
)١٦- ١(

  :                               القسم القانون: الموصل                  الكلیة : الجامعة 

  )بكالوریوس: (الشهادة )       صباحي ومسائي: (الدراسة 

  :اسم دورة التخرج :                      رقم وتاریخ األمر الجامعي ٢٠٠٦- ٢٠٠٥: سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  عدلالم  اسم الطالب الثالثي  ت

  األول٨٨.١٩٤  محمد ناظم داؤد  .١

  األول٨٨.١٧٦دلشاد عبد الرحمن یوسف  .٢

  األول٨٦.٥٦١عامر مصطفى احمد  .٣

  األول٨٦.٠٧٦لمیاء هاشم سالم  .٤

  األول٨٢.٩٠١م/ شیماء جعفر محمد   .٥

  األول٨١.١٢٣محمد ریاض نائف  .٦

  األول٧٩.٢٦١م/ رضوان عبداهللا حامد   .٧

  األول٧٨.٥٥٢م/ حسین عزت داؤد   .٨

  األول٧٨.٤٧٧م/ ایهم فخري الدین حسین   .٩

  األول٧٨.٣٩٦م/ حسن عزیز محمد .١٠

  األول٧٧.٦٥٦محمود صالح حسین.١١

  األول٧٧.٤٩٢م/ سحر محمد ابراهیم .١٢

  األول٧٧.٢٣٤نوار نجیب توفیق.١٣

  األول٧٦.٩٨٣م/ محمد غالب حمدون .١٤

  األول٧٦.٧٠٦م/ رج حرافع زكم .١٥

  األول٧٦.٣٨٢سرى عبد الوهاب غزال.١٦

  األول٧٦.٣٠٩ریم هادي قاسم.١٧

  األول٧٦.١٥رنا امجد طه.١٨

  األول٧٥.٨٢٦خلیل حمید عبداهللا.١٩

  األول٧٥.٧٨عزت مصطفى محمد.٢٠

  األول٧٥.٧٧١ارام فرج الیاس.٢١

  األول٧٥.٢٤٤فرح نبیل خضر.٢٢

١١٦٦٩

١٦/٧/٢٠٠٦في 



)١٦- ٢(

  دور الذي تخرج منهال  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  األول٧٤.٩٣٣سماح برهان محمد.٢٣

  األول٧٤.٩٢٤م/ صباح عبداهللا فتحي .٢٤

  األول٧٤.٤٥٢م/ عمر عادل عمر .٢٥

  األول٧٣.٤٩٣م/ ریان احمد جاسم .٢٦

  األول٧٣.٤٢٩م/ عبد القادر علي حسین .٢٧

  األول٧٣.٣٩٩عماد ذنون ابراهیم.٢٨

  األول٧٣.٣٤٣ابراهیم داؤد رفو.٢٩

  األول٧٣.١٦٧م/ هشام سعید حسب اهللا .٣٠

  األول٧٣.٠٩٧هالة ناظم مصطفى.٣١

  األول٧٢.٩٥٤رغد خالد محي.٣٢

  األول٧٢.٧٩٨م/ حارث طارق رشید .٣٣

  األول٧٢.٥٧٨م/ صالح ویس احمد .٣٤

  األول٧٢.٥١٩علي حسین كعود.٣٥

  األول٧٢.٤٤٧بیداء خلف حسین علي.٣٦

  األول٧٢.٣٦٤م/ بركات ابراهیم سمو .٣٧

  األول٧٢.٣٥٩م/ سمیرة محمد ابراهیم .٣٨

  األول٧٢.٣١٦م/ حسن طالل یونس .٣٩

  األول٧٢.١١١سعد محمود خضر.٤٠

  األول٧١.٦٤ماجد صالح حسن.٤١

  األول٧١.٥٤٤طارق علي حسین.٤٢

  األول٧١.٣٢٣م/ نواف سوري محمود .٤٣

  األول٧١.٢١٣م/ علي حسین صالح عمر .٤٤

  األول٧١.٠٥٤م/ احمد زكر یحیى .٤٥

  األول٧٠.٩٤١م/ ایاد علي احمد .٤٦

  األول٧٠.٩٠٢عبد الرزاق عصمان اسماعیل.٤٧

  األول٧٠.٨٧٥م/ ابراهیم حسن احمد .٤٨

  األول٧٠.٧٨٦م/ عمر محمد طه .٤٩



)١٦- ٣(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  األول٧٠.٦٨٣تارة فرید فخر الدین.٥٠

