح محمد اللھیبي 
 متوسط ٦٨٫٩٥ محمد عبد القادر محمد امین یاسین 
 متوسط ٦٨٫٩٢ رامي محمود نعمھ جوده الدلیمي 
 متوسط ٦٧٫٧٣ مزاحم علي حسین الكریم أسیل 
 متوسط ٦٧٫٥٢ عباس ابراھیم نصیف احمد اللھیبي 
 متوسط ٦٥٫٩٩ ھیثم عبد الحمید حسن ابراھیم التكریتي 
 متوسط ٦٥٫٩٨ نادیة عبد الرحمن یاسین عبد الرحمن التكریتي 
 متوسط ٦٥٫٥٦ فارس ھاشم حسین رمضان الجبوري 
 متوسط ٦٥٫٢٩ حسین محمد الجبوريعادل عبد اللطیف  
 متوسط ٦٥٫٠٤ ابو عبیده منذر كمال عبد اللطیف التكریتي 
 متوسط ٦٤٫٨٤ انتصار اكرم مصطفى علي البیاتي 
 متوسط ٦٤٫٥٦ مھند سعد سعود عبود السامرائي 
 متوسط ٦٣٫٩٠٨ منھل عدنان جاسم محمد العزاوي 
 طمتوس ٦٣٫٧٢ زینة فؤاد صبري حمادي الحیالي 
 متوسط ٦٣٫٦٩٩ اسراء محمد حمد ناصر العبیدي 
 متوسط ٦٣٫٦٦ احمد حمزه خلف علي الجمیلي 
 متوسط ٦٣٫٥٧ زامل ماھر خباز فرحان العزاوي 
 متوسط ٦٣٫٤٧ حمید حسین عالوي حمدي الحمداني 
 متوسط ٦٣٫٢٢ عمر حمید صالح علي القیسي 
 متوسط ٦٢٫٨٤١ خالص باقر حسن عبد الدلیمي 
 متوسط ٦٢٫٧٩ مد كامل فزع جاسم الزوبعيمح 
 متوسط ٦٢٫٢١ رنا مثنى ابراھیم رشید التكریتي 
 متوسط ٦١٫٩٠٦ صالح  عبد القادر محمد صالح ابراھیم الحدیثي 
 متوسط ٦١٫٤٣٥ محمد جابر حسن محمد الجبوري 
 متوسط ٦٠٫٤٨ ضیاء مصباح محمود داود الحمداني 
 مقبول ٥٩٫٣٤ وريعبد هللا ذیاب سلوم علي الجب 
 مقبول ٥٩٫٣١ شاكر عبد هللا الدوري إحسانانس  
 مقبول ٥٩٫١١٧ حسین علي عطیھ حمید اللھیبي 
 مقبول ٥٩٫٠٢٥ كریم عبد هللا محمد صالح الربیعي 
 مقبول ٥٩٫٠٠٢ وعد فرمان شوقي لطیف الدوري 
 مقبول ٥٨٫٩٩٥ فرحان خلف حسین عوض الجبوري 
 مقبول ٥٨٫٧٤ جبوريسعد حسین علي جاسم ال 
 مقبول ٥٨٫٦٥١ ثروت ایاد رحیم  خلف الحشماوي 
 مقبول ٥٨٫٥٢ ایاد حسن علي بطاح الجنابي 
 مقبول ٥٨٫١٠٣ سرى حاتم مجید عبد اللطیف الویسي 
 مقبول ٥٨٫٠٨ بكر محمود النعیمي أكرم أعراف 
