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  : القانون                               القسم : الموصل                  الكلية : الجامعة 

  )بكالوريوس: (الشهادة )                صباحي: (الدراسة 

  : اسم دورة التخرج :                       رقم وتاريخ األمر الجامعي ١٩٩٣-١٩٩٢: سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  ثياسم الطالب الثال  ت
  األول  ٨٣,٩٧  محمود عبد اهللا حسين   .١
  األول  ٨٠,٥٥  سعيد جيجو مراد   .٢
  األول  ٧٨,٣٢١  يسرى وليد ابراهيم   .٣
  األول  ٧٨,٧٤  صدام حازم عبد الهادي   .٤
  األول  ٧٧,٦٩٩  احمد خلف حسين   .٥
  األول  ٧٧,٢٠١  ورقاء وعد اهللا يونس   .٦
  األول  ٧٦,٥٥٢  ايمان محمد سعيد   .٧
  األول  ٧٥,٧٣٤  هات محي الدين يوسف   .٨
  األول  ٧٥,٦٤  غريبة مجيد خورشيد   .٩
  األول  ٧٥,١٢  اشواق عبد اهللا فتحي .١٠
  األول  ٧٤,٩٩٣  اسوان عصام .١١
  األول  ٧٤  زيد موسى شاكر .١٢
  األول  ٧٣,٧٣٤  احمد ناظم جهاد .١٣
  األول  ٧٣,٣٩١  احالم سلطان ياسين .١٤
  األول  ٧٣,١٨٠  هشيار محمد صالح .١٥
  األول  ٧٢,٧٢٢  وية عبد اهللاحمد معا .١٦
  األول  ٧٢,٦٣٩   عبداحمد عبد اهللا .١٧
  األول  ٧٢,٥٩١  عمار محمد قاسم .١٨
  األول  ٧٢,٤٦٥  رائد اسحق متي .١٩
  األول  ٧٢,٢٩٤  د فوزيوتيماء محم .٢٠
  األول  ٧٢,١٨٩  سحر محمد نجيب .٢١
  األول  ٧٢,٩٤  عواد عبد اهللا فتحي .٢٢

 

٣/١١/١٩٠٠ 
  ٣/٧/١٩٩٣في 



 

 )٨-٣(

  ج منهالدور الذي تخر  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  األول  ٧٢,٠٥  حمد خلف جمعة .٢٣
  األول  ٧١,٨١٨  محمد صالح خماس .٢٤
  األول  ٧١,٣٨٥  نادية خير الدين عزيز .٢٥
  األول  ٧١,٠٤  غازي هزاع سلمان .٢٦
  األول  ٧٠,٦٣٧  اجوان  محمد عجيل .٢٧
  األول  ٧٠,٦١٦  محمد نجم سعيد .٢٨
  األول  ٧٠,٣٦٣  الياس محمد عبد اهللا .٢٩
  األول  ٧٠,٨٠  احمد خلف مفلح .٣٠
  األول  ٧٠,٧٢  الم حسن محمدس .٣١
  األول  ٧٠,٢٤  رضوان نافع حميد .٣٢
  األول  ٧٠,٢٤  طاهر سليمان خليل .٣٣
  األول  ٦٩,٩٩٩  نغم حازم حميد .٣٤
  األول  ٦٩,٩١٧  عبد المحسن احمد مد اهللا .٣٥
  األول  ٦٩,٧٨٥  عكيد محي الدين سيتو .٣٦
  األول  ٦٩,٣٤٥  قيسر صائب صالح .٣٧
  األول  ٦٩,٣٠٤  سعد جزاع حسين .٣٨
  األول  ٦٨,٩٧٩  د الرزاق احمدعلي عب .٣٩
  األول  ٦٨,٨٠٠  طارق محمد امين طاهر .٤٠
  األول  ٦٧,٦٤٦  طه احمد جميل .٤١
  األول  ٦٧,٣٣١  ناصر حسين علي .٤٢
  األول  ٦٧,٥٤  علي سليمان محمد .٤٣
  األول  ٦٧  طالب علي طه .٤٤
  األول  ٦٦,٩٤٣  ساطع شعيا بابا .٤٥
  األول  ٦٦,٨٧٨  عاطف عوض عطا اهللا .٤٦
  األول  ٦٦,٥١٠  علي مجيد علي .٤٧
  األول  ٦٦,٤٥١  فضيلة عبد الفرج عواد .٤٨
  األول  ٦٦,٣٩٧  الهام يونس صالح .٤٩