  األول٧٠.٤٨١ م/بشار محمد صبري .٥١

  األول٧٠.٤٦٧م/ عبد القادر تیمور قادر .٥٢

  األول٧٠.٤٦١نور محمود عبد.٥٣

  األول٧٠.٤٤٤م/ محمد غني جاسم .٥٤

  األول٧٠.٣٠٢م/ عمار باسم سلیم .٥٥

  األول٧٠.٢٤سامي حاجي كحیط.٥٦

  األول٧٠.١١م/ سالم محمد محمود .٥٧

  األول٧٠.١١مها غانم حامد.٥٨

  األول٧٠.٠٤ حیدرایمان ظاهر.٥٩

  األول٧٠.٠٢٧ناظم محسن زكر.٦٠

  األول٦٩.٩٥٢م/ فارس نجم محمود .٦١

  األول٦٩.٩٠٦حارث مثنى یاسین.٦٢

  األول٦٩.٨٣٧م/ امیرة حمید عباس .٦٣

  األول٦٩.٨١٢منهل عبد الكریم حامد.٦٤

  األول٦٩.٧٥م/ یحیى خیري صالح .٦٥

  األول٦٩.٧١٤م/ محمد ابراهیم احمد .٦٦

  األول٦٩.٦٥٩سن وهاب احمدح.٦٧

  األول٦٩.٦٢٤الیاس خضیر محمد.٦٨

  األول٦٩.٥٩٩م/ یونس محمد احمد .٦٩

  األول٦٩.٤٥٦عبد الخالق اسماعیل علي.٧٠

  األول٦٩.٢٤٥م/ عبد القادر عفر محمد .٧١

  األول٦٩.٢٢٣م/ لؤي عبد الرزاق سلیمان .٧٢

  األول٦٩.١١٨رؤى فرج بطرس.٧٣

  األول٦٩.٠٩٨زهراء ریاض علي.٧٤

  األول٦٩.٠٦خلود حسین مرعي.٧٥

  األول٦٩.٠٣٤محمد فوزي ایوب.٧٦



)١٦- ٤(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  األول٦٩.٠٢٧روعة غانم سعداهللا.٧٧

  األول٦٨.٩٨نور مرعي حسن.٧٨

  األول٦٨.٩٧١مثنى جبل احمد.٧٩

  األول٦٨.٩٢ایمن كمال سیدو.٨٠

  األول٦٨.٩٠٨عیسى محمود ازغیر.٨١

  األول٦٨.٨١٣احمد زیدان حاكم.٨٢

  األول٦٨.٧٧٩م/ دعاء ادریس فاضل .٨٣

  األول٦٨.٧٥٦م/ عبد محمد خضیر .٨٤

  األول٦٨.٤٨٢م/ عمار منادي مرعي .٨٥

  األول٦٨.٤٦٤م/ یاسین غانم احمد .٨٦

  األول٦٨.٤٥عمر صباح احمد.٨٧

  األول٦٨.٤شهاب محمد شهاب.٨٨

  األول٦٨.٣٩ م/حسین نایف یحیى .٨٩

  األول٦٨.٣٧٢م/ صهیب مؤید یونس .٩٠

  األول٦٨.٣٤٩درید عارف سعدون .٩١

  األول٦٨.٣٣٩امامة عبد الرحمن ابراهیم.٩٢

  األول٦٨.٢٨٧م/ ساریة وعداهللا رجب .٩٣

  األول٦٨.٢٦٩م/ فراس مجبل جاسم .٩٤

  األول٦٨.٢٦رغد شوكت دهام.٩٥

  األول٦٨.٢٣٢م/ عماد یوسف خورشید .٩٦

  األول٦٨.٠٩٨م/ ناطق نافع صدیق .٩٧

  األول٦٧.٩٩٦م/ احمد سالم محمود .٩٨

  األول٦٧.٩٣٣م/ حسان یوسف ذنون .٩٩

  األول٦٧.٩٠٢فالح عبد صالح.١٠٠

  األول٦٧.٨١٤م/ زیاد مشعل سلطان .١٠١

  األول٦٧.٧٩٨م/ یونس شبیب نجم .١٠٢

  األول٦٧.٧٨٦عالیة عبداهللا انور.١٠٣



)١٦- ٥(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  األول٦٧.٥٦٩م/ اسماعیل احمد خلیف .١٠٤

