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  : القانون                               القسم : الموصل                  الكلية : الجامعة 

  )بكالوريوس: (الشهادة )                صباحي: (الدراسة 

  : اسم دورة التخرج :                       رقم وتاريخ األمر الجامعي ١٩٩١-١٩٩٠: سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  ثياسم الطالب الثال  ت
  األول  ٨٢,٤٥  ندى محمود ذنون   .١
  األول  ٨١,٠٩  خضر خديدة رشو   .٢
  األول  ٨٠,٧٧  محمد يونس محمد   .٣
  األول  ٧٩,٤٥  غادة خضر حسين   .٤
  األول  ٧٧,٩٥  نوال عبد القادر فتحي   .٥
  األول  ٧٥,٤٥  بشار محمد عبد اهللا   .٦
  األول  ٧٥,٢٧  علي عدنان يحيى   .٧
  األول  ٧٤,٧٢  لمان حسنعبد الخالق س   .٨
  األول  ٧٢,٩٣  جنان كوركيس يلدا   .٩
  األول  ٧١,٩٣  سعدية حازم .١٠
  األول  ٧١,٧٠  نجم ابراهيم محمد .١١
  األول  ٧١,٤٥  هيام عبد المالك هادي .١٢
  األول  ٧١,٢٩  اناس ضاحي محمد .١٣
  األول  ٧١  مهدي حسين داؤد .١٤
  األول  ٧٠,٨٦  الهام محمود شريف .١٥
  األول  ٧٠,٨٦  عزيز خضر حسين .١٦
  األول  ٧٠,٢٩  عيسى فتاح عيسى .١٧
  األول  ٧٠,٠٩  حكم احمد جميل .١٨
  األول  ٧٠  سهام غانم محمود .١٩
  األول  ٦٩,٢٩  تغريد عبد الودود عبد الجبار .٢٠
   األول  ٦٩,١٥  محمد عطية عبد اهللا .٢١
  األول  ٦٨,٩٧  عبد السطيع بطرس حجي .٢٢
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  ٤/٨/١٩٩١في 
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  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  األول  ٦٨,٤٥  عبد الغني مصطفىوعد اهللا  .٢٣
  األول  ٦٨,٣٦  عكلة حسين يوسف .٢٤
  األول  ٦٨,٢٥  يسرى غانم يحيى .٢٥
  األول  ٦٨,٠٩  صفاء محمد حسين .٢٦
  األول  ٦٨,٠٦  احمد ابراهيم رمضان .٢٧
  األول  ٦٨,٠٤  دعاء لقمان ابراهيم .٢٨
  األول  ٦٧,٠٢  مها حسن امين .٢٩
  األول  ٦٦,٥٢  سنان يحيى قاسم .٣٠
  األول  ٦٦,٥٠  ماهر خضر غائب .٣١
  األول  ٦٦,٣٦  علي محمود عبد اهللا .٣٢
  األول  ٦٦,٢٧  عز الدين نجم الدين احمد .٣٣
  األول  ٦٦,٢٢  اسماعيل ابراهيم عصمان .٣٤
  األول  ٦٦  اسماعيل خليل ابراهيم .٣٥
  األول  ٦٥,٨٨  محمد سالم مسلم .٣٦
  األول  ٦٥,٨١  حلى محمد سعيد .٣٧
  األول  ٦٥,٤٧  سردار محمد كريم .٣٨
  األول  ٦٥,٤٥  زيتون فرج عبد اهللا .٣٩
  األول  ٦٥,١٣  علي اسماعيل محمد .٤٠
  األول  ٦٥  مروان عادل اسماعيل .٤١
  األول  ٦٤,٨٤  رنه محمود عباوي .٤٢
  األول  ٦٤,٢٩  رفاه خليل ذنون .٤٣
  األول  ٦٤,٢٧  كلستان عماد الدين محمد .٤٤
  األول  ٦٤,٠٢  حازم محمد علي .٤٥
  األول  ٦٣,٨٨  دخيل عايد حمد .٤٦
  األول  ٦٣,٦١  نفال نفالن ذنون .٤٧
  األول  ٦٣,١١  ناصر جاسم حشر .٤٨
  األول  ٦٢,٩٠  عبد الوهاب مهدي صالح .٤٩
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  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  األول  ٦٢,٨٨  محمد صالح خضر .٥٠
  األول  ٦٢,٧٢  يوسف احمد محمد .٥١
  األول  ٦٢,٤٦  عبد محمد كفطان .٥٢
  األول  ٦٢,٤٠  شجاع محمد وهبي .٥٣
  ولاأل  ٦٢,٣٨  وهبة عبد اهللا سليم .٥٤
  األول  ٦٢,٢٢  علي بنيان كحيط .٥٥
  األول  ٦٢,١٣  ذكاء محمد عبد القادر .٥٦
  األول  ٦٢,٠٤  علي فيصل علي .٥٧
  األول  ٦١,٨٤  باسمة خضر قادر .٥٨
  األول  ٦١,٨١  نظمي احمد عبد الرحمن .٥٩
  األول  ٦١,٧٥  عبد العزيز سعود دويل .٦٠
  األول  ٦١,٣٦  كمر علي هويدي .٦١
  األول  ٦١,١٥  وزيرة محمد احمد .٦٢
  األول  ٦٠  سليمان ياسين عباس .٦٣
  األول  ٦٠,٧٥  رياض محمد سعيد .٦٤
  األول  ٥٩,٩٠  محمد خلف جميل .٦٥
  األول  ٥٩,٨٤  خالص فتح اهللا بهنام .٦٦
  األول  ٥٨,٢٠  حاتم احمد اسماعيل .٦٧
  األول  ٥٦,٩٣  منير زينو بتو .٦٨
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  :                     القسم القانون           : الموصل                  الكلية : الجامعة 