 

 )٨-٤(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  األول  ٦٦,٣٢١  مازن محمد سعيد .٥٠
  األول  ٦٦,٢١٠  ناظم خلف ميرزه .٥١
  األول  ٦٦,٤٤  فارس شاهين حسين .٥٢
  األول  ٦٦,٢٨  حسون ناصر حسين .٥٣
  األول  ٦٥,٧٣٣  ينزار شعيا بن .٥٤
  األول  ٦٥,٦٥٨  الياس حمد مراد .٥٥
  األول  ٦٥,٦٠٧  ملحم محمد ملحم .٥٦
  األول  ٦٥,٤٦٥  محمد يونس خضر .٥٧
  األول  ٦٥,٢٨٤  احمد عبد السالم حامد .٥٨
  األول  ٦٥,١٢٥  رمضان طه ميكائيل .٥٩
  األول  ٦٤,٢٥٥  ابراهيم عائد كروط .٦٠
  األول  ٦٤,٨٩  عادل خديدة درويش .٦١
  األول  ٦٤,٨٣  سمونرمو علي .٦٢
  األول  ٦٤,٦٨  محمد حسن مصطفى .٦٣
  األول  ٦٣,٩٥٤  علي صبري علي .٦٤
  األول  ٦٣,٩٢٩  ناصر ياسين حمود .٦٥
  األول  ٦٣,٩١٥  حنان خليل جبار .٦٦
  األول  ٦٣,٨٠٤  عبد اهللا جرجيس اسعيد .٦٧
  األول  ٦٣,٤٨٦  بالل ضيف اهللا .٦٨
  األول  ٦٣,٣٢٠  فارس حرجان ارحيم .٦٩
  األول  ٦٣,٠٥٠  مروان بطرس حجي .٧٠
  األول  ٦٣,١٨  ل عماش محمدعاد .٧١
  األول  ٦٢,٥٥١  محمد جاسم محمد .٧٢
  األول  ٦٢,٢٥٢  كاميران محمد علي .٧٣
  األول  ٦٢,٣٠٧  حاتم صالح حسن .٧٤
  األول  ٦٢,١٥٣  شعبان حسو عمر .٧٥
  األول  ٦٢,١٠٩  عادل امين عمر .٧٦
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  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  األول  ٦٢,٨٤  حازم محمد ذنون .٧٧
  األول  ٦١,١٥٣  عمر ابراهيم احمد .٧٨
  األول  ٦١,٠١٣  فارس نوري جاسم .٧٩
  األول  ٦٠,٧٦٥  اخالص عبد حسين .٨٠
  األول  ٦٠,٤٨٣  بان عز الدين محمد .٨١
  األول  ٦٠,٢٠٥  سهام احمد سيتو .٨٢
  األول  ٦٠,٠١٠  عبد الرزاق محمود حسين .٨٣
  األول  ٥٩,٤٧٦  رائد كمال جبرائيل .٨٤
  األول  ٥٩,٣٨٨  ادم احمد مؤمن .٨٥
  األول  ٥٩,٢٠٣  قاء محمود رشيدور .٨٦
  األول  ٥٩,٤٤  قاسم اوسمان رفو .٨٧
  األول  ٥٧,١١٠  االء حسن عمر .٨٨
  األول  ٥٧,٨٦  شرين علي حمه سور .٨٩
  األول  ٥٧,٣٢  حسين كوكو مركز .٩٠
  األول  ٥٦,٦٦  افراح عبد االله حامد .٩١
  األول  ٥٥,٩٩٧  شروق جواد عريبي .٩٢
  األول  ٥٥,٦٤  مازن ماهر محمد .٩٣
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  : القانون                               القسم : الموصل                  الكلية : الجامعة 