  األول٦٧.٤٢م/ عمر سبهان محمد .١٠٥

  األول٦٧.٣٥٦م/ سرى عناد سعداهللا .١٠٦

  األول٦٧.٢٤٤سند هالل غانم.١٠٧

  األول٦٦.٩٤م/ داؤد سلیمان غانو .١٠٨

  األول٦٦.٨٣٨م/ صبحي عبد القادر سلیمان .١٠٩

  األول٦٦.٧٢٦م/ د سلیمان عبد المجید محمو.١١٠

  األول٦٦.٥٧٩م/ محمد عیسى علیان .١١١

  األول٦٦.٥١٥م/ دحام نوفل دحام .١١٢

  األول٦٦.٤٠٨طارق حسین علي.١١٣

  األول٦٦.٢٥٤م/ عامر مهدي صالح .١١٤

  األول٦٦.٢٣٩م/ انوار جیاد شحاذة .١١٥

  األول٦٦.١٩٨قیس محمد خلف.١١٦

  األول٦٦.١٣٨فیصل مشكو مراد.١١٧

  األول٦٦.١٠١جد بشیر محمد صالحام.١١٨

  األول٦٦.٠٠٣م/ ایوان توما زیا .١١٩

  األول٦٥.٩٧٢م/ محمود مراد ابراهیم .١٢٠

  األول٦٥.٩٥٣م/ یونس عبد السالم جلیل .١٢١

  األول٦٥.٩٣٢م/ ل سطام یاحمد سه.١٢٢

  األول٦٥.٧٥١محمد محمود صالح.١٢٣

  األول٦٥.٧٤٧م/ محمد خزعل حسین .١٢٤

  األول٦٥.٤٧٦م/ داهللا سهیل احمد عب.١٢٥

  األول٦٥.٤١٨زینب شكر محمود.١٢٦

  األول٦٥.٣٢صالح علي محمد.١٢٧

  األول٦٥.٢٩٥م/ علي ابراهیم علي .١٢٨

  األول٦٥.٢٨٨م/ سنان فخري احمد .١٢٩

  األول٦٥.٢٦م/ عبد الرزاق علي عزیز .١٣٠



)١٦- ٦(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  األول٦٥.٢١٨م / نجالء سلیمان مجید.١٣١

  األول٦٥.١٢٦صعب عبد العزیز یوسف.١٣٢

  األول٦٤.٩٨٩میسر مزعل طلفاح.١٣٣

  األول٦٤.٩٨١م/ علي عبداهللا حمادي .١٣٤

  األول٦٤.٩٦م/ مظهر محمود مصطفى .١٣٥

  األول٦٤.٧٣١م/ حسام عز الدین احمد .١٣٦

  األول٦٤.٧١١نور خالد حمید.١٣٧

  األول٦٤.٦٦٦م/ ایاد هاشم یحیى .١٣٨

  األول٦٤.٥٨٨م/ نادیة یونس علي .١٣٩

  األول٦٤.٥٧٢اسراء اسامة محمد سعید.١٤٠

  األول٦٤.٤٨٥م/ سهیل عزیز طعمة .١٤١

  األول٦٤.٤٦٤سالم عز الدین سعید.١٤٢

  األول٦٤.٣٣٢هبة امجد عبد الخالق.١٤٣

  األول٦٤.٢٠٨میادة فاروق عبداهللا.١٤٤

  األول٦٤.٢٠٤ایمن عبداهللا احمد.١٤٥

  األول٦٤.١٧٤رزید وكاع خض.١٤٦

  األول٦٤.١٣م /  احمدسفیان نجم عبد.١٤٧

  األول٦٤.٠٨٣م/ طالل توفیق مصطفى .١٤٨

  األول٦٤.٠٦٦م/ بسمة حكمت طه .١٤٩

  األول٦٤م/ خیري مجید اسماعیل .١٥٠

  األول٦٣.٨٩٤م/ محمد صالح محمد عبید .١٥١

  األول٦٣.٨٧٤م/ عبد الجلیل محمد عمر .١٥٢

  لاألو٦٣.٦قصي عائد نایف.١٥٣

  األول٦٣.٥٧٦احمد عبد الواحد محمد.١٥٤

  األول٦٣.٤٦١م/ نبیل اشرف انور .١٥٥

  األول٦٣.٤٥٣م / بشار محمد رشید .١٥٦

  األول٦٣.٤٢٩طه محمد عبد.١٥٧



)١٦- ٧(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  األول٦٣.٢٩م/ عبد الوهاب حمودي سعید .١٥٨

