
)١٠- ١(

  :                               القسم القانون: الموصل                  الكلیة : الجامعة 

  )بكالوریوس: (الشهادة )                صباحي: (الدراسة 

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

  الدور الذي تخرج منه  لمعدلا  اسم الطالب الثالثي  ت

  األول٩٣.١٤٤فتحي علي فتحي الیاس            .١

  األول٩٠.١٣٩علي غانم ایوب  .٢

  األول٩٠.١٣٤موخمحمد حسن   .٣

  األول٨٦.٧٢٩مصطفى رمضان عبد القادر  .٤

  األول٨٦.٥٠٥مروة خلیل ابراهیم  .٥

  األول٨٤.٦١صفاء حسین عبداهللا  .٦

  األول٨٣.٨٣١یاسر محمد علي حمو  .٧

  األول٨٣.٤٠٤رؤى وعداهللا یونس عبداهللا  .٨

  األول٨٣.٠٩٥نور حیدر علي محمد الشالل  .٩

  األول٨٣.٠٥٦هاشم محمد احمد حمد.١٠

  األول٨٢.٥١٧سامان حسن علي سلمان.١١

  األول٨٢.٢٠١عماد عطیة حسین علي.١٢

  األول٨١.٥٧٤منار عبد الحافظ داؤد.١٣

  األول٨١.٢٢٤عبد المجید محمد حمودي.١٤

  األول٨٠.٨١٥رنا حیدر ایوب علي.١٥

  األول٨٠.٥٤٥صالحة جواد عمر.١٦

  األول٨٠.٢٩٢منال محمد احمد.١٧

  األول٧٩.٠٨٤سارة علي خلف.١٨

  األول٧٨.٨٦١حسام احمد بالل عرب.١٩

  األول٧٨.٧٧٦رشا جاسم محمد امین.٢٠

  األول٧٨.٤٤٦ذیاب جاسم محمد حسن.٢١

  ألولا٧٨.١٧١ایوب یوسف سالم.٢٢

١١٢٥٦

١/٧/٢٠٠٧في 



)١٠- ٢(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  األول٧٧.٣٢٧ذنون محمود حمادة.٢٣

  األول٧٧.٢٢٧مي زكریا خضر.٢٤

  األول٧٦.٤٥٥علي ابراهیم توفیق.٢٥

  األول٧٦.١٣٣حنان موفق یونس.٢٦

  األول٧٦.٠١١انتصار محمد علي فتح اهللا.٢٧

  األول٧٥.٦٤٧رغدة احمد خلیل.٢٨

  األول٧٥.٥٢٧د طه امیننعم ولی.٢٩

  األول٧٥.٣٤٥سكفان خضر حسین.٣٠

  األول٧٤.٨٧٢مخلف الجبوري محمد مجول عیسى.٣١

  األول٧٤.٨٠٨عبد العزیز نزال صالح حسین الطائي.٣٢

  األول٧٤.٦٧٦رشا عبد الصمد مصطفى البدراني.٣٣

  األول٧٤.٢٢اسراء محمد زكي جاسم الجنابي.٣٤

  األول٧٣.٨٦٧ائينشوان حازم محمد سعید الط.٣٥

  األول٧٣.٨٠٢رشا قیس محي الدین النعیمي.٣٦

  األول٧٣.٤٠٧طه علي محمد رمضان السبعاوي.٣٧

  األول٧٣.٢٨٣لیلى غانم نجم محمود ال زبیر.٣٨

  األول٧٢.٧٦٦محمد خضیر محمد مرفوع الناصر.٣٩

  األول٧٢.٧٦٤عدي جاسم محمد هزاع الجبوري.٤٠

  األول٧٢.٥٨٨عامر صبیح حجي توما مروكي.٤١

  األول٧٢.١٤٢یسرى محمد رومي عباوي المعماري.٤٢

  األول٧٢.١٢٦المنعم سلیمان عبدحسن الجبوري عبد.٤٣

  األول٧٢.٠٦٦رغدة محمد حامد محمد الجلبي.٤٤

  األول٧٢.٠٦٣سمیر خزعل مصطفى خلیل المولى.٤٥

  األول٧١.٧٥براء ظاهر حیدر عمر.٤٦

  األول٧١.٦٢٤هبة هزاع علي تحسین البدراني.٤٧

  األول٧١.٤١اكتفاء مالك محمد  المالكي.٤٨

  األول٧١.٣٨٧زهراء یوسف محمد اسماعیل المالح.٤٩



)١٠- ٣(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  األول٧٠.٣٧٩اوس عزاوي عبداهللا محمود الشیخو.٥٠

