
 

 )١٢-١(
 



 

 )١٢-٢(

  :                               القسم القانون: الموصل                  الكلية : الجامعة 

  )بكالوريوس: (الشهادة )                صباحي: (الدراسة 

  :اسم دورة التخرج :                      رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٧-٢٠٠٦: سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  األول ٩٣,١٤٤ فتحي علي فتحي الياس             .١
  األول ٩٠,١٣٩ علي غانم ايوب   .٢
  األول ٩٠,١٣٤ موخمحمد حسن    .٣
  األول ٨٦,٧٢٩ مصطفى رمضان عبد القادر   .٤
  األول ٨٦,٥٠٥ مروة خليل ابراهيم   .٥
  األول ٨٤,٦١ صفاء حسين عبداهللا   .٦
  األول ٨٣,٨٣١ ياسر محمد علي حمو   .٧
  األول ٨٣,٤٠٤ رؤى وعداهللا يونس عبداهللا   .٨
  األول ٨٣,٠٩٥ نور حيدر علي محمد الشالل   .٩

  األول ٨٣,٠٥٦ هاشم محمد احمد حمد .١٠
  األول ٨٢,٥١٧ سامان حسن علي سلمان .١١
  األول ٨٢,٢٠١ عماد عطية حسين علي .١٢
  األول ٨١,٥٧٤ منار عبد الحافظ داؤد .١٣
  األول ٨١,٢٢٤ عبد المجيد محمد حمودي .١٤
  األول ٨٠,٨١٥ رنا حيدر ايوب علي .١٥
  األول ٨٠,٥٤٥ صالحة جواد عمر .١٦
  األول ٨٠,٢٩٢ منال محمد احمد .١٧
  األول ٧٩,٠٨٤ سارة علي خلف .١٨
  األول ٧٨,٨٦١ حسام احمد بالل عرب .١٩
  األول ٧٨,٧٧٦ رشا جاسم محمد امين .٢٠
  األول ٧٨,٤٤٦ ذياب جاسم محمد حسن .٢١
  األول ٧٨,١٧١ ايوب يوسف سالم .٢٢

١١٢٥٦ 
 ١/٧/٢٠٠٧في 



 

 )١٢-٣(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  األول ٧٧,٣٢٧ ذنون محمود حمادة .٢٣
  األول ٧٧,٢٢٧ مي زكريا خضر .٢٤
  األول ٧٦,٤٥٥ علي ابراهيم توفيق .٢٥
  األول ٧٦,١٣٣ حنان موفق يونس .٢٦
  األول ٧٦,٠١١ انتصار محمد علي فتح اهللا .٢٧
  األول ٧٥,٦٤٧ رغدة احمد خليل .٢٨
  األول ٧٥,٥٢٧ ليد طه اميننعم و .٢٩
  األول ٧٥,٣٤٥ سكفان خضر حسين .٣٠
  األول ٧٤,٨٧٢ مخلف الجبوري محمد مجول عيسى .٣١
  األول ٧٤,٨٠٨ عبد العزيز نزال صالح حسين الطائي .٣٢
  األول ٧٤,٦٧٦ رشا عبد الصمد مصطفى البدراني .٣٣
  األول ٧٤,٢٢ اسراء محمد زكي جاسم الجنابي .٣٤
  األول ٧٣,٨٦٧ لطائينشوان حازم محمد سعيد ا .٣٥
  األول ٧٣,٨٠٢ رشا قيس محي الدين النعيمي .٣٦
  األول ٧٣,٤٠٧ طه علي محمد رمضان السبعاوي .٣٧
  األول ٧٣,٢٨٣ ليلى غانم نجم محمود ال زبير .٣٨
  األول ٧٢,٧٦٦ محمد خضير محمد مرفوع الناصر .٣٩
  األول ٧٢,٧٦٤ عدي جاسم محمد هزاع الجبوري .٤٠
  األول ٧٢,٥٨٨ عامر صبيح حجي توما مروكي .٤١
  األول ٧٢,١٤٢ يسرى محمد رومي عباوي المعماري .٤٢
  األول ٧٢,١٢٦ المنعم سليمان عبدحسن الجبوري عبد .٤٣
  األول ٧٢,٠٦٦ رغدة محمد حامد محمد الجلبي .٤٤
  األول ٧٢,٠٦٣ سمير خزعل مصطفى خليل المولى .٤٥
  األول ٧١,٧٥ براء ظاهر حيدر عمر .٤٦
  األول ٧١,٦٢٤ هبة هزاع علي تحسين البدراني .٤٧
  األول ٧١,٤١ اكتفاء مالك محمد  المالكي .٤٨
  األول ٧١,٣٨٧ زهراء يوسف محمد اسماعيل المالح .٤٩



