
 

 )١١-١(
  



 

 )١١-٢(

  القانون:                      القسم  والسياسةالقانون: الموصل                  الكلية : الجامعة 

  )بكالوريوس: (الشهادة )                صباحي: (الدراسة 

  : اسم دورة التخرج :                       رقم وتاريخ األمر الجامعي ١٩٩٠-١٩٨٩: سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  ب الثالثياسم الطال  ت
  األول  ٨٦,٠٢٠  صدام خزعل يحيى   .١
  األول  ٨٢,٨٤٠  اجياد ثامر نايف   .٢
  األول  ٨١,٧٢٩  احمد عبد العزيز مصطفى   .٣
  األول  ٧٩,٤٧٩  هند محمود حامد   .٤
  األول  ٧٩,٣١٢  لبنى محمد نجيب   .٥
  األول  ٧٨,٦٢٥  ايمان سالم صالح   .٦
  األول  ٧٨,٥٤١  حواس محمد خلف   .٧
  األول  ٧٨,٢٢٩  راكان حسين طه   .٨
  األول  ٧٧,٧٧٠  رشيد عزو رشيد   .٩
  األول  ٧٧,٤٥٨  احمد مصطفى علي .١٠
  األول  ٧٧,١٥٠  غادة صبيح اسماعيل .١١
  األول  ٧٦,٣٣٣  اقبال عادل ابراهيم .١٢
  األول  ٧٥,٩٣٧  عباس عزيز محمود .١٣
  األول  ٧٥,٧٧٠  ماهر ربيع قاسم .١٤
  األول  ٧٥,٢٥٠  امامة محمد طه .١٥
  األول  ٧٤,٧٥٠  امسعبد اهللا ن .١٦
  األول  ٧٤,١٤٥  سعد عبد اهللا محمد .١٧
  األول  ٧٣,٨٣٣  غسان يونس ذنون .١٨
  األول  ٧٣,٦٠٤  عبد محمد علي درويش .١٩
  األول  ٧٢,٦٢٥  مهى بكر توفيق .٢٠
  األول  ٧٢,٤٧٩  ابراهيم شكور اسماعيل .٢١
  األول  ٧٢,٣٩٥  اسوان عبد العليم محمود .٢٢

 

٣/١١/١١٥٥ 
  ٢٨/٦/١٩٩٠في 



 

 )١١-٣(

  ي تخرج منهالدور الذ  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  األول  ٧٢,٣٠٢  احمد فالح دخل اهللا .٢٣
  األول  ٧٢,٢٩١  عامر علي داؤد .٢٤
  األول  ٧٢,١٤٥  نجالء توفيق نجيب .٢٥
  األول  ٧٢,٠٤١  بشار سعد اهللا محمد .٢٦
  األول  ٧١,٣٧٥  سعد مزاحم سليمان .٢٧
  األول  ٧١,٠٨٣  اصغر عبد الرزاق حسن .٢٨
  األول  ٧٠,٨٠٢  مطلك علي صالل .٢٩
  األول  ٧٠,٦٢٥  صباح مهدي سعدون .٣٠
  األول  ٧٠,١٨٧  علي حسين عبد .٣١
  األول  ٧٠,١٢٥  ستيال بهنام سليم .٣٢
  األول  ٧٠  سؤدد غازى بكر .٣٣
  األول  ٦٩,٠٨٣  ختام حمادي جاسم .٣٤
  األول  ٦٩,٠٢٠  صفوان اسان محمد .٣٥
  األول  ٦٩  عالن اخليفشحسين  .٣٦
  األول  ٦٨,٧٢٩  هنوف حسن محمد .٣٧
   األول  ٦٨,٦٦٠  حسن طيب محمد .٣٨
  األول  ٦٨,٤٣٧  هين اوحيدعامرة ابرا .٣٩
  األول  ٦٨,٢٢٠  عبد الرحمن يونس عبد الرحمن .٤٠
  األول  ٦٧,٠٨٠  فارس عبد اهللا عبد الرزاق .٤١
  األول  ٦٧,٩١٦  هناء بطرس الياس .٤٢
  األول  ٦٧,٤٥٨  صدر الدين عبد اهللا .٤٣
  األول  ٦٧,١٢٠  طه زتو حسين .٤٤
  األول  ٦٦,٧٥٠  زهور مصطفى علي .٤٥
  لاألو  ٦٦,٥٢٠  فارس فريح محمود .٤٦
  األول  ٦٦,٤٣٧  هناء محمود جرجيس .٤٧
  األول  ٦٦,٢٦٦  عبد الهادي عبد اهللا يوسف .٤٨
  األول  ٦٦,١٢٥  هند صالح قادر .٤٩



