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  : القانون                               القسم : الموصل                  الكلية : الجامعة 

  )بكالوريوس: (الشهادة )                صباحي: (الدراسة 

  : اسم دورة التخرج :                       رقم وتاريخ األمر الجامعي ١٩٩٢-١٩٩١: سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  ثياسم الطالب الثال  ت
  األول  ٨٥,٨١  عزت توفيق جعفر   .١
  األول  ٨٤,٥١  نجم حميد محمد   .٢
  األول  ٨١,٩٧  خالد ابراهيم سليمان   .٣
  األول  ٨١,٦٣  ابراهيم احمد سالم   .٤
  األول  ٨١,٣٦  اسامة احمد محمد   .٥
  األول  ٨٠,٨٤  هدى سالم محمد   .٦
  األول  ٧٩,٢٣  عمر خطاب حمد   .٧
  األول  ٧٩,١٠  اهللاهيفاء احمد عبد    .٨
  األول  ٧٨,٧٣  وليد ابراهيم احمد   .٩
  األول  ٧٧,٩٦  سعاد مهيدي شهاب .١٠
  األول  ٧٧  سمية حسين عبد اهللا .١١
  األول  ٧٦,٥٧  محمد عادل قدوري .١٢
  األول  ٧٦,٣١  نجيبة نجيب ابراهيم .١٣
  األول  ٧٦,٢١  هاشم مغير هزاع .١٤
  األول  ٧٥,٩٤  مثنى ثامر احمد .١٥
  األول  ٧٥,٨٤  لقاء وعد اهللا قاسم .١٦
  األول  ٧٥,٧٣  احمد جعفر عبد الرحمن .١٧
  األول  ٧٥,٧١  حازم عاصي حموشي .١٨
  األول  ٧٥,٦٠  مسلم حسين زين العابدين .١٩
  األول  ٧٥,٠٢  كوركيس يوسف داؤد .٢٠
  األول  ٧٤,٦٨  نعم حميد مجيد .٢١
  األول  ٧٤,٥٢  عبير صهيب سعيد .٢٢

  

٣/١١/٨٣٦ 
  ١٨/٦/١٩٩٢في 



 

 )٨-٣(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  األول  ٧٤,٣٩  بد القادر صالحقيدار ع .٢٣
  األول  ٧٣,٩٢  احمد خلف صلبي .٢٤
  األول  ٧٣,٩٢  يونس عبد محمد .٢٥
  األول  ٧٣,٦٨  عباس محمد عباس .٢٦
  األول  ٧٣,٦٥  طلب محسن مطلك .٢٧
  األول  ٧٣,٦٠  حماد محمد نهير .٢٨
  األول  ٧٣,٥٧  رائدة فاروق .٢٩
  األول  ٧٣,٣١  زاهدة ياسين محمد .٣٠
  األول  ٧٣,١٠  عماد محمد جرجيس .٣١
  األول  ٧٢,٧١  شاطرة داؤد قرو .٣٢
  األول  ٧٢,٧١  هالة سالم محمد .٣٣
  األول  ٧٢,٢٩  محمد حسين محمد .٣٤
  األول  ٧٢,١٣  محمد بشار احمد .٣٥
  األول  ٧١,٩٤  علية يونس محمود .٣٦
  األول  ٧١,٩٢  عذبة سامي حميد .٣٧
  األول  ٧١,٧١  نجاح سليمان عبد اهللا .٣٨
  األول  ٧١,٧٠  جالل ابراهيم مراد .٣٩
  األول  ٧١,٦٨  رحمن نجم الدينمسعود عبد ال .٤٠
  األول  ٧١,٢١  محمود حاجم ذياب .٤١
  األول  ٧٠,٩٧  احمد علي حسين .٤٢
  األول  ٧٠,٧١  فرح محمد ذنون .٤٣
  األول  ٧٠,٥٧  بيداء شهاب احمد .٤٤
  األول  ٦٩,٨٩  طارق بخيت الخضر .٤٥
  األول  ٦٩,٣١  سميط خلف محمد .٤٦
  األول  ٦٩,١٧  اواز سعيد خالد .٤٧
  ولاأل  ٦٨,٧٨  محمود عزيز خلف .٤٨
  األول  ٦٨,١٥  ناظم جميل عرب .٤٩



 

 )٨-٤(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  األول  ٦٨,١٠  عدنان حسين طه .٥٠
  األول  ٦٧,٨٤  سامر جميل محمد .٥١
  األول  ٦٧,٦٣  رقية زينل حسن .٥٢
  األول  ٦٧,٠٧  هظيمة محمد محمود .٥٣
  األول  ٦٧,٠٦  نواف احمد حمادى .٥٤
  األول  ٦٧  ندى ابراهيم حسين .٥٥
  األول  ٦٦,٩٣  جهاد قاسم يوسف .٥٦
  األول  ٦٦,٥٢  عبد الرحمن طه عبو .٥٧
  األول  ٦٦,٤٢  رائدة يشوع عيسى .٥٨
  األول  ٦٦,١٠  مها عبد الجبار سلطان .٥٩
  األول  ٦٥,٩٤  ديندار جيجو مادو .٦٠
  األول  ٦٥,٧٨  اسعد عبد اهللا محمد .٦١
  األول  ٦٥,٧٤  مرعي عمر احمد .٦٢
  األول  ٦٥,٤٧  يونس محمود عزيز .٦٣
  األول  ٦٥,٢٨  يد عليفؤاد ارش .٦٤
  األول  ٦٥,٢١  منى حامد ابراهيم .٦٥
  األول  ٦٥  شيردل سمو جوقي .٦٦
  األول  ٦٤,٤٤  خضر سالم خلف .٦٧
  األول  ٦٤,٣٦  قادر ياسين سليم .٦٨
  األول  ٦٤,٣١  خالد بالل خضر .٦٩
  األول  ٦٤,٢١  لزكين ايزيدين اسماعيل .٧٠
  األول  ٦٤,٠٥  حامد صالح مصطفى .٧١
  األول  ٦٣,٧٦  رشيد علي عمر .٧٢
  األول  ٦٢,٨٢  طه علي طه .٧٣
  األول  ٦٢,٣٨  محمد محمود عران .٧٤
  األول  ٦٢,٢١  سفيان حسون علي .٧٥
  األول  ٦٠,٨٠  فاضل خرو جمعة .٧٦



