
)٧- ١(

  : القانون                               القسم : الموصل                  الكلیة : الجامعة 

  )بكالوریوس: (الشهادة )                صباحي: (الدراسة 

  : اسم دورة التخرج :                       رقم وتاریخ األمر الجامعي ١٩٩٤-١٩٩٣: سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  ياسم الطالب الثالث  ت

  األول  ٨٧.٠٤  زینب عباس مجذاب  .١

  األول  ٨٤.٦٨  ازهار نافع حمید  .٢

  األول  ٧٩.١٨  عمار سعدون حامد  .٣

  األول  ٧٨.٣٠  زینه غانم عبد الجبار  .٤

  األول  ٧٧.٩٤  نهایه مطر خلف  .٥

  األول  ٧٧.٠٨  نوفل علي عبد اهللا  .٦

  األول  ٧٦.٦٥  قیس عبد الوهاب عیسى  .٧

  األول  ٧٦.٠١  انم یونسزینه غ  .٨

  األول  ٧٥.٨٦  اخالص ذنون جاسم  .٩

  األول  ٧٤.٨٦  زیان احمد جرجیس.١٠

  األول  ٧٤.٨٤  لقمان ابراهیم خلیل.١١

  األول  ٧٤.٦٥  عبد الكریم طه محمود.١٢

  األول  ٧٣.٧٣  میادة حازم احمد.١٣

  األول  ٧٣.٧١  نسمه شعالن ابنیان.١٤

  األول  ٧٣.٦٥  ایمن حكمت نعیم.١٥

  األول  ٧٣.٥٩  هاله مقداد احمد.١٦

  األول  ٧٣.٢٧  صبري مجید عبد اهللا.١٧

  األول  ٧٣.٠٣  ایاد غانم سعید.١٨

  األول  ٧٢.٧٥  انور خالد یونس.١٩

  األول  ٧٢.٦٧  فواز خالد عبد العزیز.٢٠

  األول  ٧٢.٥٤  منال صادق صادق.٢١

  األول  ٧١.٧٧  منیره عمر سعید.٢٢

٣/١١/١٠٥٢

  ٩/٧/١٩٩٤في 



)٧- ٢(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  األول  ٧١.٦٧   محمود محمدعبد اهللا.٢٣

  األول  ٧٠.٨٥  محمد حسن محمد.٢٤

  األول  ٧٠.٧٥  بوران طارق طه.٢٥

  األول  ٧٠.٥٣  زلفى عارف صالح.٢٦

  األول  ٧٠.٢٩  علي احمد حسین.٢٧

  األول  ٧٠  بشرى خالد تركي.٢٨

  األول  ٦٩.٩٢٣  محمد جاسم محمد.٢٩

  األول  ٦٩.٧٥  رفعت محمد مصطفى.٣٠

  األول  ٦٩.٦٧  صفوان مقصود خلیل.٣١

  األول  ٦٩.٥٦   عبد كواد شیحان.٣٢

  األول  ٦٩.٣٣  مهند ابراهیم علي.٣٣

  األول  ٦٩.٢٦  مها محمد داؤد.٣٤

  األول  ٦٩.٢١  طه خضیر عبد اهللا.٣٥

  األول  ٦٩.٢٠  علي موسى یونس.٣٦

  األول  ٦٩.١٠  یسرى قادر خانه.٣٧

  األول  ٦٨.٧٢  فاطمة صدیق نوري.٣٨

  األول  ٦٨.٤٨  عزیز خضیر محمد.٣٩

  األول  ٦٨.٤٠  غاده محمد مجید.٤٠

  األول  ٦٨.٠٨  میسون جمیل موسى.٤١

  األول  ٦٧.٩٩  احمد حجي ماهر.٤٢

  األول  ٦٧.٦٤  توفیق یحیى خلف.٤٣

  األول  ٦٧.٤٤  نزار عادل غریب.٤٤

  األول  ٦٧.٣١  عبد الجواد خزعل ابراهیم.٤٥

  األول  ٦٧.٣٠  عواد حسین یاسین.٤٦

  األول  ٦٧.٢٥  سلطان مولود احمد.٤٧

  األول  ٦٧.٠٢  ثائر بدر صلبوخ.٤٨

  األول  ٦٦.٤٤  رس حسن عليفا.٤٩



)٧- ٣(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  األول  ٦٦.٣٥  بان یونس سعید.٥٠

