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  : القانون                               القسم : الموصل                  الكلیة : الجامعة 

  )بكالوریوس: (الشهادة )                صباحي: (الدراسة 

  : اسم دورة التخرج :                       رقم وتاریخ األمر الجامعي ٢٠٠١-٢٠٠٠: سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  ياسم الطالب الثالث  ت

  األول  ٧٩.٨٤٣  مراد صائب محمود  .١

  األول  ٧٨.٤٦٩  خالدة حواس خضر  .٢

  األول  ٧٧.٧٥٨  ئوزاي محسن بهجت  .٣

  األول  ٧٧.٥٣٧  احمد سمیر محمد یاسین  .٤

  األول  ٧٧.٢٠٣  عبد اهللا نزار عبد الرزاق  .٥

  األول  ٧٧.٠٤٥  ایمان قاسم محمد الطائي  .٦

  األول  ٧٦.٢٨٨  لطائيسلمى نجم محمد علي ا  .٧

  األول  ٧٦.٢٢٤  یسرى عبد محمود كردي  .٨

  األول  ٧٥.٩٧٦  فاضل عواد محیمید الدلیمي  .٩

  األول  ٧٥.٨٢٩  علیاء غازي طاهر عبد الغفور.١٠

  األول  ٧٥.٧٨٢  محمد جمال محمد طاهر.١١

  األول  ٧٥.٦٩٧  ضحى وعد اهللا محمود حیاوي.١٢

  األول  ٧٥.٤٩٨  عبد اهللا فاضل حامد المیداني.١٣

  األول  ٧٥.٣٤١  ضحى فتحي محمد یونس.١٤

  األول  ٧٥.٣٠٩  ازدهار سلیمان خلف علي.١٥

  األول  ٧٥.٠٩٧  علي مؤید سعید عباوي.١٦

  األول  ٧٤.٧٦  النه خورشید عباس الحیالي.١٧

  األول  ٧٤.٥٣٢  غادة محمد غازي سامي.١٨

  األول  ٧٤.٣٤٥  لبنى یحیى یوسف سلطان.١٩

  األول  ٧٤.١٣٩  مرفت عبد اهللا محمد مصطفى.٢٠

  األول  ٧٣.٦٣١  لمیس زهیر نجم عبد اهللا.٢١

  األول  ٧٣.٢٥٧  نادر محمود.٢٢

 في ٩/٣٣/٥٩٢٠

١/٧/٢٠٠١  



)١٠- ٢(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  األول  ٧٣.٢٥١  ریاض فتحي خلیل احمد.٢٣

