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  : القانون                               القسم : الموصل                  الكلیة : الجامعة 

  )بكالوریوس: (الشهادة )                صباحي: (الدراسة 

  : اسم دورة التخرج :                       رقم وتاریخ األمر الجامعي ١٩٩٦-١٩٩٥: سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  ثياسم الطالب الثال  ت

  األول  ٨٧.٠٤  حارث طاهر علي  .١

  األول  ٨٥.٧٨  ضحى محمد سعید النعمان  .٢

  األول  ٨٠.٢٢  جوتیار محمد رشید  .٣

  األول  ٧٦.٢٨  امینة عبد اهللا محمد  .٤

  األول  ٧٥.٣٣  انسام علي عبد اهللا  .٥

  األول  ٧٥.٠٩  شعبان ابراهیم مصطفى  .٦

  األول  ٧٤.٧٩  هدى محمود حسن  .٧

  األول  ٧٤.٣٦  صالح احمد محمد  .٨

  األول  ٧٤.٢٣  لیلى عثمان عمر  .٩

  األول  ٧٣.٧٨  هناء مصطفى علي.١٠

  األول  ٧٣.٥٢  جهان عادل ابراهیم.١١

  األول  ٧٣.٠٦  تماضر محي الدین.١٢

  األول  ٧٢.٧٠  ایمان زكي احمد.١٣

  األول  ٧٢.٣٥  عبد اهللامالك عاكوب .١٤

  األول  ٧٢.٢٧  حیدر هشام عبد الرزاق.١٥

  األول  ٧٢.٢٤  هیم یوسفزینب ابرا.١٦

  األول  ٧٢.١٦  نعم احمد محمد.١٧

  األول  ٧٢.٠٧  كامیران فارس امین.١٨

  األول  ٧٢.٠٥  فوزیة موفق ذنون.١٩

  األول  ٧١.٧٥  نادیة احسان حسین.٢٠

  األول  ٧١.٦٤  جنان خلیل جبار.٢١

  األول  ٧١.٦١  امل ادریس محمود.٢٢

 في ٤٢٤

٢٩/٦/١٩٩٦  
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  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  األول  ٧١.٥٣  ن اسماعیل احمدحنا.٢٣

  األول  ٧١.٣٣  خولة صدیق نوري.٢٤

  األول  ٧١.١٠  رغد جاسم محمد.٢٥

  األول  ٧١.٠٥  الهام محسن علي.٢٦

  األول  ٧٠.٧٧  جهان عباس محمد علي.٢٧

  األول  ٧٠.٦٧  هدى عائد محمد سعید.٢٨

  األول  ٧٠.٥٨  سرى سعد عزیز.٢٩

  األول  ٧٠.٥٠  مصطفى امین مجید.٣٠

  األول  ٧٠.٢٥  فندي علي سلطان.٣١

  األول  ٧٠.٢٠  وثاب محمود علي.٣٢

  األول  ٦٩.٥٨  شیماء خلف فاضل.٣٣

  األول  ٦٩.٣٩  محمد ذنون محمد.٣٤

  األول  ٦٩.٢٣  محمید مذود عبد اهللا.٣٥

  األول  ٦٨.٨٤  بیداء سعید شكري.٣٦

  األول  ٦٨.٨٠  خالد محمد عبد.٣٧

  األول  ٦٨.٤١  عبد الستار عزاوي عبد اهللا.٣٨

  األول  ٦٨.٣٨  الماس محسن علي.٣٩

  األول  ٦٨.١٧  رجاء سعید محمد.٤٠

  األول  ٦٨.٠٩  يرجاء مرعي حسان.٤١

  األول  ٦٧.٨٧  فیاض یاسین حسن.٤٢

  األول  ٦٧.٨٢  حسن سلیم الیاس.٤٣

  األول  ٦٧.٥٦  نواف مهدي جویر.٤٤

  األول  ٦٧.٥٢  نازنین خضر عز الدین.٤٥

  األول  ٦٧.٣٤  ازهار هزاع اسماعیل.٤٦

  األول  ٦٦.٧٦  رائد حمود حمد اهللا.٤٧

  األول  ٦٦.٦٤  مد مصطفىولید مح.٤٨



)٧- ٣(

  األول  ٦٦.٥٥  عمر صباح محمود.٤٩

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  األول  ٦٦.٥١  فاضل عباس عبي.٥٠

