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:                               القسم القانون: الموصل                  الكلیة : الجامعة 

)بكالوریوس: (الشهادة )        ومسائيصباحي: (الدراسة 

  :اسم دورة التخرج :                      رقم وتاریخ األمر الجامعي ١٩٩٩- ١٩٩٨: سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  عدلالم  اسم الطالب الثالثي  ت

  األول  ٨٦.١٣٠  م/ أسامه محمد سعید یاسین المفتي   .١

  األول  ٨٠.٧٩٠  م / عبد الستار حسین سلیمان حسین الجمیلي   .٢

  األول  ٨٠.٢١٤  م / موفق عبد اهللا جاسم محمد العالف   .٣

  األول  ٧٩.٧٢  بان جمیل مصطفىمحمد األتروشي  یس  .٤

  األول  ٧٨.٦١٥    وسام نعمت ابراهیم محمد السعدي  .٥

  األول  ٧٨.٠٥٤  م/ محمد حازم أحمد شریف النعیمي   .٦

  األول  ٧٧.٦٧٦  اكرام فالح أحمد الطائي   .٧

  األول  ٧٧.١٥٢  أفراح عبد الكریم خلیل أمین    .٨

  األول  ٧٧.١٣٢  م/ آالء عبد الجبار محي الدین   .٩

  األول  ٧٦.٣٢٣  محمد عبد الرزاق بكر یوسف الجلبي .١٠

  األول  ٧٦.١٨٧   محمود الربیعي احمد محمود احمد.١١

  األول  ٧٥.٧٤١٨  احمد عطو حمادي عبد    .١٢

  األول  ٧٥.٥٢٠  م  / لیث ذنون حسین عبد اهللا العبیدي .١٣

  األول  ٧٥.٤٨٨  عبد اهللا فتحي هادي الحیلي .١٤

  األول  ٧٥.٢٤٤  م / محمد صالح شطیب سبتي العبیدي .١٥

  األول  ٧٥.٠٢٧  م / فرح حازم عبد الحمید مصطفى المولى .١٦

  األول  ٧٤.٦٧٣  محمد مصطفى سلیمان الداربیع .١٧

  األول  ٧٤.٦٢٧  م /  عزیز الصائغ ىمحمد یونس یحی.١٨

  األول  ٧٤.٥٦  سیبل حمید ابراهیم یاسین الدیكاني  .١٩

  األول  ٧٤.٤٩٥  زكریا جمال احمد حمدي .٢٠

  األول  ٧٤.٤١٩  وسن علي احسان حسین الجراح .٢١

  األول  ٧٤.٣١٦  عمر احمد عبد اهللا الشخاترة .٢٢

٢٧٠

  ٣٠/٦/١٩٩٩في 



)١٦- ٢(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  األول  ٧٤.٠٥٥  إیمان صابر أحمد مصطفى الراوي  .٢٣

  األول  ٧٣.٤٧٧   محمد العبیدي ىمحمد غانم یحی.٢٤

  األول  ٧٣.١٦  میسر محمود حسین حمید الراشدي .٢٥

  األول  ٧٢.٧٥٤  عفاف راضي خضر جاسم البدراني  .٢٦

  األول  ٧٢.٦٥٣  م  /  سفر القصاب حسام محمد قادر.٢٧

  األول  ٧٢.٦١حفصة هاني عبد العزیز عبد الرحمن الصائغ    .٢٨

  األول  ٧٢.٥٥٢  محمد وائل اكرم یاسین رجب اغا .٢٩

  األول  ٧٢.٢٨  سفیان عباس فضیل حمش النعیمي  .٣٠

  األول  ٧٢.١٢٠  م / عالء الدین حامد علي محمد الرفاعي .٣١

  األول  ٧٢.٠٠٥   بشار صالح نوري قاسم شیت .٣٢

  األول  ٧١.٩١٤  ثائر فیصل خضر بكر العزاوي .٣٣

  األول  ٧١.٨٦١  أسیل فاضل اسماعیل ذیاب البو شعبان  .٣٤

  األول  ٧١.٨٠٦  إسراء أحمد محمد أحمد النعیمي  .٣٥

  األول  ٧١.٧٧  سلوان بشیر عمر سلیمان الحمداني .٣٦

  األول  ٧١.٧٥٧  مروان احمد سرحان عثمان العبیدي  .٣٧

  األول  ٧١.٤٧  نس هالل صادق العریبي   ریم یو.٣٨

  األول  ٧١.٣٧٢  سفیان عبد اإلله محمد عبد اهللا الحمداني  .٣٩

  األول  ٧١.٣٧٢  م / فضیلة عباس غائب أیوب الطائي .٤٠

  األول  ٧١.٣٠٦  محمد عبد لطیف محمود األفندي .٤١

  األول  ٧١.٣٠٥  م / محمد عبد الموجود احمد نجم الحمداني .٤٢

  األول  ٧١.٢١  حمود مطر الحدیدي إیناس إبراهیم م.٤٣

  األول  ٧١.١٤  محمد وعد اهللا محمد مصطفى النعیمي .٤٤

  األول  ٧١.٠٥٨  م  / رضوان ذنون سعد اهللا نجم المولى .٤٥

  األول  ٧١.٠٤٣   الشماع  ىمعتز عازم محمد یحی.٤٦

  األول  ٧١.٠٤٢  حارث أدیب إبراهیم محمد الجلبي  .٤٧

  األول  ٧٠.٩٦١  فرات عصام صالح عمر الجمیل .٤٨

  األول  ٧٠.٩٤٦  م  / عدي غانم سعید عبد اهللا الصمیدعي .٤٩



)١٦- ٣(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  األول  ٧٠.٩٠٤  خمیسه أحمد دویج محمد البجاري   .٥٠

