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 )٩-٢(

  : القانون                               القسم : الموصل                  الكلية : الجامعة 

  )بكالوريوس: (الشهادة )                صباحي: (الدراسة 

  : اسم دورة التخرج :                       رقم وتاريخ األمر الجامعي ١٩٩٥-١٩٩٤: سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  ثياسم الطالب الثال  ت
  األول  ٨٢,٣٦  محمد سليمان محمد   .١
  األول  ٨١,٧٦  حسنميسم سعيد    .٢
  األول  ٧٩,١٦  غنيه عيسى محمد   .٣
  األول  ٧٨,٣٤  فيان محمد عجيل   .٤
  األول  ٧٧,٥٨  ايمان حازم اسماعيل   .٥
  األول  ٧٦,٦٠  خالد سليمان مصطفى   .٦
  األول  ٧٥,٥٠  سيفان باكراد سيروب   .٧
  األول  ٧٥,٠٦  ق سعدونلبنى موف   .٨
  األول  ٧٤,٧٦  ساميه محمد احمد   .٩
  األول  ٧٣,٥٠  غيداء عبد الجبار احمد .١٠
  األول  ٧٣,٣٢  عبد اهللا علي عبو .١١
  األول  ٧٢,٩٨  سليمان عواد صالح .١٢
  األول  ٧٢,١٦  ازهار محمود عبد .١٣
  األول  ٧٢,٠٠  وسناء حازم حمدون .١٤
  األول  ٧١,٧٨  دعاء خالد عمر .١٥
  األول  ٧١,٦٦  صباح سعيد داؤد .١٦
  األول  ٧١,٥٦  مصطفى عبد القادر مصطفى .١٧
  األول  ٧١,٥٢  محمد نجيب توفيق .١٨
  األول  ٧١,٢٢  ريتا فليمون شاؤل .١٩
  األول  ٧٠,٩٦  سوسن عمر علي .٢٠
  األول  ٧٠,٩٠  نسرين عزيز عبد الكريم .٢١
  األول  ٧٠,٧٤  بشرى محمد احمد .٢٢

  

في  ٣/١١/٦٧٨
٢٩/٦/١٩٩٥  



 

 )٩-٣(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  األول  ٧٠,٦٢   احمد خميسنادر .٢٣
  األول  ٧٠,٤٠  علي سالم هادي .٢٤
  األول  ٧٠,٣٦  عبد القادر عبد اهللا بطوش .٢٥
  األول  ٧٠,٢٠  فاضل حازم فاضل .٢٦
  األول  ٦٩,٩٦  ايمان حساني محمد .٢٧
  األول  ٦٩,٩٤  ناظم نزال علي .٢٨
  األول  ٦٩,٧٦  فريال محمد محمود .٢٩
  األول  ٦٩,٦٠  صباح مصباح محمود .٣٠
  األول  ٦٩,٤٢  ز عبد الرحيمهالت عبد العزي .٣١
  األول  ٦٨,٩٢  ميساء ثامر عزيز .٣٢
  األول  ٦٨,٤٤  محسن سعد اهللا عبد اهللا .٣٣
  األول  ٦٨,١٢  هدى حسين رمضان .٣٤
  األول  ٦٨,١٠  محمود حسين ياسين .٣٥
  األول  ٦٧,٦٦  اباء هشام احمد .٣٦
  األول  ٦٧,٥٦  سامر الفي امين .٣٧
  األول  ٦٧,٣٦  اخالص غانم عبد العزيز .٣٨
  األول  ٦٦,٧٤  اعيل زيدانسالم اسم .٣٩
  األول  ٦٦,٧٤  عبد الغفار سالم خليل .٤٠
  األول  ٦٦,٤٢  خالده محمد جميل .٤١
  األول  ٦٦,٣٠  منال ميسر نايف .٤٢
  األول  ٦٦,٢٤  شذى محي الدين نجم .٤٣
  األول  ٦٦,١٠  مرح طالل احمد .٤٤
  األول  ٦٦,٠٤  حسين عيسى صابر .٤٥
  األول  ٦٥,٩٠  محمد احمد خضر .٤٦
  األول  ٦٥,٨٨  مال اهللا ذائب جابر .٤٧
  األول  ٦٥,٨٠  زياد احمد طه .٤٨
  األول  ٦٥,٧٦  ايمان احمد سعيد .٤٩



 

