
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  خريجي الدراسات العليا/ جامعة الموصل 

  
  ماجستير :الشهادة          الحقوق :الكلية 

  رقم وتاريخ األمر الجامعي  المعدل  االختصاص  القسم  االسم  ت
  ٧/٨/١٩٩٥ في٣/٧/٥٥٠٨  ٧٦,٩١  مدني  الخاص  نجالء توفيق نجيب   .١
  ٢٩/٧/١٩٩٧ في ٣/١١/٥٨٨٤  ٧٤،٩٧  مدني  الخاص  ناصر جميل الشمايلة   .٢
  ١٨/٨/١٩٩٧في٣/١١/٦٤٨٩  ٧٦,٦٦  احوال شخصية  الخاص  ندى سالم حمدون   .٣
  ١٥/٢/١٩٩٧في ٣/١١/٨٥٥  ٧٩,٥٨  مرافعات  الخاص  نهاية مطر خلف   .٤
  ٥/٨/١٩٩٧في٣/١١/٦١٢١  ٧٥,٠٥  مدني  الخاص  يسرى وليد العلي   .٥
  ٢١/١/١٩٩٧في٣/١١/٤٧٠  ٧٥,٢٢  تجاري  الخاص  مهند ابراهيم علي   .٦
  ١٦/١١/١٩٩٧في٣/١١/٨٩٨٨  ٨٢,٧٢  تجاري  الخاص  هالة مقداد الجليلي   .٧
  ٣١/٨/١٩٩٨في٣/١١/٥٥٠٩  ٧٧,٩٤  احوال شخصية  الخاص  نادية خير الدين عزيز   .٨
  ٣١/١٢/١٩٩٧في٣/١١/١٢٩٥  ٧٧,١٦  مدني  الخاص  تيماء محمود فوزي   .٩
  ٨/٣/١٩٩٨في٣/١١/١٤٢٦  ٨١,٨٥  مدني  الخاص  ورقاء وعد اهللا يونس   .١٠
  ١٨/٨/١٩٩٧في٣/١١/٦٤٩٧  ٨٤,١٧  مدني  الخاص  ليمان محمدمحمد س   .١١
  ١٨/٨/١٩٩٧في٣/١١/٦٤٩٨  ٧٥,٨٣  دولي خاص  الخاص  احمد محمود حمدان   .١٢
  ٩/١١/١٩٩٩في ٣/١١/٩٢٧١  ٨٠,٩  مدني  الخاص  ياسر باسم ذنون   .١٣
  ١٤/١١/١٩٩٩في٣/١١/٩٤١٤  ٧٤,٨٦  مدني  الخاص  فارس علي عمر   .١٤
  ٢٨/٣/٢٠٠٠في٣/١١/٢٣٠٩  ٧٧,١١  مدني  الخاص  صون كل عزيز عبد الكريم   .١٥
  ١٨/٧/٢٠٠٠في٣/١١/٥٨١٢  ٧٦,٤١٦  مدني  الخاص  ايمان يوسف نوري   .١٦
  ٨/١١/١٩٩٩ في ٣/١١/٩٢٣٩  ٧٧,٤٧  تجاري  الخاص  عوض خلف المكازي   .١٧
  ٢٦/١٢/١٩٩٩في٣/١١/١٠٦٣٨  ٨١,٥  مدني  الخاص  هيثم حامد خليل   .١٨
  ١٤/١١/١٩٩٩في٣/١١/٩٤٢١  ٧٤,٢٥  تجاري  الخاص  سحيم رجاء ضاحي   .١٩
  ٢٠/٤/٢٠٠٠في٣/١١/٢٨٩١  ٧٦,٣٠  مدني  الخاص  سارة احمد حمد   .٢٠
  ١٦/١/٢٠٠١في٣/١١/٥٠٥  ٨٢,٦٦  مدني  الخاص  عمار سعدون حامد   .٢١
  ١٦/١/٢٠٠١في٣/١١/٤٩٥  ٧٩,٥٢  تجاري  الخاص  صدام سعد اهللا محمد   .٢٢
  ١٨/١٢/٢٠٠٠في٣/١١/١١٧٧٢  ٧٨,٣  دولي خاص  الخاص  بدران شكيب عبد الرحمن   .٢٣
  ٤/٩/٢٠٠٠في٣/١١/٧٤٢٧  ٧٩,١٣٨  مدني  صالخا  هالة صالح ياسين   .٢٤
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  رقم وتاريخ األمر الجامعي  المعدل  االختصاص  القسم  االسم  ت
  ٣١/١٠/٢٠٠٠في٣/١١/١١٤٧٦  ٨٢,٥٣  تجاري  الخاص  زينة غانم عبد الجبار   .٢٥
  ٣١/١٠/٢٠٠٠في٣/١١/١٠٠١٩  ٨١  مدني  الخاص  زينة غانم يونس   .٢٦
  ٤/١١/٢٠٠٠في٣/١١/١٠١٠٠  ٧٧,٣٩  مدني  الخاص  صالح احمد محمد   .٢٧
  ٢٨/٩/٢٠٠٠في٣/١١/٨٣٥٨  ٧٢,٤٨  مدني  الخاص  سلطان عبد اهللا محمود   .٢٨
  ٢٠/١١/٢٠٠٠في٣/١١/١٠٧٦٤  ٧٤,٥٩  تجاري  الخاص  نغم حنا رؤوف   .٢٩
  ٢٧/١٢/٢٠٠١في٣/١١/١١٣٤  ٧٨,٠٢٧  مدني  الخاص  هند فالح محمود   .٣٠
  ٢٢/١٢/٢٠٠١في٣/١١/١٣٥٠٩  ٧٥,١٩  تجاري  الخاص  بشرى خالد تركي   .٣١
  ٣/١٢/٢٠٠١في٣/١١/١٢٩٣٤  ٨٥  مدني  الخاص  جياد ثامر نايف   .٣٢
  ٢/١٠/٢٠٠١في٣/١١/١٠٠١٣  ٧٦,٨٨  مدني  الخاص  عامر عاشور عبد اهللا   .٣٣
  ٢٧/١٢/٢٠٠١في٣/١١/١٣٧٦٤  ٧٦,١٣  مدني  الخاص  محمد جالل حسن   .٣٤
  ٢٥/١٠/٢٠٠١في٣/١١/١١١٨٥  ٧٥,٢٧  تجاري  الخاص  عز الدين ميرزا ناصر   .٣٥
  ٢٥/١٠/٢٠٠١في٣/١١/١١١٨٥  ٧٧,٢  تجاري  الخاص  معن عبد الرحيم عبد العزيز   .٣٦
  ٣/١٢/٢٠٠١في٣/١١/١٢٩٣٤  ٧٤,٤٤  مدني  صالخا  اوان عبد اهللا الفيضي   .٣٧
  ٢٢/١/٢٠٠٢في٣/١١/٩٠٨ ٧٧,٦٦  مدني  الخاص شيماء محمد سعيد خضر   .٣٨
  ٣/٢/٢٠٠٢في٣/١١/٦٠٧٢ ٧٥,٥٢  مدني  الخاص رعد مقداد محمود سليمان   .٣٩
  ١٨/٢/٢٠٠٢في٣/١١/٢٠٢٣ ٧٩,٣٨  مدني  الخاص محمد طاهر قاسم يحيى   .٤٠
  ١٠/٣/٢٠٠٢في٣/١١/٢٦٢٧ ٧٦,٩٧  مدني  الخاص سجى عمر شعبان ال عمرو   .٤١
  ٦/٧/٢٠٠٢في٣/١١/٦٨٧٨ ٧٣,٥٨  تجاري  الخاص فيان يوسف نوري محمود   .٤٢
ــالح     .٤٣ ــونس ص ــون ي ذن