  األول  ٧٠.٨٩٨  غیداء فالح یوسف یعقوب أیوه  .٥١

  األول  ٧٠.٧٣  مروه غانم محمد أحمد األطرقجي  .٥٢

  األول  ٧٠.٧٢٩  صبري جواد الزبیدي  رنا صباح .٥٣

  األول  ٧٠.٦٢  م   / عبد الباسط علي جاسم علي الجحیشي .٥٤

  األول  ٧٠.٥٣٥  أحمد یاسین یونس أمین الخالدي  .٥٥

  األول  ٧٠.٥٢٩   أحمد خضر محمد الجبوري  ةفائز.٥٦

  األول  ٧٠.٣٦٨  إیمان عبد الكریم یحیى حسین الرحاوي  .٥٧

  األول  ٧٠.٣٢٨  س الحمداني شیماء صالح الدین نوري عبا.٥٨

  األول  ٦٩.٩٨٥  شیماء غالب شیخو العزاوي .٥٩

  األول  ٦٩.٩٠٤  م / منهل محمد فوزي صابر الغریر .٦٠

  األول  ٦٩.٨٤٠  م  / فواز حمودي اسماعیل المشهداني .٦١

  األول  ٦٩.٨٠١  م / هاني یونس أحمد عبد الباقي الجوادي .٦٢

  ولاأل  ٦٩.٧٥٢  شیماء أزهر یونس محمد الطائي .٦٣

  األول  ٦٩.٧٢٦  عدي طالل محمود شاهین الطائي .٦٤

  األول  ٦٩.٦٧٩  یاسر ضیاء سعید محمد القوطجي .٦٥

  األول  ٦٩.٦٤٧  نعمان ثابت حسن البكر الحیالي .٦٦

  األول  ٦٩.٥٩٤  م / ضیاء سلیمان توما سلیمان آل محل .٦٧

  األول  ٦٩.٥٨٧  نزار نذیر بشیر عبد اهللا الهاشمي .٦٨

  األول  ٦٩.٣٠٤  الهكاري  یسرى خلیل رشو سمو .٦٩

  األول  ٦٩.٢٦١  م/ عبد الحافظ عطیه خلف عماش الجبوري .٧٠

  األول  ٦٩.١٧٦  زینه نوري محمود علي العبادي  .٧١

  األول  ٦٩.١٦٤  وسن مقداد عبد اهللا الشاهین  .٧٢

  األول  ٦٨.٩٧٤  م / محمد حمید غائب حبیب الكراوي .٧٣

  األول  ٦٨.٩٤٩  نعم محمد شریف محمد الجبوري .٧٤

  األول  ٦٨.٨٧٧  م / كمال سلیمان حساني احمد الطائي .٧٥

  األول  ٦٨.٨١  سمیحة جواد حمدي فهد  .٧٦



)١٦- ٤(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  األول  ٦٨.٧٨٢  أمیمه إبراهیم علي فندي الجبوري  .٧٧

