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  :                               القسم القانون: الموصل                  الكلية : الجامعة 

 )بكالوريوس: (الشهادة )                صباحي: (الدراسة 

  :اسم دورة التخرج :                      رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٠-١٩٩٩: سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  األول  ٨٤,٨٢٧  محمد أحمد قائد عثمان    .١
  األول  ٨١,٨٧٢  رائدة محمد محمود رحو    .٢
  األول  ٨٠,١٨٤  رنا خيري مصطفى محمد    .٣
  األول  ٧٩,٣٤٦  إيمان محمد طاهر عبد اهللا    .٤
  األول  ٧٩,٢٢٦  فراس محمد موسى عتوم    .٥
  األول  ٧٨,٦٠٩  فيان عبد الرزاق توفيق رضا    .٦
  األول  ٧٨,١٢٣  شيماء غانم محمد فرج الحيالي    .٧
  األول  ٧٧,٧٠٨  زهراء هشام إبراهيم القزاز    .٨
  األول  ٧٧,٥٧  صبا محمد موسى محمد علي    .٩

  األول  ٧٧,٣١٢  سامان عبد اهللا سعيد محمد  .١٠
  األول  ٧٦,٠٥٤  عادل سالم فتحي كلو  .١١
  األول  ٧٥,٧٨٥  خالد هويد وكاع عويد الشمري   .١٢
  األول  ٧٥,٧٢٥  حسين علي الموالي مازن شيت  .١٣
  األول  ٧٥,٦٧٧  زياد خلف سليمان الجبوري  .١٤
  األول  ٧٥,٦٤٥  محمد حسن عمر عمر ولي  .١٥
  األول  ٧٥,٦٣٥  عالء الدين حسين محمود الجبوري  .١٦
  األول  ٧٥,٤٤٣  هبة لقمان جرجيس محمد أمين  .١٧
  األول  ٧٥,٤٤١  عبد الرحمنعدي محمد رضا يونس  .١٨
  األول  ٧٥,٠٧٧  المشهداني نور حازم محمد  .١٩
  األول  ٧٤,٩٣٦  غصون طارق ظاهر الحاصود  .٢٠
  األول  ٧٤,٨٥٢  مثنى مهدي مصطفى الحديدي  .٢١
  األول  ٧٤,٨٥١  شهالء كمال عبد الجواد الجوادي  .٢٢

٩/٣٣/٥٠٦١ 
 ٢٢/٦/٢٠٠٠في 



 

 )١٠-٣(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  األول  ٧٤,٨٢٨  الحمداني  عبد الرزاق زهير عبدالقادر .٢٣
  األول  ٧٣,٨٧٩  الم سعيد علي بك نور س .٢٤
  األول  ٧٣,٧٠٨  ياسين حسين محمد الجحيشي  .٢٥
  األول  ٧٣,٤٥٥  ميثاق حاجي سمير حسن  .٢٦
  األول  ٧٣,٤٢٣  عمر مفيد محمد علي الطائي  .٢٧
  األول  ٧٢,٨١٢  إبراهيم حسين علي صالح  .٢٨
  األول  ٧٢,٧٨٣  أريج محمد عبد الجواد الجوادي  .٢٩
  األول  ٧٢,٧٣٩  ي سدرة عبد الحميد محمد فتح .٣٠
  األول  ٧٢,٣٩٣  محمد كامل حسين علي  .٣١
  األول  ٧١,٩٩٦  شيماء أحمد حسن أحمد   .٣٢
  األول  ٧١,٩١٢  رنا طارق علي خليل  .٣٣
  األول  ٧١,٨١٧  نوزت جمعة حسن الهسناني   .٣٤
  األول  ٧١,٧٨٩  عمر أحمد خليل ذياب الجبوري  .٣٥
  األول  ٧١,٦٧٧  أنعام عادل أشهاب أحمد   .٣٦
  األول  ٧١,٥٨٦  لكريم حامد حمودي نكتل عبد ا .٣٧
  األول  ٧١,٤٢  عذراء خلف محمد حسن الجبوري  .٣٨
  األول  ٧١,٣٦٤  نضال محمد رشيد صالح مصطفى  .٣٩
  األول  ٧١,٢٣٥  صفوت صالح صابر صادق  .٤٠
  األول  ٧١,١٧٩  وضاح يونس مصطفى محمد صالح  .٤١
  األول  ٧١,١٢٨  يوسف عطية إبراهيم جاسم  .٤٢
  األول  ٧٠,٩٩١  اهر لؤي عبد الكريم سلطان ظ .٤٣
  األول  ٧٠,٩٨٦  غصون طلب سليمان داؤد  .٤٤
  األول  ٧٠,٨٩٨  زينه محمد سلطان ناصر  .٤٥
  األول  ٧٠,٥٢٣  ليث مشعل محمد محمود  .٤٦
  األول  ٧٠,٤٢٦   البدراني سعدالدينرغيد يونس خضر .٤٧
  األول  ٧٠,٤١١  شهالء عزيز عبد الكريم خليل  .٤٨
  األول  ٧٠,٣٤٨  فاطمة قيس بدري هادي  .٤٩



