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  :                               القسم القانون: الموصل                  الكلیة : الجامعة 

  )بكالوریوس: (الشهادة )                 مسائي: (الدراسة 

  :اسم دورة التخرج :                      رقم وتاریخ األمر الجامعي ٢٠٠٠- ١٩٩٩: سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  األول   ٨٣.٥٩٦  یونس صالح الدین محمد علي   .١

  األول  ٨٠.٣٨٤  رواء یونس محمود عبد اهللا   .٢

  األول  ٨٠.٢٤٩  یعقوب یوسف یوسف بهنام   .٣

  األول  ٧٨.٤٨٢  فاتن جاسم محمد حسین   .٤

  األول  ٧٨.٤٣٤  نجالء حنا رؤوف ننیس   .٥

  األول  ٧٧.٤٦٨  عمر خلیل إبراهیم عبد اهللا   .٦

  األول  ٧٥.١٨٥  طارق عبد القادر حسین علي   .٧

  األول  ٧٤.٢٢١  فریق عبد الوهاب عبد اهللا حسین   .٨

  األول  ٧٤.١٣٥  عائد صالح خضر سیفدین   .٩

  األول  ٧٣.٩٨٧  ریان زهیر شاكر عبد الرحمن .١٠

  األول  ٧٣.٨٧٥  حمزة حیدر حسن حسن .١١

  األول  ٧٣.٠٠٩  د علي یعبد اهللا ذنون أحم.١٢

  األول  ٧٢.٨٣٦  ن محمد بالل خلف رمضا.١٣

  األول  ٧٢.٨٢٣  عبد الستار أسعد جانكیز حاجي .١٤

  األول  ٧٢.٤٤٨  مصطفى محمد صالح یونس .١٥

  األول  ٧٢.٤٤٤  حسین طه حسین أحمد .١٦

  األول  ٧٢.١٥٨  فواز جاسم محمد حسین .١٧

  األول  ٧١.٩٦١  كواكب محمد جاسم محمد .١٨

  األول  ٧١.١٩٠  حسن موسى خضر جربو .١٩

  األول  ٧١.١٢٦  ونس محمد عبد اهللا أیاد ی.٢٠

  األول  ٧١.٠٢٢  سمیر محمد سعید علو .٢١

  األول  ٧٠.٦٢٠  فراس تحسین محمد عبد اهللا .٢٢

٩/٣٣/٥٠٦٢

٢٢/٦/٢٠٠٠في 



)٧- ٢(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  األول  ٧٠.٣٣٣  سالم سعید یونس مصطفى .٢٣

  األول  ٧٠.٢٢٨  قاسم عزت سلمان كاظم .٢٤

  األول  ٧٠.٠٣٠  بكر حازم بكر أحمد .٢٥

  األول   ٦٩.٩٩١  شیماء وعد اهللا علي عبد اهللا .٢٦

  األول   ٦٩.٦٩٩  ندى بهنام شرف نیسان .٢٧

  األول  ٦٩.٦٥٣  خلیل یوسف جندي كجل .٢٨

  األول  ٦٩.٤٣٢  یوحنا یوسف توما بوسا .٢٩

  األول  ٦٨.٩٦١  محمد نزار إسماعیل بهاء الدین .٣٠

  األول  ٦٨.٧٩٧  عمار أحمد مصطفى أحمد .٣١

  األول  ٦٨.٦٨٧  هللا حسین علي ماهر عبد ا.٣٢

  األول  ٦٨.٦٨١  جاسم محمد هالل داؤد .٣٣

  األول   ٦٨.٠٠٩  نشوان ذنون سعد اهللا نجم .٣٤

  األول  ٦٧.٧١٣  نذیر عمر عبد اهللا رشید .٣٥

  األول  ٦٧.٦٢٦  سبهان خلف علي صالح .٣٦

  األول  ٦٧.٥٢٩  أیاد سالم عبد سلیمان .٣٧

  األول  ٦٧.٥٢٦  فائز عبد میخا هرمز .٣٨

  األول  ٦٧.٣٨٧   خلف حمید أسباك حسین.٣٩

  األول  ٦٧.٢٥٠  خلف صالح یوسف شالل .٤٠

  األول  ٦٦.٧٤١  زیاد رشید فارس یونس .٤١

  األول  ٦٦.٦٤٩  علي حسین سلمان كاظم .٤٢

  األول  ٦٦.٥٩٧  علي أحمد علي حسین .٤٣

  األول  ٦٦.٥٦٤  خضیر ألیاس علوش محمد .٤٤

  األول  ٦٦.٤٣٦  عبد العظیم حمدون أحمد شالش .٤٥

  األول  ٦٦.٢٠٤   محمد نذیر یحیى سحر.٤٦

  األول  ٦٦.١٥١  صدام محمد حمید علي .٤٧

  األول  ٦٥.٦٦٢  میسر محمد صالح فائق .٤٨

  األول  ٦٥.٦٥١  ساهرة محمد جاجان محمد .٤٩



)٧- ٣(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  األول  ٦٥.٤٧٩  موفق عبد حمد یونس  .٥٠