  األول  ٦٨.٧٥٩  هدیل زهیر أیوب مصطفى  .٧٨

  األول  ٦٨.٥٥٩  علي صالح یاسین داؤد الحدیثي   .٧٩

  األول  ٦٨.٥٤٣  زهراء خیري حسن الدباغ  .٨٠

  األول  ٦٨.٤٨٠  م  / نشأت حسن عثمان حسن .٨١

  األول  ٦٨.٤٦٠  م / عصام محمد طاهر إسماعیل العباسي .٨٢

  األول  ٦٨.٤٠٠  م / علي عبد الحلیم أحمد محمد علي القطان .٨٣

  األول  ٦٨.٣٩٩  عامرة محمد حسن محمد شكري الصائغ .٨٤

  األول  ٦٨.٣٣   سعید محمود الحمداني شیماء أحمد.٨٥

  األول  ٦٨.٢٠٧  م/ غانم صدیق قاسم یونس النافولي .٨٦

  األول  ٦٨.١٥٨  أسو حمد محمد شوكت .٨٧

  األول  ٦٨.١٤٨  أمیر عبد اهللا أحمد عبود الجبوري .٨٨

  األول  ٦٨.١٣١  إیمان موفق مرعي حسن الخیرو .٨٩

  األول  ٦٨.٠٧٥  أشرف سالم حسن إبراهیم الطائي .٩٠

  األول  ٦٨.٠٥  م / مود شكر زكر إبراهیم الحیالي مح.٩١

  األول  ٦٧.٩٣٥  م / همام ساطع محمد عثمان .٩٢

  األول  ٦٧.٩٠٨   علي محمد الدلیمي  ىأنمار یحی.٩٣

  األول  ٦٧.٨٣٧  م / أشرف صالح فتحي الحسن العبادي .٩٤

  األول  ٦٧.٧٣٣  م / محمود محمد عباوي سعدون الحمداني .٩٥

  األول  ٦٧.٦٩  ف  ندى هادي عبد األحد یوس.٩٦

  األول  ٦٧.٦٥٥  م  / خلیل حجي یوسف حبیب الولي .٩٧

  األول  ٦٧.٦٤٥  مهند عارف أحمد سلو العبیدي  .٩٨

  األول  ٦٧.٦٤  عماد محمد سعید عبد القادر آل سمو .٩٩

  األول  ٦٧.٦٣٧  م  / عماد خلیل إبراهیم جاسم الحدیدي .١٠٠

  األول  ٦٧.٦٢١  رؤیا غریب حسن حسین .١٠١

  األول  ٦٧.٥٧  م /  محمد كركجه ودمحم هاني سالم.١٠٢

  األول  ٦٧.٤٧٥  عامر حسن خلف حمود اللیهیبي  .١٠٣



)١٦- ٥(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  األول  ٦٧.٣٥  إبراهیم خضر حسو العابي  .١٠٤

  األول  ٦٧.١٤٧  م / شاكر سلو خلیل إسماعیل الهسنیاني .١٠٥

  األول  ٦٦.٨٤٣  أنعام إبراهیم خلیل ناصر الناصر .١٠٦

  األول  ٦٦.٨١٦  طارق أحمد محسن النجداوي .١٠٧

  األول  ٦٦.٨١٤  شیماء عاصم فتحي حسین الطائي .١٠٨

  األول  ٦٦.٦٦٩  م / أدهام فاضل صالح دهام الجبوري .١٠٩

  األول  ٦٦.٦٥١  أفنان میسر عزیز داؤد العبیدي  .١١٠

  األول  ٦٦.٦٢٤  م / رضوان رشید عبد اهللا حسن الجبوري .١١١

  األول  ٦٦.٥٤٣  م / س الحیدري محمد شریف خلیل عی.١١٢

  األول  ٦٦.٤٧   العزاوي  ىمحمد عبد اإلله شیت یحی.١١٣

  األول  ٦٦.٤٣   الزیدكي  فقي محمدسوزان نوري .١١٤

  األول  ٦٦.٢٦٦  دعاء بسیم عارف توفیق الحسیني .١١٥

  األول  ٦٦.٢٦١  مازن محمد أحمد محمد اللیهیبي  .١١٦

  لاألو  ٦٦.٢٣٤  م / یاسر محمد عبد اهللا العبوبي .١١٧

  األول  ٦٦.١٧٦  م  / صالح حسین علي العبد اهللا الجحیشي .١١٨

  األول  ٦٦.١٠٥  م  / نادیه حكمت حمید أحمد الرفاعي .١١٩

  األول  ٦٦.٠٩٩  أبو فراس عزیز خلیل إبراهیم العبیدي  .١٢٠

  األول  ٦٦.٠٢١  م / یونس حبیب یونس حسن العبدلي .١٢١

  األول  ٦٥.٩٠٨  عامر علي حسین علي المشهداني  .١٢٢

  األول  ٦٥.٨٨٥   عصام محمد یوسف الشیخلي زینه.١٢٣

  األول  ٦٥.٨٨٤  م / نزار أحمد نوزت عبد الستار كشموله .١٢٤

  األول  ٦٥.٧٧٩  م / أزهر حمید أحمد حمو الحمداني .١٢٥

  األول  ٦٥.٧٧٥  م/ محمد موفق بشیر یاسین العباجي .١٢٦

  األول  ٦٥.٧٣٥  م / عثمان حمد خطاب خلف الجبوري .١٢٧

  األول  ٦٥.٥٦٣  العبیدي ماهر حبیب زیدان خلف .١٢٨

  األول  ٦٥.٥٤  محمد فؤاد یونس محمد الشیشان  .١٢٩

  األول  ٦٥.٥٣٨  م / عالء خضر ألیاس خضیر الطائي .١٣٠



)١٦- ٦(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  األول  ٦٥.٤١  ناریمان حسن علي حسن المزوري .١٣١