  األول  ٧٣.١٢٣  عمر عبد النافع خلیل یحیى.٢٤

  األول  ٧٢.٩٥٨  هبة مهدي یونس الصوني.٢٥

  األول  ٧٢.٩٤٥  طه صالح خلف حمید.٢٦

  األول  ٧٢.٨٠٦  عبد العزیز رمضان علي ظاهر.٢٧

  األول  ٧٢.٧٤٩  ساریة سلهم صدیق سعید.٢٨

  األول  ٧٢.٤٦٦  مازن میسر عبد الرزاق المشهداني.٢٩

  األول  ٧٢.١٣١  سمیر احمد عبد الرحمن طابور.٣٠

  األول  ٧٢.٠١٣  اسماء فتحي سلیمان اسماعیل.٣١

  األول  ٧١.٧٧٥  منذر خالد خضیر الزبیدي.٣٢

  األول  ٧١.٥٩١  حمد ذنونایمن عزیز م.٣٣

  األول  ٧١.٣٨٦  نغم عبد الجواد مصطفى.٣٤

  األول  ٧١.٣٦  عدي عبد اهللا یونس ذنون.٣٥

  األول  ٧١.٢٧١  علي نعمان جبار سهیل.٣٦

  األول  ٧١.٢١١  انس محمود خلف جاسم.٣٧

  األول  ٧١.١٨٣  بیرك فارس حسین رمضان.٣٨

  األول  ٧١.١٠٨  وسام توفیق عبد اهللا مصطفى.٣٩

  األول  ٧١.٠٨١  ید یحیىعفراء سالم حم.٤٠

  األول  ٧٠.٩٠١  عمار عبد المنعم خضر محمد.٤١

  األول  ٧٠.٩  ایفر ایدن عبد الجبار ضیاء الدین.٤٢

  األول  ٧٠.٨٨٨  مها رمزي محمد علي الحاج یونس.٤٣

  األول  ٧٠.٨٣٣  عبد الغفار محمد سالم محمد.٤٤

  األول  ٧٠.٧٩٦  عباس عبد الواحد فارس سلمان.٤٥

  األول  ٧٠.٧٥  نجوان یاسین طه صالح.٤٦

  األول  ٧٠.٥٩٧  نایف جبار عالي غیدان.٤٧

  األول  ٧٠.٥٧٩  ایاد معیوف عبید الزوبعي.٤٨

  األول  ٧٠.٥٥٨  نور اسامة حمید عبد اهللا.٤٩



)١٠- ٣(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  األول  ٧٠.٤  هدى فیصل خلف حسن.٥٠