 المحمدي
  مدني  الخاص

٧٩,٣٨ 
  ١٠/١١/٢٠٠٢في٣/١١/١٣٠٨٥

  ٢٨/١١/٢٠٠٢في٣/١١/١٣٩٩ ٨١,٣٨  دولي خاص  الخاص منصور يحيى عبد اهللا محمد   .٤٤
  ١/١٢/٢٠٢في٣/١١/١٤١٧١ ٧١,٨٣  ونتاريخ قان  الخاص علي صالح ياسين داؤود   .٤٥
  ١/١٢/٢٠٠٢في٣/١١/١٤١٧٢ ٧٨,٨١  مرافعات  الخاص محمود فخر الدين عثمان   .٤٦
  ١٦/١٢/٢٠٠٢في٣/١١/١٤٦٨١ ٧٩,٢٣  احوال شخصية  الخاص محمد بالحول رحال حجازي   .٤٧
  ٢٨/١٢/٢٠٠٢في٣/١١/١٣٩٨٣ ٧٢,٥٨  مدني  الخاص نزار حازم محمد حسين   .٤٨
  ٣١/١٢/٢٠٠٢في٣/١١/١٥٢٥٠ ٧٤,٦٩  دولي خاص  الخاص يونس محمود كريم النعيمي   .٤٩
ــدين     .٥٠ ــالح ال ــونس ص ي

 محمدعلي
  مدني  الخاص

٨٢,٧٩ 
  ٩/١/٢٠٠٣في٣/١١/٢٨٦

  ٩/١/٢٠٠٣في٩/١١/٢٤٦ ٧٩,٧٤  تجاري  الخاص رواء يونس محمود النجار   .٥١
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  رقم وتاريخ األمر الجامعي  المعدل  االختصاص  القسم  االسم  ت
ــسى     .٥٢ ــسين عي ــابر ح ص

 الجبوري
  مدني  الخاص

٧٧,٨٣ 
  ٩/١/٢٠٠٣في٩/١١/٢٣٤٦

  ١٠/٢/٢٠٠٣في٣/١١/١٣٨٠ ٧٨,١٩  تجاري  خاصال افراح عبد الكريم خليل   .٥٣
  ١٧/٢/٢٠٠٣ في ٣/١١/١٤٧١ ٧٨,٠٤  مدني  الخاص رائدة محمد محمود رمو   .٥٤
  ٢٤/٧/٢٠٠٣في٣/١١/٢٠٩٤ ٧٠,٤٢  تجاري  الخاص عالية يونس عبد الرحيم   .٥٥
  ١/١١/٢٠٠٣في٣/١١/٦٤٤٢ ٨٢,٦١  مدني  الخاص ايمان محمد طاهر عبد اهللا   .٥٦
  ١٤/١٢/٢٠٠٣في٣/١١/٧٦٥٤ ٧٨,٨٦  مرافعات  الخاص احمد سمير محمد ياسين   .٥٧
ــسين     .٥٨ ــارس ح ــرك ف بي

 الجبوري
  مدني  الخاص

٧٩,١١ 
  ١٧/٤/٢٠٠٤في٣/١١/٢٣٦٤

  ١٨/٤/٢٠٠٤في٣/١١/٢٣١١ ٧٧,٤٧  دولي خاص  الخاص وسام توفيق عبد اهللا   .٥٩
  ٢٠/٤/٢٠٠٤ في ٣/١١/٢٤٩١ ٧٩,٦٦  احوال شخصية  الخاص قحطان هادي عبد صالح   .٦٠
  ٢٩/٤/٢٠٠٤في٣/١١/٢٨٠٩ ٨١,٨٣  دولي خاص  الخاص تيمراد صائب محمود البيا   .٦١
  ٢٩/٤/٢٠٠٤في٣/١١/٢٨١٠ ٧٦,٤١  تجاري  الخاص اسراء صالح داؤد طه   .٦٢
  ٩/٨/٢٠٠٤في٣/١١/٥٨١٧ ٧٨,٧٧  تجاري  الخاص بختيار صابر بايز حسين   .٦٣
  ١٣/١/٢٠٠٥في٣/١١/٤٢١ ٧٢,٠٨  مدني  الخاص اسامة محمد سعيد محمود   .٦٤
  ٣٠/٣/٢٠٠٥في٣/١١/٢٧٧٨ ٧٥,٤  مدني  خاصال محمد صديق محمد عبد اهللا   .٦٥
  ٣٠/٣/٢٠٠٥في٣/١١/٢٧٧٧ ٧٧,٩٤  تجاري  الخاص رائد احمد خليل ابراهيم   .٦٦
  ٧/٦/٢٠٠٥في٣/١١/٥٤٦٣ ٨٠,٦١  دولي خاص  الخاص خليل ابراهيم محمد خليل   .٦٧
محمد جمال محمـد طـاهر         .٦٨

 عبد القدوس
  تجاري  الخاص

٧٣,٩٤ 
  ٧/٦/٢٠٠٥في٣/١١/٥٤٥٦

  ٢٨/٧/٢٠٠٥في٣/١١/٧٥٦٢ ٧٨,١٧  دولي خاص  الخاص ارريا سامي سعيد الصف   .٦٩
  ٤/١٠/٢٠٠٥في٣/١١/١٠٥٩٦ ٧٥,٢٧  مدني  الخاص حبيب ادريس عيسى   .٧٠
  ٤/١٠/٢٠٠٥في٣/١١/١٠٥٩٥ ٧٢,٠٨  مدني  الخاص منهل عبد الغني مصطفى   .٧١
ــالح    .٧٢ ــاطق ص ــصطفى ن م