  األول  ٦٥.٣٢٨  م  / عبد الستار أحمد نوزت كشموله .١٣٢

  األول  ٦٥.٣١٨  هویده محمد خضر رمو الجبوري   .١٣٣

  األول  ٦٥.٢٠٥  شیماء ادهام أحمد سلیمان  .١٣٤

  األول  ٦٥.١٨٧  م  / مقداد عبد اهللا شاهین .١٣٥

  األول  ٦٥.١٦٣  م / أحمد محمد علي فتحي یونس الجمیلي .١٣٦

  األول  ٦٥.١٣٦  مروه راشد شاكر رشید الجمیلي .١٣٧

  األول  ٦٥.١٣٠  م  / لي إبراهیم أحمد عبد اهللا حماة الجمی.١٣٨

  األول  ٦٥.١١٣  م / صبحي خطاب عمر مجید الراشدي .١٣٩

  األول  ٦٥.٠٠١  م / محمد إبراهیم عبد اهللا محمود الحمداني .١٤٠

  األول  ٦٥.٠٠١  م  / عنان عبد الغني سلیمان العمري .١٤١

  األول  ٦٤.٩٧  م / موفق شكر محمود صفار .١٤٢

  األول  ٦٤.٨٨٧  م  / أحمد عبد عكله سالمه الجبوري .١٤٣

  األول  ٦٤.٨٢٤  أحمد طالب محمد البزور .١٤٤

  األول  ٦٤.٦٥٧  حارث مؤید عزیز داؤد العبیدي .١٤٥

  األول  ٦٤.٦٥٧  م/ یاسین عبد القادر علي صالح البیاتي .١٤٦

  األول  ٦٤.٦١٢  م  / ذاكر خلیل علي عبد اهللا .١٤٧

  األول  ٦٤.٦٠  سعود خلف أحمد شمو السومقي  .١٤٨

  األول  ٦٤.٣٥  سي  سماح شریف سعید سعدو العبا.١٤٩

  األول  ٦٤.٣٤٨  علي محمود منصور محمود الحسیني .١٥٠

  األول  ٦٤.٢٨٨  عمار امدید عطا اهللا حمود الجبوري .١٥١

  األول  ٦٤.٢٢٦  عمر عبد الحمید عمر نجم التكریتي  .١٥٢

  األول  ٦٤.٢٢  سعدیة إبراهیم علي خلف الغریري.١٥٣

  األول  ٦٤.٢١٥  ولید خالد علي عبد اللطیف .١٥٤

  األول  ٦٤.١٨  ب أحمد عبید السبعاوي ترفه شها.١٥٥

  األول  ٦٤.١٦٣  سرى محمد زكي یونس عبد الرحمن الزبیر .١٥٦

  األول  ٦٤.١٦١  ذنون محمد حسین ناصر الزبیدي  .١٥٧



)١٦- ٧(

  الدور الذي تخرج منه  المعدلاسم الطالب الثالثي  ت

  األول  ٦٣.٩٤٠  م/ عز الدین عبد الرحمن مصطفى الطالب .١٥٨

  األول  ٦٣.٩١٥   الجبوري محمد خلیل حمد عبد اهللا.١٥٩

  األول  ٦٣.٩٠٤  محمد صالح حسن خلف الجبوري .١٦٠

  األول  ٦٣.٧٧٢  م/ شاكر حسن صوفي علي .١٦١

  األول  ٦٣.٧٦٦  یاسر محمد سعید قدو قدوشى  .١٦٢

  األول  ٦٣.٧١  م  / غیاث الدین زكي مصطفى نعمان .١٦٣

  األول  ٦٣.٦٨٧  علي ذنون یونس حمادي الطائي  .١٦٤

  األول  ٦٣.٦٧٥  م / ن العبیدي هشام صباح عبد الرحم.١٦٥

  األول  ٦٣.٥٩٢  م / فراس علي حسین عكله الجبوري .١٦٦

  األول  ٦٣.٥٨٢  صالح عبید عیسى مطر الجبوري .١٦٧

  األول  ٦٣.٥٤٩  م  / فخري صابور شهاب محمد الرجب .١٦٨

  األول  ٦٣.٥٣٣  م / تركي محمد نهار الشمري .١٦٩

  األول  ٦٣.٥١٨  لیث حازم حمید سلیمان الطائي .١٧٠

  األول  ٦٣.٤٢٥  مد حسن علي رسول الطائي مح.١٧١

  األول  ٦٣.٣٩٧  م / باسل غانم حمدون مال علو .١٧٢

  األول  ٦٣.٣٨٤  م/ مؤید سعد اهللا حمدون مصطفى المولى .١٧٣

  األول  ٦٣.٣٤٥  م / سهیل صكر شهاب أحمد اللیمي .١٧٤

  األول  ٦٣.٣٢  م  / هالة عادل عبد محمد الحیالي .١٧٥

  األول  ٦٣.١٦٧  م/ جبوري رمضان محمد معیوف عبد اهللا ال.١٧٦

  األول  ٦٣.١٤  سوالف خلیل رحیم محمد البرزنجي  .١٧٧

  األول  ٦٣.١٢٤  م / ناهض زیدان صالل .١٧٨

  األول  ٦٢.٩٦٩  یاسین میسر عزیز علي العباسي .١٧٩

  األول  ٦٢.٧٩٧  سبهان مهدي صالح مصطفى .١٨٠

  األول  ٦٢.٧٩٢  م / رافع قادر جرجیس حسین الزبیدي .١٨١

  األول  ٦٢.٧١٤  م / زیاد طارق عبد العزیز مصطفى .١٨٢

  األول  ٦٢.٦٧  غا أنا عبد المطلب محمد أحمد س.١٨٣

  األول  ٦٢.٦٧  علي حسین محمود حلو الجبوري .١٨٤



)١٦- ٨(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  األول  ٦٢.٥٨٦  عبد الحكیم عزیز عیسى محل الجبوري .١٨٥

