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: القسم             القانون                   : الموصل                  الكلیة : الجامعة 

  )بكالوریوس: (الشهادة )                صباحي: (الدراسة 

:اسم دورة التخرج            :            رقم وتاریخ األمر الجامعي ١٩٨٨- ١٩٨٧: سنة التخرج 

الدور الذي تخرج منهمعدل أخر سنتیناسم الطالب الثالثيت

األول٨٩.٢٣٢عامر مرعي حسن.١

األول٨٨.٨٨٣نواف حازم خالد.٢

األول٨٤.٣٩٥ندى زهیر سعید.٣

األول٨٢.٠٩٣فارس فیصل خورشید.٤

األول٨١.٨١٣نجود خلیل عباس.٥

األول٨٠.٣٩٥صالح ابراهیم أحمد.٦

األول٨٠.٢٣٢هند فالح محمود.٧

األول٧٩.٨١٣عبد خلفكامل .٨

األول٧٨.٧٢٠صدقي سلیم خان نعمان.٩

األول٧٤.٩٧٦انتصار علي خضر.١٠

األول٧٣.٧٩٠سناء محمد أحمد.١١

األول٧٣.٥٥٨فیفیان انترانیك كریكور.١٢

األول٧٣.٥٣٤منذر فتحي زیدان.١٣

األول٧٣میادة محمد ندیم.١٤

األول٧٢.٩٥٣نداء محمد غزال.١٥

األول٧٢.٧٤٤د القادرریا ادریس عب.١٦

األول٧٢.٧٢٠مسلم خضر عبد اهللا.١٧

األول٧٢.٣٤٨رشیدة خواستي فرمان.١٨

األول٧٢.٠٤٦سحر سالم محمد.١٩

األول٧١.٥٣٤محاسن یاسین جاسم.٢٠

األول٧١.٤٨٨عادل سفر عادل.٢١

األول٧١.٤١٨أحالم شیت أحمد.٢٢

٣/١١/٩٢٦  

٢٢/٦/١٩٨٨في 
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 تخرج منهالدور الذيمعدل أخر سنتیناسم الطالب الثالثيت

األول٧١.٣٩٥ابراهیم محمود سعدو.٢٣

األول٧٠.٨٨٣میادة سعدون حسین.٢٤

األول٧٠.٧٢٠أحمد مجید عیسى.٢٥

األول٧٠.٦٩٧محمد نجم فیصل.٢٦

األول٧٠.٤٤١عبد اهللا یونس محمد.٢٧

األول٧٠.٢٣٢شهلة زكي أمین.٢٨

األول٧٠.٦٥١صالح عقلة ضیف اهللا.٢٩

األول٧٠.٠٢٣سناء عادل سعید.٣٠

األول٧٠.٠٢٣محمد عبد الغفور عزیز.٣١

األول٦٩.٨٦٠نجم عبد اهللا صالح.٣٢

األول٦٩.٨٠٠لطیف رحیم محمد.٣٣

األول٦٩.٧٩٠عایدة محمد صالح.٣٤

األول٦٩.٥١٢ذاكر سالم أحمد.٣٥

األول٦٩.٤٤١عیسى حسن صالح.٣٦

األول٦٩.٢٣٢خالد اسماعیل حنوش.٣٧

لاألو٦٩.١١٦شهلة قاسم أحمد.٣٨

األول٦٩ابراهیم محمد ناصر.٣٩

األول٦٨.٩٠٦عبد الباسط محمد فرح.٤٠

األول٦٨.٩٠٦بتول محمود صالح.٤١

األول٦٨.٧٢٠سعد حازم یونس.٤٢

األول٦٨.٤٨٨عبد اهللا راجي جروان المجالي.٤٣

األول٦٨.٤٤١عبد الكریم محمد صادق.٤٤

  األول٦٨.٣٠٢عبد اهللا عواد یحیى.٤٥

  األول٦٨.٠٦٩هللا المعایطةخالد صالح عبد ا.٤٦

  األول٦٧.٨٠٠عالء الدین میرغني طه.٤٧

  األول٦٧.٧٢٠یوسف ألیاس سدن.٤٨

  األول٦٧.٦٠٤حنان عبد الجلیل عالوي.٤٩
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الدور الذي تخرج منهمعدل أخر سنتیناسم الطالب الثالثيت