 مقبول ٥٨٫٠٥٥ نزار صالح احمد حمادي العباسي 
 مقبول ٥٧٫٩٧ فى الجوعانياحمد نظیر حسین مصط 
 مقبول ٥٧٫٩٦ محمد ھزاع سعید زامل العزاوي 
 مقبول ٥٧٫٨٤ علي محمد علي بطاح الجنابي 
 مقبول ٥٧٫٨٣ احمد حسین ابراھیم حسین البیاتي 
 مقبول ٥٧٫٨١ احمد علي فرحان سرحان العزاوي 
 مقبول ٥٧٫٦٣ عمر عبد هللا حسین محمد الجبوري 
 مقبول ٥٧٫٦١٥ الطیف الحدیثي یلإسماعمصعب عالء  
 مقبول ٥٧٫٥٥٦ مصطفى كامل مجید احمد الدوري 
 مقبول ٥٧٫٠٥٣ عبد هللا محمد حمد شھاب الدوري 
 مقبول ٥٦٫٩٣ الخشماني غزوان مزھر خیرو بكر 
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 مقبول ٥٦٫٩٠٩ رائد فاضل عبد الحمید رزیق الناصري 
 مقبول ٥٦٫٧٥ عمر عماد احمد محمد القرباني 
 مقبول ٥٦٫٥٠٦ ام برھان خلیل الطیف البدريھش 
 مقبول ٥٦٫٣٧ ھیثم فرحان مھیدي صالح الدلیمي 
 مقبول ٥٦٫٣٦٥ محمد صالح حمد حسن الجبوري 
 مقبول ٥٦٫٠٤٣ مصطفى عبد اللطیف سعید طھ القریشي 
 مقبول ٥٥٫٨٤١ عبد القادر شاكر محمود فیصل التكریتي 
 مقبول ٥٥٫٧٧٥ قصي عزت حسین علوان العباسي 
 مقبول ٥٥٫٧٦ مروان علي سلوم عبد هللا العباسي 
 مقبول ٥٥٫٧٢ جنید عبد هللا محمد حسین الجبوري 
 مقبول ٥٥٫٦٧ محمد مصطفى غفور حسین البیاتي 
 مقبول ٥٥٫٣٦ بكر خضر مھدي معروف الجوالي 
 مقبول ٥٥٫٣٥ عمر منذر نعمان نجم التكریتي 
 مقبول ٥٥٫٣٣ عمر خلف حسین عوض الجبوري 
 مقبول ٥٥٫٢٩١ احمد عوید مصلح حمود الجواري 
 مقبول ٥٥٫٢٦٩ محمد احمد عبد النبي حسین الحاوي 
 مقبول ٥٤٫٥٦٥ محمد فائق جھاد علي الحساني 
 مقبول ٥٤٫٤٢ مكتوم سعید  سنو نایم العزاوي 
 مقبول ٥٤٫٢٥ وقاص فارس احمد عالوي الجبوري 
 مقبول ٥٤٫٢١٨ يانمار طارق حسن علي العزاو 
 مقبول ٥٣٫٩٣٤ صفوان عاید یاسین یوسف العلكاوي 
 مقبول ٥٣٫٦١٨ رندة امجد یوسف احمد الجبوري 
 مقبول ٥٢٫٢٥ خالد خلف عابد طعمھ القیسي 
 