  األول  ٧٠.٣٣٨  شرین كمال برجس السلیفاني.٥١

  األول  ٧٠.٠٧١  حادي الجمیليمحمد احمد .٥٢

  األول  ٦٩.٩٧١  ولید محمد مصطفى عبد القادر.٥٣

  األول  ٦٩.٩٣١  حسین اسماعیل محسن محمد.٥٤

  األول  ٦٩.٨٠٧  عبد اهللا فتحي حسین عمر.٥٥

  األول  ٦٩.٧٩٨  نجلة خلیل حنوش محمد.٥٦

  األول  ٦٩.٧٧٨  افراح عدنان سلیمان ابراهیم.٥٧

  لاألو  ٦٩.٥٣٩  شمان حبیب فرجو بیدروس.٥٨

األول  ٦٩.٤٤١  اشراق ابراهیم احمد محمود.٥٩

األول  ٦٩.٤٣٥  ابراهیم علي محمد تمیم.٦٠

  األول  ٦٩.٣٣٧  عبد احمد تركي حسین المعماري.٦١

األول  ٦٩.٢٤١  صفاء سلیم عیسى الجواري.٦٢

األول  ٦٩.٢١٣  یسرى شوكت خیر الدین الربیعي.٦٣

األول  ٦٩.١٧٣  محمد صباح عبد القادر حسن.٦٤

األول  ٦٩.٠١٨   فرحان احمدانتصار صالح.٦٥

األول  ٦٨.٩٧٥  مصطفى محمد منیر الیوزبكي.٦٦

األول  ٦٨.٩٧٤  رجاء خلیل نافع الحدیدي.٦٧

األول  ٦٨.٧٥٧  رعد عكاب عزبة العبیدي.٦٨

األول  ٦٨.٦٥٢  جنان انس ابراهیم مصطفى.٦٩

األول  ٦٨.٦٣٣  فالح حسن محمد خلف.٧٠

األول  ٦٨.٦١٧  نوزاد كاكیل فتاح رستم.٧١

األول  ٦٨.٥٧٢  اضل خلف احیبشجمال ف.٧٢

األول  ٦٨.٤٩٨  رنا برهان محمد عبد اهللا.٧٣

األول  ٦٨.٤٨٢  اثیر علي سلمان سبع التمیمي.٧٤

األول  ٦٨.٤١٢  رفاء خزعل حمد سلیمان.٧٥

األول  ٦٨.٣٧٧  نوال یعقوب متي بطرس.٧٦



)١٠- ٤(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

األول  ٦٨.٢٧٦  احسان كامل عبد العبودي.٧٧

األول  ٦٨.٢٢١  ایمان محمد شریف داؤد.٧٨

األول  ٦٨.٢١  سمر ادریس سلیمان جرجیس.٧٩

األول  ٦٨.١٨٤  نجالء محسن ضیدان راشد.٨٠

األول  ٦٨.١٤٣  شنو صالح امین محمد.٨١

األول  ٦٨.١٢٧  صدام قادر رشید عالوي.٨٢

األول  ٦٨.٠٦٦  سدیل علي عبد الغني الطالب.٨٣

األول  ٦٧.٨٥٩  سالم یوسف ابراهیم حسین.٨٤

األول  ٦٧.٨٥٢  االء سلیمان حسام الدین امین.٨٥

األول  ٦٧.٨٣٢  اسماء مجید عبد اهللا حسن.٨٦

األول  ٦٧.٧٦٨  اسماء عادل فاضل محمود النعیمي.٨٧

األول  ٦٧.٧٤٤  علي مهدي حمود مجید.٨٨

األول  ٦٧.٦٤٩  هاشم عبد اهللا محمد عزیز.٨٩

األول  ٦٧.٥٩٨  تیجان خضر فتحي جمعة.٩٠

األول  ٦٧.٥٠٨  دین زهیر نوري قاسمنور ال.٩١

األول  ٦٧.٤٠٣  ندى محمود عباوي محمود.٩٢

األول  ٦٧.٣٨٩  امل علي محمود الطائي.٩٣