  األول  ٦٦.١٨  اسماء طه قاسم.٥١

  األول  ٦٦.١٦  بالل محمود عطیة.٥٢

  األول  ٦٦.١٤  حسین صالح حسین.٥٣

  األول  ٦٦.١١  احمد محمد خلف.٥٤

  األول  ٦٦.١٠  دفرح حمید احم.٥٥

  األول  ٦٦.٠٩  فراس عبد محمد.٥٦

  األول  ٦٦.٠٠  قاسم حیدر علي.٥٧

  األول  ٦٥.٨٣  تغرید احمد مصطفى.٥٨

  األول  ٦٥.٥٥  رائد محمد علي.٥٩

  األول  ٦٥.٥٢  نجیب یعقوب حسین.٦٠

  األول  ٦٥.٥١  یوسف محمد خضر.٦١

  األول  ٦٥.٣٨  صدام حازم علي.٦٢

  األول  ٦٥.٣٢  سحیم رجاء ضاحي.٦٣

  األول  ٦٥.٢٨  غریبصالح شهاب .٦٤

  األول  ٦٥.٢٧  خالد عثمان احمد.٦٥

  األول  ٦٥.١٩  مصعب یوسف محمد صالح.٦٦

  األول  ٦٤.٩٨  نوح جوامیر جبار.٦٧

  األول  ٦٤.٨١  محمد وعداهللا دحام.٦٨

  األول  ٦٤.٧٣  سنان وعد اهللا.٦٩

  األول  ٦٤.٥٠  قولو خدید قولو.٧٠

  األول  ٦٤.٣١  یسرى عبد الغني.٧١

  األول  ٦٤.١٩  نسیمة محمد كالة رش.٧٢

  األول  ٦٤.١٠  نشأت ابراهیم شافع.٧٣

  األول  ٦٤.٠٨  عودة عطو محمد.٧٤

  األول  ٦٤.٠٣  محمد وعداهللا یونس.٧٥



)٧- ٤(

  األول  ٦٣.٨٨  ایاد عبد المجید جمیل.٧٦

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  األول  ٦٣.٨٠  حسین مخلف سایر.٧٧

  األول  ٦٣.٥٨  ذكرى حسن علي.٧٨

  األول  ٦٣.٥٤  یاسین صالح جاكل.٧٩

  األول  ٦٣.٤٢  لیث علي محمد.٨٠

  األول  ٦٣.٢٧  محمد ابراهیم اسعد.٨١

  األول  ٦٣.٢١  ازهار علي محمد علي.٨٢

  األول  ٦٣.١٧  ایمان عبد اهللا محمد.٨٣

  األول  ٦٣.١٦  هایس محمد محمود.٨٤

  األول  ٦٣.١٥  محمود عادل قدوري.٨٥

  األول  ٦٣.٠٩  رجاء حازم احمد.٨٦

  األول  ٦٣.٠٨  خمیس خلف صالح.٨٧

  األول  ٦٣.٠٧  ذنون یونس صالح.٨٨

  األول  ٦٢.٩٥  صالح حسن كنوش.٨٩

  األول  ٦٢.٧٤  فیحاء سهیل خلف.٩٠

  األول  ٦٢.٧٣  نعم حازم محمد حسن.٩١

  األول  ٦٢.٤٩  ثامر یاسین عبد اهللا.٩٢

  األول  ٦٢.٤٤  احالم یونس محمد علي.٩٣

  األول  ٦٢.٤٠  نجوى محمد سالم محمد.٩٤

  األول  ٦٢.٠٥  عماد ذنون یونس.٩٥

  األول  ٦١.٩٦  فیصل عبد الكریمناظر .٩٦

  األول  ٦١.٨٦  مهدي صالح خضر.٩٧

  األول  ٦١.٨٢  یونس نجم عیدان.٩٨

  األول  ٦١.٦٣  طه عثمان محمد.٩٩

  األول  ٦١.٤٤  عبد الحمیداحمد محمود.١٠٠

  األول  ٦١.٤٢  عبد زیدان جار.١٠١

  األول  ٦١.٣٢  جنار میكائیل محمد امین.١٠٢
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  األول  ٦٠.٨٢  احمد حسن سلمان.١٠٣