  األول  ٦٢.٥٧٧  د شكر محمود عبد الرحمن محمو.١٨٦

  األول  ٦٢.٥١٩  إسراء عبد الرزاق رشید شریف الخفاف .١٨٧

  األول  ٦٢.٤٥٤  م / دیوالي شكري عمر یاسین الكوران .١٨٨

  األول  ٦٢.٤٠٣  م  / بشار هاشم بشیر یاسین العباجي .١٨٩

  األول  ٦٢.١١٥  طارق محمد یوسف عبد اهللا الجبوري .١٩٠

  األول  ٦٢.١٠٥  م / كریم كاظم عبید عبد اهللا الجبوري .١٩١

  األول  ٦٢.٠٨٧  م  / حسین محمد علي حسین الدبوني .١٩٢

  األول  ٦١.٥٨٣  م/ یاسر محمد داؤد حمادي الحجیات .١٩٣

  األول  ٦١.٥٢٦  م / سالم أحمد سالم وكاع السبعاوي .١٩٤

  األول  ٦١.٥٢١  م  / قحطان حسین عبد اهللا ذنون المشهداني .١٩٥

  لاألو  ٦١.٤٧٢  م / صالح دبو برهان حین العبیدي .١٩٦

  األول  ٦١.٣٥٥  م  / باسل عبد الرزاق داؤد خلیل الطحان .١٩٧

  األول  ٦١.٣٢٩  هبة عبد المطلب محمد عبد اهللا اغا .١٩٨

  األول  ٦١.٢٢٨  م / إبراهیم حمد إبراهیم عبد اهللا الجمیلي .١٩٩

  األول  ٦١.٠٧٧  م / عبد العزیز عطیة خلف الزبیدي .٢٠٠

  األول  ٦٠.٩٨٥  زیاد محمد أحمد سعدون الحمداني .٢٠١

  األول  ٦٠.٨٧٥  یونس حاجي حسین عمر الهنسیاني .٢٠٢

  األول  ٦٠.٧٥٨  قاسم أحمد قاسم النعیمي .٢٠٣

  األول  ٦٠.٦٦٨  م / صوناي حمید حسین الخالدي .٢٠٤

  األول  ٦٠.٤٤١  م / راكان سلطان طه علي الحیالي .٢٠٥

  األول  ٦٠.٣٣٢  نشوان سالم محمد علي.٢٠٦

  األول  ٦٠.١٦٥  هدى أحمد طه أحمد الزبیدي .٢٠٧

  األول  ٥٩.٩٤٩  ر طالب حسن حمید بشا.٢٠٨

  األول  ٥٩.٨٨٢  م / علي یونس محمد إبراهیم العبیدي .٢٠٩

  األول  ٥٩.٥٤٣  م  / هادي إسماعیل محمود الجبوري .٢١٠

  األول  ٥٩.٣٩٩  م / یعقوب یوسف شریف فتح اهللا النعیمي .٢١١



)١٦- ٩(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  األول  ٥٩.٢٧٦  م  / بیداء مجید أحمد الراوجي .٢١٢

  األول  ٥٩.٠٨٩  م / حازم محمد عباس علي المولى .٢١٣

  األول  ٥٩.٠٥٧  م / أحمد صالح أحمد المحو .٢١٤

  األول  ٥٩.٠٢٨  م / زیاد ددو جدوع حسین الحلو .٢١٥

  األول  ٥٨.٦٣٨  حسن حمید سعید حسین الزهیري  .٢١٦

  األول  ٥٨.٥٢٥  م / باسم جبوري داؤد جاسم العبادي .٢١٧

  األول  ٥٨.٤٢٢  م / محمود عبد اهللا المولى اسالم شكر .٢١٨

  األول  ٥٧.٩٤١  محمد أحمد نایف العبادي .٢١٩

  األول  ٥٧.١٤٨  م / عبد اهللا مرفوع عجیل حویدر الشمري .٢٢٠

  األول  ٥٥.٣٤٧  م / سالل یوسف محمد هالل الهاللي .٢٢١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



)١٦- ١٠(

:                               القسم قانونال: الموصل                  الكلیة : الجامعة 

)بكالوریوس: (الشهادة )        ومسائيصباحي: (الدراسة 

  :اسم دورة التخرج :                      رقم وتاریخ األمر الجامعي ١٩٩٩- ١٩٩٨: سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني  ٧٢.٩٣٣  یسرى فاضل عباس   .١