  األول٦٣.٢٢٥م/ سالم علي بكر .١٥٩

  األول٦٣.١٨٩م/ بسام محمود عبد .١٦٠

  األول٦٢.٩٥٢م/ خالد عبد الرحمن مرعي .١٦١

  األول٦٢.٩٠٥روني الیاس عزیز.١٦٢

  األول٦٢.٩٠٥م/ اسماعیل ناصر اسماعیل .١٦٣

  األول٦٢.٨٢٤م/ مصعب محمد عبد القادر .١٦٤

  األول٦٢.٨٢٢م/ محمد فارس احمد .١٦٥

  ألولا٦٢.٨٠٩م/ ایاد عبد الرحمن ابراهیم .١٦٦

  األول٦٢.٧٨١م/ عبد المجید قاسم احمد .١٦٧

  األول٦٢.٧٢محمود حسین علي.١٦٨

  األول٦٢.٦٩٢م/ ولید حجي رشو .١٦٩

  األول٦٢.٦١٤م/ عامر نجرس عبداهللا .١٧٠

  األول٦٢.٦١٣م/ جنائن سعد الدین محمد .١٧١

  األول٦٢.٥٩٩م/ نصرت جعفر جمعة .١٧٢

  األول٦٢.٥٧٩م/ صهیب خالد جاسم  .١٧٣

  األول٦٢.٥٧٢م/ مد عبداهللا فتحي مح.١٧٤

  األول٦٢.٥٦٤رشا خالد محي.١٧٥

  األول٦٢.٤٩٤م/ بالل بهجت جلیل .١٧٦

  األول٦٢.٤٥٧عدي مفلح جراد.١٧٧

  األول٦٢.٤٣٩غسان عبد اللطیف عبداهللا.١٧٨

  األول٦٢.٤٢٧عوف عبد الرحمن ابراهیم.١٧٩

  األول٦٢.٣٤٥م/ فا ضل احمد حسكو .١٨٠

  األول٦٢.٢٧٦م/ ربیع جمعة ذیاب .١٨١

  األول٦٢.٢٤٧م/ ابراهیم محمود حسین .١٨٢

  األول٦٢.١٦٢م/ خالد عبید نشمي .١٨٣

  األول٦٢.١٤٥م/ فنر حازم عزیز .١٨٤



)١٦- ٨(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  األول٦٢.١٢نور عادل محمد یونس.١٨٥