  األول٧٠.١٠٤زوزان اسماعیل یوسف الهسنیاني.٥١

  األول٧٠.٠٣٣لعالفرشا عصام احمدخلیل ا.٥٢

  األول٦٩.٦٩٨مهیدي النعیميغرو احمد برجس .٥٣

  األول٦٩.٤٠٨اسعد حسن جار الجبوري.٥٤

  األول٦٩.٠٥١جوان محمد صالح محمد السلمان.٥٥

  األول٦٨.٩٠٧جاسم شاحوذ جاسم المولىاحمد .٥٦

  األول٦٨.٥٢٥انسام اسماعیل محمد صالح االغا.٥٧

  األول٦٨.٥٠١لجبورياسامة علي ابراهیم مصطفى ا.٥٨

  األول٦٨.٤٢٣میس شمعون عیسى شبو بلو.٥٩

  األول٦٨.٣٧محمد احمد جاسم احمد الجبوري.٦٠

  األول٦٨.٢٩٥اسیل سعد غانم محمد العبیدي.٦١

  األول٦٨.٢٧٨ابراهیم خلدون عبد اللطیف الدلیشي.٦٢

  األول٦٨.٢٢خالدة عوید صالح حسین االحمد.٦٣

  األول٦٨.١٠٣د االتروشيبیان سعید عبد اهللا حمی.٦٤

  األول٦٨.٠٨٦انس عبد الكریم یونس الحیالي.٦٥

  األول٦٨.٠٦٢هدباء خیري علي حسین النجماوي.٦٦

  األول٦٨.٠٥٨سلیم حجي جردو.٦٧

  األول٦٧.٧٨٢رغد خزعل عبد سعید.٦٨

  األول٦٧.٣٩٩بسمان حمو حسن برو.٦٩

  األول٦٧.٠٧بسمة صدیق یونس ذنون الطائي.٧٠

  األول٦٦.٩٨٨بل احمد سلیم الدلیمياحمد مج.٧١

  األول٦٦.٨١١محمد میسر محمد غضبان الحیالي.٧٢

  األول٦٦.٧٧٧ فائز محي الدین احمد العباسيمروة.٧٣

  األول٦٦.٦٤٨اسماء صالح احمد سلطان.٧٤

  األول٦٦.٦٤٨ایدن محمد امین مصطفى العبدلي.٧٥

  األول٦٦.٦٢١ حسین جاسم النعیمي٧٦.٨



)١٠- ٤(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  الثالثياسم الطالب   ت