 

 )١٠-٤(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  األول  ٧٠,٢٧٣   الغزوي  محمودأمين عبد الكريم رضا .٥٠
  األول  ٧٠,٠٧٤  عمر سالم سعد اهللا العبيدي  .٥١
  األول  ٧٠,٠٤٣  هدى حسن علي حسين  .٥٢
  األول  ٦٩,٨٨٥  أسماء هاشم عوض أحمد  .٥٣
  األول  ٦٩,٨٥٤  عزه عبد اإلله حمدون علي  .٥٤
  األول  ٦٩,٨٤٣   حسين إبراهيم هلز علي .٥٥
  األول  ٦٩,٦٣٨  أياد ذنون يونس عيدان  .٥٦
  األول  ٦٩,٤٨٣  إسراء صالح محمد سعيد الطائي  .٥٧
  األول  ٦٩,٤٤٨  حميد أحمد حميد عبد اهللا  .٥٨
  األول  ٦٩,٣٧٤  محمود محمد شريف محمد صالح  .٥٩
  األول  ٦٩,٠١٨  هناء إدريس مهدي صالح  .٦٠
  األول  ٦٨,٩٧٦  يدي شيماء علي داؤد سليمان الحد .٦١
  األول  ٦٨,٥٩  نور وائل إسماعيل عموري  .٦٢
  األول  ٦٨,٥٣٨  أحمد منير بشير البارودي  .٦٣
  األول  ٦٨,٥٢٤  حسين علي محمد األسود  .٦٤
  األول  ٦٨,٢١٧  غادة يونس محمود علي  .٦٥
  األول  ٦٨,٠٣٢  شيماء عبد جاسم محمد العبد اهللا  .٦٦
  ولاأل  ٦٨,٠١٩  أحمد شكيب عبد الباقي الصراف .٦٧
  األول  ٦٧,٨٤  شيماء حسن علوان حمد القيس  .٦٨
  األول  ٦٧,٨٢٨  إيمان محمود نظر الحمداني  .٦٩
  األول  ٦٧,٦٩٣  سامي ثلج أحمد صحن اللهيبي  .٧٠
  األول  ٦٧,٥٥١  مريم عبد اإلله عبد الكريم خلف  .٧١
  األول  ٦٧,٥١٧  خالد حسن محمد علي الجميلي  .٧٢
  ولاأل  ٦٧,٤٨٦  عدي عبد الحكم محمد علي يوسف  .٧٣
  األول  ٦٧,٣٤٦  زينه أياد حمدي إبراهيم  .٧٤
  األول  ٦٧,٣٤٢  نسائم موفق حياوي علي .٧٥
  األول  ٦٧,٢١١  حيدر عباس طرنان حسن   .٧٦



 