  ألولا  ٦٥.٤٥٩  محمود علي محمد مصطفى  .٥١

  األول  ٦٥.٤٥٤  علیاء خالد ذنون خضر  .٥٢

  األول  ٦٥.٢٣٥  محمد نظام الدین محمود مصطفى   .٥٣

  األول  ٦٥.١٦٧  ولید موفق نجم عبد اهللا  .٥٤

  األول  ٦٥.١٠٣  یسرى محمد بشیر عبد الكریم  .٥٥

  األول  ٦٤.٩٧١  عبد الحمید جاسر عبد الحمید البلو  .٥٦

  األول  ٦٤.٩٠٣  مصطفى ذنون یونس مال ذنون  .٥٧

  األول  ٦٤.٨٣٣  سمیر سلطان إسماعیل إبراهیم  .٥٨

  األول  ٦٤.٧٠٨  أحمد نوح طه حسن  .٥٩

  األول  ٦٤.٢٤٩  سعد صالح عیسى أحمد  .٦٠

  األول  ٦٤.٠٩٩  فاطمة حسین علي حسن  .٦١

  األول  ٦٤.٠٩٧  محسن عبد اهللا محمد خلف  .٦٢

  األول  ٦٣.٩٨٢  سالم حمدي عبد اهللا حمو  .٦٣

  األول  ٦٣.٩٢٩  تركي  صدام إبراهیم یوسف .٦٤

  األول  ٦٣.٨٤٦  یاسین حامد محمد یوسف  .٦٥

  األول  ٦٣.٧٩٨  یسرى عبد الجلیل عالوي سلیمان  .٦٦

  األول  ٦٣.٥٨٢  نذیرة إبراهیم إسماعیل محمد  .٦٧

  األول  ٦٣.٥٧٢  إدریس أحمد علي محو  .٦٨

  األول  ٦٣.٥٥٩   عبد العزیزسعد عبد المحسن محمد .٦٩

  األول  ٦٣.٥٢٤  فاطمة ولي أحمد عیسى  .٧٠

  األول  ٦٣.٤٨٩  حازم هایس عوید محمد  .٧١

  األول  ٦٣.٣٣٩  علي عطا اهللا محمد جاسم  .٧٢

  األول  ٦٣.١٦٤  أحمد سعدون سلیمان عبد اهللا  .٧٣

  األول  ٦٢.٧٠٤  نجوى زكي یونس الطائي  .٧٤

  األول  ٦٢.٦٩٥  محمد ضیاء الدین محمد شریف   .٧٥

  األول  ٦٢.٦٢٢  وعد سعید علي جانكیر  .٧٦



)٧- ٤(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  سم الطالب الثالثيا  ت