  األول٦٦.٤٥٩انسام سلیم مهدي صالح النویني.٧٧

  األول٦٦.١٢٨غانم سلمان ظاهر حسن الجبوري.٧٨

  األول٦٦.٠٨٥حسین عدنان محمد عبداهللا الجنابي.٧٩

  األول٦٦.٠٥شیرین فارس سعید علي الباجالین.٨٠

  األول٦٥.٩٥٦حسن محمود رشید محمود الكجاني.٨١

  األول٦٥.٧٥٩فارس ابراهیم جاسم محمد الحرداني.٨٢

  األول٦٥.٧٣٣فتحي یاسین محمد خالد الخفاجي.٨٣

  األول٦٥.٧١٩كرم الیاس كرومي حنا میخو.٨٤

  األول٦٥.٦٦٦علي نجم عبداهللا حسین.٨٥

  األول٦٥.٥٩٥رغد مؤید محمد یونس الراشدي.٨٦

  األول٦٥.٤٩٣قحطان صالح خلف حسین الخفاجي.٨٧

  األول٦٥.٢٨٢لف نواف خلف عبد اهللا الدلیميخ.٨٨

  األول٦٥.٠٧٨وسام جاسم محمد جاسم الحشماوي.٨٩

  األول٦٥.٠٠٧یحیى حمد عبد اهللا حمادة الجمیلي.٩٠

  األول٦٤.٨٧٨غائب محمد قادر عنیز ال دامسوا.٩١

  األول٦٤.٨٥٦نور ابراهیم عبد المجید الشمري.٩٢

  ولاأل٦٤.٧٠٥وفاء جمیل احمد معروف.٩٣

  األول٦٤.٧٠١علي خلیل ابراهیم حمادي الراوي.٩٤

  األول٦٤.٦١٨وائل الیاس رشید الیاس.٩٥

  األول٦٤.٥٠٧خالد ابراهیم حسو محمد الكوجري.٩٦

  األول٦٤.٤٩٨عامر محمد حسین .٩٧

  األول٦٤.٤٨٨محمود حسن یوسف احمد  المعماري.٩٨

  األول٦٤.٤٥زیاد صالح حمادي علي الدلیمي.٩٩

  األول٦٤.٣٥٩جم عبد اهللا حمید الجمیلياحمد ن.١٠٠

  األول٦٤.٠١٧غازي خلیل محمد اسماعیل الشیخالر.١٠١

  األول٦٣.٦٤٥بیداء صالح مصطفى احمد الدباغ.١٠٢

  األول٦٣.٥٧روندك حسن مصطفى البرواري.١٠٣



)١٠- ٥(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  األول٦٣.٤٧٨حسن الشمري دمحممحمد ناظم ابراهیم .١٠٤

  األول٦٣.٤٠٨قحطان عبود حسن صالح الحشماوي.١٠٥

  األول٦٣.٢٢فهد عبد العزیز حسن محمد الجبوري.١٠٦

  األول٦٢.٧٧٢حسین عباس ذنون حربي الربیعي.١٠٧

  األول٦٢.٦٧٩موسى حسین اسماعیل ابراهیم الزكو.١٠٨

  األول٦٢.٣٢٩احمد ابراهیم حمو ابراهیم الناصر.١٠٩

  األول٦٢.١٩٥ حسین الحمكویاسر یاسین سلیمان.١١٠

  األول٦٢.١٢٩مي خضر الیاس فتوحي شندخ.١١١

  األول٦١.٩٧شكریة غانم حسن عیسى العباسي.١١٢

  األول٦١.٩٣٣عماد عبد الغني ایوب محمد عرب.١١٣

  األول٦١.٧٨٣احمد اسماعیل مصطفى العبادي.١١٤

  األول٦١.٥٦٨دیانا بشیر عمر سلیمان الحمداني.١١٥

  األول٦١.٤٩٣احمد علي خلیل اسماعیل العاني.١١٦

  األول٦١.١٧٥هیثم محمود محمد عمیر الجبوري.١١٧

  األول٦١.١٤٨محمد رمضان ابراهیم بازو الطائي.١١٨

  األول٦١.١٤٦رشا اسامة محمد اسماعیل العبیدي .١١٩

  األول٦١.٠٠٨عثمان عبد الرحمن جاسم الجبوري.١٢٠

  األول٦١.٠٠٣اسراء محسن فتحي سلطان العبیدي.١٢١

  األول٦٠.٩٨٢نور خیر الدین نافع حسین الحیالي.١٢٢

  األول٦٠.٩٥٢افین ابراهیم محمد بیرموسى الشرفاني.١٢٣

  األول٦٠.٨٢٤رباح حسن محمد خلیفة الجبوري.١٢٤

  األول٦٠.٦٠٩وسام یوسف علي مصلح الجبوري.١٢٥

  األول٦٠.٤٦٦اسراء جاسم محمد خضیر الكبابجي.١٢٦

  األول٦٠.٣٥٧ن حمو القولمانعدنان فاضل حسی.١٢٧

  األول٥٩.٩٨٧دالیا فارس ابراهیم متي جلو.١٢٨

  األول٥٩.٩٦برزان عبد اهللا عبد عبد اهللا السبعاوي.١٢٩

  األول٥٩.٧٥سعید قاسم سعید عباس ال قاسم.١٣٠



)١٠- ٦(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  األول٥٩.٦١٩حسین حمید كاظم احمد الهیبي.١٣١