األول  ٦٧.٣١٦  شعالن عبد العزیز سعید عزاوي.٩٤

األول  ٦٧.٣٠١  احمد عبد الرضا عبد الرسول محمد.٩٥

األول  ٦٧.٢٢٨  دالیا غازي صابر محمد.٩٦

األول  ٦٧.١١٩  احمد فتحي حسین عمر.٩٧

األول  ٦٧.٠٣٧  مهند حسن عبد هیجل.٩٨

األول  ٦٦.٨٩٦  احمد غني جسام حمادي.٩٩

األول  ٦٦.٨٥٨  سلوى حمید محمد علي.١٠٠

األول  ٦٦.٨٠٧  عمار محمود مطر حسن.١٠١

األول  ٦٦.٥٧  حسین احمد سالم خلف.١٠٢

األول  ٦٦.٥٦٤  احمد یوسف خلف فیاض.١٠٣



)١٠- ٥(

  منهالدور الذي تخرج   المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

األول  ٦٦.٥٤  ذیاب سلیمان محمود داؤد.١٠٤

األول  ٦٦.٥٢٣  جوان مجید رشید محمد.١٠٥

األول  ٦٦.٥٢٢  بسمة معن محمد عبد المجید.١٠٦

األول  ٦٦.٤٨٦  شیماء سالم سلیمان داؤد.١٠٧

األول  ٦٦.٤٢٨  محمد عواد ظاهر عبد مصلح.١٠٨

األول  ٦٦.١٤  ماجد احمد عبد الرحیم الحیارى.١٠٩

األول  ٦٦.١١  عبیدياحمد محمود خضیر ال.١١٠

األول  ٦٦.٠١٧  وسن احمد محمود عثمان.١١١

األول  ٦٥.٨٦٧  بشار احمد یونس عبد اهللا.١١٢

األول  ٦٥.٨١٣  ماجد حمید سعید دبي.١١٣

األول  ٦٥.٧٧٥  مصطفى هادي نعمة حسن.١١٤

األول  ٦٥.٧٦٨  محمد دهام محمود عبد اهللا.١١٥

األول  ٦٥.٧٦٢  صفاء احمد رمضان الحمداني.١١٦

األول  ٦٥.٦٥٧  بد اهللا متيرویدة صبیح ع.١١٧

األول  ٦٥.٦٢٩  حسن احمد حمد هزاع.١١٨

األول  ٦٥.٦٢٨  هدى داؤد سالم.١١٩

األول  ٦٥.٥٨١  لقاء ذنون یحیى شیخ محمد.١٢٠

األول  ٦٥.٥٢٢  فراس طارق زكي محمد.١٢١

األول  ٦٥.٥١٢  ابراهیم علي حسین الغزي.١٢٢

األول  ٦٥.٤٢٧  فراس ابراهیم صالح عبد اهللا.١٢٣

األول  ٦٥.١٤٨  رحیم ساهي عبد كافي.١٢٤

األول  ٦٥.١٠٨  صباح محمد طلب خلف.١٢٥

األول  ٦٤.٩٩١  زاهر محمد جمال راضي.١٢٦

األول  ٦٤.٧٩١  زینب حمید رشید فندي.١٢٧

األول  ٦٤.٧١٩  ایمان جهاد محمد العباسي.١٢٨

األول  ٦٤.٥٧٩  اسماء سلوان علوان خمیس.١٢٩

األول  ٦٤.٥٠١  تغرید عبد الرحمن علي السبعاوي.١٣٠



)١٠- ٦(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

األول  ٦٤.٣٥٥  فائز وحید كمال الموسوي.١٣١

األول  ٦٤.٢٣٣  صبحي خلیل ابراهیم الجبوري.١٣٢

األول  ٦٤.١٥٤  سعاد محمد عبد الرحمن اسعد.١٣٣

األول  ٦٣.٨٦٤  محمد محمود عالوي صالح.١٣٤

األول  ٦٣.٨٣٧  عبد الحلیم یحیى عمر.١٣٥