  األول  ٦٢.٥٩٥  محمد أنور عزیز سعد اهللا   .٧٧

  األول  ٦٢.٤٢٧  صدام محمود حماد سلیمان  .٧٨

  األول  ٦٢.٢٦٨  سطم محمد عبد حمید   .٧٩

  األول  ٦٢.٢٥٧  نعمت محمد مصطفى العزیز  .٨٠

  األول  ٦٢.٢٠٧  عیدو خلف بكر میرزا  .٨١

  األول  ٦٢.١٧٧  محمود  محمد بشیر محمد .٨٢

  األول  ٦٢.٠٨٦  یوسف فرنسیس متي أقلیمس  .٨٣

  األول  ٦٢.٠٥٧  محمد مهدي ألیاس أحمد  .٨٤

  األول  ٦١.٩٥٧  عبود موسى حمد محمد   .٨٥

  األول  ٦١.٩٣٩  غیداء بشیر داؤد عیسى  .٨٦

  األول  ٦١.٨٦١  ریا یوسف میخائیل حنا  .٨٧

  األول  ٦١.٨٠١  علي مرعي أحمد ذهبان  .٨٨

  األول  ٦١.٥٨٤   عبد اهللا حمادي خمیس  تغرید.٨٩

  األول  ٦١.٥٢٦  قنبر محمد طاهر سعید  .٩٠

  األول  ٦١.٤٩٥  سناء عبد اهللا حمودي خلیل  .٩١

  األول  ٦١.٣٩٤  لمى حامد سلمان مراد   .٩٢

  األول  ٦١.٣٨٧  طه حبیب یونس حسن  .٩٣

  األول  ٦١.٣٣٣  ماهر خلف إبراهیم غربي  .٩٤

  األول  ٦١.٣٠٧  إبراهیم معروف منصور حمودي  .٩٥

  األول  ٦١.٢٧٨  نوال فتاح مدحت قبلي  .٩٦

  األول  ٦١.١٥٦  محمد أحمد حمودي جاسم  .٩٧

  األول  ٦٠.٨٢٣     محمدعبد الرزاق إبراهیم عبد الرزاق.٩٨

  األول  ٦٠.٧٦١  محسن حسین علي مجید  .٩٩

  األول  ٦٠.٧٤٢  رافع خالد بشیر الصقال  .١٠٠

  األول  ٦٠.٤٢٤  مشعل عزیز حسین علي  .١٠١

  األول  ٦٠.٣٠٣  ي  ار یحیى قاسم قدوأمی.١٠٢

  األول  ٦٠.١٦٤  صالح هاشم سلطان بالل  .١٠٣



)٧- ٥(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  األول  ٥٩.٩٩٧  داؤد باشا خلف ناصر  .١٠٤

  األول  ٥٩.٩٠٦  محمد فاتح بكر محمد  .١٠٥

  األول  ٥٩.٨٧٠  مهند إدریس محمد محمود   .١٠٦

  األول  ٥٩.٨٤٢  خالد مظهر عبد منسي  .١٠٧

  األول  ٥٩.٧٥٦٩  لقمان رمزي أومر محو   .١٠٨

  األول  ٥٩.٦٨١  عبد الحافظ توفیق عزیز زینل  .١٠٩

  األول  ٥٩.٤٦٣  محمد باقر جعفر رضا  .١١٠

  األول  ٥٩.٤١٣  رشید عبد اهللا مصطفى أولي  .١١١

  األول  ٥٨.٩٨٦  نائلة عبد الرحمن محمد أمین  .١١٢

  األول  ٥٨.٧٩٠  أحمد یونس خلیل إبراهیم  .١١٣

  األول  ٥٨.٥٥٦  سالم محمد سعید حسین .١١٤

  األول  ٥٨.٣٩٧  محسن محمد مصطفى قدو  .١١٥

  األول  ٥٨.٣٠٧  حسن سلطان خلف عبد  .١١٦

  األول  ٥٨.١١٦  حسن خلف علو حمید  .١١٧

  األول  ٥٧.٧٣٦  زید غني سعد اهللا شاهین  .١١٨

  األول  ٥٧.٥٩٨  أحمد حمید سلطان عبد اهللا  .١١٩

  األول  ٥٧.٥٤٤  سامي عبد الخالق موسى  .١٢٠

  األول  ٥٧.٤٦٥  رشید مصطفى سلیم سلیمان  .١٢١

  األول  ٥٧.٤٦٠  مظفر حسین علي حسن  .١٢٢

  األول  ٥٧.٤٠٠  ناظم محمود إسماعیل سلطان  .١٢٣

  األول  ٥٧.٣١٦  محمد عدنان عرب حماده  .١٢٤

  األول  ٥٧.١٢٢  فراس هاشم محمد رجب  .١٢٥

  األول  ٥٦.٥٦٦  محمد عطیة محمد عیطان  .١٢٦

  األول  ٥٦.٤٥٠  بریفكاني  بصیر محمد محمود ال.١٢٧

  
  
  
  



)٧- ٦(

  : الحقوق                              القسم : الموصل                  الكلیة : الجامعة 

  )بكالوریوس: (الشهادة )                 مسائي: (الدراسة 

  :خرج اسم دورة الت:                      رقم وتاریخ األمر الجامعي ٢٠٠٠- ١٩٩٩: سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني  ٦٦.١٦٤٥  محمد طاهر صطام عبد العزیز    .١