 مطلوب
  تجاري  الخاص

٧٣,٠٢٧ 
  ٢٦/١٠/٢٠٠٥في٣/١١/١١٤٩٤

  ٢٣/١١/٢٠٠٥في٣/١١/١٣٤٦٤ ٧٤،٨٥  دولي خاص  اصالخ يمامة متعب مناف جاسم   .٧٣
  ٢٦/١/٢٠٠٦في٣/١١/١٧٢٢ ٧٢,٨٨  مدني  الخاص بسام مجيد سليمان جاسم   .٧٤
  ٨/٢/٢٠٠٦في٣/١١/٢٤٨٣ ٧١,٣٣  تجاري  الخاص شيماء فوزي احمد علي   .٧٥
  ٢٠/٢/٢٠٠٦في٣/١١/٣٢٣٩ ٨١,٥٢  مدني  الخاص محمد رافع يونس محمد   .٧٦
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  رقم وتاريخ األمر الجامعي  المعدل  االختصاص  القسم  االسم  ت
  ٢٦/٢/٢٠٠٦في٣/١١/٢١٠٧٢ ٨٢,٢٥  يتجار  الخاص اسراء صالح محمد سعيد   .٧٧
  ٢٨/٢/٢٠٠٦في٣/١١/٣٧٥٧ ٧٦,٧٧  تجاري  الخاص اسراء عبد الهادي محمد   .٧٨
  ٦/٤/٢٠٠٦في٣/١١/٦٣٢٢ ٧٢,٠٨  تجاري  الخاص اخالص احمد رسول حسين   .٧٩
  ١٨/١٠/٢٠٠٦في٣/١١/١٧٣٦٩ ٢٧,٢٤  مدني  الخاص الياس سعيد منصور متي   .٨٠
  ١٩/١١/٢٠٠٦في٣/١١/١٨٨٤٣ ٧٨,٧٢  تجاري  الخاص مصعب علي عمر علي   .٨١
  ١٧/١٢/٢٠٠٦في٣/١١/٢٠٥١٥ ٨٣,١٦٦  دولي خاص  الخاص علياء احمد مبارك جار اهللا   .٨٢
  ١٧/١٢/٢٠٠٦في٣/١١/٢٠٤٨٣ ٧٩,٦٦  احوال شخصية  الخاص فراس جرجيس خلف صالح   .٨٣
  ١٧/١٢/٢٠٠٦في٣/١١/٢٠٥٢٥ ٧٤,٧٢  مرافعات  الخاص وائل مؤيد جالل الدين   .٨٤
  ٢٦١٢/٢٠٠٦في٣/١١/٢١٠٧١ ٨٢,٤١  تجاري  الخاص زينة حازم خلف خضير   .٨٥
  ٢١/٦/٢٠٠٧في٣/١١/١٠٨٧٦ ٧٧  مدني  الخاص ابراهيم عنتر فتحي سليمان   .٨٦
  ١٨/١٢/٢٠٠٧في٣/١١/٢٠١٨٥ ٨٠,٦٦  مدني  الخاص علي عبيد عؤيد صليبي   .٨٧
  ٣/٧/٢٠٠٨في٣/١١/٩٨٨٢ ٧٧  مدني  الخاص مهند حمد احمد عبد الرزاق   .٨٨
  ٤/٣/٢٠٠٩في٣/١١/٣٣٥٨ ٨٠,٨  مدني  الخاص ندى محمود ذنون احمد   .٨٩
  ٤/٣/٢٠٠٩في٣/١١/٣٣٥٩ ٧٨,٣٣  مرافعات  الخاص زياد محمد شحاذة معيوف   .٩٠
  ٣٠/٣/٢٠٠٩في٣/١١/٤٨٠٦ ٨٢,١٦٦  مرافعات  الخاص صدام خزعل يحيى محمد   .٩١
  ٢١/٤/٢٠٠٩في٣/١١/٦١٩٨ ٧٩,٦١  مدني  الخاص سحر حيال غانم جنكوم   .٩٢
  ٤/٥/٢٠٠٩في٣/١١/٤٨٦ ٧٩,٥  مدني  الخاص انعام جبار علوان سلمان   .٩٣
  ٢٠/١٠/٢٠٠٩في٣/١١/١٧٥٩٢ ٧٩,٥٥  مدني  الخاص  فتحي علي فتحي   .٩٤
  ٢٠/١٢/٢٠٠٩في٣/١١/٢١٥٢١  ٧٣,٨٨٨  مدني  الخاص  زياد خلف عليوي   .٩٥
  ٦/١٢/٢٠٠٩في٣/١١/٢٠٦٢٤  ٨٠,١٣٨  تجاري  الخاص  علي غانم ايوب   .٩٦
  ٣/١/٢٠١٠في٣/١١/٥٣  ٧٣,٨٨٨  مدني  الخاص  بان عباس خضير   .٩٧
  ١١/١/٢٠١٠في٣/١١/٥٠٢  ٧٤,٧٥  تجاري  لخاصا  يونس احمد ياسين   .٩٨
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  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  خريجي الدراسات العليا/ جامعة الموصل 

