
)١٠- ١(

القانون: القسم            القانون                   : الموصل                  الكلیة : الجامعة 

  )بكالوریوس: (الشهادة )                صباحي: (الدراسة 

:         اسم دورة التخرج           :   رقم وتاریخ األمر الجامعي ١٩٨٩- ١٩٨٨: سنة التخرج 

الدور الذي تخرج منهمعدل أخر سنتینثالثياسم الطالب الت

األول٨٤.٧٥٠فاتن حمید ابراهیم.١

األول٨٢.٥٦٢نعیم قاقوس یوسف.٢

األول٨٠.٦٤٥فریدة صادق صادق.٣

األول٧٩.٧٠٨اسراء داؤد محمود.٤

األول٧٩.١٨٧حسین علي سامي.٥

األول٧٨.٥شریف حسین شریف.٦

األول٧٧.٧٠٨أسامة طه یاسین.٧

األول٧٧.٠٢٠بشار أحمد جاسم.٨

األول٧٦.٧٥٠زهراء رجب یحیى.٩

األول٧٦.٥٤١ابتسام غانم عزیز.١٠

األول٧٤.٦٦٦زاهر حمزة مجید.١١

األول٧٤.١٤٥هازة توفیق عبد الحمید.١٢

األول٧٣.٣٣٠٣ابتسام نوزت شیتاوي.١٣

األول٧٢.٩٣٧تحسین اسماعیل حسن.١٤

ولاأل٧٢.٨٩٥ندى غانم محي الدین.١٥

األول٧٢.٨٧٥ایمان یوسف نوري.١٦

األول٧٢.٥٨٣ندى سالم حمدون.١٧

األول٧٢.٣٩٥بالوي یاسین بالوي.١٨

األول٧٢.٠٦٥هادي حمود حلیحل.١٩

األول٧١.٧٠٨ثائر یحیى مجید.٢٠

األول٧١.٣٧٥علي محمد صالح.٢١

األول٧٠.٦٢٥خالدة ذنون مرعي.٢٢

٣/١١/١١٤٩  

١٠/٧/١٩٨٩في 



)١٠- ٢(

الدور الذي تخرج منهمعدل أخر سنتیناسم الطالب الثالثيت

األول٧٠.٤٥٨داؤد سالم عبد اهللا.٢٣

األول٧٠.٣٧٥بتول عبد الصمد عبد اهللا.٢٤

األول٧٠.١٨٧بان سعید أحمد.٢٥

األول٧٠هدى حازم یونس.٢٦

األول٦٩.٩٧٩رویدة أحمد خلیل.٢٧

األول٦٩.٤١٦٦محمد صبحي أحمد.٢٨

األول٦٩.٣٥٤رغدان قحطان محجوب.٢٩

األول٦٩.٣٣٣لیمانذیاب مهیدي س.٣٠

األول٦٨.٩١٩حازم غانم عبد اهللا.٣١

األول٦٨.٧٧٠دلبر بشیر محمد.٣٢

األول٦٨.٥٨٣أمیرة حامد خضر.٣٣

األول٦٨.٥خلیل ابراهیم علي.٣٤

األول٦٨.٤٧٨زیاد خیر الدین ابراهیم.٣٥

األول٦٨.٤٧٨مهدي عباس حسین.٣٦

األول٦٨.٣٥٤١زوزان جمال خلیل.٣٧