 

 )١١-٤(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  األول  ٦٦,٠٨٣  اسماء هاشم سلطان .٥٠
  األول  ٦٥,٨١٢  االء سالم سعيد .٥١
  األول  ٦٥,٦٨٧  ماجد فتحي احمد .٥٢
  األول  ٦٥,٥٨٣  لرحمن خليلجنار عبد ا .٥٣
  األول  ٦٥,٥٠٠  شكيب سلمان علي .٥٤
  األول  ٦٥,٤٧٩  محمد قاسم علي .٥٥
  األول  ٦٥,٣٧٥  سوزان عادل رشيد .٥٦
  األول  ٦٥,٠٢٠  بدر الدين عطية عبد اهللا .٥٧
  األول  ٦٤,٦٨٧  ذكرى محمود احمد .٥٨
  األول  ٦٤,٤٥٨  كامل حطحيط حسين .٥٩
  األول  ٦٤,٠٤١  درية نور الدين غريب .٦٠
  األول  ٦٣,٤٣٧   فاضل احمدماجد .٦١
  األول  ٦٣,١٤٥  لطيف مصطفى احمد .٦٢
  األول  ٦٢,٩٣٨  يعقوب الزين يعقوب .٦٣
  األول  ٦٢,٩٣٣  اسعد حازم علي .٦٤
  األول  ٦٢,٨٧٥  طاهر علي حسين .٦٥
  األول  ٦٢,٨٥٤  زيرك محمد صديق .٦٦
  األول  ٦٢,٨٤٠  مسعود خضر محمد .٦٧
  األول  ٦٢,٨٣٣  شكر سلطان عدو .٦٨
  األول  ٦٢,٧٠٨  محمد علي حسون .٦٩
  األول  ٦٢,٧٠٨  سميرة مال اهللا بالل .٧٠
  األول  ٦٢,٥٦٢  فائق جميل شهاب .٧١
  األول  ٦٢,٣١١  شعبان خالد كريم .٧٢
  األول  ٦٢,١٤٠  ايوب عباس صالح .٧٣
  األول  ٦٢,١٢٥  صاحب مطر خياط .٧٤
   األول  ٦١,٨٩٥  نورز دريعي بدر .٧٥
  األول  ٦١,٨٣٣  وضاح عبد الرحمن عزيز .٧٦



 

 )١١-٥(

  الدور الذي تخرج منه  دلالمع  اسم الطالب الثالثي  ت
  األول  ٦١,١٠٤  عاتكة حبيب عبد االحد .٧٧
  األول  ٦٠,٧٧٠  فتحي عبد اهللا سلطان .٧٨
  األول  ٦٠,٥٢٠  مصعب فيصل محمد .٧٩
  األول  ٦٠,١٠٤  قاسم محمد سليمان .٨٠
  األول  ٥٩,٩٧٩  يوسف اسماعيل محمد  .٨١
  األول  ٥٩,٤٧٩  ليلى احمد شريف .٨٢
  األول  ٥٩,٢٠٨  هند صالح مولود .٨٣
  األول  ٥٩,١٨٧   حمادي سلطاننوفل .٨٤
  األول  ٥٨,٧٧٠  الفاضل ادم احمد .٨٥
  األول  ٥٧,٦٠٤  سرحان احمد سرحان .٨٦
  األول  ٥٣,٦٨٠  يونس احمد بكر .٨٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 )١١-٦(

  



 

 )١١-٧(

  القانون: القانون والسياسة                     القسم : الموصل                  الكلية : الجامعة 