 )١٠-٥(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  األول  ٦٦,٩٢٨  فاروق راشد حميد إبراهيم التكريتي  .٧٧
  األول  ٦٦,٨٦٢  الجبوري الظاهر عبد اهللا نجم عبد اهللا  .٧٨
  األول  ٦٦,٨٢٣   الجبوري  كبيسييعرب خليل إبراهيم .٧٩
  األول  ٦٦,٧١٧  أحمد حسن إبراهيم محمد  .٨٠
  األول  ٦٦,٦٤٩  إسراء هاني يحيى علي الوتار  .٨١
  األول  ٦٦,٦٤٢  مفاز مردان حمدي علي الحمداني  .٨٢
  األول  ٦٦,٦٣٤  عزيز حسين محمد حسين  .٨٣
  األول  ٦٦,٦  جمال ذياب تاجر الحمود  .٨٤
  األول  ٦٦,٤٨٤  هافال أمين زكي محمد  .٨٥
  األول  ٦٦,٤٧٦  علي حسين صالح إبراهيم  .٨٦
  األول  ٦٦,٢٠٣  آن موفق يعقوب سليمان  .٨٧
  األول  ٦٦,١٧٣  سالم صالح عبد اهللا محمد البدراني  .٨٨
  األول  ٦٦,٠٩٢  أسماء أحمد أسود السبعاوي  .٨٩
  األول  ٦٦,٠٦٤  محمود حازم مربط عويد  .٩٠
  األول  ٦٥,٩١  غسان ناظم محمد جواد  .٩١
  األول  ٦٥,٨٢١  وضاح جاسم محمد أحمد الطائي  .٩٢
  األول  ٦٥,٧١٤  أسماء سليمان أحمد حسين  .٩٣
  األول  ٦٥,٣٨٩  أشجان حكمت سعيد القاضي  .٩٤
  األول  ٦٥,٢٧٣  منى صالح جدعان الشيخ عيسى .٩٥
  األول  ٦٤,٨٥٨  عمر عبد السالم عبد القادر الجميلي  .٩٦
  األول  ٦٤,٦٦٥  ح علي الحسن فرحان صال .٩٧
  األول  ٦٤,٥٠١  برجين سفر محمد علي  .٩٨
  األول  ٦٤,٣٦٤  أيمن صبحي أدريس جرجيس .٩٩

  األول  ٦٤,١٥٤  نور عبد اإلله حميد جرجيس الخفاف .١٠٠
  األول  ٦٤,٠٥  أسماء محمد محمود خلف العربي  .١٠١
  األول  ٦٣,٨٥٥  أيمن عثمان محمد حسين  .١٠٢
  األول  ٦٣,٨٢٦  بشير نصر الدين شكور جمعة  .١٠٣



 

 )١٠-٦(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  األول  ٦٣,٨٢٤  محمد غازي محمد حسين  .١٠٤
  األول  ٦٣,٧٤١  ياسر حامد عبد الرحمن السمان .١٠٥
  األول  ٦٣,٧١٦  بيكرد محمد إسماعيل محمد   .١٠٦
  األول  ٦٣,٦٢٧  إيمان أحمد عبد صالح  .١٠٧
  ولاأل  ٦٣,٤٨٧  عماد أحمد محمد جاسم الزيدان  .١٠٨
  األول  ٦٣,٣٦٢  يوسف عبد أحمد النمر  .١٠٩
  األول  ٦٣,٣٣٤  لؤي حكمت وحيد محمد  .١١٠
  األول  ٦٣,٢٩٤  فراس عاصي حسين غائب  .١١١
  األول  ٦٣,٢٦٧  محمود عزيز محمود أحمد  .١١٢
  األول  ٦٣,١٩٦  فادي أديب أحمد حمدان  .١١٣
  األول  ٦٣,١٩  سعد عبد القادر محي الدين الحيالي  .١١٤
  األول  ٦٣,٠٥  وريثامر حسن خلف عبد الجب .١١٥
  األول  ٦٢,٨٥٩  محمد عبد اهللا شيت شهاب  .١١٦
  األول  ٦٢,٧٩  إبراهيم خلف حميد عبد اهللا الطائي  .١١٧
  األول  ٦٢,٢٨٦  وفاء عبد القهار محمود إبراهيم  .١١٨
  األول  ٦١,٩٤٣  فراس صباح عزيز انطوان  .١١٩
  األول  ٦١,٦٣٥  مجيد محمد ياسين حنوش  .١٢٠
  األول  ٦١,٤٧٥  ي خالد عبد اهللا علي مصطفى الجحيش .١٢١
  األول  ٦١,٤٦٦  أحمد علي عبد اهللا محمد الحمداني  .١٢٢
  األول  ٦١,٠٩٩  صابر فايز فهمي عليوه  .١٢٣
  األول  ٦٠,٧٧٧  عبد اهللا باسم عبد اهللا محمد العالف .١٢٤
  األول  ٦٠,٤٤٢  إيمان مرقص يلدا القس توما  .١٢٥
  األول  ٦٠,٤٢٧  إسراء عدنان سعيد قادر  .١٢٦
  األول  ٦٠,٢٨١  أحمد سالم أحمد القطان  .١٢٧
  األول  ٦٠,٢٢٣  عبد اإلله أحمد سعيد هيجل الجبوري  .١٢٨
  األول  ٦٠,١٨٥  هوازن خليل إبراهيم خلف  .١٢٩
  األول  ٥٩,٠٠٤  تحسين علي شالكة حسن  .١٣٠