  األول  ٦٧.٧٠٨٣  حسیننجالء نجیب .٣٨

األول٦٧.٦٤٥٨سندس حبیب كوركیس.٣٩

األول٦٦.٩٠٨ابتهال محمد یونس.٤٠

األول٦٦.٦٤٥ایمان سالم عبد الرزاق.٤١

األول٦٦.٢٦٠عماد حمزة حسن.٤٢

األول٦٥.٩١٦٦ماندان سعد الدین محمد.٤٣

األول٦٥.٣٤٧میسر ذنون محمد.٤٤

األول٦٥.٠٢٨درى طاهر ابراهیم.٤٥

  األول٦٥.٠ أحمد جرجیسعاصم.٤٦

  األول٦٤.٧٢٩فاطمة زین العابدین محمد.٤٧

  األول٦٤.٢٠٨٣محمد نوري محمود.٤٨

  األول٦٤.٣٤٧جاسم سالم عباس.٤٩



)١٠- ٣(

الدور الذي تخرج منهمعدل أخر سنتیناسم الطالب الثالثيت

  األول٦٤.٠٢١منعم فاخر ناصر.٥٠

األول٦٣.٨٣٣٣كنانة حمید أحمد.٥١

األول٦٣.٥٦٢شاطيحسون علیوي .٥٢

األول٦٣.٤١٣أنیس طوبیا آسي.٥٣

األول٦٣.٣٧٥٠سوزان فیصل شیخو.٥٤

األول٦٣.٣٧٤الهام یونس سلیم.٥٥

األول٦٣.٣٣٣٣ماجد موسى كاظم.٥٦

األول٦٣.٢٢٩١محمد محمود قاسم.٥٧

األول٦٣.١٤٥٨معن محمد حمام.٥٨

األول٦٣.١٠٨عباس علي حسین.٥٩

األول٦٢.٩٥٨٣سعد ابراهیم سعید.٦٠

األول٦٢.٨٥٤١عبد اهللا أحمد سلو.٦١

األول٦٢.٥٤١٦نهلة مال اهللا هایس.٦٢

األول٦١.٨٢٩جمال عبد اهللا عارف.٦٣

األول٦١.٧٠٨٣مقداد حاكم عزیز.٦٤

األول٦١.٠٧٥هاشم محمود حمید.٦٥

األول٥٩.٩٧٩١نافین عبد الكریم سلیمان.٦٦

األول٥٩.٨٥٤كامیران سلو سمو.٦٧

األول٥٩.١٣٦مد أحمدسالم مح.٦٨

األول٥٨.٥٣٤حسن اسماعیل حسن.٦٩

األول٥٧.٨١٨عناد سعد اهللا هاشم.٧٠

األول٥٦.٦٤٥٨مرتضى نعیم عباس.٧١

األول٥٦.٣٦٣محمد غربي نایف.٧٢

األول٥٥.٤٧٦شامل سعید مجید.٧٣

األول٥٤.٤١٨خلف حمد حمود.٧٤

  
  
  



)١٠- ٤(

السیاسة: القسم             انون                   الق: الموصل                  الكلیة : الجامعة 

  )بكالوریوس: (الشهادة )                صباحي: (الدراسة 

:اسم دورة التخرج            :            رقم وتاریخ األمر الجامعي ١٩٨٩- ١٩٨٨: سنة التخرج 