 

 )٨-٥(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  األول  ٦٠,٦٣  فارس شيخو محمد .٧٧
  األول  ٥٩,٤٠  محمد علي عبدي .٧٨
  األول  ٥٩,٢٣   رشوعزيزياسين  .٧٩
  األول  ٥٦,٩١  اضلداؤد طلك ف .٨٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 )٨-٦(
  



 

 )٨-٧(

  : القانون                               القسم : الموصل                  الكلية : الجامعة 

  )بكالوريوس: (الشهادة )                صباحي: (الدراسة 

  :                       اسم دورة التخرج : رقم وتاريخ األمر الجامعي ١٩٩٢-١٩٩١: سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني  ٧٥,٥٦  حردان محمد جمعة   .١
  الثاني  ٦٩,٨٩  عبد قدوري محمود   .٢
  الثاني  ٦٩,٣٧  شاحوذ احمد نصيف   .٣
  الثاني  ٦٩  محمد خليفة مناور   .٤
  الثاني  ٦٨,٤٥  محمود عبد فتحي   .٥
  الثاني  ٦٧,٩٠  حمد صالحعبد السالم م   .٦
  الثاني  ٦٧,٤٥  عبد اهللا ازير عبد اهللا   .٧
  الثاني  ٦٧,٢٧  عامر عيدو علي   .٨
  الثاني  ٦٧,٢٥  عماد شكور عبد اهللا   .٩
  الثاني  ٦٤,٧٢  محمد حسن احمد .١٠
  الثاني  ٦٤,٧١  يعمر طاهر محمد .١١
  الثاني  ٦٣,٩١  عادل احمد اسعد .١٢
  الثاني  ٦٣,٣٧  رضا حسين زين العابدين .١٣
  الثاني  ٦٢,٨٠  فاضل سعيدعباس  .١٤
  الثاني  ٦٢,٣٢  هيام حازم ناصر .١٥
  الثاني  ٦٢,٢٤  سفانة محمود عبد اهللا .١٦
  الثاني  ٦١,٧٢  خالد علي فتحي .١٧
  الثاني  ٦١,٦٦  ياسين محمد محمود .١٨
  الثاني  ٦١,٦٢  باسمة علي .١٩
  الثاني  ٦١,٤٥  منهل سنجار .٢٠
  الثاني  ٦٠,٨٩  انور محمود وهب .٢١
  لثانيا  ٦٠,٥١  ستار سمايل صابر .٢٢

 

٣/١١/١٢٠٩ 
  ١٧/٩/١٩٩٢في 



 

 )٨-٨(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني  ٦٠,٤٣  ليلى محمود حميد .٢٣
  الثاني  ٦٠  حسن محمد رزق .٢٤
  الثاني  ٥٩,٦٩  ايوب رشيد حسن .٢٥
  الثاني  ٥٩,٦٨  جاسم محمد جاسم .٢٦
  الثاني  ٥٩,٦٠  محمد امين غريب .٢٧
  الثاني  ٥٩,٢١  فهد خلف مفلح .٢٨
  نيالثا  ٥٩,١٧  حامد عبد حمدون .٢٩
  الثاني  ٥٨,٧٢  صباح حبيب حسين .٣٠
  الثاني  ٥٨,٦٢  عبد الرحيم الياس سليمان .٣١
  الثاني  ٥٨  نصر الدين ابو هداية كرشوم .٣٢
  الثاني  ٥٨  ادريس محمد حسن .٣٣
  الثاني  ٥٧,٨٩  خلف خليفة حسين .٣٤
  الثاني  ٥٧,٧٥  حسين احمد مال .٣٥
  الثاني  ٥٧,٧٥  جاسم محمد مصطفى .٣٦
  يالثان  ٥٧,٢٧  علي داؤد سليمان .٣٧
  الثاني  ٥٦,٥٢  محمود احمد رومي .٣٨
  الثاني  ٥٥,٦٣  صبحي علي مصطفى .٣٩
  الثاني  ٥٤,٥٣  هدف عزيز عبد االحد .٤٠
  الثاني  ٥٣,٠٢  ميسر حسين علي .٤١
  الثاني  ٥٠,٥٣  عدنان طه احمد .٤٢
  الثاني  ٦٧,٩١  محمد غانم حسين .٤٣
  الثاني  ٦٢  شاهين احمد عبد اهللا .٤٤
  الثاني  ٦٢  حسين خليل عبيد .٤٥
  الثاني  ٥٩,٦٢  لجبار حسنناصر عبد ا .٤٦
  الثاني  ٥٨  شاهر تركي .٤٧
  الثاني  ٦١,٥  ابراهيم جاسم محمد .٤٨

 