  
  ماجستير :الشهادة          الحقوق :الكلية 

  رقم وتاريخ األمر الجامعي  المعدل  االختصاص  القسم  االسم  ت
  ١٠/١١/١٩٩٥في٣/١١/٧١٥١  ٧٦,٩١  جنائي  العام  محمد حسين محمد علي   .١
  ١٠/١٢/١٩٩٥في٣/١١/٨٦٥٧  ٧٤,٩١  دولي عام  العام  خالدة ذنون مرعي   .٢
  ٦/٢/١٩٩٧في٣/٧/٧٩٣  ٧١,٣١  جنائي  العام  وليد ابراهيم احمد   .٣
  ٢١/١/١٩٩٧في٣/١١/٤٦٩  ٧٥,٨٠  اداري  العام  فواز خالد عبد العزيز   .٤
  ٢٥/١١/١٩٩٦في٣/١١/٧٦٤٧  ٨٠,٣٨  جنائي  العام  هدى سالم محمد   .٥
  ٤/٢/١٩٩٧في٣/١١/٧٧٣  ٧٧,٣٧  جنائي  العام  علي عبد اهللانوفل    .٦
  ٢٥/٣/١٩٩٧في٣/١١/١٨٧٠  ٧٥,٩١  دولي عام  العام  صفوان مقصود خليل   .٧
  ٦/٢/١٩٩٧في٣/١١/٧٩٧  ٧٦,٩١  جنائي  العام  علي عدنان يحيى   .٨
  ٣/١/١٩٩٩في٣/١١/٢٨  ٧٦,٤  جنائي  العام  رامي سليمان عبد الرحمن   .٩
  ٣/٨/١٩٩٧في٣/١١/٦٨٠  ٧٧,٩١  مالية  العام  احمد خلف حسين   .١٠
  ٢٧/٧/١٩٩٨في٣/١١/٤٦٥٨  ٧٧,٣٧  جنائي  العام  عبد الحكيم ذنون   .١١
  ٢/٩/١٩٩٨في٣/١١/٥٦٠٨  ٧٩,٧١  جنائي  العام  طالل عبد حسين   .١٢
  ٢٢/٩/١٩٩٨في٣/١١/٦١٨٩  ٧٨,١٧  دولي عام  العام  اباء هشام احمد   .١٣
  ٢٧/٧/١٩٩٨في٣/١١/٤٦٥٩  ٧٤,٦٢  جنائي  العام  صباح مصباح محمود   .١٤
  ٢٠/٢/١٩٩٩في٣/١١/١١٦٨  ٧٥،٢٥  جنائي  العام   فاضل سعيدعباس   .١٥
  ٢٠/٧/١٩٩٩في٣/١١/٥٠٠٨  ٧٦،٠٨  جنائي  العام  نجيب محمد سعيد   .١٦
  ٢٣/١٠/١٩٩٩في٣/١١/٧٨٢٥  ٧٨,١٩  دستوري  العام   ميسروبادسيفان باكر   .١٧
  ٢٧/٧/١٩٩٩في٣/١١/٥١٥٥  ٧٦,٥  دستوري  العام  سحر محمد نجيب   .١٨
  ٢٣/٢/٢٠٠٠في ٣/١١/١٥١٨  ٧٥,٦٧  دستوري  العام  مصطفى سالم مصطفى   .١٩
  ٢٢/٩/١٩٩٨في٣/١١/٦١٩٠  ٨٠,١٦٦  مالية  العام  قبس حسن عواد   .٢٠
  ٥/٥/١٩٩٩في٣/١١/٣٠٣٢  ٧٨,٧٢  اداري  العام  نعم احمد محمد   .٢١
  ٢٦/١٢/١٩٩٩في٣/١١/١٠٦٢٧  ٧٤,٦  اداري  العام  نداء محمد غزال   .٢٢
  ١/٣/٢٠٠٠في٣/١١/١٧١١  ٧٨,١٦  دستوري  العام  عصام سعيد عبد   .٢٣
  ١٨/٥/٢٠٠٠في٣/١١/٣٨١٨  ٧٧,٢٢  دولي عام  العام   رشيد عنجوسلوان   .٢٤
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  رقم وتاريخ األمر الجامعي  المعدل  االختصاص  القسم  االسم  ت
  ١٥/١١/١٩٩٩في ٣/١١/٩٤٤٣  ٧٨,٤٧  جنائي  العام  منيف صلبي زغير   .٢٥
  ٧/٩/١٩٩٩في٣/١١/٦٣٢٢  ٧٤,٢٧  جنائي  العام  محمد مردان علي   .٢٦
  ٦/٥/٢٠٠٠في٣/١١/٣٣٥٦  ٧٥,٥٨  دولي عام  العام  نغم اسحاق زيا   .٢٧
  ١٨/٥/٢٠٠٠في٣/١١/٣٨١٧  ٧٦,١٣  دولي عام  العام  عبد اهللا علي عبو   .٢٨
  ٢٨/٣/٢٠٠٠في٣/١١/٢٣٠٦  ٧٨,٣٨  مالية  العام  عبد الحي عبد العزيز   .٢٩
  ٣٠/١/٢٠٠١في٣/١١/١٠١٤  ٨٠  دولي عام  العام  شيماء عبد المحسن   .٣٠
  ١/٣/٢٠٠١في٣/١١/٢٠٤٨  ٧٨,٧٥  جنائي  العام  احمد مصطفى علي   .٣١
  ١٢/٣/٢٠٠١في٣/١١/٢٢٢٥  ٧٧,٧٢٢  دولي عام  العام  طلعت جياد لجي   .٣٢
  ٧/١٠/٢٠٠١في٣/٧/١٨٨  ٨٠,٧٢٢  جنائي  العام  اصغر عبد الرزاق   .٣٣
  ٢٣/١١/٢٠٠٠في٣/١١/١٠٨٣٣  ٧٧,٢٥  جنائي  العام  سعد صالح شكطي   .٣٤
  ٣٠/٤/٢٠٠١في٣/١١/٣٧٣٧  ٧٥,١٣٨  جنائي  العام  زينة زهير محمد شيت   .٣٥
  ٢٧/٦/٢٠٠١في٣/١١/٥٨٢٥  ٧٨,٨٩  اداري  العام  حسن محمد علي   .٣٦
  ٢٣/٩/٢٠٠١في٣/١١/٩٤٥٦  ٧٨,٥٩  مالية  العام  محمد يونس يحيى   .٣٧
  ٢٢/١٢/٢٠٠١في٣/١١/١٣٥٠٩  ٨٠,٨٦  دولي عام  العام  وسام نعمت ابراهيم   .٣٨
  ١/١٠/٢٠٠١في٣/١١/٩٩٥٠  ٧٤,٢٠  مالية  العام  عبد الباسط علي جاسم   .٣٩
  ١٥/٦/٢٠٠٠في٣/١١/٦٠٠٩  ٧٥,٢٠  جنائي  العام  ياسر محمد عبد اهللا   .٤٠
  ٢٧/١٢/٢٠٠١في٣/١١/١٣٧٦٤  ٧١,٥٠  جنائي  العام  كمال عبد الصمد علي   .٤١
  ٢٩/٧/٢٠٠١في٣/١١/٧٠٧٠  ٧٥,٩٥  جنائي  العام  عبود علوان منصور   .٤٢
  ٣/١٢/٢٠٠١في٣/١١/١٢٩٣٤  ٧٣,٨٩  دولي عام  العام  عمر عبد الحميد عمر   .٤٣
  ٢٤/٩/٢٠٠١في٣/١١/٩٥٢٧  ٧٥,٧٨  جنائي  العام  اشجان خالص الزهيري   .٤٤
  ٣/١٢/٢٠٠١في٣/١١/١٢٩٣٤  ٧٧,٣٦  دولي عام  العام  فيصل بن محمد الساسي   .٤٥