الدور الذي تخرج منهمعدل أخر سنتیناسم الطالب الثالثيت

األول٧٧.٥١٠ركي عبد مجیدت.١

األول٧٦.٧٧٥محمد شیت محمد.٢

األول٧٥.٣٠٦جاسم محمد طه.٣

األول٧٢.٢١٨محمد هادي شمخي.٤

األول٧٢.٣٠٦حسن كامل صكبان.٥

األول٧١.٦٦٧أسعد حمید مسیر.٦

األول٧١.٥٧١مشعان محمد حسن.٧

األول٧١.١٠٢عباس عزوز ذرب.٨

األول٧٠.٧٩٢عبد المنعم رمضان نزال.٩

األول٧٠.٥٥١جمعة عباس جبجاب.١٠

األول٧٠.٤٢٩أحمد مراد جاد.١١

األول٧٠.٣٠٩نیاس اسماعیل حسین.١٢

األول٦٩.٢٢٤خالد حسین حمید.١٣

األول٦٨.٧٥٥یوحنان متي كوركیس.١٤

األول٦٨.٥٧١عالوي نعمة عبد.١٥

األول٦٨.٥٥١فاطمة حسین علي.١٦

األول٦٦.٧١٤جوان ابراهیم رسول.١٧

األول٦٦.٤٢٨لوبشرى محمد مج.١٨

األول٦٦.١٦٣ضیاء شهید كاظم.١٩

األول٦٥.٤٠٨لمیاء حالوي عبود.٢٠

األول٦٥.٤٠٨علي مولود محمد.٢١

األول٦٥.٣٦١تحسین علي مردان.٢٢

٣/١١/١١٤٩  

١٠/٧/١٩٨٩في 



)١٠- ٥(

الدور الذي تخرج منهمعدل أخر سنتیناسم الطالب الثالثيت

األول٦٤.٨٣٦تحسین خلف منصور.٢٣

األول٦٣.٩٣٨سین عبدأشواق ح.٢٤

األول٦٢.١٦٣حیدر عبد علي.٢٥

األول٦٢.٠٤١غریب علي فتح اهللا.٢٦

األول٦١.٢٤٥عادل حسین حیال.٢٧

األول٦٠.١٨٥عبد حمود ذیاب.٢٨

األول٦٠.٣٢٦أحمد هالل عبید.٢٩

األول٥٩.٦٣٣هاتف عبد الكریم حسین.٣٠

األول٥٩.٣٤٧سلفانا جاسم محمد.٣١

األول٥٨.٤٦٩طفىجاسم ابراهیم مص.٣٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



)١٠- ٦(

القانون: القسم             القانون                   : الموصل                  الكلیة : الجامعة 

  )بكالوریوس: (الشهادة )                صباحي: (الدراسة 

:اسم دورة التخرج                :        رقم وتاریخ األمر الجامعي ١٩٨٩- ١٩٨٨: سنة التخرج 