 )٩-٤(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  األول  ٦٥,٦٤  سالمه عبد االله يونس .٥٠
  األول  ٦٥,٥٦  ملوك يحيى قاسم .٥١
  األول  ٦٥,٣٢  سناء حامد ذنون .٥٢
  األول  ٦٥,٢٦  عمر حسن صالح .٥٣
  األول  ٦٥,٢٠  ذرفراس عبد االله من .٥٤
  األول  ٦٥,١٨  مياده محمد داؤد .٥٥
  األول  ٦٥,١٠  علي رشيد محمد .٥٦
  األول  ٦٥,٠٢  عبد علي ابراهيم .٥٧
  األول  ٦٤,٩٢   علي حسيندمحم .٥٨
  األول  ٦٤,٥٦  وئام حازم محمد .٥٩
  األول  ٦٤,٤٨  برجس رشو ابراهيم .٦٠
  األول  ٦٤,٤٤  ايمان احمد عبد اهللا .٦١
  األول  ٦٤,٤٠  علي حسين حتات .٦٢
  األول  ٦٤,٣٠  سمان اكرم صالحب .٦٣
  األول  ٦٤,١٤  جهان محمد امين .٦٤
  األول  ٦٣,٩٨  مياده يونس احمد .٦٥
  األول  ٦٣,٨٦  كاظم عطيه كاظم .٦٦
  األول  ٦٣,٧٨  عادل عبد اهللا صالح .٦٧
  األول  ٦٣,٥٦  ايمن منهل سعدو .٦٨
  األول  ٦٣,٥٢  ستار محسن علي .٦٩
  األول  ٦٣,٥٠  مهدي صالح ضاحي .٧٠
  األول  ٦٣,٤٤  عباس مهدي صالح .٧١
  األول  ٦٣,٢٦  جاسم ياسين يحيى .٧٢
  األول  ٦٣,١٦  اركان مانع عباس .٧٣
  األول  ٦٢,٩٦  شهله صالح الدين محمد .٧٤
  األول  ٦٢,٨٦  علي ابراهيم عبد .٧٥
  األول  ٦٢,٧٤  عارف يونس طاهر .٧٦



 

 )٩-٥(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  األول  ٦٢,٧٢  خالد جاسم محمد .٧٧
  األول  ٦٢,٧٠  هللاطارق محمد عبد ا .٧٨
  األول  ٦٢,٦٨  محمد احسان رشيد .٧٩
  األول  ٦٢,٤٨  عبد الغني راوي صالح .٨٠
  األول  ٦٢,٤٠  علياء طه محمد .٨١
  األول  ٦٢,٣٨  مقداد عبد اهللا حمودى .٨٢
  األول  ٦١,٩٤  ايمن يوسف عبد الرحمن .٨٣
  األول  ٦١,٥٨  زينه سالم محمد .٨٤
  األول  ٦١,١٨  محمد حمدون محمود .٨٥
  األول  ٦١,٠٤  انغام عبد نجم .٨٦
  األول  ٦٠,٩٤  سوزان عبد الرحيم احمد .٨٧
  األول  ٦٠,٧٢  يمامه عبد الجبار زينو .٨٨
  األول  ٦٠,٦٤  افنان عبد الجبار حميد .٨٩
  األول  ٦٠,٤٨  ايمان مؤيد سعيد .٩٠
  األول  ٦٠,٣٤  حسين خلف محمد .٩١
  األول  ٦٠,١٦  محمد محمود احمد .٩٢
  األول  ٦٠,٠٨  فاطمة حسن عبد اهللا .٩٣
  األول  ٥٩,٨٤  ماضي ناصر ظافر .٩٤
  األول  ٥٩,٧٣١  محفوظ حمد اسماعيل .٩٥
  األول  ٥٩,٥٧  ذياب مجيد علي .٩٦
  األول  ٥٩,٥٦  احمد شهاب احمد .٩٧
  األول  ٥٩,٤٦  خالد رشيد احمد .٩٨
  األول  ٥٩,٣٤  مجيد عبد الرحمن ويسي .٩٩

  األول  ٥٩,٢٤  عارف موسى ابراهيم .١٠٠
  األول  ٥٩,٠٦  احمد جمعه خضر .١٠١
  األول  ٥٨,٧٨  نداء حسن صالح .١٠٢
  األول  ٥٨,٧٦  امجد بريسم عبد الجليل .١٠٣



 

 )٩-٦(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  األول  ٥٨,٤٩  وئام عدنان محمود .١٠٤
  األول  ٥٨,٤٨  طيبه غسان كنعان .١٠٥
  األول  ٥٨,٠٠  فواز صالح عبد .١٠٦
  األول  ٥٧,٩٦  نافع احمد ياسين .١٠٧
  األول  ٥٧,٩٤  اشرف جميل عبد اهللا .١٠٨
  األول  ٥٧,٧٨  محمد عمران جاسم .١٠٩
  األول  ٥٧,٧٢   عبد العزيز محمدفخنا .١١٠
  األول  ٥٧,٥٢  نيدار محمد محمد مهدي .١١١
  األول  ٥٧,٠٥  احمد عدنان اسماعيل .١١٢
  األول  ٥٧,٠٤  عامر ثاجب سويد .١١٣
  األول  ٥٦,٩٤  حسن علي محمد .١١٤
  األول  ٥٥,١٤  رواء برهان الدين محمد .١١٥
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 )٩-٨(