  ١١/٢/٢٠٠٢في٣/١١/١٦٨١ ٧٨,١٩  اداري  العام انسام علي عبد اهللا احمد   .٤٦
  ٢٧/٥/٢٠٠٢في٣/١١/٥٢٥٩ ٧٤,٥٦  اداري  العام قيدار عبد القادر صالح علي   .٤٧
  ١٥/٦/٢٠٠٢في٣/١١/٦٠٠٩ ٧٥,٢  جنائي  العام ياسر محمد عبد اهللا محمد   .٤٨
  ٧/٩/٢٠٠٢في٣/١١/٩٨٣٣ ٨٣,٨٣  جنائي  العام محمد عباس حمودي حسين   .٤٩
  ٩/١١/٢٠٠٢في٣/١١/١٣٠٤٠ ٧١,٤٢  دستوري  العام دولة احمد عبد اهللا محمد   .٥٠
  ١٧/٢/٢٠٠٣في٣/١١/١٤٧٢ ٧٧,١٣  دولي عام  العام سهى حميد سليم جمعة   .٥١
  ١٨/٣/٢٠٠٣في٣/١١/٢٦٤ ٧٥,٣٠٥  مالية  العام رفل حسن حامد محمد   .٥٢
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  رقم وتاريخ األمر الجامعي  المعدل  االختصاص  القسم  االسم  ت
  ٢٣/٣/٢٠٠٣في٣/١١/٢٧١٣ ٧٥,٣٠٥  اداري  العام احمد محمود احمد محمود   .٥٣
  ٢٠/٧/٢٠٠٣في٣/١١/٣٩٨٥ ٧٦,٨  دولي عام  العام حسين عمر حاجي رسول   .٥٤
  ٢/٨/٢٠٠٣في٣/١١/٤٢٣٢ ٧٩,١٢  دوي عام  العام خلف رمضان محمد بالل   .٥٥
  ١٥/٩/٢٠٠٣في٣/١١/٥٢١٠ ٧٨,٧٥  دستوري  العام سيبان جميل مصطفى محمد   .٥٦
  ١٥/٩/٢٠٠٣في٣/١١/٥٢١٢ ٧٧,٠٥٥  دولي عام  العام فراس علي حسين عكلة   .٥٧
  ١٥/٩/٢٠٠٣في٣/١١/٥٢١١ ٧٥,٣٦  دستوري  العام بيداء عبد الجواد محمد   .٥٨
  ١٥/٩/٢٠٠٣في٣/١١/٥٢٠٨ ٧٧,٤٧  جنائي  العام صبا محمد موسى محمد   .٥٩
  ٥/١٠/٢٠٠٣في٣/١١/٥٧١٩ ٧٧,٣٨  دستوري  العام اكرام فالح احمد الصواف   .٦٠
  ٢٨/١١/٢٠٠٣في٣/١١/١٣٩٨٤ ٧٩,٢٥  دولي عام  العام مهدي صالح خضر حسين   .٦١
  ١٧/٤/٢٠٠٤في٣/١١/٢٣٥٨ ٧٨,٥  جنائي  العام خليل يوسف جندي كجل   .٦٢
  ١٦/٥/٢٠٠٤في٣/١١/٣٢٥٢ ٨٠,٢  دستوري  العام لقمان عثمان احمد علي   .٦٣
  ١٩/٦/٢٠٠٤في٣/١١/٤٢٣٣ ٧٥,١٦  مالية  العام محمد سامي يونس طه   .٦٤
  ٢/٦/٢٠٠٤في٣/١١/٤٢٦ ٧٢,٥٥  اداري  العام علي يونس اسماعيل عيدو   .٦٥
  ١٩/٧/٢٠٠٤في٣/١١/٥٠٧٥ ٧٨,٩١  دولي عام  العم ي محمد رضا يونسعد   .٦٦
  ٢٠/٧/٢٠٠٤في٣/١١/٦٩٤٢ ٧٦,٩١  جنائي  العام انس محمود خلف الجبوري   .٦٧
  ٣/٨/٢٠٠٤في٣/١١/٥٦١٣ ٧٧,٨٨  دولي عام  العام عماد خليل ابراهيم جاسم   .٦٨
  ٥/٨/٢٠٠٤في٣/١١/٥٧١٠ ٨٢,٥٣  جنائي  العام اسامة احمد محمد النعيمي   .٦٩
  ١٩/٨/٢٠٠٤في٣/١١/٦١٨٣ ٧٦,٢٢  مالية  العام ة عباس غائب الطائيفضلي   .٧٠
  ١١/٩/٢٠٠٤في٣/١١/٦٩٤٢ ٧٩,٣٨  دولي عام  العام عبد العزيز رمضان علي   .٧١
  ١٢/٩/٢٠٠٤في٣/١١/٦٩٨٨ ٨١,٥٨  دولي عام  العام قيصر سالم يونس عبد اهللا   .٧٢
  ٢٠/١١/٢٠٠٤في٣/١١/٩٧١٦ ٨٢,٠٨  دولي عام  العام اياد يونس محمد الصقلي   .٧٣
  ٢١/١٢/٢٠٠٤في٣/١١/١٠١٤٧ ٨٢,٤٧٢  مالية  العام زينب منذر جاسم محمد   .٧٤
  ٢٩/٥/٢٠٠٥في٣/١١/٥٠٨١ ٧٦,٨٣  اداري  العام سامي حسن نجم عبد اهللا   .٧٥
  ١٣/٦/٢٠٠٥في٣/١١/٥٦٩٨ ٧٥,٦  دولي عام  العام معن عبد القادر مصطفى   .٧٦
  ١٠/٧/٢٠٠٥في٣/١١/٦٧٥٩ ٧٨,٧٨  اداري  العام ابو بكر احمد عثمان سلطان   .٧٧
  ٤/٩/٢٠٠٥في٣/١١/٩١٧٥ ٧٦,٣٣  جنائي  العام هاني يونس احمد عبد الباقي   .٧٨
  ١٢/٩/٢٠٠٥في٣/١١/٩٥٩٩ ٨٠,٥  دستوري  العام محمد ذنون يونس مصطفى   .٧٩
  ٢٤/١٠/٢٠٠٥في٣/١١/١١٣٥٧ ٧٣,٨٣  جنائي  العام منى محمد بلو حسين   .٨٠
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  رقم وتاريخ األمر الجامعي  المعدل  االختصاص  القسم  االسم  ت
  ٢٤/١٠/٢٠٠٥في٣/١١/١١٣٥٤ ٧٦,٠٢٧  جنائي  العام رنا عبد المنعم يحيى محمد   .٨١
  ٥/٣/٢٠٠٦في٣/٧/٤٠٠١ ٧٨,٧٥  مالية  العام سهاد عبد الجمال عبد الكريم   .٨٢
  ٥/٤/٢٠٠٦في٣/١١/٦١٥٨ ٧٤,٨٨  اداري  العام عدي طالل محمود شاهين   .٨٣
  ١٥/٤/٢٠٠٧في٣/١١/٦٤٦١ ٧٦,٤٩  دولي عام  العام فارس محمد حسين عالوي   .٨٤
  ١٩/٤/٢٠٠٦يف٣/١١/٦٨٥ ٧٤,٩٦  دولي عام  العام وسن مقداد عبد اهللا الشاهين   .٨٥
  ١٩/٥/٢٠٠٦في٣/١١/٨٤٤٦ ٧٤,٦٧  دولي عام  العام سعدون حسيب عارف نايف   .٨٦
  ٢١/٦/٢٠٠٦في٣/١١/١٠٣٧٧ ٨٣,٢٢  عمل  العام سفيان سعد ابراهيم محمود   .٨٧
  ٢١/٦/٢٠٠٦في٣/١١/١٠٣٧٦ ٧٤،٠٢  جنائي  العام زينب احمد محمد احمد   .٨٨
علياء غـازي طـاهر عبـد          .٨٩