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  الثالثياسم الطالب   ت

  األول  ٦٠.٦٧  شهاب احمد صالح.١٠٤

  األول  ٦٠.٥٤  علي ملك حسین.١٠٥

  األول  ٦٠.١٩  شه ونم حمید.١٠٦

  األول  ٦٠.١٧  جهان عباس علي.١٠٧

  األول  ٦٠.١١  محمد حمید عبد.١٠٨

  األول  ٦٠.٠٧  شهلة خلیل شهاب.١٠٩

  األول  ٥٩.٩٥  احمد طه محمد.١١٠

  ولاأل  ٥٩.٨٦  خالد طالل زیدان.١١١

  األول  ٥٩.٦٦  خیري خدیدة خضر.١١٢

  األول  ٥٩.٦٠  رائد طه محمود.١١٣

  األول  ٥٨.٠١  محمد سلیمان زغیالن.١١٤

  األول  ٥٦.٤٧  علي ابراهیم محمد.١١٥

  األول  ٥٤.٩١  سجى ناطق خضر.١١٦
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  :   القسم القانون                             : الموصل                  الكلیة : الجامعة 

  )بكالوریوس: (الشهادة )                صباحي: (الدراسة 

  : اسم دورة التخرج :                       رقم وتاریخ األمر الجامعي ١٩٩٦-١٩٩٥: سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني  ٦٤.٢٥  شعبان خلیل محمد  .١

  الثاني  ٦٤.٠٢  نشوان سالم ناصر  .٢

  الثاني  ٦٣.٦٢  د سعیدسجى عائد محم  .٣

  الثاني  ٦٣.٢٠  مصربعامر دهام   .٤

  الثاني  ٦٣.١٣  شاهین خلیل عثمان  .٥

  الثاني  ٦٢.٧٧  اسماء قیدار توفیق  .٦

  الثاني  ٦١.٩٩  اینور صبحي نور الدین  .٧

  الثاني  ٦١.٧٨  عمر محمد احمد  .٨

  الثاني  ٦١.٢٤  اسامة خلف محمود  .٩

  الثاني  ٦١.١٧  مدامیرة عبد اهللا مح.١٠

  الثاني  ٦٠.٩٨  رشید عبد القادر.١١

  الثاني  ٦٠.٨٥  سبهان اسماعیل حسین.١٢

  الثاني  ٦٠.٤٩   عدوخورشید رشید.١٣

  الثاني  ٦٠.٢٢  یونس قنبر.١٤

  الثاني  ٥٩.٩٧  الهام فاضل محمد.١٥

  الثاني  ٥٩.٩٣  سوسن شوكت عزت.١٦

  الثاني  ٥٩.٨٩  هیام ذنون محمد.١٧

  الثاني  ٥٩.١٢  فرحان حسین طه.١٨

  الثاني  ٥٩.٠٤  زینب عاصي نصرت.١٩

  الثاني  ٥٩.٠٣  یسرى محمد صالح.٢٠

  الثاني  ٥٨.٨٦  باسمة قاسم یحیى.٢١

 في ٩٥٦/١

١/١٠/١٩٩٦  
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  الثاني  ٥٨.٧٩  علي محمد منیر مصطفى.٢٢

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني  ٥٨.٧٤  خولة محمود صالح.٢٣

  الثاني  ٥٨.٢٥  سبهان محمد عبد اهللا.٢٤

  الثاني  ٥٨.٢٣  ي نورهخالد حم.٢٥

  الثاني  ٥٨.١١  فادیة حازم مصطفى.٢٦

   الثاني  ٥٦.٣٦  انتصار كریم عبد اهللا.٢٧

  الثاني  ٥٦.٢٢  مروج غانم عبد الرزاق.٢٨

  الثاني  ٥٦.٠٨  قاسم یونس احمد.٢٩

  الثاني  ٥٥.٨٤  حنان عزاوي عبد اهللا.٣٠

  الثاني  ٥٥.٧١  نادیة ابراهیم محمد.٣١

  الثاني  ٥٥.٦٤  موفق عبد اهللا محمود.٣٢

  الثاني  ٥٥.٤٨  مفید كامل فلیح.٣٣

  الثاني  ٥٤.١٢  یاسین عبید علي.٣٤

  الثاني  ٥٣.٣٥  یاسر بكر عبد الرحمن.٣٥

  