  األول٦٢.٠٧٩م/ قحطان ابراهیم عثمان .١٨٦

  األول٦٢.٠٤٩دشیماء سامي داؤ.١٨٧

  األول٦٢.٠٠٩م/ حارث طه یاسین .١٨٨

  األول٦١.٨٤١م/ ولید محمد خلف .١٨٩

  األول٦١.٧٤٨اثیر قیس صبري.١٩٠

  األول٦١.٦٤١م/ حامد سعید داؤد .١٩١

  األول٦١.٥٩٧م/ ماجد مقداد عزیز .١٩٢

  األول٦١.٤٢٧م/ حسین احمد عادي .١٩٣

  األول٦١.٣٥٦م/ طارق طه حمید .١٩٤

  األول٦١.٣٢٣م/ ن احمد حاتم یاسی.١٩٥

  األول٦١.٣٢م/ شیماء صالح حسن .١٩٦

  األول٦١.٣١٧م/ نغم لقمان ذنون .١٩٧

  األول٦١.٣٠٠م/ محمد علي احمد .١٩٨

  األول٦١.٢٢٩م/ یوسف احمد سعید .١٩٩

  األول٦١.١٩٤م/ محمد احمد محمد .٢٠٠

  األول٦١.١١٩م/ حسن علي حسین .٢٠١

  األول٦١.٠٧م/ االء سهیل محسن .٢٠٢

  األول٦١.٠٤٧م/ هدى عبد العظیم كردي .٢٠٣

  األول٦١.٠٤م/ عامر حمد سلیمان .٢٠٤

  األول٦١.٠٣٣م/ المثنى دحام مجید .٢٠٥

  األول٦١.٠٢٥م/ محمد یونس محمود .٢٠٦

  األول٦٠.٩٦٣م/ بسام سامي حمدي .٢٠٧

  األول٦٠.٨٥٥فاضل جبر حمود.٢٠٨

  األول٦٠.٨١١م/ حسن حسین حسن .٢٠٩

  األول٦٠.٧٥١م/ بشار سالم ابراهیم .٢١٠

  األول٦٠.٦٧٣م/ ایمن نافع ذنون .٢١١



)١٦- ٩(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  األول٦٠.٦٧٢م/ صفاء عبد الكریم قاسم .٢١٢

  األول٦٠.٦٧م/ یونس ابراهیم اسماعیل .٢١٣

  األول٦٠.٦٦٥م/ یوسف غانم محمود .٢١٤

  األول٦٠.٦٣٨احمد هادي مدلول.٢١٥

  األول٦٠.٥٩٤م/ صباح مخلف حداوي .٢١٦

  األول٦٠.٥٨٢م/ محمد ناظم شحاذة .٢١٧

  األول٦٠.٥٥٣م/ میالد تقي عباس .٢١٨

  األول٦٠.٤٢٢م/ عال حكمت محمد سعید .٢١٩

  األول٦٠.٤١٣م/ رعد خلف میرزا .٢٢٠

  األول٦٠.٤١٢م/ نغم عبد الستار حسین .٢٢١

  األول٦٠.٣٩٢/ جعفر محمد سعید .٢٢٢

  األول٦٠.٣٥٥م/ معاذ محمد یعقوب .٢٢٣

  األول٦٠.٢٩٥م/ عزام طه عبد .٢٢٤

  األول٦٠.٢٠٥م/ محمود رجب عواد .٢٢٥

  األول٦٠.١٩٨م/ مرعي حسن علي .٢٢٦

  األول٦٠.١٣٥جاسم محمد محمود.٢٢٧

  األول٦٠.٠٩م/ ولید خالد محمد .٢٢٨

  األول٥٩.٩١م/ یوسف ابراهیم بادر .٢٢٩

  األول٥٩.٨٦٥م/ محمد عیادة شاهین .٢٣٠

  األول٥٩.٨٥٣م/ عبد الباسط محمد میاح .٢٣١

  األول٥٩.٨١م/ احمد بالل محمود .٢٣٢

  األول٥٩.٨٠٥م/ محمد صالح ابراهیم  .٢٣٣

  األول٥٩.٧٩٤احمد حسن عبود.٢٣٤

  األول٥٩.٧٦٤م/ لیث احمد علي .٢٣٥

  األول٥٩.٧٥٥م/ جمال عبد الغني عبد الرحمن .٢٣٦

  األول٥٩.٧٤٧م/ ابتهال شكر زكر .٢٣٧

  األول٥٩.٧٢٣م/ اسماعیل ابراهیم رحیل .٢٣٨



)١٦- ١٠(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  األول٥٩.٦٨٦م/ محمود صالح محمد .٢٣٩