 الغفور
  عمل  العام

٨١,٥٥ 
  ٣١/٨/٢٠٠٦في٣/١١/٢٣٢٧٢

  ٣١/٨/٢٠٠٦في٣/١١/١٤٢٧٨ ٧٤,٩١  اداري  العام اسراء يونس هادي يونس   .٩٠
  ٦/٢/٢٠٠٧في٣/١١/١٩٧٢ ٧٥,٦١١  دولي عام  العام احمد طارق ياسين محمد   .٩١
زياد عبد الوهـاب عبـد اهللا          .٩٢

 محمد
  دولي عام  العام

٨٠,٨٨ 
  ٨/٢/٢٠٠٧في٣/١١/٢١٠٧

  ٢٥/٢/٢٠٠٧في٣/١١/٣٠٩٢ ٧٦,٣  دستوري  العام رنا عصام عائد شيت   .٩٣
  ٢٧/٣/٢٠٠٧في٣/١١/٥٥١٠ ٨٣,٦  دولي عام  العام رقيب محمد جاسم محمد   .٩٤
  ٣١/٧/٢٠٠٧في٣/٧/١٢٠٢٨ ٧٩,٦١  جنائي  العام نور قيس محمد شاهين   .٩٥
  ١١/١/٢٠٠٨في٣/١١/٣٦٢ ٨٢,٢٧  جنائي  العام دلشاد عبد الرحمن يوسف   .٩٦
  ٢٢/٢/٢٠٠٩في٣/١١/٢٨١٠ ٨٦,٣٣  دستوري  العام محمد عزت فاضل اسماعيل   .٩٧
نكتل ابراهيم عبـد الـرحمن         .٩٨

 احمد
  اداري  العام

٧٨,١٤٦ 
  ٤/٣/٢٠٠٩في٣/١١/٣٣٥٧

  ٢٨/١٢/٢٠٠٩في٣/١١/٢٢٠٠٤ ٧٦,٠٥٣  دولي عام  العام  حال احمد محمد   .٩٩
  ٢٩/٧/٢٠٠٧في٣/١١/١٢٣٠٧ ٧٥,٦١٠  اداري  العام  محمود صالح حميد .١٠٠
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  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
   خريجي الدراسات العليا/جامعة الموصل 

  دكتوراه :الشهادة          الحقوق :الكلية 
  

  رقم وتاريخ األمر الجامعي  المعدل  االختصاص  القسم  االسم  ت
  ١٧/١٢/١٩٩٨في٣/١١/٩٠٢٣  ٨٥,٧  تجاري  الخاص  نسيبة ابراهيم حمو   .١
  ٢٧/١٩٩٩في٣/١١/٥٨٥  ٨٤,٧  دولي خاص  الخاص  باسم سعيد يونس   .٢
  ١٤/١/١٩٩٩في٣/١١/٣٦٩  ٨٢,١٢  مدني  الخاص  نجالء توفيق نجيب   .٣
  ١٤/١/١٩٩٩في٣/١١/٥٥٩٣  ٧٩,٣  مدني  الخاص  نواف حازم خالد   .٤
  ٢٤/١/٢٠٠٠في٣/٧/٥٤٨٧  ٧٤,٠١  مدني  الخاص  اكرم محمود حسين   .٥
  ٢٧/٤/٢٠٠٠في٣/١١/٣٠٩٢  ٨٥,٦٣  مدني  الخاص  محمد سليمان محمد   .٦
  ٧/٨/٢٠٠١في٣/١١/٧٤٤٨  ٧٦,٣٨  مدني  الخاص  ندى سالم حمدون   .٧
  ٢٥/١٢/١٩٩٩في٣/١١/١٠٥٩٨  ٧٦,٩  دولي خاص  الخاص  د حمدان الفضلياحم   .٨
  ١١/٥/٢٠٠٢في٣/١١/٤٠٦٨  ٨٤,٠٣  تجاري  الخاص  هالة مقداد احمد   .٩
  ٣/١٢/٢٠٠١في٣/١١/١٢٩٣٤  ٨١,٢٨  مدني  الخاص  ضحى محمد سعيد   .١٠
  ٢٥/٤/٢٠٠٢في٣/١١/٤٤٣١ ٨٣  تجاري  الخاص مهند ابراهيم علي فندي   .١١
هالة مقداد احمـد يحيـى         .١٢

 ليليالج
  تجاري  الخاص

٨٤,٠٣ 
  ١١/٥/٢٠٠٢في٣/١١/٤٠٦٨

مؤيد احمد محـي الـدين         .١٣
 عبيدات

  تجاري  الخاص
٧٩,٠٥ 

  ١٠/٩/٢٠٠٢في٣/١١/٩٩٩٦

عوض خلف المكازي اخو       .١٤
 رشيدة

  نسيبة  الخاص
٨٢,١١٦ 

  ١٧/٩/٢٠٠٢في٣/١١/١٠٤٨

نادية خير الـدين عزيـز         .١٥
 السيد حاتم

  احوال شخصية  الخاص
٧٧,٩ 

  ٢٢/٩/٢٠٠٢في٣/١١/١٠٥٨٥

تيماء محمود فوزي عبد       .١٦
 القادر

  مرافعات  الخاص
٨١،٠٣ 

  ١٤/١٠/٢٠٠٢في٣/١١/١١٧٦٨

  ٢٥/١٢/٢٠٠٢في٣/١١/١٥١٣٦ ٨١،٤٣  مدني  الخص هادي مسلم يونس قاسم   .١٧
ــد     .١٨ ــل محم ــر جمي ناص