الدور الذي تخرج منهمعدل أخر سنتیناسم الطالب الثالثيت

الثاني٦٨.٧٩١أحالم عبد االله شیت.١

الثاني٦٧.٨٢٦باسم جمعة صالح.٢

الثاني٦٧.٣٩١غانم صبیح عنید.٣

الثاني٦٧.١٠٨وائل داغر یاسین.٤

الثاني  ٦٦.٢٦٠  نجلة بدر رفیق.٥

الثاني  ٦٦.٠٤١  ابتسام جبار محسن.٦

الثاني  ٦٥.٦٦٦  طه حیدر حسن.٧

الثاني  ٦٥.٣٧٥  هاشم عبد آل حاجي.٨

الثاني  ٦٤.٩٣٧  رافد جورج داؤد.٩

الثاني  ٦٤.٨٦٩  مجید یاسین یونس.١٠

الثاني  ٦٤.٤١٦  شاهة أحمد مطلوب.١١

الثاني  ٦٤.٢٥٠  میرزا جولو كتي.١٢

الثاني  ٦٣.٦٦٦  باقي محمد رشید.١٣

الثاني  ٦٣.٦٦٦  ابراهیم أحمدحجاب .١٤

الثاني  ٦٣.٥٦٢  حسین صالح ابراهیم.١٥

الثاني  ٦٣.١٢٥  غازي خلیل تائه.١٦

الثاني  ٦٢.٩٧٩  عبد الرحمن محمد سعید.١٧

الثاني  ٦٢.٩٧٨  جلیل عوید عبد الحسن.١٨

الثاني  ٦٢.٨١٢  مناهل نایف أحمد.١٩

الثاني  ٦٢.٧٣٩  غانم ابراهیم محمد شریف.٢٠

  الثاني  ٦٢.٦٤٥  یوسف أحمد عباس.٢١

  الثاني  ٦٢.٣٧٥  رجاء جمیل فرجو.٢٢

٣/١١/١٦٨٠  

٩/١٠/١٩٨٩في 



)١٠- ٧(

الدور الذي تخرج منهمعدل أخر سنتیناسم الطالب الثالثيت

الثاني٦٢.٣١٢جیمن صباح لطیف.٢٣

الثاني٦٢.٢٧٠سعید خضر خلف.٢٤

الثاني٦٢.١٧٣طه یاسین عبد الحسین.٢٥

الثاني٦١.٩١٣جبار جمعة سلمان.٢٦

الثاني  ٦١.٨٩٥  سایر خلف حسین.٢٧

الثاني  ٦٠.٦٤٥  محاسن أحمد شهاب.٢٨

الثاني  ٦٠.٥٦٥  سربست ابراهیم أحمد.٢٩

الثاني  ٦٠.٤٣٧  ناجي عراك عرموش.٣٠

الثاني  ٦٠.٢٧٠  جیالن كریم محمد.٣١

الثاني  ٦٠.٢٠٨  یاسر محمد عامر.٣٢

الثاني  ٦٠.٠٦٢  فارس ادریس حامد.٣٣

الثاني  ٦٠.٠٢٠  سالمة محمد كاطع.٣٤

الثاني  ٥٩.٩٥٨  ندى قاسم عبید.٣٥

الثاني  ٥٩.٧٩١  حمه شریف طه.٣٦

الثاني  ٥٩.٥٢٠  طه عثمان عبد الرحمن.٣٧

الثاني  ٥٩.٣٧٥  مشعل هاشم نایف.٣٨

الثاني  ٥٩.٢٩١  هشیار شهاب علي.٣٩

الثاني  ٥٩.١٦٦  موسى حسین حمید.٤٠

الثاني  ٥٩.١٥٢  أحمد طه یاسین.٤١

الثاني  ٥٩.٠٦٢  حیدر ألیاس مراد.٤٢

الثاني  ٥٨.٧٦٠  أیاد كاظم مرزا.٤٣

الثاني  ٥٨.٦٨٩  ست محمد طاهرسرب.٤٤

الثاني  ٥٨.٦٨٧  لیث مجید داؤد.٤٥

الثاني  ٥٨.٦٠٤  اسماعیل وذاح حداوي.٤٦

الثاني  ٥٨.٥٦٢  نسرین علي عمر.٤٧

الثاني  ٥٨.٥٦٢  فالح عبد الغني جارو.٤٨

الثاني  ٥٨.٤٧٩  سركوت عوني عمر.٤٩



)١٠- ٨(

الدور الذي تخرج منهمعدل أخر سنتیناسم الطالب الثالثيت

الثاني٥٨.٤١٦ف مصطفىهاشم سیا.٥٠

الثاني٥٨.٣٣٣ایهان زینل علي.٥١

الثاني٥٨.٢٦٠محمد ستار عالوي.٥٢

الثاني٥٨.٢٠٨هوین زیور أحمد.٥٣

الثاني  ٥٨.١٨٧  عدنان محمد علي.٥٤

الثاني  ٥٨.٠٦٣  فارعة سنحاریب نعوم.٥٥

الثاني  ٥٨.٠٦٢  مروان علي فیاض.٥٦

الثاني  ٥٧.٧٢٩  یونس أحمد خلف.٥٧

الثاني  ٥٧.٦٠٤  م حسینخلیل ابراهی.٥٨

الثاني  ٥٧.٥٦٣  محمد ابراهیم طاهر.٥٩

الثاني  ٥٧.٤١٦  حسن والي حسن.٦٠