 

 )١٠-٧(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  األول  ٥٨,٦٨٣  نور محمد وجيه جرجيس  .١٣١
  األول  ٥٨,١٦  شالش صالح حمود عاشق الجبوري .١٣٢
  األول  ٥٧,٨٣٤  محمد فاتح عبد المطلب عبد اهللا  .١٣٣
  األول  ٥٧,٨١  رعد حمد إبراهيم حسن  .١٣٤
  األول  ٥٧,٧٦٥  رياض عيدان زيدان سليمان اللهيبي  .١٣٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 )١٠-٨(
 



 

 )١٠-٩(

  :    القسم                            القانون: الموصل                  الكلية : الجامعة 

 )بكالوريوس: (الشهادة )                صباحي: (الدراسة 

  :اسم دورة التخرج :                      رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٠-١٩٩٩: سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني  ٧٥,٧٢٨  شيماء عبد الحميد سعيد عزيز    .١
  الثاني  ٦٨,١١  براق عبد البدراني محمد    .٢
  الثاني  ٦٦,٨٠١  شيماء أيوب رشيد حمود    .٣
  الثاني  ٦٥,٩٨٨  رافع نافع حميد العسلي    .٤
  الثاني  ٦٥,٨٣٣  فاطمة عبد المحسن محمود أحمد    .٥
  الثاني  ٦٤,٩٥٨  سبهان عبد الرزاق قاصد محمود    .٦
  الثاني  ٦٤,٦٣٢  أيمن عبد الرحمن قاسم حمدي    .٧
  الثاني  ٦٣,٤٦٦  ني اكوركيس القطرتريفا نيسان    .٨
  الثاني  ٦٢,٧١١  بان عبد اهللا أحمد خضر    .٩

  الثاني  ٦٢,٦٥٩  بان محمد ياسين عبد اهللا  .١٠
  الثاني  ٦٢,٦١٥  خليل محمد عطية حميد  .١١
  الثاني  ٦٢,١١١  إخالص محمد عباس هزاع   .١٢
  الثاني  ٦١,٩٩٢  سبهان خلف محمود حسين  .١٣
  الثاني  ٦١,٧٧٤  صالح مخلف دهش إبراهيم  .١٤
  الثاني  ٦١,٦٣٦  سجى عبد الرحمن ياسين عبد اهللا  .١٥
  الثاني  ٦١,٢٨٩  وسن فارس شيخو الشيخ علي  .١٦
  الثاني  ٦١,٠  أحمد محمود أمين صالح  .١٧
  الثاني  ٦٠,٨٨٩  حنان قاسم خضر ألياس  .١٨
  الثاني  ٦٠,٧٥٣  نشوان محمود محمد عمر  .١٩
  الثاني  ٦٠,٥٨٤  حسين علوان عبد اهللا شويع  .٢٠
  الثاني  ٦٠,٤٠٨١  ثامر إبراهيم يحيى أحمد  .٢١
  الثاني  ٥٩,٩٦٧  منيف فنر حمو خليل  .٢٢

٨٠١٠ 
 ١٩/٩/٢٠٠٠في 



 

 )١٠-١٠(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني  ٥٩,٩١٩  هبة غانم إبراهيم أحمد  .٢٣
  الثاني  ٥٩,٩١٥  ياسر فتحي عبد العزيز صادق  .٢٤
  الثاني  ٥٩,٨٤٥  حنان محمد محمود عبد القادر  .٢٥
  الثاني  ٥٩,٥٣٣  إسماعيل صالح محمد خليل  .٢٦
  الثاني  ٥٨,٩٤٤  سجى محمد سليمان داؤد  .٢٧
  الثاني  ٥٨,٨٥  أيسر عصام داؤد سليمان   .٢٨
  الثاني  ٥٨,٧١٤  إبراهيم علي جاسم محمد  .٢٩
  الثاني  ٥٧,٩٩٩  بشار أحمد حسن حوار  .٣٠
  الثاني  ٥٧,٦٤٦  فارس حسن محمد األحمدي  .٣١
  الثاني  ٥٧,٤٤٦  ريزان حميد شريف فتاح  .٣٢
  الثاني  ٥٧,٢  إيمان سليمان إبراهيم  .٣٣
  الثاني  ٥٦,٨٦٢  سعد محمد زكي عطا اهللا  .٣٤
  الثاني  ٥٥,٥٧١  داليا باسم عيسى أحمد  .٣٥

 