 الشمالية
  مدني  الخاص

٧٤,٥١ 
  ٣١/١٢/٢٠٠٢في٣/١١/١٥٢٠٧١

  ٣/٧/٢٠٠٣يف٣/١١/٤١٨٩ ٧٦،٠٥  مدني  الخاص يسرى وليد ابراهيم حسين   .١٩
  ١٥/٩/٢٠٠٣في٣/١١/٥٢١٣ ٨١،٨٥  احوال شخصية  الخاص قيس عبد الوهاب عيسى   .٢٠
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  رقم وتاريخ األمر الجامعي  المعدل  االختصاص  القسم  االسم  ت
  ٢٠/٣/٢٠٠٤في٣/١١/١٦٩٣ ٧٥,٠١  مدني  الخاص فارس علي عمر علي   .٢١
ندى زهير سـعيد امـين         .٢٢

 الفيل
  تجاري  الخاص

٨٥،٧٢ 
  ٢٩/٣/٢٠٠٤في٣/١١/١٩٧٠

  ٢٥/٤/٢٠٠٤في٣/١١/٢٦٥٤ ٧٧،٤٣  مدني  الخاص هالة صالح ياسين داؤد   .٢٣
  ٤/٩/٢٠٠٥في٣/١١/٩١٧٤ ٧٦,٣٨  تجاري  الخاص صفاء تقي عبد نور   .٢٤
عز الدين ميـرزا ناصـر         .٢٥

 عبد اهللا
  مدني  الخاص

٧٥،٥٣ 
  ٢٥/٩/٢٠٠٤في٣/١١/٧٥١٧

  ١٣/٢/٢٠٠٥في٣/١١/١١٣٢ ٧٦،٦٤  مدني  الخاص نغم حنا رؤوف حنا   .٢٦
سلطان عبد اهللا محمـود        .٢٧

 علي
  مدني  الخاص

٧١،٠٥ 
  ١٣/٢/٢٠٠٥في٣/١١/١١٤٩

  ٣/٤/٢٠٠٥في٣/١١/٢٧٨٨ ٧٨,٦٨  مدني  الخاص ينة غانم يونس العبيديز   .٢٨
  ٢٦/٤/٢٠٠٥في٣/١١/٣٧٧٦ ٨٠,٥  مدني  الخاص عمار سعدون حامد احمد   .٢٩
زينة غانم عبـد الجبـار         .٣٠

 ذنون
  تجاري  الخاص

٧٩،٤١٦ 
  ١٢/٥/٢٠٠٥في٣/١١/٤١٤٤

معن عبد الـرحيم عبـد         .٣١
 العزيز

  تجاري  الخاص
٧٦،١٨٣ 

  ١٠/٧/٢٠٠٥في٣/١١/٦٧٦٧

ــوري    .٣٢ ايمــان يوســف ن
 محمود

  مدني  الخاص
٧٨,٢ 

  ٢٨/٨/٢٠٠٥في٣/١١/٨٨٦٩

  ٢٣/١٠/٢٠٠٥في٣/١١/١١٠٣٩ ٧٩,٠٥  دولي خاص  الخاص بدران شكيب عبد الرحمن   .٣٣
  ٢٩/٣/٢٠٠٦في٣/١١/٥٧٠٥ ٨١,٣  مدني  الخاص صالح احمد محمد عبطان   .٣٤
  ٢٥/١٢/٢٠٠٦في٣/١١/٢٠٩٨٧ ٧٨،٩١  دولي خاص  الخاص محمد جالل حسن عبد اهللا   .٣٥
  ١١/٣/٢٠٠٧في٣/١١/٤١٥٠ ٧٩,٢٣  مدني  الخاص جواد كاظم جواد محمد   .٣٦
  ١٢/٤/٢٠٠٧في٣/١١/٦٣٦٣ ٧٧,٢٧  دولي خاص  الخاص رعد مقاد محمد سليمان   .٣٧
صدام سـعد اهللا محمـد         .٣٨

 حميد
  تجاري  الخاص

٧١,٣٢ 
  ٢٢/٥/٢٠٠٧في٣/١١/٨٩٢٨

  ١٠/١٢/٢٠٠٧في٣/١١/١٩٦٠٧ ٧٧،١٣  دولي خاص  الخاص فراس كريم شيعان ضمد   .٣٩
  ٨/٤/٢٠٠٨في٣/١١/٥٢١٣ ٨١,٥٨  تجاري  الخاص بختيار صابر بايز حسين   .٤٠
عامر عاشـور عبـد اهللا         .٤١

 صفوك
  مدني  الخاص

٨٤ 
  ٣/٧/٢٠٠٨في٣/١١/٩٩٤٧

يونس صالح الدين محمد       .٤٢
 علي

  مدني  الخاص
٨٨,٢٦٤ 

  ٦/٤/٢٠٠٩في٣/١١/٥٢١٢
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  رقم وتاريخ األمر الجامعي  المعدل  االختصاص  القسم  االسم  ت
  ٢٦/٤/٢٠٠٩في٣/١١/٦٤٧٧ ٧٩,٨  مدني  الخاص اوان عبد اهللا محمود    .٤٣
  ٢٢/٦/٢٠٠٩في٣/١١/١٠٢٩٥ ٨٠,٤٣٨  دولي خاص  الخاص  توفيق عبد اهللاوسام    .٤٤
  ٢٢/٦/٢٠٠٩في٣/١١/١٠٢٩٦ ٨١,٦٦٤  مدني  الخاص  ذنون يونس صالح   .٤٥
  ٢٩/٧/٢٠٠٩في٣/١١/١٢٢٩١ ٨٦,٧٣٢  مدني  الخاص  اسامة محمد سعيد   .٤٦
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  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  لدراسات العلياخريجي ا/ جامعة الموصل 