الثاني  ٥٧.٣٩٥  سروك محمد عبد الرحمن.٦١

الثاني  ٥٧.٣١٢  سروین تاج الدین.٦٢

الثاني  ٥٧.٠٨٣  مصلح زرار حمد.٦٣

الثاني  ٥٧.٠٨٣  افتخار حمید سلیم.٦٤

الثاني  ٥٦.٨٧٥  جمیل عبد القادر خدو.٦٥

الثاني  ٥٦.٨٤٥  س صدیق عبد المجیدقی.٦٦

الثاني  ٥٦.٧٠٨  أحمد محمد طاهر عبد الرحمن.٦٧

الثاني  ٥٦.٦٨٧  ماهر سعید متي.٦٨

  الثاني  ٥٦.٥٢٠  صباح مراد أحمد.٦٩

  الثاني  ٥٦.٤٧٩  زالة أدهم بهرام.٧٠

الثاني  ٥٦.٣٥٤  حمو نایف رشو.٧١

الثاني  ٥٦.٠٨٦  نجیب عبد الوهاب محمد نجیب.٧٢

الثاني  ٥٦.٠٤١  عباس فاضل أحمد.٧٣

  الثاني  ٥٦.٠  علي عبد اهللا علي.٧٤

  الثاني  ٥٥.٦٨٧  حسین تویج زغیر.٧٥

الثاني٥٥.٣٩٥نجاة فیض اهللا شاهین.٧٦



)١٠- ٩(

الدور الذي تخرج منهمعدل أخر سنتیناسم الطالب الثالثيت

الثاني٥٥.٠٨٣شعبان عبد اهللا حسن.٧٧

الثاني٥٤.٧٥٠نسرین بكر عبد الكریم.٧٨

الثاني٥٤.٣٣٣اسمحمود ألیاس عب.٧٩

الثاني  ٥٤.١٤٧  صباح ذنون محمد.٨٠

الثاني  ٥٣.٩٧٩  هدیل عدنان یحیى.٨١

الثاني  ٥٣.٨٨٦  خلدون خلیل السعد.٨٢

الثاني  ٥٣.٦٦٦  محمد حامد شوكت.٨٣

الثاني  ٥٣.٣٩٥  علي حسین أحمد.٨٤

الثاني  ٥٣.٣١٢  أمیرة جاسم محمد.٨٥

الثاني  ٥٣.١٢٥  زیان شوكت حمد.٨٦

الثاني  ٥٢.٦٦٦  روناك محمد نادر.٨٧

  

القانون: القانون                               القسم : الموصل                  الكلیة : الجامعة 

  )بكالوریوس: (الشهادة )                صباحي: (الدراسة 

:اسم دورة التخرج :                       رقم وتاریخ األمر الجامعي ١٩٨٩- ١٩٨٨: سنة التخرج 

الدور الذي تخرج منهمعدل أخر سنتیناسم الطالب الثالثيت

الثاني  ٥٧.٧٩١  الهاشمي بن الطاهر بن سالم.٨٨

  

  

  

  

  

  

  

  

في  ٣/١١/٢٠١٥

٣١/١٠/١٩٨٩



)١٠- ١٠(

  

السیاسة: القسم             القانون                   : الموصل                  الكلیة : الجامعة 

  )ریوسبكالو: (الشهادة )                صباحي: (الدراسة 

:اسم دورة التخرج            :            رقم وتاریخ األمر الجامعي ١٩٨٩- ١٩٨٨: سنة التخرج 

الدور الذي تخرج منهمعدل أخر سنتیناسم الطالب الثالثيت

الثاني٧١.١٨٣آزاد خضر حمد.١

الثاني٦٩.٤٤٩عصام حمزة علي.٢

الثاني٦٥.٥١٠آزاد حمید قادر.٣

الثاني٦٤.٥٩٢فيآراز رشید صو.٤

الثاني٦١.٤٠٨آسو عبد المطلب محمد.٥

الثاني٦١.٢٤٥هزار صالح عبد اهللا.٦

الثاني٦٠.٧١٤جوهر فتاح عبد اهللا.٧

الثاني٦٠.٢٦٥عواد عبید علي.٨

الثاني٥٩.٨٩٨جنو مراد كشتو.٩

الثاني٥٩.٧٩٦عادل عبد یاسین.١٠

الثاني٥٩.٠٤١فارس ابراهیم أسود.١١

الثاني٥٨.٦٣٢ادي هانيآسیا ه.١٢

الثاني٥٨.٤٠٨حمد حسون علیوي.١٣

الثاني٥٨.٢٢٤زیاد عبد الغني حامد.١٤

الثاني٥٧.٨٩٨عامر جواد تایه.١٥

الثاني٥٦.٨٧٧كه زال فتاح بارام.١٦

  

  

  

  

  

٣/١١/١٦٨٠  

٩/١٠/١٩٨٩في 