  األول٥٩.٤٣٤میسر عبد الكریم احمد الموسوي.١٣٢

  األول٥٩.٠٩احمد هشام احمد محمد االطرقجي.١٣٣

  األول٥٨.٩١٩جاسم محمد عباس طعمة الجبوري.١٣٤

  األول٥٨.٧٢٥عمر خلف حمید اسباك الدلیمي.١٣٥

  األول٥٨.٥٨٦ایاد یاسین خطاب بدر الجبوري .١٣٦

  األول٥٨.٥٠٨نعم ابراهیم اسماعیل خلیل الحالوجي.١٣٧

  األول٥٨.٣٣٨هندرین علي عبد اهللا البرواري.١٣٨

  األول٥٧.٨٥٨محمد عبدالرزاق محمد علي الجبوري.١٣٩

  األول٥٧.٧٨عبد الستار جدوع سعید محمد التمیمي.١٤٠

  األول٥٧.٥١٢كیالن احمدخلف وكاع االسحاقي.١٤١

  األول٥٧.٢٦٤محمد بدر صالح یاسین الجبوري.١٤٢

  األول٥٦.٨٨٦یبيعاصف غانم عبد اهللا اله.١٤٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



)١٠- ٧(

  :                               القسم القانون: الموصل                  الكلیة : الجامعة 

  )بكالوریوس: (الشهادة )                صباحي: (الدراسة 

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

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني٦٩.٥٩٧عبد الغفور كریم سعید  .١

  الثاني٦٧.٥٣٩هلس یونس عبد العزیز سلو  .٢

  الثاني٦٦.٨٠١قیدار احمد محمود محمد طاهر  .٣

  الثاني٦٦.١٩٥عبد العلیم محمد ربیع محل  .٤

  الثاني٦٦.٠٣صفا صالح خضر احمد  .٥

  الثاني٦٥.٧٤٢نغم امجد جرجیس سلیمان  .٦

  الثاني٦٥.٦٨عالء احمد خلف خوني  .٧

  الثاني٦٤.٦٢١عبداهللا عبد الستار محمد عبداهللا  .٨

  الثاني٦٣.٩٣٦حسن محمدخالد عبد اهللا   .٩

  الثاني٦٣.٤٠٦بالل حمید احمد حسین.١٠

  الثاني٦٢.٦٧٩موسى حسین اسماعیل ابراهیم الزكو.١١

  الثاني٦٢.٦٥١ابراهیم عبداهللا خضیرقصي .١٢

  الثاني٦١.٢١٩عبداهللا عبد الجبار حمودي الوزان.١٣

  الثاني٦١.٠٠٣رائد محمد عبد محمد.١٤

  الثاني٦٠.٨٣٨عقید سیف الدین محسن علي.١٥

  الثاني٦٠.٨٢٥كلودیا میخائیل حنان بولص.١٦

  الثاني٦٠.٨٢١دینا تحسین عثمان محمود.١٧

  الثاني٦٠.٧٣٦الحاحمد جاسم محمد ص.١٨

  الثاني٦٠.٧١٨تركي محمد حسن.١٩

  الثاني٦٠.٤٥٩یزن جوزیف رفو رجب.٢٠

  الثاني٦٠.٣٢٢شاكر محمود محمد.٢١

  الثاني٦٠.٣١٨عمر محمود عبداهللا.٢٢

٩/٣٣/١٦١١٦

١/١٠/٢٠٠٧في 



)١٠- ٨(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني٥٩.٩٧٥انغام حبیب رفو.٢٣