  )بكالوريوس: (الشهادة )                صباحي: (الدراسة 

  : اسم دورة التخرج :                       رقم وتاريخ األمر الجامعي ١٩٩١-١٩٩٠: سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  ثانيال  ٦٧,٦٥  كنار عبد العزيز مصطفى   .١
  الثاني  ٦٥,٧٥  نيران عيادة عبد اهللا   .٢
  الثاني  ٦٥,٣١  وليد مصطفى محمد   .٣
  الثاني  ٦٤,٨٨  احسان فاضل محمد   .٤
  الثاني  ٦٣,٥٦  نادية ادريس   .٥
  الثاني  ٦٢,٦٥  طارق يوسف عبد اهللا   .٦
  الثاني  ٦٢,٥٠  جوان محمد صالح   .٧
  الثاني  ٦٠,٣٨  فواز سعدون خضر   .٨
  الثاني  ٥٩,٧٢  فارس ياسين جاسم   .٩
  الثاني  ٥٩,٧٢  شريف بلو عطشان .١٠
  الثاني  ٥٩,٢٧  صباح نجم عبد اهللا .١١
  الثاني  ٥٩,٢٢  بسمة سامي محمود .١٢
  الثاني  ٥٩,٠٢  علي بهزاد عباس .١٣
  الثاني  ٥٨,٦٨  محسن ابراهيم احمد .١٤
  الثاني  ٥٨,٦٣  جاسم محمد احمد .١٥
  الثاني  ٥٨,٦١  اياد حسن علي .١٦
  الثاني  ٥٨,٥٢  طه احمد سليمان .١٧
  الثاني  ٥٨,٤٥  عليمحمد حسين  .١٨
  الثاني  ٥٨,٢٣  صبحي عبد القادر حمودي .١٩
  الثاني  ٥٨,٠٩  سكفان جميل احمد .٢٠
  الثاني  ٥٧,٩٧  سوزان عبد اهللا محمد .٢١
  الثاني  ٥٧,٨٦  حسين مربط فريش .٢٢

  

 في ٣/١١/١٠٣٢
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  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني  ٥٧,٨٦  حاجم محمد ذيبان .٢٣
  لثانيا  ٥٧,٦١  نيركز مجيد امين .٢٤
  الثاني  ٥٦,٩٥  عبد الجبار عبد الواحد .٢٥
  الثاني  ٥٦,٦٩  علي حسين قلي .٢٦
  الثاني  ٥٦,٥٢  عبد اهللا محمد شاكر .٢٧
  الثاني  ٥٦,٤٠  دلشير عبد الستار محمد .٢٨
  الثاني  ٥٦,١٣  احمد ابراهيم محمد .٢٩
  الثاني  ٥٥,٨١  هزار عزيز قادر .٣٠
  الثاني  ٥٥,٦٥  محمد ابو القاسم حمدان .٣١
  الثاني  ٥٥,٥٩  بد الكريمضرار خليفة ع .٣٢
  الثاني  ٥٥,٤٣  عبد الماجد اسماعيل محمد .٣٣
  الثاني  ٥٥,٢٥  ازاد محسن نادر .٣٤
  الثاني  ٥٤,٩٠  محمد نجيب جرجيس .٣٥
  الثاني  ٥٤,٧٥  خضر رشو درويش .٣٦
  الثاني  ٥٤,٤٠  احمد جاسم محمد .٣٧
  الثاني  ٥٢,٤٤  خليل ابرهيم مصطفى .٣٨
  الثاني  ٥٢,٥٧  احمد سالم عبد الرزاق .٣٩
  الثاني  ٥٢,١٨  ة مرعي احمدعطي .٤٠

  
 