 
  كلیة القانون جامعة تكریت ت

 نوع الدراسة :صباحي
 الدور :الثاني
 ٢٠١٠/٢٠١١سنة التخرج:

 األمررقم وتاریخ 
 الجامعي

٣/١٣/١٥٥٤٨ 
 ١٤/١١/٢٠١١في

شھادة 
 البكالوریوس

 التقدیر المعدل االسم الرباعي واللقب
 مقبول ٥٨٫٥٤ مریم محمد حمد ناصر العبیدي 
 مقبول ٥٨٫٠٤ عمر محمد خطاب احمد الجبوري 
 مقبول ٥٧٫٥٧ احمد ثایر علوان محمد الفراجي 
 مقبول ٥٥٫٨١ حسن علي الدلیمي عبد هللارنا  
 مقبول ٥٥٫٤٠ رق لطیف فلیح الكرويرؤى طا 
 مقبول ٥٥٫٣٤ ایمن برع میزر محیمید الخزرجي 
 مقبول ٥٤٫٨٨ احمد محمد المجمعيمثنى طھ  
 مقبول ٥٤٫٨٣٩ حسن مثكال نایف حمد الخزرجي 
 مقبول ٥٤٫٦٨ علي سلیمان محمد یحیى التكریتي 
 مقبول ٥٤٫٣٣ فرات عدنان رحیم خنجر العزاوي 
 مقبول ٥٤٫٢٨ جمعة حسین العجیلي مزھر محمود 
 مقبول ٥٤٫٠٨ عمر لؤي احمد خلیل العبیدي 
 مقبول ٥٤٫٠٦ عمر مؤید محمود حمد المشھداني 
 مقبول ٥٣٫٥ متوكل خالد توفیق علي الدوري 
 مقبول ٥٣٫٤٨ بسام حاضر ظاھر محمد القیسي 
 مقبول ٥٣٫٤ زھدي سوید حمد ماجد المشھداني 
 مقبول ٥٢٫٧٩ ندوح المجمعيرائد جمعة طعمة ق 



