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الحقوق:                               القسم الحقوق: الموصل                  الكلیة : الجامعة 

)بكالوریوس: ( الشهادة        )     ةصباحی: (الدراسة 

  :اسم دورة التخرج :                      رقم وتاریخ األمر الجامعي ٢٠١١- ٢٠١٠: سنة التخرج 

  اور اي ج   ال  ا ا ا  ت

  االول  ٨٠.٤٦١  الحسن انس محمود محمد علي الزرري  .١

  االول  ٧٩.٨٩٤  اسماء امجد حسین علي الراوي  .٢

  االول  ٧٩.٨٧  ایة نوفل مصطفى طه المالح  .٣

  االول  ٧٨.٩٢١  سالم صالح مصلح حمود الجواري  .٤

  االول  ٧٨.٧٤٦  السلیم اللهیبي نجالء عبد العزیز محمود  .٥

  االول  ٧٨.٢٨٨  حمد ذیاب سطام حمد الجبوريم  .٦

  االول  ٧٧.٨٩٤  ایناس مصطفى هلوش خضر الخاتوني  .٧

  االول  ٧٦.٧٨٤  شهد سعدي سلیمان توما ال محل  .٨

  االول  ٧٦.٤٩١  امنیة راوي عبد الجبار حسن العاني  .٩

  االول  ٧٦.٤٨٨  عبد الكریم عاید جاسم ناصیف الحدیدي.١٠

  االول  ٧٦.٠١٢  ياسراء جاسم حمدان سعید البدران.١١

  االول  ٧٥.٥٨٩  روعة رفعت محمد محمود الطائي.١٢

  االول  ٧٥.٣٦١  نعم علي مصطفى محمد العفاص.١٣

  االول  ٧٥.٠٠١  مصعب عطا اهللا محمد عبد الرحمن الجبوري.١٤

  االول  ٧٤.٩٥  برو عودیش  متیكةجوجدان حازم .١٥

  االول  ٧٤.٢٤٩  ریم محمد نذیرعبد الحمید حسین الحائك.١٦

  االول  ٧٤.٠٠٧  ح عواد عطیة الجبوري احمد صال.١٧

  االول  ٧٣.٥٨٦  باسم عناد سلطان سعید الجبوري.١٨

  االول  ٧٣.٥٥٦  عبد السالم سالم عبد جرجیس العزو.١٩

  االول  ٧٣.٥٣  یاسر طه محمد علي المشهداني.٢٠

  االول  ٧٣.٤٢٤  خالد ركاد احمد بردي الدلیمي.٢١

  االول  ٧٣.٣٠٢  نور وعد علي خضر الخطابي.٢٢

٩/٣٣/١٢٢٤٠

  ٣/٧/٢٠١١في 



)٦- ٢(

  االول  ٧٢.٧٦٧  اللهیبي اسم محمد عبداحمد ج.٢٣

  االول  ٧٢.٤٥٩  زینة سالم عبد اهللا احمد الطائي.٢٤

  االول  ٧٢.٢٩٣  نور لؤي عبد الخالق ناصح الغضنفري.٢٥

  االول  ٧١.٧٧٥  ندى خیر الدین سعید عبد الرحمن العبیدي.٢٦

  االول  ٧١.٦٣١  اسالم عثمان نعمان شیت الشیت.٢٧

  االول  ٧٠.٥٧٤  علمناف عبد الباسط خالد مزعل المز.٢٨

  االول  ٧٠.٤٨٦  صفوك عبد الرحمن احمد عباس الجمیلي.٢٩

  االول  ٧٠.٣١١  لیدیا باكوز ابرم مرقس الزاویتي.٣٠

  االول  ٦٩.٨٣  منى حمید فارس مزعل العبیدي.٣١

  االول  ٦٩.٧٤١  میادة محمد خلیل اسماعیل النعیمي.٣٢

  االول  ٦٩.٧١٨  ولید خالد هاشم جاسم العیساوي.٣٣

  االول  ٦٨.٥٩٣  مد صالح رشید الزیباريایاس عزت مح.٣٤

  االول  ٦٨.٤٤٣  مثنى هالل عبد  مصلح الذیابي.٣٥

  االول  ٦٨.٣٠٦  نزهان طه مهدي صالح الحشماوي.٣٦

  االول  ٦٨.٠٢٦  محمد شاكر محمود حسن االحمد.٣٧

  االول  ٦٧.٩٠٥  محمد فاضل عبد اهللا سلطان الجبوري.٣٨

  االول  ٦٧.٨٠٤  علي محمد حاجي سلیمان الهسنیاني.٣٩