 

 )١٢-٤(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  األول ٧٠,٣٧٩ اوس عزاوي عبداهللا محمود الشيخو .٥٠
  األول ٧٠,١٠٤ زوزان اسماعيل يوسف الهسنياني .٥١
  األول ٧٠,٠٣٣  العالفرشا عصام احمدخليل .٥٢
  األول ٦٩,٦٩٨ احمد برجس عزو مهيدي النعيمي .٥٣
  األول ٦٩,٤٠٨ اسعد حسن جار الجبوري .٥٤
  األول ٦٩,٠٥١ جوان محمد صالح محمد السلمان .٥٥
  األول ٦٨,٩٠٧ احمد  جاسم شاحوذ جاسم المولى .٥٦
  األول ٦٨,٥٢٥ انسام اسماعيل محمد صالح االغا .٥٧
  األول ٦٨,٥٠١ ى الجبورياسامة علي ابراهيم مصطف .٥٨
  األول ٦٨,٤٢٣ ميس شمعون عيسى شبو بلو .٥٩
  األول ٦٨,٣٧ محمد احمد جاسم احمد الجبوري .٦٠
  األول ٦٨,٢٩٥ اسيل سعد غانم محمد العبيدي .٦١
  األول ٦٨,٢٧٨ ابراهيم خلدون عبد اللطيف الدليشي .٦٢
  األول ٦٨,٢٢ خالدة عويد صالح حسين االحمد .٦٣
  األول ٦٨,١٠٣ حميد االتروشيبيان سعيد عبد اهللا  .٦٤
  األول ٦٨,٠٨٦ انس عبد الكريم يونس الحيالي .٦٥
  األول ٦٨,٠٦٢ هدباء خيري علي حسين النجماوي .٦٦
  األول ٦٨,٠٥٨ سليم حجي جردو .٦٧
  األول ٦٧,٧٨٢ رغد خزعل عبد سعيد .٦٨
  األول ٦٧,٣٩٩ بسمان حمو حسن برو .٦٩
  األول ٦٧,٠٧ بسمة صديق يونس ذنون الطائي .٧٠
  األول ٦٦,٩٨٨  مجبل احمد سليم الدليمياحمد .٧١
  األول ٦٦,٨١١ محمد ميسر محمد غضبان الحيالي .٧٢
  األول ٦٦,٧٧٧ مروى فائز محي الدين احمد العباسي .٧٣
  األول ٦٦,٦٤٨ اسماء صالح احمد سلطان .٧٤
  األول ٦٦,٦٤٨ ايدن محمد امين مصطفى العبدلي .٧٥
  األول ٦٦,٦٢١ هند ابراهيم حسين جاسم النعيمي .٧٦



 

 )١٢-٥(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  األول ٦٦,٤٥٩ انسام سليم مهدي صالح النويني .٧٧
  األول ٦٦,١٢٨ غانم سلمان ظاهر حسن الجبوري .٧٨
  األول ٦٦,٠٨٥ حسين عدنان محمد عبداهللا الجنابي .٧٩
  األول ٦٦,٠٥ شيرين فارس سعيد علي الباجالين .٨٠
  األول ٦٥,٩٥٦ حسن محمود رشيد محمود الكجاني .٨١
  األول ٦٥,٧٥٩ فارس ابراهيم جاسم محمد الحرداني .٨٢
  األول ٦٥,٧٣٣ فتحي ياسين محمد خالد الخفاجي .٨٣
  األول ٦٥,٧١٩ كرم الياس كرومي حنا ميخو .٨٤
  األول ٦٥,٦٦٦ علي نجم عبداهللا حسين .٨٥
  األول ٦٥,٥٩٥ رغد مؤيد محمد يونس الراشدي .٨٦
  األول ٦٥,٤٩٣ قحطان صالح خلف حسين الخفاجي .٨٧
  األول ٦٥,٢٨٢ خلف نواف خلف عبد اهللا الدليمي .٨٨
  األول ٦٥,٠٧٨ وسام جاسم محمد جاسم الحشماوي .٨٩
  األول ٦٥,٠٠٧ يحيى حمد عبد اهللا حمادة الجميلي .٩٠
  األول ٦٤,٨٧٨ غائب محمد قادر عنيز ال دامسوا .٩١
  األول ٦٤,٨٥٦ نور ابراهيم عبد المجيد الشمري .٩٢
  األول ٦٤,٧٠٥ وفوفاء جميل احمد معر .٩٣
  األول ٦٤,٧٠١ علي خليل ابراهيم حمادي الراوي .٩٤
  األول ٦٤,٦١٨ وائل الياس رشيد الياس .٩٥
  األول ٦٤,٥٠٧ خالد ابراهيم حسو محمد الكوجري .٩٦
  األول ٦٤,٤٩٨ عامر محمد حسين  .٩٧
  األول ٦٤,٤٨٨ محمود حسن يوسف احمد  المعماري .٩٨
  ألولا ٦٤,٤٥ زياد صالح حمادي علي الدليمي .٩٩