 

 /http://tu.edu.iq/colleges/lawكلیة القانون             –تم التحمیل من موقع جامعة تكریت 

 مقبول ٥٢٫٢٥٧ محمد حمد عبید الجمیلي آالء 
 مقبول ٥٢٫١٦١ داود خضیر زیدان محمود الجبوري 
 
 
 
 
 
 
شھادة  كلیة القانون جامعة تكریت ت

 نوع الدراسة :صباحي البكالوریوس
 الدور :األول
 ٢٠١١/٢٠١٢سنة التخرج:

رقم وتاریخ األمر 
 الجامعي

ي ف ٣/١٣/١٣١١٧
٣٠/٧/٢٠١٢ 

 التقدیر المعدل االسم الرباعي واللقب
 جید ٧٥٫٢٤ احمد حسین علوان حسین الشبلي 
 جید ٧٣٫٦٢ سالم حسین محمد سالم العزاوي 
 جید ٧٣٫٤٣ رانیا علي حمید احمد المشاھده 
 جید ٧٣٫٤٣ زینب فارس محمد عبد االمیر الحدادي 
 دجی ٧٣٫٠١ شھد عدنان مرعي محسن العبیدي 
 جید ٧٢٫٤٨ شذى علوان الطیف عبود الزناد 
 جید ٧١٫٦٩ صباح محمد خلف محمد الجبوري 
 جید ٧١٫٦٣ حسام مرعي حسن محمد الجبوري 
 متوسط ٦٩٫٨٣ اسراء مھدي عبد القادر كریم الداودي 
 متوسط ٦٩٫٢٥ دالیا محمد احمد خضیر الدوري 
 متوسط ٦٩٫٠٣ بشرى نایف مطر احمد اللھیبي 
 متوسط ٦٨٫٩٩ رة سعد جبر خلیفھ الناصري سا 
 متوسط ٦٨٫٩٤ ایالف جھاد عبد القادر محمد التكریتي  
 متوسط ٦٨٫٢١ احمد سالم اسود سالم الحبابي 
 متوسط ٦٨٫٠٥ ولھان خالد عباس محمد الجوراني 
 متوسط ٦٧٫٧٥ خلف حبیب الجبوري عبد هللاسعد  
 توسطم ٦٧٫٥٥ نورة عباس منیر احمد الناصري 
 متوسط ٦٦٫٧٨ شیماء مراد حوید كریم الحدیثي  
 متوسط ٦٦٫٥٣ نبأ یوسف توفیق نجم الدوري 
 متوسط ٦٥٫٣٦ شیران سمیر بشیر محمود النعیمي 
 متوسط ٦٥٫٠٤ اسماء جاسم محمد نعمھ العزاوي 
 متوسط ٦٤٫٩٤ سجى عماد عبد هللا كوان الجبوري 
 متوسط ٦٤٫٦٢ مثیرة نعمان حسون علي الكراعي 
 متوسط ٦٣٫٥٧ محمد عدنان نوفان حسین العبیدي 
 متوسط ٦٣٫٥٢٨ رواد یاسین عبد هللا محمد المزروعي 
 متوسط ٦٣٫٢٦ ضحى نبیل افضل ھاشم الربیعي 
 متوسط ٦٣٫٢٥ میس محمد جاسم صالح السامرائي 
 متوسط ٦٢ مثنى خالد محمود سلمان القره غولي 
 متوسط ٦٢ رينور حسین سعد محیمید الجبو 
 متوسط ٦١٫٩٤ امیرة مجید محمد جادر الجبوري 
 متوسط ٦١٫٧٥ مشتاق ذیاب صبري سعید الحیالي 
 متوسط ٦١٫٥٢ مصطفى التكریتي عبد الرحمنھدى رعد  
 متوسط ٦١٫٣٣ انس كامل صعب شالل الحدیثي 
 متوسط ٦٠٫٨١ عمر عبد الرزاق خلیفھ فرحان اطعیمھ 
 متوسط ٦٠٫٧٨ لناصريلینا كمال سالم حسن ا 
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 متوسط ٦٠٫٧٧ عبد هللا نعیم بدران عبد هللا المرابحي  
 متوسط ٦٠٫٢٤ اسیل عبد الكریم عبد هللا مھیدي الدلیمي  
 متوسط ٦٠٫٠٩ صفوان صالح سھمي محمد الدوري  
 مقبول ٥٩٫٥٤ نور رعد نجرس ھزاع التكریتي  
 مقبول ٥٩٫٤٥ حنین لیث دحام حامد التكریتي 
 مقبول ٥٨٫٨٩ مر سالم طھ ھزاع العالويس 
 مقبول ٥٧٫٣١ ضحى شھاب احمد ظاھر الدلیمي 
 مقبول ٥٧٫٢٨ سرى باسم محمد عیسى الداغستاني  
 مقبول ٥٦٫٣٠ محمد رعد عالوي فیصل الجواري 
 مقبول ٥٥٫٣٥ بھاء عدنان جاسم محمد الحمداني 
 مقبول ٥٤٫٣ نزار عبد القادر داود حسن الدراجي 
 مقبول ٥٤٫٠٥ حسن كریم عمر العبیدي إبراھیم 
 