األول  ٦٣.٧٧٤  د احمدكوثر خالد عب.١٣٦

األول  ٦٣.٧٦٦  فؤاد سالم ابراهیم علي.١٣٧

األول  ٦٣.٦٣٢  حازم محمد عكیل جاسم.١٣٨

األول  ٦٣.٦١٢  عبد اهللا احمد حمادة مطر.١٣٩

األول  ٦٣.٣٩  منى عبد اهللا حسن العبیدي.١٤٠

األول  ٦٣.٣٥٦  حسن محمود حسن ناصر.١٤١

األول  ٦٣.٣٢٨  قاسم عبد الكریم كاظم توحان.١٤٢

األول  ٦٣.٢٠٥   القادر محمد ال احمدعادل عبد.١٤٣

األول  ٦٢.٧٦١  شیرین علي جابر حمادي.١٤٤

األول  ٦٢.٥٩٣  اتور صلیوه نیقو جیكو البوبو.١٤٥

األول  ٦٢.٥٢٥  نیفین خالد جرجیس احمد الحدیدي.١٤٦

األول  ٦٢.٥٠١  رشید حمید صبار حسین.١٤٧

األول  ٦٢.٣٢٧  محمد محمود عبطان محمد.١٤٨

األول  ٦٢.٢٨٧  محمد طارق حمید الطائي.١٤٩

األول  ٦٢.١٧٩  سندس حسن علي كوثر.١٥٠

األول  ٦٢.٠٢٧  عبد الغفار احمد علي.١٥١

األول  ٦١.٨٦١  ندیم عبد اهللا احد الحیفي.١٥٢

األول  ٦١.٧١٧  فیان موفق فاضل علي.١٥٣

األول  ٦١.٣٨٧  شامل بشار خلف سمعو.١٥٤

األول  ٦١.١٣٥  مازن راضي حسون سرحان.١٥٥

ولاأل  ٦٠.٩٢٦  یوسف هیاس سمین رمضان.١٥٦

األول  ٦٠.٧٧١  رفعة سعد اهللا رجب محمد.١٥٧



)١٠- ٧(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

األول  ٦٠.٣٢٥  عبد اهللا محمد رمضان حمید.١٥٨

األول  ٦٠.٢٨٦  شذى محمد بلو حسین.١٥٩

األول  ٥٩.٨٠٨  محمد حامد علي حمد.١٦٠

األول  ٥٩.٧٨  اسماعیل بكر احمد شریف.١٦١

األول  ٥٩.٦٤٦  خضر حمود محمد الحافي.١٦٢

األول  ٥٩.٥٠٤  شاكر محمود عبد الهادي المعاضیدي.١٦٣

األول  ٥٨.٧٠٤  حذیفة ابراهیم محمد الجبوري.١٦٤

األول  ٥٨.٣٦٦  احمد معمر مجید.١٦٥

األول  ٥٨.٢٦٢  فهد سلیمان احمد محمد.١٦٦

األول  ٥٨.١٦٧  سردار حسن یاسین حسن.١٦٧

األول  ٥٧.٩٨٦  شیماء عبد االمیر حسین الموسى.١٦٨

األول  ٥٧.١٠٤  ن یونس عیدانایاد ذنو.١٦٩
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  : القانون                               القسم : الموصل                  الكلیة : الجامعة 

  )بكالوریوس: (الشهادة )                صباحي: (الدراسة 

  :               اسم دورة التخرج :         رقم وتاریخ األمر الجامعي ٢٠٠١-٢٠٠٠: سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني  ٧١.٨٨٥  نیفین نذیر بشیر عبد اهللا  .١