  )بكالوريوس: (            الشهادة )    صباحي: (الدراسة 

  : اسم دورة التخرج :                       رقم وتاريخ األمر الجامعي ١٩٩٠-١٩٨٩: سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني  ٧١,٣١٢  صالح اسماعيل حسن   .١
  الثاني  ٦٨,٠١  حسين سليمان حميد   .٢
  الثاني  ٦٧  يونس علي محيميد   .٣
  الثاني  ٦٦,١٨٧  ابراهيم الياس خضر   .٤
  الثاني  ٦٥,٧٩١  ليلى حسين علي   .٥
  الثاني  ٦٥,١٦٦  هالة جرجيس عبد   .٦
  الثاني  ٦٥  سعد محمود محمد   .٧
  الثاني  ٦٥  مطر عراك عرموش   .٨
  الثاني  ٦٤,٦٤٥  اميرة سعدى حسين   .٩
  الثاني  ٦٤,٢٥  غانم خضر احمد .١٠
  الثاني  ٦٣,٧٥  فرهاد كاكارش حسين .١١
  الثاني  ٦١,٨٩٥  صدقي محمود سعدى .١٢
  الثاني  ٦١,٧٧٠  محمد رمضان احمد .١٣
  الثاني  ٦١,٧٧٠  زهرة جاسم محمد .١٤
  الثاني  ٦١,٦٦  توفيق محي الدين محمد .١٥
  الثاني  ٦١,٤٥٨  فاضل حامد علي .١٦
  الثاني  ٦١,٢٩١  احمد يوسف احمد .١٧
  الثاني  ٦٠,٩٧٩  اخالص احمد رسول .١٨
  الثاني  ٦٠,٧٢  محمد حمادى شيت .١٩
  الثاني  ٦٠,٦٦  نان اسماعيل عبدعد .٢٠
  الثاني  ٦٠,٢٥  حازم صالح محمود .٢١
  الثاني  ٦٠,٢٢  عبد الحسن كاظم حسون .٢٢

 

٣/١١/١٦٥٥ 
  ٢٩/٩/١٩٩٠في 



 

 )١١-٨(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني  ٦,٠٦٢  شهاب احمد محمد .٢٣
  الثاني  ٦٠,٠٦  اسو محمد صوفي .٢٤
  الثاني  ٥٩,٩٨  عباس حسين عبد اهللا .٢٥
  الثاني  ٥٩,٤٨  الزم زيدان خلف .٢٦
  الثاني  ٥٩,٤٥٨  حلو كباش الزين .٢٧
  الثاني  ٥٩,٠٦٦  شكر قادر حمد امين .٢٨
  الثاني  ٥٨,٩  خالد محمود سلطان .٢٩
  الثاني  ٥٨,٨٥٤  بسمة عباس ياسين .٣٠
  الثاني  ٥٨,٦٨٨  صالح محمد احمد .٣١
  الثاني  ٥٨,٦  كريم احمد حميد .٣٢
  الثاني  ٥٨,٥٤١  ابراهيم اسماعيل حجي .٣٣
  الثاني  ٥٨,٤٧٩  رعد محمود خضير .٣٤
  الثاني  ٥٨,١٠٤  فيروز محمد موسى .٣٥
  الثاني  ٥٨,٢  الكاظم بن علي الغرسلي .٣٦
  الثاني  ٥٦,٥٦٢  اسماعيل وادى حجي .٣٧
  الثاني  ٥٦,٤٢٢  محمد فائق سليمان .٣٨
  الثاني  ٥٦,٣٥٥  هاورى قادر رسول .٣٩
  الثاني  ٥٦,٢٤  محمود فتحي حمادى .٤٠
  الثاني  ٥٦,٠٤١  حجي عبد الخالق صديق .٤١
  الثاني  ٥٥,٣٩٥  محمدحسين علي  .٤٢
  الثاني  ٥٤,٥٤٧  صالح الدين محمد قادر .٤٣
  الثاني  ٥٤,٢٨٠  ةعفيصل سعيد جم .٤٤
  الثاني  ٥٣,٥٦٧  محمود احمد العطا اهللا .٤٥
  الثاني  ٥٣,٠٩٥  رشدى خالص محمد .٤٦
  الثاني  ٥٢,٢  هزار محمد احمد .٤٧

  
  
  



 

 )١١-٩(

  السياسة:              القسم القانون والسياسة        : الموصل                  الكلية : الجامعة 

  )بكالوريوس: (الشهادة )                صباحي: (الدراسة 

  : اسم دورة التخرج :                       رقم وتاريخ األمر الجامعي ١٩٩٠-١٩٨٩: سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  األول  ٨٤,٥٩٥٧  اسراء محمد صالح   .١
  األول  ٨١,٨٧٢٣  عماد خليل ابراهيم   .٢
  األول  ٨٠,٠٨٥١  محمد صالح شطيب   .٣
  األول  ٧٨,٨٢٩٧  وليد سالم محمد   .٤
  األول  ٧٨,١٤٨٩  محمود شكر زكر   .٥
  األول  ٧٧,٨٧٧٥  فوزي خطاب كامل   .٦
  األول  ٧٥,٥٩٥٧  محمد صالح محمود   .٧
  األول  ٧٥,٠٢١٢  عبد الرحمن مهدي صالح   .٨
  األول  ٧٤,٠٨٥١  نازه نين عثمان محمد   .٩
  األول  ٧٣,٩٣٦١  امل محمد فتحي .١٠
  األول  ٧٣,٥٩٥٧   علي عبد اهللاةسامي .١١
  األول  ٧٣,٢٤٤٨  محمود عطية احمد .١٢
  األول  ٧٢,٩٧٨٧  ساجدة خضر ميخا .١٣
  األول  ٧٢,٢٩٧٨  محمد سامي يونس .١٤
  األول  ٧٠,٥٩٥٧  نجالء محمود خالد .١٥
  األول  ٧٠,٣٦٧٣  النان بن المامي .١٦
  األول  ٦٩,٧٨٧٢  عبد الستار رجب شريف .١٧
   األول  ٦٩,٤٤٨٩  ستار جبار جاسور .١٨
  األول  ٦٩,٤٠٤٢  ساجدة فرحان حسين .١٩
  األول  ٦٨,٢٩٧٨  محمد بدر رجب .٢٠
  األول  ٦٨,١٤٢٨  كامل اسماعيل كاظم .٢١
  األول  ٧٦,٩٣٦١  محمد عبد الصمد حسن .٢٢