  األول  ٦٦.١٣  عبد الحمید سعید یوسف.٥١

  األول  ٦٦.٠٣  احسان علي عزو.٥٢

  األول  ٦٦.٠٢  نادیة عصام عبد اهللا.٥٣

  األول  ٦٥.٧٤  سمیه خالد ذنون.٥٤

  ولاأل  ٦٥.٧٣  شذى عبد الرزاق داؤد.٥٥

  األول  ٦٥.٦٨  تحریر احمد حسن.٥٦

  األول  ٦٥.٦٧  فالح حسن كنوش.٥٧

  األول  ٦٥.٤٣  قبس حسن عواد.٥٨

  األول  ٦٥.١٨  نشوان عبد الجبار یاسین.٥٩

  األول  ٦٥.٠٢  فوزي سالم حسن.٦٠

  األول  ٦٤.٨٠  محمد طاهر قاسم.٦١

  األول  ٦٤.٧٨  اقبال محمد سعید.٦٢

  األول  ٦٤.١٣  بالل نور الدین محمد.٦٣

  األول  ٦٤.٠٣  من سلیمان احمدعبد الرح.٦٤

  األول  ٦٣.٩٧  علي عبد الوهاب یوسف.٦٥

  األول  ٦٣.٩٢  یونس حازم صالح.٦٦

  األول  ٦٣.٨٤  اشرف عبد الواحد ذنون.٦٧

  األول  ٦٣.٥٣  موفق طه محمد.٦٨

  األول  ٦٣.٤٢  تاضي سلطان جدوع.٦٩

  األول  ٦٣.٢٩  ابراهیم عطا اهللا حسین.٧٠

  األول  ٦٣.٢٣  عماد حسین عبد اهللا.٧١

  األول  ٦٣.٢٠  م حجو فارسسها.٧٢

  األول  ٦٣.٠٧  زكریا طه محمد.٧٣

  األول  ٦٢.٧٥  خلف محمود محیمید.٧٤

  األول  ٦٢.٦٣  ثابت صالح جاسم.٧٥

  األول  ٦٢.٥٩  الیاس محمد نایف.٧٦



)٧- ٤(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  األول  ٦٢.٥٦  بهاء الدین خالد نایف.٧٧

  ولاأل  ٦٢.٤٩  عبد االله یونس سلیم.٧٨

  األول  ٦٢.٤٨  نبیل محسن جعفر.٧٩

  األول  ٦٢.٤٧  محمد رمضان حسن.٨٠

  األول  ٦٢.٣٨  مانع احمد ورور.٨١

  األول  ٦٢.٣٥  رفعت عبد الجبار احمد.٨٢

  األول  ٦٢.٣١  مثنى عبد الحمید احمد.٨٣

  األول  ٦٢.١٠  محفوظ ذنون یونس.٨٤

  األول  ٦٢.٠٣  هاشم سایر احمد.٨٥

  األول  ٦١.٤٨  ثائر عبد الواحد مسلم.٨٦

  األول  ٦١.٤١  فتحي محمد احمد.٨٧

  األول  ٦١.٣٨  عبد الرحمن صادق عبد اهللا.٨٨

  األول  ٦٠.٩٣  محمد عبد الحمید شهاب.٨٩

  األول  ٦٠.٩٢  محمد البشیر محمود.٩٠

  األول  ٦٠.٨٢  بدیع وعد اهللا قاسم.٩١

  األول  ٦٠.٣٣  خالد جاسم احمد.٩٢

  األول  ٦٠.١٢  عبد اهللا احمد عبد اهللا.٩٣

  األول  ٦٠.٠٩  ابراهیم قادر خانه.٩٤

  األول  ٦٠.٠٧  احمد ذیاب محمود.٩٥

  األول  ٦٠.٠١  ابراهیم احمد حمد.٩٦

  األول  ٥٩.٤٨  محمد احمد صالح.٩٧

  األول  ٥٩.٤٤  خالد علي كورز.٩٨

  األول  ٥٩.٤٣  عباس حسن حسن.٩٩

  األول  ٥٩.٤٠  عبد اهللا فتحي سعید.١٠٠

  األول  ٥٨.٩٣   عليخدیده قولو.١٠١

  األول  ٥٨.٥٤  أنس طه حسن.١٠٢

  األول  ٥٨.١٦  بيرمضان مصطفى جل.١٠٣



)٧- ٥(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  األول  ٥٧.٩٩  غالب قادر علي.١٠٤

  األول  ٥٧.٦٩  عامر عبد اهللا امین.١٠٥

  األول  ٥٧.٥٩  هالل سالم مجید.١٠٦

  األول  ٥٧.٢٣  قاسم احمد داؤد.١٠٧

  األول  ٥٧.٢٢  احسان شاهین معدان.١٠٨

  األول  ٥٧.٠٦  محمد رجب زیدان.١٠٩

  األول  ٥٦.٥١  هديفیصل عبد م.١١٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