  الثاني  ٧٠.٥١٥  م / سمیرة زومایا شمو   .٢

  الثاني  ٦٨.٧٦  ي عمر زوففراس   .٣

  الثاني  ٦٧.٣٨٧  زینب منذر جاسم   .٤

  الثاني  ٦٧.١٣٩  بسمة سالم أحمد   .٥

  الثاني  ٦٧.١٣٢  م  / عبد الكریم داخر أمین   .٦

  الثاني  ٦٧.٠٣٢  م / أمجد یاسین محمود   .٧

  ثانيال  ٦٦.١٥١  د مصطفىأحمد یونس محم  .٨

  الثاني  ٦٦١٢٥  أسماء موفق محمود   .٩

  الثاني  ٦٥.٤٨٧  رویدة جالل فرج .١٠

  الثاني  ٦٥.٤٢٢  م / لویس یوسف اسحق .١١

  الثاني  ٦٥.١٧٣  أحمد نجیب توفیق .١٢

  الثاني  ٦٥.١٧  صالح أحمد دخیل.١٣

  الثاني  ٦٥.١٣٩  سناء جار اهللا محمد.١٤

  الثاني  ٦٥.٠٩٠  م/ سالم عوفي محمد .١٥

  الثاني  ٦٤.٩٨  عمر عادل عبد.١٦

  الثاني  ٦٤.٨٣٢  م / غسان محمد حامد .١٧

  الثاني  ٦٤.٨٠٢  فاضل أحمد یوسف.١٨

  الثاني  ٦٤.٥  بشار أحمد خلف .١٩

  الثاني  ٦٤.٤٣٠  م  / عبد اهللا علوان عبد اهللا .٢٠

  الثاني  ٦٤.٣٨٦  م / خلف أحمد عبد اهللا .٢١

  الثاني  ٦٤.٢٧١  د عیسىیحمیدي عب.٢٢

٥٦٥

  ٣٠/٩/١٩٩٩في 



)١٦- ١١(

  ور الذي تخرج منهالد  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني  ٦٤.٢١٥  جنان علي صالح .٢٣

  الثاني  ٦٤.١٨٩  شیماء عبد الوهاب عبد اهللا.٢٤

  الثاني  ٦٣.٩٢٥  م / سعد حمید لطیف .٢٥

  الثاني  ٦٣.٨٧٦  م / محمد عبد الوهاب محمد .٢٦

  الثاني  ٦٣.٨٣٢  م / محمود عبد علي .٢٧

  الثاني  ٦٣.١٥٨  م  / صنعاء ذنون عبد اهللا .٢٨

  الثاني  ٦٢.٨٥٥  م / محمد حسین حمید .٢٩

  الثاني  ٦٢.٧١٥  م / صالح الدین حسن عبد القادر .٣٠

  الثاني  ٦٢.٦٩٧  م / عبد العزیز محمد مصطفى .٣١

  الثاني  ٦٢.٦٩٣  أسعد محمد أحمد .٣٢

  الثاني  ٦٢.٦٠٩  م / مربط خلف صالح .٣٣

  الثاني  ٦٢.٥٧٢  إیمان عبد العزیز مسلط .٣٤

  ثانيال  ٦٢.٥٥٩  م / همام ضیاء محمد نجیب .٣٥

  الثاني  ٦٢.٥٢٢  م / عبد السالم عبد القادر محمود .٣٦

  الثاني  ٦٢.٣٠٢  م  / ىمحمد قاسم یحی.٣٧

  الثاني  ٦٢.٢٠١  م / عمر أحمد خضیر .٣٨

  الثاني  ٦٢.١٢٢  م / طارق سعد اهللا نجم .٣٩

  الثاني  ٦٢.٠٨٢  م / فارس صدیق توفیق .٤٠

  الثاني  ٦٢.٠١٣  م/ مؤید ذنون یونس .٤١

  الثاني  ٦١.٩٧١  م / رفل حسن حامد .٤٢

  الثاني  ٦١.٨٦٥  سرى جاسم محمد .٤٣

  الثاني  ٦١.٨٥٤  سامان شریف جاسم.٤٤

  الثاني  ٦١.٧٨٦  م / وعد جمعة علي .٤٥

  الثاني  ٦١.٧٨٢  م / نوري عبد الكریم جاسم .٤٦

  الثاني  ٦١.٧٥٦  م/ عبد الملك عبد الواحد یوسف .٤٧

  الثاني  ٦١.٥٤٣  م  / صالح حسن سلمان .٤٨

  الثاني  ٦١.٥١٢   م/  محمد ىمهند یحی.٤٩



)١٦- ١٢(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني  ٦١.٤٩٣  حكم عبد اهللا یاسین.٥٠