  األول٥٩.٦٧٤م/ ابو ذر منذر كمال .٢٤٠

  األول٥٩.٦٠٩م/ صفوان ادریس حسین .٢٤١

  األول٥٩.٥٨٢م/ فرحان  احمید عباس .٢٤٢

  األول٥٩.٥٧٢م / عمار نمرود حبیب.٢٤٣

  األول٥٩.٥٥٢م/ طه حسین محمد .٢٤٤

  األول٥٩.٥٠٦م/ عبد الرحمن مال محمد طاهر .٢٤٥

  األول٥٩.٤٥٤م/ راكان محمد عبد الرحمن .٢٤٦

  األول٥٩.٢٨٣م/ حال فاضل محمود .٢٤٧

  األول٥٩.١٥٣م/ حسین عكلة علي .٢٤٨

  األول٥٩.٠٣٥م/ فیصل تمر علي .٢٤٩

  األول٥٨.٩٨٣عال عبد الرحمن یوسف.٢٥٠

  األول٥٨.٩٢م/ اثیر رجب مهدي .٢٥١

  األول٥٨.٨٧٦م/ اسود مجید احمد .٢٥٢

  األول٥٨.٨٤٥نجالء اسماعیل محمود.٢٥٣

  األول٥٨.٨٢٩م/ صفوان احمد سلطان .٢٥٤

  األول٥٨.٨٢٦م/ سربست احمد ابراهیم .٢٥٥

  األول٥٨.٨١١م/ قاسم محمد عبود .٢٥٦

  األول٥٨.٧٧٧م/ مصعب محمد یونس .٢٥٧

  األول٥٨.٧٧عمر عبد الرحمن جعفر.٢٥٨

  األول٥٨.٧٣٩م/ زیاد محمد سلیمان .٢٥٩

  األول٥٨.٧٢٩م/ اسامة جمعة علي .٢٦٠

  األول٥٨.٦٤٤م/ محمد جمیل موسى .٢٦١

  األول٥٨.٥٩٥م/ احمد مجبل حمد اهللا .٢٦٢

  األول٥٨.٥٠٥م/ فراس بالل جاسم .٢٦٣

  األول٥٨.٥٠٥عامر تركي احمد.٢٦٤

  األول٥٨.٥م/ علي ماهر حمید .٢٦٥



)١٦- ١١(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  األول٥٨.٣٩٨سیف جبر احمد.٢٦٦