الثاني  ٧١.٨٥٢  عامر عبد محمود االسماعیل  .٢

الثاني  ٧١.٦٥٧  غیداء زكي سلیمان ابلحد  .٣

الثاني  ٧٠.٨٢  اسراء منیر طه البقال  .٤

الثاني  ٧٠.٠٤٣  لدین جاسمغادة سالم تاج ا  .٥

الثاني  ٦٨.٧٨  رباح عبد اللطیف عبوش حسین  .٦

الثاني  ٦٧.٨٦٥  رنا عصام ادریس محمد علي  .٧

الثاني  ٦٧.٠١٦  عبد اهللا احمد عادي  .٨

الثاني  ٦٥.٩٤٢  مثنى محمد هزاع اسماعیل  .٩

الثاني  ٦٤.٩٦٨  شیماء عباس فاضل شریف.١٠

نيالثا  ٦٤.٥٩٧  ایمن محمد شویش سعید الراوي.١١

الثاني  ٦٤.٢٥٤  سیبر احمد نذیر الدوسكي.١٢

الثاني  ٦٣.٩٣١  ولید جهاد جاسم جرجیس.١٣

الثاني  ٦٣.٥٨٦  أللهیبي نصرناظم خضیر محمد .١٤

الثاني  ٦٢.٧٨٩  رافع یوسف محیمید الزوید.١٥

الثاني  ٦٢.٦٧٤  السلیفاني  علي عبو حسوأمینة.١٦

الثاني  ٦١.٨٦٤  احمد محمد احمد صایل.١٧

الثاني  ٦١.٧٨٣  بد رمضانوجناء رزاق ع.١٨

الثاني  ٦١.٦٨٢  صفوان غانم داؤد محمد.١٩

الثاني  ٦١.٦٧٢  ألجمیليمان مصطاف فوزي سل.٢٠

الثاني  ٦١.٦٦٥  مها رمزي شیت.٢١

الثاني  ٦١.٤٣٨  محمد یوسف محیمید الزمید.٢٢

 في ٩٩٦١

١/١٠/٢٠٠١  



)١٠- ٩(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

ثانيال  ٦١.٤١٦  عوني حیدر محمد بني مصطفى.٢٣

الثاني  ٦١.٣٥٩  احمد طه حسین.٢٤

الثاني  ٦١.٢٧٨  انداز اسكندر حسن االتروشي.٢٥

الثاني  ٦١.٢٣٤  شهاب احمد منصور حسین.٢٦

الثاني  ٦١.١٧٦   محمد الجبورييسعد ادویز.٢٧

الثاني  ٦٠.٩٩٦  نادیة مصباح محمود داؤد.٢٨

الثاني  ٦٠.٩٤٦  داني جمال محمود الخالدي.٢٩

الثاني  ٦٠.٧٠٢  انرحاب غالب سعد اهللا سلط.٣٠

الثاني  ٦٠.٦٦٤  هیام یونس كریم یونس.٣١

الثاني  ٦٠.٥٧١  شیماء نجم عبد اهللا الزبیدي.٣٢

الثاني  ٦٠.٤٨٨  محمد شاكر محمود الجبوري.٣٣

الثاني  ٦٠.٢٤  عبد الموجود محمد  خضر عطیة.٣٤

الثاني  ٦٠.٠٩٦  احمد شاكر حسون.٣٥

الثاني  ٥٩.٨٠٨  زمزم محمد شریف فاضل.٣٦

الثاني  ٥٩.٧٣٧  ابراهیم عبوديعبد اهللا .٣٧

الثاني  ٥٩.٥٦٥  عماد حسن شرو حمو.٣٨

الثاني  ٥٨.٩٩٦  شاهین عبد العزیز احمد یوسف.٣٩

الثاني  ٥٨.٩٠٢  محمد صالح لیفان محمد.٤٠

الثاني  ٥٨.٨١٥  عباس عبد الرحمن احمد حمو.٤١

الثاني  ٥٨.٨٠١  حسین احمد علي اسود.٤٢

الثاني  ٥٨.٦٩  احمد عفیف محمد.٤٣

الثاني  ٥٨.٥٨٢  ز صدیق سلیمانریم فائ.٤٤

الثاني  ٥٨.٤٨٩  سعاد عزیز محمد صالح.٤٥

الثاني  ٥٨.٤٠٧  سالم ابراهیم علي الجبوري.٤٦

الثاني  ٥٨.٢٩  غصون محمد علي شیت.٤٧

الثاني  ٥٨.٢٨٧  شوكت عبد الوهاب شاكر العاني.٤٨

الثاني  ٥٨.١٠٩  جاسم موسى عبد اهللا باسل.٤٩



)١٠- ١٠(

   الذي تخرج منهالدور  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

الثاني  ٥٧.٧٢٦  قحطان اسود محمد مصطفى.٥٠

الثاني  ٥٧.٦٩  عمر ابراهیم ذنون یونس.٥١

الثاني  ٥٧.٥٣٣  خالد علي حسون حسن.٥٢

الثاني  ٥٧.٥٢٤  بیركول وهیب حسن محمد.٥٣

الثاني  ٥٧.٤٥٨  عال شكیب یحیى دالل باشي.٥٤

الثاني  ٥٧.٤٠٥  عماد محمد احمد محمد.٥٥

الثاني  ٥٧.٢٨٨   عبیداحسان هارون عثمان.٥٦

الثاني  ٥٧.١٦٩  رفعت محمد هالل حسین.٥٧

الثاني  ٥٧.١٣  حسن احمد علي حسین العكیدي.٥٨

الثاني  ٥٧.١١٢  سالم علي عداي جبر.٥٩

الثاني  ٥٦.٤٧٧  محمد رمضان صالح احمد.٦٠

الثاني  ٥٦.٢٦١  ابراهیم محمود عران الجبوري.٦١

الثاني  ٥٦.١٣  مهدي غازي الیاس الموسى.٦٢

الثاني  ٥٦.٠١٢   كطوف زغیر الزبیديساجدة.٦٣

الثاني  ٥٥.٨٩٦  بهاء مصطفى عبد رابي.٦٤

الثاني  ٥٥.٧٥٢  حسن عواد احمد رجع.٦٥

الثاني  ٥٥.٥٦٨  أیوب البجاريصهباء محمود .٦٦

الثاني  ٥٥.٤٤١  شالل اسماعیل معزو عفدي.٦٧

الثاني  ٥٥.٣٧٨  انیس نجم عبد اهللا المجمعي.٦٨

الثاني  ٥٤.٧٤  سجى نزار محمود.٦٩

  