  
  دكتوراه :الشهادة          الحقوق :الكلية 

  رقم وتاريخ األمر الجامعي  المعدل  االختصاص  القسم  االسم  ت
  ١٥/١١/٢٠٠٠في٣/١١/١٠٥٩٢  ٨٣,٩٣  جنائي  العام  محمد حسين محمد علي   .١
  ٢١/١٠/٢٠٠٠في٣/١١/٩٦٦٢  ٨٦,٢  جنائي  العام  سعيد حسب اهللا   .٢
  ١/١١/٢٠٠٠في٣/١١/١٠٠٤٧  ٨٢,١٥  يادار  العام  صالح ابراهيم احمد   .٣
  ٢٨/١/٢٠٠١في٣/١١/٩٣١  ٧٩,٣٥  اداري  العام  خالد محمود المولى   .٤
  ٢٢/١٠/٢٠٠٠في٣/١١/٩٦٨٢  ٨٨,٢٦  جنائي  العام  هدى سالم االطرقجي   .٥
  ٢٣/٤/٢٠٠٠في٣/١١/٤٣٦٧  ٧٨,٥٨  جنائي  العام  نوفل علي عبد اهللا   .٦
  ٢٧/١٢/٢٠٠١في٣/١١/١٣٧٦٤  ٧٩,٨٣  جنائي  العام  صباح مصباح محمود   .٧
  ٦/١١/٢٠٠٢في٣/١١/١٢٩٤٨  ٨٥,١١٦  جنائي  العام  طالل عبد حسين   .٨
  ١٠/٩/٢٠٠٢في٣/١١/٩٩٩٣ ٨٦,٥٩  مالية  العام قبس حسن عواد عبد اهللا   .٩
  ٦/١١/٢٠٠٢في٣/١١/١٢٩٤٧ ٧٤,٨٩  جنائي  العام محمد مردان  علي محمد   .١٠
  ٢٨/١١/٢٠٠٢في٣/١١/١٤٠٠٤ ٧٩,٦  جنائي  العام نضال ياسين حمو ابراهيم   .١١
  ١٢/١/٢٠٠٣في٣/١١/٣٥٩ ٧٤,٩٧  جنائي  العام رامي سليمان عبد الرحمن   .١٢
  ١٤/٦/٢٠٠٣في٣/١١/٣٣٥٨ ٧٤,٥٩  اداري  العام نعم احمد محمد الدوري   .١٣
  ١٥/٩/٢٠٠٣في٣/١١/٥٢١٤ ٧٨,٩  جنائي  العام عبد الحكيم ذنون يوسف العزال   .١٤
  ٧/١٠/٢٠٠٣في٣/١١/٥٧٧٩ ٧٥,٥٤  دستوري  العام سحر محمد نجيب جرجيس   .١٥
  ١٢/٢/٢٠٠٤في٣/١١/٨٦٩ ٧١,٨٣  جنائي  العام نجيب محمد سعيد الصلوي   .١٦
  ٩/٥/٢٠٠٤في٣/١١/٣٠٦٥ ٧٦,٠٨٣  جنائي  العام علي احمد عبد الزعبي   .١٧
  ٣/١٠/٢٠٠٤في٣/١١/٧٩١٤ ٧٧,٤٨  جنائي  العام منيف حواس فالج الفالج   .١٨
  ٨/١٢/٢٠٠٤في٣/١١/١٠٣٤٩ ٨٠,٠١  دولي عام  العام خالدة ذنون مرعي مصطفى   .١٩
  ١٤/٢/٢٠٠٥في٣/١١/١١٩٠ ٧٩,٤٣  دولي عام  العام نغم اسق زيا خوشابا   .٢٠
  ٢٣/٢/٢٠٠٥في٣/١١/١٤٩٦ ٧٥،٥  دولي عام  العام سلوان رشيد عنجو السنجاري   .٢١
  ٣٠/٣/٢٠٠٥في٣/١١/٢٧٧٦ ٨٤,٠١  جنائي  العام عبد اهللا علي عبو سلطان   .٢٢
  ٧/٦/٢٠٠٥في٣/١١/٥٤٦٥ ٧٤,٦١  دستوري  العام احمد مهدي صالخح محمد   .٢٣
  ١٢/٧/٢٠٠٥في٣/١١/٦٨٤٦ ٧٦,٦  دولي عام  العام الرحمنمصطفى سالم مصطفى عبد    .٢٤

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  رقم وتاريخ األمر الجامعي  المعدل  االختصاص  القسم  االسم  ت
  ٢١/٧/٢٠٠٥في٣/١١/٧٢٤٦ ٧٢,٥٧  جنائي  العام عبود علوان منصور خلف   .٢٥
  ٢٨/٧/٢٠٠٥في٣/١١/٧٥٧٧ ٧٧,٤٢  دولي عام  العام طلعت جياد لجي علي   .٢٦
  ٢٥/٨/٢٠٠٥في٣/١١/٨٢٢   مالية  العام عبد الباسط علي جاسم   .٢٧
  ٢٨/٨/٢٠٠٥في٣/١١/٨٨٦٨ ٨٣,٨  دولي عام  العام  يونس يحيى عزيز الصائغمحمد   .٢٨
  ٦/٩/٢٠٠٥في٣/١١/٩٢٩٧ ٨٠,٧١  جنائي  العام عباس فاضل سعيد سليمان   .٢٩
  ٢٦/١/٢٠٠٦في٣/١١/١٧٢١ ٧٧,٣٣  اداري  العام قيدار عبد القادر صالح علي   .٣٠
  ٨/٢/٢٠٠٦في٣/١١/٢٤٨٤ ٧٧,٦٨  دولي عام  العام بهاء الين عطية حمزة   .٣١
  ١/٣/٢٠٠٦في٣/١١/٣٨٢٧ ٧٨,٣٣  اداري  العام حسن محمد علي حسن البنان   .٣٢
  ٢٧/٦/٢٠٠٦في٣/١١/١٠٧٤٢ ٨٠,٣٨  جنائي  العام سعد صالح شكطي نجم   .٣٣
  ٣/١١/٢٠٠٦في٣/١١/١٩٥٦٨ ٧٥,٨  دولي عام  العام عمر عبد الحميد عمر نجم   .٣٤
  ١٧/١٢/٢٠٠٦في٣/١١/٢٠٤٨٤ ٨٢,٥٥  جنائي  العام محمد عباس حمودي حسين   .٣٥
  ١٥/١/٢٠٠٧في٣/١١/٥٣٠ ٨٣,٢٢  دولي عام  العام خلف رمضان محمد بالل الجبوري   .٣٦
  ١٣/٢/٢٠٠٧في٣/١١/٢٣٤٥ ٨٠,٨٥  دولي عام  العام شيماء عبد المحسن حامد عبد اهللا   .٣٧
  ٧/٥/٢٠٠٧في٣/١١/٧٨٧٢ ٨٢,٩٨  دستوري  العام عصام سعيد عبد احمد   .٣٨
  ٨/٥/٢٠٠٧في٣/١١/٧٨٩٨ ٨٣,٤  دولي عام  العام سيفان باكراد ميسروب مكرديج   .٣٩
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