  األول ٦٤,٣٥٩ احمد نجم عبد اهللا حميد الجميلي .١٠٠
  األول ٦٤,٠١٧ غازي خليل محمد اسماعيل الشيخالر .١٠١
  األول ٦٣,٦٤٥ بيداء صالح مصطفى احمد الدباغ .١٠٢
  األول ٦٣,٥٧ روندك حسن مصطفى البرواري .١٠٣



 

 )١٢-٦(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  األول ٦٣,٤٧٨ سن الشمريح دمحممحمد ناظم ابراهيم  .١٠٤
  األول ٦٣,٤٠٨ قحطان عبود حسن صالح الحشماوي .١٠٥
  األول ٦٣,٢٢ فهد عبد العزيز حسن محمد الجبوري .١٠٦
  األول ٦٢,٧٧٢ حسين عباس ذنون حربي الربيعي .١٠٧
  األول ٦٢,٦٧٩ موسى حسين اسماعيل ابراهيم الزكو .١٠٨
  األول ٦٢,٣٢٩ احمد ابراهيم حمو ابراهيم الناصر .١٠٩
  األول ٦٢,١٩٥  ياسين سليمان حسين الحمكوياسر .١١٠
  األول ٦٢,١٢٩ مي خضر الياس فتوحي شندخ .١١١
  األول ٦١,٩٧ شكرية غانم حسن عيسى العباسي .١١٢
  األول ٦١,٩٣٣ عماد عبد الغني ايوب محمد عرب .١١٣
  األول ٦١,٧٨٣ احمد اسماعيل مصطفى العبادي .١١٤
  األول ٦١,٥٦٨ ديانا بشير عمر سليمان الحمداني .١١٥
  األول ٦١,٤٩٣ احمد علي خليل اسماعيل العاني .١١٦
  األول ٦١,١٧٥ هيثم محمود محمد عمير الجبوري .١١٧
  األول ٦١,١٤٨ محمد رمضان ابراهيم بازو الطائي .١١٨
  األول ٦١,١٤٦ رشا اسامة محمد اسماعيل العبيدي  .١١٩
  األول ٦١,٠٠٨ عثمان عبد الرحمن جاسم الجبوري .١٢٠
  األول ٦١,٠٠٣ اسراء محسن فتحي سلطان العبيدي .١٢١
  األول ٦٠,٩٨٢ نور خير الدين نافع حسين الحيالي .١٢٢
  األول ٦٠,٩٥٢ افين ابراهيم محمد بيرموسى الشرفاني .١٢٣
  األول ٦٠,٨٢٤ رباح حسن محمد خليفة الجبوري .١٢٤
  األول ٦٠,٦٠٩ وسام يوسف علي مصلح الجبوري .١٢٥
  األول ٦٠,٤٦٦ اسراء جاسم محمد خضير الكبابجي .١٢٦
  األول ٦٠,٣٥٧ ن حمو القولمانعدنان فاضل حسي .١٢٧
  األول ٥٩,٩٨٧ داليا فارس ابراهيم متي جلو .١٢٨
  األول ٥٩,٩٦ برزان عبد اهللا عبد عبد اهللا السبعاوي .١٢٩
  األول ٥٩,٧٥ سعيد قاسم سعيد عباس ال قاسم .١٣٠



 