  الثاني  ٦١.٣٦٤  عبد العزیز صالح أحمد.٥١

  الثاني  ٦١.٢٤٤  م / لیث صالح سعید .٥٢

  الثاني  ٦١.٢٢٦  م / سلیم حازم یونس .٥٣

  الثاني  ٦١.١٥٩  م / مهند عبد اهللا جاسم .٥٤

  الثاني  ٦١.٠٦٦  م / الل خلیل فارس ج.٥٥

  الثاني  ٦٠.٩٦٨  محمود عبد الجمیل.٥٦

  الثاني  ٦٠.٩٠٣  خلف محمود عیسى.٥٧

  الثاني  ٦٠.٨٠٥  م / محمود محمد إبراهیم .٥٨

  الثاني  ٦٠.٧٦٧  محسن فاضل عباس.٥٩

  الثاني  ٦٠.٧٣٣  م / علي أحمد سلیمان .٦٠

  الثاني  ٦٠.٦٣٩  م / علي حسن عبد اهللا .٦١

  الثاني  ٦٠.٦١١  ع/ فیصل بن محمد .٦٢

  الثاني  ٦٠.٤٥  ع / خالد صالح جدعان .٦٣

  الثاني  ٦٠.٤٢٨  ابتهال فاضل عباس .٦٤

  الثاني  ٦٠.٤٢٤  م / علي رجب محمد .٦٥

  الثاني  ٦٠.٤١٨  عماد خلف دهام .٦٦

  الثاني  ٦٠.٤١٤  م / منتصر حازم محمد .٦٧

  الثاني  ٦٠.٣٤٧  م / فرحان محمود منیر .٦٨

  يالثان  ٦٠.٣٤٢  بشرى أحمد محمود .٦٩

  الثاني  ٦٠.١٨٩  قیس حمود ابراهیم.٧٠

  الثاني  ٦٠.٠٩٣  م محمد جاسمتاح.٧١

  الثاني  ٥٩.٩٤٥  م  / حجي ألیاس شیخو .٧٢

  الثاني  ٥٩.٩٤٢  م / غازي محمد حسین .٧٣

  الثاني  ٥٩.٩١٥  م  / منتهى إبراهیم إسماعیل .٧٤

  الثاني  ٥٩.٩٠٢  م / عبد الكریم فاضل صبري .٧٥

  ثانيال  ٥٩.٨٨١  م / خالد محمد أحمد .٧٦



)١٦- ١٣(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني  ٥٩.٨٥٣  مخلف خضیر محمد.٧٧

  الثاني  ٥٩.٧٠٠  م / صالح حسین حمید .٧٨

  الثاني  ٥٩.٦٢١  م / عواد عاصي حموش .٧٩

  الثاني  ٥٩.٣٠٦  عبد الخالق مطلك صالح.٨٠

  الثاني  ٥٩.٢٧٨  نضال یوسف أحمد.٨١

  انيالث  ٥٩.٢٥٧  م / رنا عصام عائد .٨٢

  الثاني  ٥٩.١٩٧  م / ظبیان محمد قاسم .٨٣

  الثاني  ٥٩.٠٥  م / عمار عبد اهللا بدر .٨٤

  الثاني  ٥٩.٠٣٩   د دهامیغسان حم.٨٥

  الثاني  ٥٨.٩٩  غسان وادي عبد.٨٦

  الثاني  ٥٨.٩٤٣  م / محمد عمر أحمد .٨٧

  الثاني  ٥٨.٩٠٣  م / حامد حسین أحمد .٨٨

  الثاني  ٥٨.٨٥٩  فاتن فیصل حمید.٨٩

  الثاني  ٥٨.٨٢٦  حمد تحسین یوسف م.٩٠

  الثاني  ٥٨.٨٢٦  م / أزهر متعب مناف .٩١

  الثاني  ٥٨.٨٠٩  م / رائد عبد الوهاب محمد .٩٢

  الثاني  ٥٨.٧٩٥  زیدان جاسم محمد.٩٣

  الثاني  ٥٨.٧٥٩  م / عبد اهللا فاضل عبد اهللا .٩٤

  الثاني  ٥٨.٧٢٥  ع/ عماد بن محمود المنوشي .٩٥

  الثاني  ٥٨.٧٢  محسن محمد نامس.٩٦

  الثاني  ٥٨.٦٥٧   غیهبسعد مدلول.٩٧

  الثاني  ٥٨.٦٥٥  فاطمة حسن شوكت .٩٨

  الثاني  ٥٨.٦٥١  لمیاء كوركیس حنا .٩٩

  الثاني  ٥٨.٤٧٥  م / ناظم خلف خضیر .١٠٠

  الثاني  ٥٨.٤١٤  میسر محمد موسى .١٠١

  الثاني  ٥٨.٣٩٩  غانم مرعي حسن .١٠٢

  الثاني  ٥٨.٣٨٦  م / میامي علي حسن .١٠٣



)١٦- ١٤(

  ذي تخرج منهالدور ال  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني  ٥٨.٣٥٥  محمد فرمان شاهر.١٠٤