 

٣/١١/١١٥٥ 
  ٢٨/٦/١٩٩٠في 



 

 )١١-١٠(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  األول  ٦٧,٨٧٢٣  حمد محمد مهيدي .٢٣
  األول  ٦٧,٧٥٥١  غالب صبحي يوسف .٢٤
  األول  ٦٧,١٦٣٢  محمد سمين كريم .٢٥
  األول  ٦٦,٨٢٩٧  حنان محمد حاجم .٢٦
  األول  ٦٦,٤٦٨٠  عبد القادر ابراهيم حاج .٢٧
  األول  ٦٦,٢٨٥٧  عبد الستار غانم صالح .٢٨
  األول  ٦٥,٨٠٨٥  عبد االله اسماعيل محمد .٢٩
  األول  ٦٥,٥٩٥٧  احمد سليمان ولي .٣٠
  األول  ٦٥,٥٣٠٦  نبيل يونس محمد .٣١
  األول  ٦٤,٤٦٨٠  مشعان مصطفى نبي .٣٢
  األول  ٦٤,٤٤٦٨  سميرة وديع يوسف .٣٣
  األول  ٦٤,٣٨٢٩  ادم احمد مختار .٣٤
  األول  ٦٤,٣٤٠٤  محمد محمود احمد .٣٥
  األول  ٦٣,٨٩٣٦  صبحي حامد خضر .٣٦
  األول  ٦٣,١٩١٤  فضيلة عباس غائب .٣٧
  األول  ٦٢,٧٠٢١  باسم صالح محمد .٣٨
  األول  ٦٢,٦٣٨٢  احمد حسين خلف .٣٩
  األول  ٦٢,٦٣٨٢  اسماعيل حسن عبيد .٤٠
  األول  ٦١,٣٨٧٢  جاسم محمد عبيد .٤١
  األول  ٦١,٣٦١٧  رافع شريف ذنون .٤٢
  األول  ٦١,٢٣٤٠  احمد ذياب مطلك .٤٣
  األول  ٥٩,٥٥٣١  غانم ياسين علي .٤٤
  األول  ٥٨,٥٥٣١  علي نعيم عبد الزهرة .٤٥
  األول  ٥٨,٤٦٨٠  خالدة علي يونس .٤٦

  
  
  
  
  



 

 )١١-١١(

  السياسة: القانون والسياسة                     القسم :                 الكلية الموصل  : الجامعة 

  )بكالوريوس: (الشهادة )                صباحي: (الدراسة 

  : اسم دورة التخرج :                       رقم وتاريخ األمر الجامعي ١٩٩٠-١٩٨٩: سنة التخرج 

  ور الذي تخرج منهالد  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني  ٧١,٨٩٧٩  محمد عبد الرزاق مصطفى   .١
  الثاني  ٦٦,٤٢٨٥  بررسك صالح صالح   .٢
  الثاني  ٦٣,٨٩٧٩  جاسم محمد حديد   .٣
  الثاني  ٦٢,٠٦٣٨  محمد عبد الجبار حجي   .٤
  الثاني  ٦٢,٠٤٠٨  عمر عثمان حسين   .٥
  الثاني  ٦١,٢٠٤٠  عامر رزيج حسين   .٦
  الثاني  ٦٠,٨٠٨٥  ياسر كريم مهدى   .٧
  الثاني  ٥٩,٤٤٦٨  عنز خلف عتو   .٨
  الثاني  ٥٦,٣٦٧٣  خالد ادريس خضير   .٩

  
 

٣/١١/١٩٥٥ 
  ٢٩/٩/١٩٩٠في 