  االول  ٦٦.٢٤٤  رغدة سمیر سعد اهللا مجید مصطفى العبیدي.٤٠

  االول  ٦٦.٠٨٧  محمد نزال سعد مزعل الشمري.٤١

  االول  ٦٥.٨٦٩  سنابل محمد یونس علي العبیدي.٤٢

  االول  ٦٥.٨٤٢  رؤى غانم یونس داوؤد الدباغ.٤٣

  االول  ٦٥.٦٩٦  عبد العظیم ایوب محمد حسین العكیدي.٤٤

  االول  ٦٥.٥٠٢  ديفؤاد سعید اسود جاسم العبی.٤٥

  االول  ٦٥.٠٨٢  هذال موافج سلطان سعید الجبوري.٤٦

  االول  ٦٤.٩٣٢  احمد جاسم محمد علوان الدلیمي.٤٧

  االول  ٦٤.٥١٨  قیس نواف محمد عواد العنزي.٤٨

  االول  ٦٣.٧٢٢  سرى ذنون سلطان یاسین الحمداني.٤٩

  االول  ٦٣.٩٧٤  مریم محسن محمد سعید حسین الحجیة.٥٠



)٦- ٣(

  االول  ٦٣.٤٥٩   داوؤد ككمیخاجوان انور سلیمان.٥١

  االول  ٦٣.٢٩  اسراء عبد الباسط یونس حسین الخفاجي.٥٢

  االول  ٦٣.٢٦١  امد سالم عیسى بطرس قودا.٥٣

  االول  ٦٢.٦٩٥  حاتم رضوان محمد ذیاب الشهاب.٥٤

  االول  ٦٢.٦٣٥  محمد مظهر لفته درویش الطائي.٥٥

  االول  ٦٢.٣٩١  خلیل شهاب احمد عبید الجبوري.٥٦

  االول  ٦٢.٢٨٩  یدي ویس ابراهیم الجحیشياسماعیل حم.٥٧

  االول  ٦٢.٢١٨  تغرید فاضل مصطفى عزیز الطائي.٥٨

  االول  ٦٢.١٦  محمد یاسین ویس ابراهیم الجحیشي.٥٩

  االول  ٦١.٨٣٣  فواز سمیر مشحن صهود المشحن.٦٠

  االول  ٦٠.٥٢  نادیة عبد الستار شكر محمود الخلیل.٦١

  ولاال  ٦٠.٤٧٥  دعاء ثائر صبیح محمد الحیالي.٦٢

  االول  ٦٠.٤٤٥  عمر یاسین مشعل احمد العكیدي.٦٣

  االول  ٦٠.١٠٧  احمد عمر مولود جدوع اللهیبي.٦٤

  االول  ٥٩.٨٢  ن هزاع میشان الشمريبضاري ز.٦٥

  االول  ٥٩.٧٣١  قاسم محمد جاسم محمد الجحیشي.٦٦

  االول  ٥٩.٦٨٦  انسام خالد حسن محمد علي العباسي.٦٧

  االول  ٥٩.٤٠٢  اسماعیل الزیباري دلشاد شوكت مصطفى.٦٨

  االول  ٥٩.٣٧٧  احمد الهسنیاني احمد عبدي شیخو.٦٩

  االول  ٥٩.٠١٦  محمد هالل خلف فرحان العیساوي.٧٠

  االول  ٥٨.٧٩٦  اشرف محمود خلف جاسم الجبوري.٧١

  االول  ٥٨.٧١٨  علي عامر حازم محمد نوري الجوادي.٧٢

  االول  ٥٨.٥٦١  عامر صباح حسین علي حشماوي.٧٣

  االول  ٥٨.٣٣٢  منصور ال سقط زبهنام وعد اهللا قریاقو.٧٤

  االول  ٥٨.١٧٢  رائد عبد الواحد جدوع سعید الحشماوي.٧٥

  االول  ٥٧.٧٨  سعد تركي مجباس عرب العیساوي.٧٦

  االول  ٥٧.٢٩٨  موسى جبو رواد الیاس عزو.٧٧

  االول  ٥٧.٢٦١  رافد كریم محمد سعید التمیمي.٧٨



)٦- ٤(

  االول  ٥٧.١٦٣  قصي فاضل إدریس خلیل السنجري.٧٩

  االول  ٥٦.٣٥٣  ان موسى سلطان الجبوريأحمید سلط.٨٠

  االول  ٥٥.٦٠٣  یشوع ال عربنور صبیح حبیب ا.٨١

  االول  ٥٥.٤٨٨  عبد العزیز محمد صادق عزیز محمد عباس.٨٢

  االول  ٥٥.٢٦٧  محمد حمد عبد صیاح الدلیمي.٨٣

  االول  ٥٤.٠٨٨  قصي مجید عالوي احمد المحمدي.٨٤

  االول  ٥٣.٧٢٧  عمر خالد سالم محمد الیاسین.٨٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