  الثاني٥٩.٩٥٦جاسم محمد معیوف خضیر.٢٤

  الثاني٥٩.٦٨٣مهند فاضل حسین علي.٢٥

  الثاني٥٩.٦١٧صفوان ولید حسن.٢٦

  الثاني٥٩.٣٦٨عبداهللا احمد مصطفى مطلك.٢٧

  الثاني٥٩.٣٢عصام محمد علي خضر.٢٨

  الثاني٥٨.٥١١احمد خلف صالح عطا اهللا.٢٩

  الثاني٥٨.٤٢٥بشیر عمر خضر صالح.٣٠

  الثاني٥٧.٩٧٨وسام عبد محمد ظاهر.٣١

  الثاني٥٧.٧٨٣خالد عبداهللا كرحوت دخیل.٣٢

  الثاني٥٧.٧٠٧ذنون طالل ذنون.٣٣

  الثاني٥٧.٦٧٦نكتل مجبل محمد طاهر.٣٤

  الثاني٥٧.٦٦٣سرمد حسن علي محمد.٣٥

  الثاني٥٧.٦٥١هبة صبحي سالم احمد.٣٦

  الثاني٥٧.٥٨٥حسام عبد محمد ظاهر.٣٧

  الثاني٥٧.٥٣٣عالء جمال خلیل اسماعیل.٣٨

  الثاني٥٧.٤٦١ سالم حمد عبداهللاحسین.٣٩

  الثاني٥٧.٤٢ثامر عبید حسن صالح.٤٠

  الثاني٥٧.٢٩١اسراء معاویة محمد.٤١

  الثاني٥٧.٢٣٥مهند شامل محمد مطر.٤٢

  الثاني٥٧.١٤٥راید ابراهیم خلو عزو.٤٣

  الثاني٥٧.٠٦٧طارق علي احمد صالح.٤٤

  الثاني٥٧.٠١٥عبداهللا اسعد عسكر جاسم.٤٥

  الثاني٥٦.٨٩٦داد صالح جاسمسلمان مق.٤٦

  الثاني٥٦.٧٣٣عالء الدین احمد علي العلي.٤٧

  الثاني٥٦.٧١٤عبد الغفور احمد عبدالعالي صالح.٤٨

  الثاني٥٦.٢٣٤محمد دالل عبداهللا حسن.٤٩



)١٠- ٩(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني٥٦.٢١عالء موفق رشید.٥٠

  الثاني٥٦.١٧نور طلعت احمد یوسف.٥١

  الثاني٥٦.٠٩٥عبد الستار احمد محمد العلي.٥٢

  الثاني٥٦.٠٣٤نعیم ماهر لفته حمیدان.٥٣

  الثاني٥٥.٨١٨ریاض احمد عطیة محمد.٥٤

  الثاني٥٥.٧٢٤مثنى خضر حبیب.٥٥

  الثاني٥٥.٥٠٦عدنان حمید خلیل محمد.٥٦

  الثاني٥٥.٤٩٣اهللا یوسف محمد عبدعبد الستار .٥٧

  الثاني٥٥.٣٩١یى یاسینمخلد صالح یح.٥٨

  الثاني٥٥.٣٥٣یخماهر موفق زویان مص.٥٩

  الثاني٥٥.٢٠٤امیر خلف عبداهللا.٦٠

  الثاني٥٥.١٩٣رعد نزال محمد حسین.٦١

  الثاني٥٥.٠٩٦ولید خالد عبید.٦٢

  الثاني٥٥.٠٣٦منذر حبیب حسن علي.٦٣

  الثاني٥٥.٠٢٣داؤد سلیم عواد.٦٤

  نيالثا٥٥.٠٠٧ولید بسیم عبود حسن.٦٥

  الثاني٥٥.٠٠٣سعید محمود سلیمان شیاع.٦٦

  الثاني٥٤.٩٣٨غسان بنیامین اسطیفان ابونا.٦٧

  الثاني٥٤.٣٩٧احمد جاسم محمد موسى.٦٨

  الثاني٥٤.٣٨٤كامل احمد سلمان.٦٩

  الثاني٥٣.٩٥٩هیثم احمد محمود شریف.٧٠

  الثاني٥٣.٨٢٧فرحان صالح محمد حسین.٧١

  لثانيا٥٣.٧١٩مروة علي محمود نجم.٧٢

  الثاني٥٣.٤٧٧عمر عباس علي محمد.٧٣

  الثاني٥٣.١٧٨جمال محمد خلف.٧٤

  الثاني٥٣.٠٢٨لدیه جداریة / رائد یونس فتحي دخیل.٧٥

  الثاني٥٢.٩١٦صباح حسن حسین كناص.٧٦



)١٠- ١٠(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني٥٢.٨٤٤كاظم مخلف فحیمي شهاب.٧٧

  الثاني٥٢.٠٦٣ة حسنیونس خلیل عطی.٧٨

  الثاني٥١.٥احمد خضر عباس ادهیش.٧٩

  الثاني٥١.٣٧٦حمد سلیمان خلفوسام .٨٠

  