  )بكالوريوس: (الشهادة )                صباحي: (الدراسة 

  : اسم دورة التخرج :                       رقم وتاريخ األمر الجامعي ١٩٩٣-١٩٩٢: سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  لثالثياسم الطالب ا  ت
  الثاني  ٨٦,٧٦  خليل ابراهيم محمد   .١
  الثاني  ٧٤,٣٨  سعيد صالح خضر   .٢
  الثاني  ٧٣,٨٤  ازاد رشيد كريم خان   .٣
  الثاني  ٧٣,٦٥  بهزاد جهاد فائق   .٤
  الثاني  ٧٠,٨٦  طارق فاضل محمود   .٥
  الثاني  ٧٠,١٥  يونس محمد سلطان   .٦
  الثاني  ٦٩,٦٥  سعيده سليمان   .٧
  الثاني  ٦٩,٤٨  ل محمد شريفهفا   .٨
  الثاني  ٦٨,٨٥  زيانه مصطفى   .٩
  الثاني  ٦٧,٤٥  عبد الحق اسماعيل .١٠
  الثاني  ٦٦,٦٠  احمد جلوى .١١
  الثاني  ٦٥,٣٤  محمد علي ابراهيم .١٢
  الثاني  ٦٥,٠٢  هشيار عبد الرحمن .١٣
  الثاني  ٦٤,٤٩  حليمه محمد صالح .١٤
  الثاني  ٦٤,٤١  نجم منصور عبد اهللا .١٥
  الثاني  ٦٣,٩٨  جعفر عزكو لطيف .١٦
  الثاني  ٦٣,٢١  احمد حسين صالح .١٧
  الثاني  ٦٢,٩٢  محمود مسلط حمرى .١٨
  الثاني  ٦٢,٨١  عبد الخالق جمعه .١٩
  الثاني  ٦٢,٧١  ابراهيم علي اكبر .٢٠
  الثاني  ٦٢,٥١  خالد ابراهيم حسن .٢١
  الثاني  ٦٢,٠٣  عبد اهللا فتحي عبد اهللا .٢٢

 

٣/١١/١٣٨٦ 
  ٢/١٠/١٩٩٣في 
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  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني  ٦٢,٠٢  د صالحوعلي محم .٢٣
  الثاني  ٦١,٩٤  يونس محمد احمد .٢٤
  الثاني  ٦١,٧٧  سالم عبار خضير .٢٥
  الثاني  ٦١,٣١  حميد عبد الوهاب حسين .٢٦
  الثاني  ٦١,٢٨  فنر داؤد محمد .٢٧
  الثاني  ٦١,٢٠  يونس صالح محمد .٢٨
  الثاني  ٦٠,٨٩  طه جمعة لطيف .٢٩
  الثاني  ٦٠,٨٧  غازي فيصل خضير .٣٠
  الثاني  ٦٠,٧٠  لحخلف عطية صا .٣١
  الثاني  ٦٠,٣٤  سراب فريق يوسف .٣٢
  الثاني  ٥٩,٩٠  شلير اسعد احمد .٣٣
  الثاني  ٥٨,٩٧  نزار طارق عز الدين .٣٤
  الثاني  ٥٨,٩٢  رزفان حبيب محمد .٣٥
  الثاني  ٥٨,٨٨  زهراء محمد عبد الرزاق .٣٦
  الثاني  ٥٨,٧٨  صالح حردان احمد .٣٧
  الثاني  ٥٨,٢٦  منى عباس حطيحط .٣٨
  الثاني  ٥٨,١٩   رجبعبد الحافظ احمد .٣٩
  الثاني  ٥٧,٢٨  حسن عطا اهللا عواد .٤٠
  الثاني  ٥٦,٨٢  شوان محمد طاهر سعيد .٤١
  الثاني  ٥٦,٦٩  ناسك طه اسماعيل .٤٢
  الثاني  ٥٦,٦٨  ذياب محمد حسين .٤٣
  الثاني  ٥٥,٩١  ابراهيم حبيب حسين .٤٤
  الثاني  ٥٤,٢٦  شوان صالح الدين عبد اهللا .٤٥
  الثاني  ٥٤,١١  ابراهيم جهاد محمد .٤٦
  الثاني  ٥٣,٩١  حمد عطيه عكلهم .٤٧
  الثاني  ٥٢,٦٤  صالح اسماعيل زعل .٤٨

 