 )١٢-٧(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  األول ٥٩,٦١٩ حسين حميد كاظم احمد الهيبي .١٣١
  األول ٥٩,٤٣٤ ميسر عبد الكريم احمد الموسوي .١٣٢
  األول ٥٩,٠٩ احمد هشام احمد محمد االطرقجي .١٣٣
  األول ٥٨,٩١٩ جاسم محمد عباس طعمة الجبوري .١٣٤
  األول ٥٨,٧٢٥ عمر خلف حميد اسباك الدليمي .١٣٥
  األول ٥٨,٥٨٦ اياد ياسين خطاب بدر الجبوري  .١٣٦
  األول ٥٨,٥٠٨ نعم ابراهيم اسماعيل خليل الحالوجي .١٣٧
  األول ٥٨,٣٣٨ هندرين علي عبد اهللا البرواري .١٣٨
  األول ٥٧,٨٥٨ محمد عبدالرزاق محمد علي الجبوري .١٣٩
  األول ٥٧,٧٨ عبد الستار جدوع سعيد محمد التميمي .١٤٠
  األول ٥٧,٥١٢ كيالن احمدخلف وكاع االسحاقي .١٤١
  األول ٥٧,٢٦٤ محمد بدر صالح ياسين الجبوري .١٤٢
  األول ٥٦,٨٨٦ يبيعاصف غانم عبد اهللا اله .١٤٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 )١٢-٨(
  



 

 )١٢-٩(

  :                               القسم القانون: الموصل                  الكلية : الجامعة 

  )بكالوريوس: (الشهادة )                صباحي: (الدراسة 

  :   اسم دورة التخرج :                   رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٧-٢٠٠٦: سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني ٦٩,٥٩٧ عبد الغفور كريم سعيد   .١
  الثاني ٦٧,٥٣٩ هلس يونس عبد العزيز سلو   .٢
  الثاني ٦٦,٨٠١ قيدار احمد محمود محمد طاهر   .٣
  الثاني ٦٦,١٩٥ عبد العليم محمد ربيع محل   .٤
  الثاني ٦٦,٠٣ صفا صالح خضر احمد   .٥
  الثاني ٦٥,٧٤٢ نغم امجد جرجيس سليمان   .٦
  الثاني ٦٥,٦٨ عالء احمد خلف خوني   .٧
  الثاني ٦٤,٦٢١ عبداهللا عبد الستار محمد عبداهللا   .٨
  الثاني ٦٣,٩٣٦ خالد عبداهللا حسن محمد   .٩

  الثاني ٦٣,٤٠٦ بالل حميد احمد حسين .١٠
  الثاني ٦٢,٦٧٩ موسى حسين اسماعيل ابراهيم الزكو .١١
  الثاني ٦٢,٦٥١ ابراهيم عبداهللا خضيرقصي  .١٢
  الثاني ٦١,٢١٩ عبداهللا عبد الجبار حمودي الوزان .١٣
  الثاني ٦١,٠٠٣ رائد محمد عبد محمد .١٤
  الثاني ٦٠,٨٣٨ عقيد سيف الدين محسن علي .١٥
  الثاني ٦٠,٨٢٥ كلوديا ميخائيل حنان بولص .١٦
  الثاني ٦٠,٨٢١ دينا تحسين عثمان محمود .١٧
  الثاني ٦٠,٧٣٦ الحاحمد جاسم محمد ص .١٨
  الثاني ٦٠,٧١٨ تركي محمد حسن .١٩
  الثاني ٦٠,٤٥٩ يزن جوزيف رفو رجب .٢٠
  الثاني ٦٠,٣٢٢ شاكر محمود محمد .٢١
  الثاني ٦٠,٣١٨ عمر محمود عبداهللا .٢٢

٩/٣٣/١٦١١٦ 
 ١/١٠/٢٠٠٧في 



 