  : القانون                               القسم :          الكلية الموصل         : الجامعة 

  )بكالوريوس: (الشهادة )                صباحي: (الدراسة 

  : اسم دورة التخرج :                       رقم وتاريخ األمر الجامعي ١٩٩٥-١٩٩٤: سنة التخرج 

  منهالدور الذي تخرج   المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني  ٦٤,٢٧  ضرغام محمد حاجي   .١
  الثاني  ٦٢,٥٨  احمد مجيد عبد اهللا   .٢
  الثاني  ٦٢,٥  صدام احمد حسن   .٣
  الثاني  ٦٢,٠٤  مجيد حميد سليمان   .٤
  الثاني  ٦١,٩٨  سامي علي محمد   .٥
  الثاني  ٦١,٩٤  عبد العزيز احمد عزيز   .٦
  الثاني  ٦١,٨٢  عبد الجبار علي ظاهر   .٧
  نيالثا  ٦١,٣٨  نوار قاسم يحيى   .٨
  الثاني  ٦١,٠٣  هاشم علي عبدى   .٩
  الثاني  ٦١,٢٩٥  عمر محمد يونس .١٠
  الثاني  ٦١,٢٨  علي عبد عبد الحسن .١١
  الثاني  ٦٠,٨٢  ليث محسن خلف .١٢
  الثاني  ٦٠,٤٩  احمد محمد احمد .١٣
  الثاني  ٦٠,٤٢  ه حميد صالحدخال .١٤
  الثاني  ٥٩,٨٩  ياسين اسماعيل حسن .١٥
  الثاني  ٥٩,٥٥  ذياب احمد عليوي .١٦
  الثاني  ٥٩,٣٦  احمد وكاعادريس  .١٧
  الثاني  ٥٨,٨٥٥  ذنون يونس محمود .١٨
  الثاني  ٥٨,٨٢  شعالن عبد المنعم يحيى .١٩
  الثاني  ٥٨,٧٥  ابراهيم محمد ولي .٢٠
  الثاني  ٥٨,٧٥  كوثر زهير عبد المحسن .٢١
  الثاني  ٥٨,٦٩  زهراء خليل سليمان .٢٢

 

 في ١/٦٤٥
١/١٠/١٩٩٥  



 

 )٩-٩(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني  ٥٨,٥٢  رميحرديف خزيم ا .٢٣
  الثاني  ٥٨,٣  مجبل ياسين محمد .٢٤
  الثاني  ٥٨,١٤  مولود احمد حسين .٢٥
  الثاني  ٥٨,١٥  احمد طه قاسم .٢٦
  الثاني  ٥٧,٩٩٥  جمال فيصل حسن .٢٧
  الثاني  ٥٧,٩  خضر سلمان حمد .٢٨
  الثاني  ٥٧,٦٦  حاتم حسام الدين .٢٩
  الثاني  ٥٧,٦٢  ثائر عبد اهللا احمد .٣٠
  انيالث  ٥٧,٥١٧  عبير زكي حسين .٣١
  الثاني  ٥٧,٤٣  احمد الياس علي .٣٢
  الثاني  ٥٧,٢٨  ابراهيم احمد قاسم .٣٣
  الثاني  ٥٧,١٨  صباح علي طه .٣٤
  الثاني  ٥٦,٨٢٥  جعفر زهير احمد .٣٥
  الثاني  ٥٦,٨  فارس علي جانكيز .٣٦
  الثاني  ٥٦,٤١  ابراهيم ياسين احمد .٣٧
  الثاني  ٥٦,٣٥  عامر عبد اهللا خضر .٣٨
  الثاني  ٥٥,٨٣  شوان عبيد مطلب .٣٩
  الثاني  ٥٥,٨٣  وفان كمال احمددل .٤٠
  الثاني  ٥٥,٨  زيرفان احمد حسين .٤١
  الثاني  ٥٥,٦  سالم احمد جمعه .٤٢
  الثاني  ٥٥,٣٧  نياز نورى محمد .٤٣
  الثاني  ٥٥,٢١  عبد الكريم عزيز زيدان .٤٤
  الثاني  ٥٤,٨٠  زوزان احمد رشيد .٤٥
  الثاني  ٥٤,٧٨  حميد حسين موسى .٤٦
  الثاني  ٥٤,٤٨  بيار جالل حسن .٤٧
  الثاني  ٥٣,١٩   جاسمحكيم هاتف .٤٨

 