 
 
 
 
 
شھادة  كلیة القانون جامعة تكریت ت

 نوع الدراسة :مسائي البكالوریوس
 الدور :األول
 ٢٠١١/٢٠١٢سنة التخرج:

رقم وتاریخ األمر 
 الجامعي

في  ٣/١٣/١٣١١٨
٣٠/٧/٢٠١٢ 

 التقدیر المعدل االسم الرباعي واللقب
ً  ٨٠٫٦٥ بد الرحمن مصطفى التكریتياحمد برھان الدین ع   جید جدا
 جید ٧٩٫٤٤ میثاق غازي فیصل عبد الدوري 
 جید ٧٤٫٠٨ شھاب احمد جاسم حنده الجمیلي 
 جید ٧٢٫٧٦ احمد شیاع حمود محمد العاني 
 جید ٧١٫٩٥ نبراس محمد جاسم عباس االحبابي 
 جید ٧٠٫٧٥ رواد طھ منصور  حسین المعموري 
 جید ٧٠٫٤٨ صالح الجبوري منذر محمد عبد 
 جید ٧٠٫٢٤ االء حسیب صابر عبدالعزیز الرفاعي 
 متوسط ٦٩٫٥٣ وسام بادع علوان بھلول الجبوري 
 متوسط ٦٨٫٨٦ ھیام فاخر شامخ فارس الزیرجاوي 
 متوسط ٦٨٫٧٠ طاھر خلف سالم احمد الجبوري 
 متوسط ٦٨٫٥٢ احمد یوسف عاشور طرفاوي الحدیدي 
 متوسط ٦٧٫٩٦ وار عزیز الجنابيسمیر یوسف ن 
 متوسط ٦٧٫٨٩ عبد هللا مثنى احمد محمد امین العاني 
 متوسط ٦٧٫٧٣ احمد غانم مھیري عوض الدوري 
 متوسط ٦٧٫٦٩ ھیمن مجلوم سعید احمد الداودي 
 متوسط ٦٦٫٤١ امیھ احمد ناجي حسین محمد الجبوري 
 متوسط ٦٦٫٣١ قاسم محمد حسن ھرو التمیمي 
 متوسط ٦٥٫٩٤ محمد احمد روستم الصالحي  احمد 
 متوسط ٦٥٫٧٣ رسل مھند نسیم حمادي العاني 
 متوسط ٦٥٫٣٠ اسماعیل خلیل محمد خضر المعماري 
 متوسط ٦٤٫٩٩ ریاض علي جزاع حسن الجنابي 
 متوسط ٦٤٫٩٥ میسون سلیمان حنون حمید العبیدي 
 متوسط ٦٤٫٣٦ سحر ابراھیم عالوي العیساوي 
 متوسط ٦٣٫٩٥ علي محمد حمد الدراجيسعد  
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 متوسط ٦٣٫٧٣ نبیل رمضان حسین علي الزبیدي 
 متوسط ٦٣٫٥٧ ھشام محمد سلمان احمد الجبوري 
 متوسط ٦٣٫٤٤ ھدى ھاشم حماد ضاحي العزاوي 
 متوسط ٦٣٫١١ طارق فریق محمد غریب الشواني 
 متوسط ٦٢٫٥١ خضیر غانم زعیلي علیوي العجیلي 
 متوسط ٦٢٫٠٤ ي محمد عبدهللا الدوريمصطفى ناج 
 متوسط ٦١٫٩٣ عبد ناصر حمد خلف الجبوري 
 متوسط ٦١٫٨٥ سناریا حسن شكور كریم الداودي 
 متوسط ٦١٫٥٥ عبد ابراھیم نصیف احمد اللھیبي 
 متوسط ٦١٫٥٤ محمد عناد داود حبیب العبیدي 
 متوسط ٦١٫٤٦ مصطفى ابراھیم عبد الباقي حمود السامرائي 
 متوسط ٦١٫٢٤ میزر محمد سمیر حمادي الجنابي 
 متوسط ٦١٫١٨ احمد جبار ھالل سلمان الجوعاني 
 متوسط ٦١٫١١ ابراھیم محمد وھیب حمید المفرجي 
 متوسط ٦١٫٠٥ عقیل عبد القادر تركي خلف العباسي 
 متوسط ٦٠٫٧٠ علي خلیل رجب علي التكریتي 
 توسطم ٦٠٫٥٩ احمد علي حمید محمود العبدلي 
 مقبول ٥٩٫٨٤ علي سعد جمیل خلف المقدمي 
 مقبول ٥٩٫٨٠ نورس رعد عبدهللا سلیمان البیاتي 
 مقبول ٥٩٫٢٤ احمد عزیز احمد شھاب الناصري 
 مقبول ٥٩٫٢٣ نمیر حمید عبدهللا علي الشاھري 
 مقبول ٥٩ فراس سعد سبع خمیس الحدیدي 
 مقبول ٥٨٫٩٧ رامي حسین حمدي محیمید السعدي  
 مقبول ٥٨٫٨٦ كفاح حبیب حسین عطیھ الحسین 
 مقبول ٥٨٫٢٣ عبدالواحد شحاذة صالح عبد هللا الخزرجي 
 مقبول ٥٧٫٨١ ھند ثانت خضیر عباس التكریتي 
 مقبول ٥٧٫٦١ مجید رشید خلف عاصي الدوري 
 مقبول ٥٧٫٣٩ محمد جمیل جاسم محمد نعمة العزي 
 مقبول ٥٦٫٩٧ عبد الكریم خلف شكور جرو البیاتي 
 مقبول ٥٦٫٦٦ عماد ھاشم حسین عطیة الجبوري 
 مقبول ٥٦٫٢٧ فاضل ابراھیم فارس سعید زنكنة  
 مقبول ٥٥٫٨٧ علي محسن عبدهللا حسن السبیل 
 مقبول ٥٥٫٧٣ سرى مصطفى محمد صالح احمد الزھاوي 
 مقبول ٥٥٫٥٨ محمد مطر صبار ارحیم الدوري 
 مقبول ٥٥٫٥٧ محمد محسن عباش علي الجبوري 
 مقبول ٥٤٫٧٤ ھدام حمادي مصطفى ابراھیم العباسي 
 مقبول ٥٣٫٧٣ اسراء احمد جواد كاظم الجنابي 
 