  الثاني  ٥٨.٢٣  مروان نعمت أدهم  .١٠٥

  الثاني  ٥٨.٢٠٨  م / یقظان مظفر سعید .١٠٦

  الثاني  ٥٨.١٨٢  یاسر منصور محمد .١٠٧

  الثاني  ٥٨.١٦٥  م / محمد صالح محمد .١٠٨

  الثاني  ٥٨.١٤٠  م / علي خلف جراد .١٠٩

  الثاني  ٥٨.١٢٧  محمد صالح الدین سلطان .١١٠

  الثاني  ٥٨.٠٩٧  م / بسام صالح الدین سلطان .١١١

  الثاني  ٥٨.٠٩٦  سهاد عبد الجمال عبد اهللا.١١٢

  الثاني  ٥٨.٠٧١  ریاض أحمد حماده .١١٣

  الثاني  ٥٧.٩٣٨  م / سعد سلیم إبراهیم .١١٤

  الثاني  ٥٧.٩٢٥   مرعيإبراهیم مثنى.١١٥

  الثاني  ٥٧.٨٨١  م / عماد بطرس فتوحي .١١٦

  الثاني  ٥٧.٨٦٢  م / سلیمان علي فارس .١١٧

  الثاني  ٥٧.٨٤٢  م  / یونس عبد اهللا حسین .١١٨

  الثاني  ٥٧.٧٧٣  عبد الرحمن حسن خالد .١١٩

  الثاني  ٥٧.٧٦٤  ع / إبراهیم عبد الباقي الطیب .١٢٠

  الثاني  ٥٧.٧٢٤  م/ یاسین زهیر طه .١٢١

  الثاني  ٥٧.٦٤٥  لیون بدروس لیون .١٢٢

  الثاني  ٥٧.٦٢٩  م / صابر أحمد خلف .١٢٣

  الثاني  ٥٧.٥٥٩   أحمد محمود زبیر.١٢٤

  الثاني  ٥٧.٥٢٧  أحمد هشام صباح .١٢٥

  الثاني  ٥٧.٤٨٩  م / میزر مجبل محمد .١٢٦

  الثاني  ٥٧.٤٨٢  عبد العزیز حمیدي طه .١٢٧

  الثاني  ٥٧.٤٦٧  م / فرمان عزیز أحمد .١٢٨

  الثاني  ٥٧.٤٠٨  م / یوسف أحمد محمود .١٢٩

  الثاني  ٥٧.٣٧٥  م / علي خلیل إبراهیم .١٣٠



)١٦- ١٥(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني  ٥٧.٣٥٧  عمران خضر أحمد .١٣١

  الثاني  ٥٧.٣١١  م / مصطفى محمد مصطفى .١٣٢

  الثاني  ٥٧.٢٠١  م / رافع إبراهیم أحمد .١٣٣

  الثاني  ٥٧.١٧٣  تیمور محمد عبد اهللا .١٣٤

  الثاني  ٥٧.١٧١  م / ولید فیصل حسین .١٣٥

  الثاني  ٥٧.١٤٣  م / عبد المجید سلو جندي .١٣٦

  الثاني  ٥٧.١٠٧  م  / سهیل نجم طه.١٣٧

  الثاني  ٥٧.٠٦٣  م / عبد اهللا أحمد علي .١٣٨

  الثاني  ٥٧.٠٥٣  م / سعد عبد الرزاق داؤد .١٣٩

  الثاني  ٥٧.٠٥  بسمان نواف فتحي.١٤٠

  الثاني  ٥٧.٠٤١  جاسم محمد حسن.١٤١

  الثاني  ٥٧.٠١٠  م /  عبد الكریم سلمان ىیحی.١٤٢

  الثاني  ٥٦.٩٨٠  م / عامر محمود حمید .١٤٣

  الثاني  ٥٦.٩٣١  یز صالح یاسر عبد العز.١٤٤

  الثاني  ٥٦.٩١٢  م / فراس أكرم نعوم .١٤٥

  الثاني  ٥٦.٩٠٥  م / صباح سالم إبراهیم .١٤٦

  الثاني  ٥٦.٩   ىمحمد علي یحی.١٤٧

  الثاني  ٥٦.٨٩٧  م / عبد الحافظ محمد سلو .١٤٨

  الثاني  ٥٦.٨٧٠  م / أسعد حمود محیسن .١٤٩

  الثاني  ٥٦.٧٣٢  م  / مسیرمروان محمد .١٥٠

  الثاني  ٥٦.٦٥٩  م / ا فرج یوسف توم.١٥١

  الثاني  ٥٦.٦٠٢  م / محمد حسن جرجیس .١٥٢

  الثاني  ٥٦.٥٠٤  م / كرم محمد حساوي .١٥٣

  الثاني  ٥٦.٤٥٣  فتحي أحمد فرج .١٥٤

  الثاني  ٥٥.٩٣٠  م / عزیز الیاس شیخو .١٥٥

  الثاني  ٥٥.٨٩٩  م / عماد صبحي ظاهر .١٥٦

  الثاني  ٥٥.٧٧٣  م / أحمد محمود محمد طاهر .١٥٧



)١٦- ١٦(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  الثياسم الطالب الث  ت

  الثاني  ٥٥.٧٠٦  م  / لیل إسماعیل عامر خ.١٥٨

  الثاني  ٥٥.٧٠١  م / الشیماء حازم یونس .١٥٩

  الثاني  ٥٥.٦٩١  م / عماد عبد القادر أمین .١٦٠

  الثاني  ٥٥.٥٢٢  م / أنمار حامد سلیمان .١٦١

  الثاني  ٥٥.٤٣  علي حسین علي.١٦٢

  الثاني  ٥٥.٣٠٠  م / كمال توفیق عنتر .١٦٣

  الثاني  ٥٤.٩٢٥  م / نزار نافع عزیز .١٦٤

  الثاني  ٥٤.٩٠٤  م / هاني محمود أحمد .١٦٥

  الثاني  ٥٤.٤٨٩  م / جمال جمیل فریق .١٦٦

  الثاني  ٥٤.٤٦٠  علي زینل یونس .١٦٧

  الثاني  ٥٣.٥٥٠  صباح علي خضر.١٦٨

  الثاني  ٥٣.٠٠٥  فتحي علي حسین.١٦٩

  الثاني  ٥٢.٦٥٠  م / صباح محمود محمد .١٧٠

  
  
  
  
  
  