)٧- ٦(

  : القانون                               القسم : الموصل                  الكلیة : الجامعة 

  )بكالوریوس: (الشهادة )                صباحي: (الدراسة 

  :              اسم دورة التخرج :          رقم وتاریخ األمر الجامعي ١٩٩٤-١٩٩٣: سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني  ٦٧.٩٧  وعد هدلي مرجي  .١

  الثاني  ٦٥.٧٠  علي عمر خضر  .٢

  الثاني  ٦٥.٤٢  یاسر عبد الحمید  .٣

  الثاني  ٦٥.٣٥  مثنى محمد عوني  .٤

  الثاني  ٦٤.٩٨  سعد عبد الغني مصطفى  .٥

  الثاني  ٦٤.٣١  ت فارس حنیداتلكف  .٦

  الثاني  ٦٢.٩٤  ماجد حسین علي  .٧

  الثاني  ٦٢.٠٠  حیدر حسن محمد  .٨

  الثاني  ٦٢.٠٠  سلیمان ایوب سلیمان  .٩

  الثاني  ٦١.٩٧  فاتن محمود احمد.١٠

  الثاني  ٦١.٨٩  احكام حمد حسن.١١

  الثاني  ٦١.٧٦  بسام محمد عوض.١٢

  الثاني  ٦١.٦٥  میسر محمد یاسین.١٣

  نيالثا  ٦١.٠٦  بهار میكائیل محمد امین.١٤

  الثاني  ٦٠.٦١  ولید عبود قسومي.١٥

  الثاني  ٦٠.٥٩  ناصح عباس یونس.١٦

  الثاني  ٦٠.٥٣  ماجد ابراهیم خالد.١٧

  الثاني  ٦٠.٢٦  عادل عمر احمد.١٨

  الثاني  ٦٠.١٢  محمد امین محمد صالح.١٩

  الثاني  ٦٠.١١  ماجد سالم مجید.٢٠

  الثاني  ٦٠.٠١  لقاء غانم محمد طیب.٢١

  الثاني  ٥٩.٧٦  بشار جالل احمد.٢٢

٩/٣/١٥٥٧

  ٨/١٠/١٩٩٤في 



)٧- ٧(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني  ٥٩.٤٣  علي ابراهیم محمد.٢٣

  الثاني  ٥٨.٩٨  فالح حسن یونس.٢٤

  الثاني  ٥٨.٣٦  خلیل ابراهیم حمود.٢٥

  الثاني  ٥٨.٢٨  نواف محمد عبد اهللا.٢٦

  الثاني  ٥٨.١٤  زیاد محمود خلیل.٢٧

  الثاني  ٥٧.٨٧  عبد المنعم خلف محمود.٢٨

  الثاني  ٥٧.٨٠  مطرب حمود دسعو.٢٩

  الثاني  ٥٧.٤٩  علي شاكر سعید.٣٠

  الثاني  ٥٧.٣٦  محمد نور محمد امین.٣١

  الثاني  ٥٧.٢٩  اكرم حسن عبد الرحمن.٣٢

  الثاني  ٥٧.٢٠  ایهان نوري حسن.٣٣

  الثاني  ٥٦.٩٦  خالد احمد علي.٣٤

  الثاني  ٥٦.٥٢  سعد عاید جاسم.٣٥

  الثاني  ٥٦.٥١  سفر حیتو عبد الرحمن.٣٦

  الثاني  ٥٦.٤٤  عصام حسین محمد.٣٧

  الثاني  ٥٦.٤٢  زینو ذنون جرجیس.٣٨

  الثاني  ٥٦.٢٧  صباح حامد تركي.٣٩

  الثاني  ٥٦.٠٦  االء جالل شكور.٤٠

  الثاني  ٥٦.٠١  فاتح صباح رجب.٤١

  الثاني  ٥٥.٩٤  حمید صالح شكطي.٤٢

  الثاني  ٥٥.٩٢  علي عاصي حسین.٤٣

  الثاني  ٥٥.٤٥  اسیه سعدي عمر.٤٤

  الثاني  ٥٤.٧٩  محمد سعد خلف.٤٥

  الثاني  ٥١.٤٦  محمد سدرانحاجم .٤٦

  الثاني  ٦٠.٠٦  احمد سلطان علي .٤٧

  الثاني  ٥٩.١٠  فاضل مهدي رشید.٤٨