 )١٢-١٠(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني ٥٩,٩٧٥ انغام حبيب رفو .٢٣
  الثاني ٥٩,٩٥٦ جاسم محمد معيوف خضير .٢٤
  الثاني ٥٩,٦٨٣ مهند فاضل حسين علي .٢٥
  الثاني ٥٩,٦١٧ صفوان وليد حسن .٢٦
  الثاني ٥٩,٣٦٨ عبداهللا احمد مصطفى مطلك .٢٧
  الثاني ٥٩,٣٢ عصام محمد علي خضر .٢٨
  الثاني ٥٨,٥١١ احمد خلف صالح عطا اهللا .٢٩
  الثاني ٥٨,٤٢٥ بشير عمر خضر صالح .٣٠
  الثاني ٥٧,٩٧٨ وسام عبد محمد ظاهر .٣١
  الثاني ٥٧,٧٨٣ خالد عبداهللا كرحوت دخيل .٣٢
  الثاني ٥٧,٧٠٧ ذنون طالل ذنون .٣٣
  الثاني ٥٧,٦٧٦ نكتل مجبل محمد طاهر .٣٤
  الثاني ٥٧,٦٦٣ سرمد حسن علي محمد .٣٥
  الثاني ٥٧,٦٥١ هبة صبحي سالم احمد .٣٦
  الثاني ٥٧,٥٨٥ حسام عبد محمد ظاهر .٣٧
  الثاني ٥٧,٥٣٣ عالء جمال خليل اسماعيل .٣٨
  الثاني ٥٧,٤٦١  سالم حمد عبداهللاحسين .٣٩
  الثاني ٥٧,٤٢ ثامر عبيد حسن صالح .٤٠
  الثاني ٥٧,٢٩١ اسراء معاوية محمد .٤١
  الثاني ٥٧,٢٣٥ مهند شامل محمد مطر .٤٢
  الثاني ٥٧,١٤٥ رايد ابراهيم خلو عزو .٤٣
  الثاني ٥٧,٠٦٧ طارق علي احمد صالح .٤٤
  الثاني ٥٧,٠١٥ عبداهللا اسعد عسكر جاسم .٤٥
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  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني ٥٦,٢١ عالء موفق رشيد .٥٠
  الثاني ٥٦,١٧ نور طلعت احمد يوسف .٥١
  الثاني ٥٦,٠٩٥ عبد الستار احمد محمد العلي .٥٢
  الثاني ٥٦,٠٣٤ نعيم ماهر لفته حميدان .٥٣
  الثاني ٥٥,٨١٨ رياض احمد عطية محمد .٥٤
  الثاني ٥٥,٧٢٤ مثنى خضر حبيب .٥٥
  الثاني ٥٥,٥٠٦ عدنان حميد خليل محمد .٥٦
  الثاني ٥٥,٤٩٣ عبد الستار عبداهللا يوسف محمد .٥٧
  الثاني ٥٥,٣٩١ ى ياسينمخلد صالح يحي .٥٨
  الثاني ٥٥,٣٥٣ ماهر موفق زويان مصبح .٥٩
  الثاني ٥٥,٢٠٤ امير خلف عبداهللا .٦٠
  الثاني ٥٥,١٩٣ رعد نزال محمد حسين .٦١
  الثاني ٥٥,٠٩٦ وليد خالد عبيد .٦٢
  الثاني ٥٥,٠٣٦ منذر حبيب حسن علي .٦٣
  الثاني ٥٥,٠٢٣ داؤد سليم عواد .٦٤
  يالثان ٥٥,٠٠٧ وليد بسيم عبود حسن .٦٥
  الثاني ٥٥,٠٠٣ سعيد محمود سليمان شياع .٦٦
  الثاني ٥٤,٩٣٨ غسان بنيامين اسطيفان ابونا .٦٧
  الثاني ٥٤,٣٩٧ احمد جاسم محمد موسى .٦٨
  الثاني ٥٤,٣٨٤ كامل احمد سلمان .٦٩
  الثاني ٥٣,٩٥٩ هيثم احمد محمود شريف .٧٠
  الثاني ٥٣,٨٢٧ فرحان صالح محمد حسين .٧١
  ثانيال ٥٣,٧١٩ مروة علي محمود نجم .٧٢
  الثاني ٥٣,٤٧٧ عمر عباس علي محمد .٧٣
  الثاني ٥٣,١٧٨ جمال محمد خلف .٧٤
  الثاني ٥٣,٠٢٨ رائد يونس فتحي دخيل .٧٥
  الثاني ٥٢,٩١٦ صباح حسن حسين كناص .٧٦



 

 )١٢-١٢(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني ٥٢,٨٤٤ كاظم مخلف فحيمي شهاب .٧٧
  ثانيال ٥٢,٠٦٣ يونس خليل عطية حسن .٧٨
  الثاني ٥١,٥ احمد خضر عباس ادهيش .٧٩
  الثاني ٥١,٣٧٦ وسام حمد سليمان خلف .٨٠

  
 