)٦- ٥(

الحقوق:                               القسم الحقوق: الموصل                  الكلیة : لجامعة ا

)بكالوریوس: (  الشهادة       )     صباحي: (الدراسة 

  :دورة التخرج اسم :                      رقم وتاریخ األمر الجامعي ٢٠١١- ٢٠١٠: سنة التخرج 

  اور اي ج   ال  ا ا ا  ت

  الثاني  ٧٨.٦٨٤  صفا إبراهیم خلیل إسماعیل الطائي  .١

  الثاني  ٧٥.١٣٧  أنفال ناظم طاهر نعمة اهللا النعمة  .٢

  الثاني  ٧٢.١٣١  هبة اهللا خالد خلف الدلیمي  .٣

  الثاني  ٦٢.١٩  عمر إبراهیم علي خضر الطائي  .٤

  الثاني  ٦١.٤٩٩   سالم حمد المعاضیديفهد عبد اهللا  .٥

  الثاني  ٦٠.٩٦١  أیمن حمزة جاسم محمد الطائي  .٦

  الثاني  ٥٩.١٢٩  فاضل عباس عبد الكریم ولي التمیمي  .٧

  الثاني  ٥٩.١١٥  نور صباح متي عبو  بجا  .٨

  الثاني  ٥٨.٩٨  عمر عباس رشید احمد المشایخي  .٩

  الثاني  ٥٧.٨٢٧  منال احمد سعود حسن الراشدي.١٠

  الثاني  ٥٧.٣٣٣   العبیدييواى عادل عبد اهللا عبسر.١١

  الثاني  ٥٧.٣١٦  طه یاسین عبد اهللا محمد الزبیدي.١٢

  الثاني  ٥٧.٢٦٧  باسم تركي عرسان عبداهللا العیساوي.١٣

  الثاني  ٥٧.١٥١  احمد مصلح خلیفة محمد العیساوي.١٤

  الثاني  ٥٦.٧٠٥  جاسم عبد علي عبد التمیمي.١٥

  الثاني  ٥٦.٣٢٣  ويباسم حمودي صالح مهدي الحشما.١٦

  الثاني  ٥٦.٢٨  قاسم عبد صالح جاسم العیساوي.١٧

  الثاني  ٥٦.١٧  سونیا مانوئیل متي الحلبي.١٨

  الثاني  ٥٦.١٣٦  منار محمد صالح احمد العبادي.١٩

  الثاني  ٥٦.٠٩٧  محمد اسماعیل خلیل إبراهیم العبیدي.٢٠

  الثاني  ٥٥.٧١٩   الصمیدعيويأسماء عبدالستار محمود عبا.٢١

  الثاني  ٥٥.٥  عة محمد حسن الجبوريیونس جم.٢٢

١٧٥٩٧        

  ٢/١٠/٢٠١١ في 
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  الثاني  ٥٥.٣٠٦  محمد عبد الباسط نون احمد الراوي.٢٣

  الثاني  ٥٥.٣٠٤  عبد اهللا معروف عبد اللطیف مصطفى االلوسي.٢٤

  الثاني  ٥٥.١٩٨  طارق محمود ناجي یوسف الزوبعي.٢٥

  الثاني  ٥٥.١٢  خالد عبد الكریم شعبان الحمد.٢٦

  الثاني  ٥٤.٩٨٦  علي حسین علي طعمة الحیاني.٢٧

  الثاني  ٥٤.٩  فالح حسن محمود محمد الكبالن.٢٨

  الثاني  ٥٤.٧٢٨  سجى عبد السالم عبد فارس الراشدي.٢٩

  الثاني  ٥٤.٦٠٤  كرم واثق ممدوح عبدالرزاق ألغضنفري.٣٠

  الثاني  ٥٤.٣٥١  اشرف حسن عاشور علي السیاف.٣١

  الثاني  ٥٤.١٨١  میسر سعد فرحان عبید الطائي.٣٢

  الثاني  ٥٣.٥٧  الجنابيرعد حمید محمد خمیس .٣٣

  الثاني  ٥٣.٣٥٣  لؤي قیس مراد حمید العاني.٣٤

  الثاني  ٥٣.٢٨٨  عامر متي برصوم یشوع ال كوالن.٣٥

  الثاني  ٥٣.٢٦  مصطفى وكاع علي مخلف الدلیمي.٣٦

  الثاني  ٥٣.١٢  يخالد عبد حمید عواد الكر بول.٣٧

  الثاني  ٥٣.١١  علي فتحي حمید مجید الجبوري.٣٨

  الثاني  ٥٣.١٠٧  ود البیواتولید تحسین نكتل سع.٣٩

  