  األول٥٨.٣٧١م/ محمد سعدون اسود .٢٦٧

  األول٥٨.٣٤١م/  محمد هداوي عبداهللا .٢٦٨

  األول٥٨.٢٩٩م/ احمد حادي عبداهللا .٢٦٩

  األول٥٨.١٣٧لقمان محمود صالح.٢٧٠

  األول٥٨.١٣٥م/ عبداهللا فتحي علي .٢٧١

  األول٥٨.١٠٨م/ كمال محمد حسن .٢٧٢

  األول٥٨.٠٣٩م/ فالح غضوي تومان .٢٧٣

  األول٥٧.٨٤١م/ اشرف عماد الدین شریف .٢٧٤

  األول٥٧.٨٣٥مازن نشأت محمود.٢٧٥

  األول٥٧.٦٦٩م/ فیصل نایف محمد .٢٧٦

  األول٥٧.٦٤٣م/ عبد الغني محمد عبد الحمید .٢٧٧

  األول٥٧.٦٢٨م/ محمد حمید اسماعیل .٢٧٨

  األول٥٧.٥٨م/ یاسر یونس سلطان .٢٧٩

  األول٥٧.٥٧٩م/ خالد محمد حسین .٢٨٠

  األول٥٧.٥٢١معن یوسف شریف.٢٨١

  األول٥٧.٤٧٧م/ عمار نافع غانم .٢٨٢

  األول٥٧.٤٢م/ شیماء حسن احمد .٢٨٣

  األول٥٧.٣٨٣م/ نور احمد طلعت .٢٨٤

  األول٥٧.٣٦٣م/ عمر عزت طه .٢٨٥

  األول٥٧.٣٥٧م/ دون صفوان حسین حم.٢٨٦

  األول٥٧.٣١٦م/ سن علي احمد هفالح .٢٨٧

  األول٥٧.٣٠١م/ فالح جاسم محمد .٢٨٨

  األول٥٧.٢٢٥م/ حمزة فتاح كلحي .٢٨٩

  األول٥٧.١٥٩م/ محمد نجم محمد تقي .٢٩٠

  األول٥٧.١١٣م/ احمد سلیمان حسین .٢٩١

  األول٥٧.٠٨٧عالء محسن عباس.٢٩٢



)١٦- ١٢(

  الدور الذي تخرج منه  لالمعد  اسم الطالب الثالثي  ت

  األول٥٦.٩١٧م/ كامیران عز الدین جانكیز .٢٩٣

  األول٥٦.٩١٥م/ ایمن محمد احمد .٢٩٤

  األول٥٦.٨٨٤فالح ابراهیم خلیل.٢٩٥

  األول٥٦.٨٥٥م/ سالم محمد خضر .٢٩٦

  األول٥٦.٨٠٨م/ سرمد عبد الحمید علي .٢٩٧

  األول٥٦.٦٥٣م/ نزار سامان محمود .٢٩٨

  األول٥٦.٥٩٩م/ د حازم ذعیذع حمو.٢٩٩

  األول٥٦.٥٩١حسام خلیل ابراهیم.٣٠٠

  األول٥٦.٥٨٢م/ احمد خلف حسین .٣٠١

  األول٥٦.٥٨١م/ خسرو اسعد جانكیز .٣٠٢

  األول٥٦.٥٧٥م/ داؤد سالم مولود .٣٠٣

  األول٥٦.٥١٨م/ علي عباس عبدي .٣٠٤

  األول٥٦.٥١م/ ضرغام محمود طه .٣٠٥

  األول٥٦.٤٨٥الرا فخري خضیر.٣٠٦

  األول٥٦.٤٨م/ هر انهاب صالح مز.٣٠٧

  األول٥٦.٤٣٤م/ سمیر عبد الجبار صالح .٣٠٨

  األول٥٦.٤٣٣م/ معن جمیل محمد یونس .٣٠٩

  األول٥٦.٣٤٢م/ رائد سعید احمد .٣١٠

  األول٥٦.٢٤٧م/ ماهر حسین علو .٣١١

  األول٥٦.١٩م/ محمد خالد محمد سعید .٣١٢

  األول٥٦.٠٤٣م/ عبداهللا جار عبود .٣١٣

  األول٥٥.٩٦٢م/ محمد مجید خالد .٣١٤

  األول٥٥.٩٥٣م/ عماد كاظم نعاس .٣١٥

  األول٥٥.٩٢م/ مهند ولید فیصل .٣١٦

  األول٥٥.٩١٤م/ احسان خلف علو .٣١٧

  األول٥٥.٧٦١م/ صالح عالوي محسن .٣١٨

  األول٥٥.٦٧بشیر یحیى رشید.٣١٩



)١٦- ١٣(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  األول٥٥.٦٠٢م / كامل محمد احمد.٣٢٠

  األول٥٥.٣٣٨م/ ایاد طامي عبد الهادي .٣٢١

  األول٥٥.٢٤٧م/ صكبان خلیل رشید .٣٢٢

  األول٥٥.٢٣٥م/ معاذ جرجیس محمد .٣٢٣

  األول٥٥.١٦١م/ جمال محسن شیت .٣٢٤

  األول٥٥.٠٢٨م/ زید الزم علي .٣٢٥

  األول٥٤.٩٨٨م/ جمال جاسم علي .٣٢٦

  األول٥٤.٩٤٣م/ سعد جاد اهللا حمود .٣٢٧

  األول٥٤.٧٥٧م/ ن علي یوسف فالح حس.٣٢٨

  األول٥٤.٧٤م/ عادل علي برجس .٣٢٩

  األول٥٤.٧١٢م/ تیسیر عدنان ادریس .٣٣٠

  األول٥٤.٧١١م/ قحطان رسول حسو .٣٣١

  األول٥٤.٠٦٣م/ اهللا احمد  عبد احمد.٣٣٢

  األول٥٣.٨٢٧م/ سعود صالح حسن .٣٣٣

  األول٥٣.٧٤٦م/ حسن احمد بیرولي .٣٣٤

  األول٥٣.٧١١م/ یسان صفر محمد ن.٣٣٥

  األول٥٣.٤٩٧م/ جالل محمد خلیف .٣٣٦

  األول٥٣.٤٨م/ محمد صالح حسین .٣٣٧

  األول٥٣.٤٤٢م/ بشار مشعل حامد .٣٣٨

  األول٥٢.٢٤٥م/ محمد سالم محمود .٣٣٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



)١٦- ١٤(

  :     القسم                           القانون: الموصل                  الكلیة : الجامعة 

  )بكالوریوس: (الشهادة )       صباحي ومسائي: (الدراسة 

  :اسم دورة التخرج :                      رقم وتاریخ األمر الجامعي ٢٠٠٦- ٢٠٠٥: سنة التخرج 