  الثاني  ٦٣.٩٩٧٠  سعد حمید صالل سلیمان    .٢

  الثاني  ٦٣.٧١٣٧  یونس سعید یونس مصطفى   .٣

  الثاني  ٦١.١٠٤١  زهراء هشام أحمد مصطفى    .٤

  ثانيال  ٦٠.٨٩١٦  محمد أحمد حمودي سلمان    .٥

  الثاني  ٦٠.٣٧٨٣  شكیب جمیل مجید حراق   .٦

  الثاني  ٥٩.٨٠٠٩  ضمیاء خلیل عبد اهللا حسن   .٧

  الثاني  ٥٩.٦٦٢٩  سالف ذنون أحمد    .٨

  الثاني  ٥٩.٥٣٦٢  أحمد شویخ جاسم حسین    .٩

  الثاني  ٥٩.٤٠٦٨  علي نجم الدین محمد علي  .١٠

  الثاني  ٥٩.٢١١٥  خالد حمادي حسین عبد اهللا  .١١

  الثاني  ٥٩.٠٠٥١   حسام الدین فخري  عبد العزیز.١٢

  الثاني  ٥٨.٩٥٢٢  سحر محي الدین یحیى العبادي  .١٣

  الثاني  ٥٨.٩٤٥٧  ثائر جاسم محمد جبارة  .١٤

  الثاني  ٥٨.٨٨٦٣  مزاحم سلیمان سلیمان أحمد  .١٥

  الثاني  ٥٨.٨٠٥٤  طالل زغیر عیادة  .١٦

  الثاني  ٥٨.٧٥٣٦  جواد حاجي مصطفى خضر  .١٧

  الثاني  ٥٨.٥٢٥٤   الحیالي  إبتسام أحمد نوري.١٨

  الثاني  ٥٨.٤٨٣٨    توتونجي غادة ممدوح عبد اللطیف.١٩

  الثاني  ٥٨.٣٦٢١  إسماعیل محمد یاسین الجبوري  .٢٠

  الثاني  ٥٨.٣٣٠٣  محمد علي عبد الهادي ألیاس  .٢١

  الثاني  ٥٨.٠١٦٨  نشوان هادي حسین عبد اهللا  .٢٢

٨١٨٢

٢٤/٩/٢٠٠٠في 



)٧- ٧(

  نهالدور الذي تخرج م  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني  ٥٧.٩٨٠٨  یاسین طه محمد مصطفى  .٢٣

  الثاني  ٥٧.٩٦٨٨  جوان محمد علي قادر  .٢٤

  الثاني  ٥٧.٩٣٢٠  أسعد رمزي عبد الرحمن خضر  .٢٥

  الثاني  ٥٧.٨٤٧٤  محمد ذیاب عبد اهللا محمود  .٢٦

  الثاني  ٥٧.٦٦٨٤  عمار عبد الباقي ناظم عبد المجید  .٢٧

  يالثان  ٥٧.٦٦٤٣  عامر غانم أحمد محمد  .٢٨

  الثاني  ٥٧.٥٩٢٩  سعد عبد الكریم مجید خمیس  .٢٩

  الثاني  ٥٧.٤٨٦٣  منى علي یونس مصطفى  .٣٠

  الثاني  ٥٧.٣٤٢٨  طارق علي عباوي محمود  .٣١

  الثاني  ٥٧.٣١٩٤  عبد اإلله تترخان قاسم عثمان  .٣٢

  الثاني  ٥٧.٠١١١  معتز عبد الستار داؤد عبد الكریم  .٣٣

  لثانيا  ٥٦.٩٦٨٨  شكري عصمت حسن میرخان  .٣٤

  الثاني  ٥٦.٧٠١٣  باسم محمد علي كصبان  .٣٥

  الثاني  ٥٦.٦٦٩٥  محمد عمار زكي قاسم  .٣٦

  الثاني  ٥٦.٢٩٣٥  غسان ولید مصطفى داؤد  .٣٧

  الثاني  ٥٦.٢٣٠١  عزیز حسن خلف حسن  .٣٨

  الثاني  ٥٥.٩٨٠٧  معن عادل عبد الجبار أسعد  .٣٩

  الثاني  ٥٥.٧١٨٨  سلیمان أحمد توفیق علي  .٤٠

  الثاني  ٥٥.٦٢١١  الد جبر  حسین علي خ.٤١

  الثاني  ٥٥.٤٣٠٦  أحمد محجوب عیسى أحمد  .٤٢

  الثاني  ٥٥.٣٩٨٦  سلوان نجیب توفیق إبراهیم  .٤٣

  الثاني  ٥٥.١٩٩٣  لؤي جار اهللا خلیل محمد  .٤٤

  الثاني  ٥٤.٤٩١٧  أیاد عبد الغفور حسن كنعان  .٤٥

  