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت

الثاني٥٩.٣٦٨م/ محمد منیر خضر .١

الثاني٥٨.٠٤٣م / خلف عبداهللا صالح.٢

الثاني٥٧.٩٦م/ عاصمة محمد غزال .٣

الثاني٥٧.٦٤٣م/ خالد عاكوب عبداهللا .٤

الثاني٥٧.٤٨٨م/ اسیل عبد األله رحیم .٥

الثاني٥٧.١٧٨م/ محمد طاهر احمد .٦

الثاني٥٧.٠٧١م/ سعدي صالح حمد .٧

الثاني٥٦.٩٨٣م/ محمود یونس حمد .٨

الثاني٥٦.٨٦٩م/ حمزة حسن خضر .٩

الثاني٥٦.٥٦٤م/ ریان زینو ذنون .١٠

الثاني٥٦.٥٢٢عالوي حسین هالل.١١

الثاني٥٦.١٦٦م/ قائد حمدي علو .١٢

الثاني٥٦.٠٦٣م/ تحسین خلف كجان .١٣

الثاني٥٥.٨٤١م/ مهند سالم حمادي .١٤

الثاني٥٥.٨٢٤م/ احمد مظهر احمد .١٥

الثاني٥٥.٧٣٨م/ تافكة شاكر خضر .١٦

الثاني٥٥.٥٧٤م/ احمد عارف احمد .١٧

الثاني٥٥.٥٤٤م/ باسم عطیة شكر .١٨

الثاني٥٥.١٨٤م / انتصار حسن قاسم  .١٩

الثاني٥٥.١٢٤م/ زیاد رمزي كامل .٢٠

الثاني٥٤.٩٧١م/ عبداهللا صالح الدین عبداهللا .٢١

الثاني٥٤.٩٥١م/ محمد بكر طه .٢٢

١٥٦٩١

٢٥/٩/٢٠٠٦في 



)١٦- ١٥(

الذي تخرج منهالدور المعدلاسم الطالب الثالثيت

الثاني٥٤.٩١٧م/ عماد محمود علي .٢٣

الثاني٥٤.٨٩٧م/ رؤى موفق عبدالللطیف .٢٤

الثاني٥٤.٨١٩م/ رضوان محمد علي هادي .٢٥

الثاني٥٤.٧٢٧م/ هاني صالح خضر .٢٦

الثاني٥٤.٥٩٢م/ احمد زهیر حازم .٢٧

الثاني٥٤.٥٦٨م/ نزار طلب یاسین .٢٨

الثاني٥٤.٤٦٦فالح طرفة نجم.٢٩

الثاني٥٤.٤٣م/ مثنى مصطفى طه .٣٠

الثاني٥٤.٣م/ ناصر مد اهللا تركي .٣١

الثاني٥٤.٢٠١م/ عمر هانم شریف .٣٢

الثاني٥٤.١٠٩م/ ادریس سلیمان بیرم .٣٣

الثاني٥٤.٠٩٦م/ زهراء هاشم محمد .٣٤

الثاني٥٤.٠١٣م/ زید خالد فتحي .٣٥

الثاني٥٣.٩٩٨م/ فائز احمد عبد .٣٦

الثاني٥٣.٩٧٢م/ راهیم صالح عبداهللا اب.٣٧

الثاني٥٣.٦٣٨م/ جمعة سالمة مصطاف .٣٨

الثاني٥٣.٦٢٥م/ قیس سالم سلیمان .٣٩

الثاني٥٣.٥٣٦م/ ابراهیم صالح احمد .٤٠

الثاني٥٣.٣٥٢م/ ولید علي خلیل .٤١

الثاني٥٣.٣٥١م/ عراك رشید حامد .٤٢

الثاني٥٣.٣٤٥علي حسین نایف.٤٣

الثاني٥٣.٣٠٥م/ ت عبد المجید عدي جود.٤٤

الثاني٥٣.١٩١م/ صدام ابراهیم محمد .٤٥

الثاني٥٣.١٢٥م/ یاسین محمد امین .٤٦

الثاني٥٢.٧٨٢م/ محمد جمعة حسن .٤٧

الثاني٥٢.٥٧٩م/ ریاض عبداهللا یاسین .٤٨

الثاني٥٢.٥٠٤م/ سیف عز الدین محمد .٤٩



)١٦- ١٦(

تخرج منهالدور الذي المعدلاسم الطالب الثالثيت

الثاني٥٢.٤٢٩م/ تیمور سالم دخیل .٥٠

الثاني٥٢.٣٩٥م/ خالد محمد ادیب .٥١

الثاني٥٢.٣٨٩م/ احمد انور شهاب .٥٢

الثاني٥٢.٢٩١م/ محمد عزو علي .٥٣

الثاني٥١.٨٨٢م/ ایهم حامد سلمان .٥٤

الثاني٥١.٧٦٧م/ ایهاب شاكر محمود .٥٥

الثاني٥١.٣٠٥م/ اكرم محمد سعید .٥٦