األول٦٧.٦٠٤مصطفى سالم مصطفى.٥٠

األول٦٧.٢٧٩ابتسام فیصل مرعي.٥١

األول٦٦.٧٦٧ن نجم سعیدكلشا.٥٢

األول٦٦.٤٨٨عبد اهللا سلطان موسى.٥٣

األول٦٦.٤٤١میادة حازم قاسم.٥٤

األول٦٥.٧٦٧سالم عبد سلمان.٥٥

األول٦٤.٧٤٤هند سعد اهللا صدیق.٥٦

األول٦٤.٥٢٣ثائر نافع أحمد.٥٧

األول٦٤.٢٣٢منى یاقو مروكي.٥٨

األول٦٤.١٨٦أنمار سعید مصطفى.٥٩

األول٦٣.٩٠٦ جبرخضیر عباس.٦٠

األول٦٣.٧٤٤راكان اسماعیل حامد.٦١

األول٦٣.٧٤٤الزم جبوري داؤد.٦٢

األول٦٢.٦٢٧یونس محمود خلف.٦٣

األول٦٢.٦٠٤نوال طه یونس.٦٤

األول٦١.٦٠٤مهدي عطوان كاظم.٦٥

األول٦٢.٣٧٢سامي مهدي صالح.٦٦

األول٦٢.٣٤٨به رزین أحمد محمد.٦٧

األول٦٢.٣٠٢محمد حمادي هندي.٦٨

األول٦٢.١١٦صالح ابراهیم عیسى.٦٩

األول٦٢.٠٧٣حسین یونس أحمد.٧٠

األول٦٢.٠٦٩خالد فرید بولص.٧١

األول٦١.٦٥١أحمد خلف محمد.٧٢

األول٦١.٥٥٨غانم محمد سلطان.٧٣

األول٦١.١١٦شریف فاضل نزال.٧٤

األول٦٠.٦٩٠حسین علي محمد.٧٥

األول٦٠.٤٤١نادر خضر حمو.٧٦
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الدور الذي تخرج منهمعدل أخر سنتین الطالب الثالثياسمت

األول٦٠.٢٧٩صالح عثمان محمد.٧٧

األول٦٠.١٨٦وعد عز الدین جمیل.٧٨

األول٥٩.٨٢٩بدر الدین أسعد جهانكیر.٧٩

األول٥٩.٨١٣ناصر سعدون زاجي.٨٠

األول٥٧.٦٥١سكفان أحمد عاصم.٨١

األول٥٤.٥٢٣عاید جدوع حسین.٨٢
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: القسم             القانون                   : الموصل                  الكلیة : الجامعة 

  )بكالوریوس: (الشهادة )                صباحي: (الدراسة 

:رج اسم دورة التخ           :            رقم وتاریخ األمر الجامعي ١٩٨٨- ١٩٨٧: سنة التخرج 

الدور الذي تخرج منهمعدل أخر سنتیناسم الطالب الثالثيت

الثاني٦٩.٧٢٦قیس حازم عاشور.١

الثاني٦٧.٥١٢نوال مصطفى الفیومي.٢

الثاني٦٥.٢٣٢اسماعیل محمد أحمد.٣

الثاني٦٤.٨٣٧سلوى فتاح رفعت.٤

الثاني  ٦٤.٠٦٩  بخشان محمد أمین.٥

ثانيال  ٦٤.٩٦٨  ریا عبد القادر فائق.٦

الثاني  ٦٢.٩٣٠  شونم أحمد جمعة.٧

الثاني  ٦٣.٥٨١  طالب علي حسین.٨

الثاني  ٦٣.٥٣٤  محمود حامد عبد الرزاق.٩

الثاني  ٦٣  صالح عزیز داؤد.١٠

الثاني  ٦٢.٩٥٣  مؤید مجید حسو.١١

الثاني  ٦٢.٩٥٣  به ناز سردار عبد الرحمن.١٢

الثاني  ٦٢.٩٣٠  جوان حبیب صدیق.١٣

الثاني  ٦١.٦٩٠  لیلى صدیق المكتوف.١٤

الثاني  ٦١.٣٤١  عبد الرحیم حسین خضر.١٥

الثاني  ٦١.٢٢٢  طه عبد الناجي أحمد.١٦

الثاني  ٦٠.٧٢٠  نسیم عارف حماد.١٧

الثاني  ٦٠.٦٩٧  أحمد محمد عبود.١٨

الثاني  ٦٠.٥٧٥  مظفر عبد اهللا یحیى.١٩

الثاني  ٦٠.٣٠٢  نفیسة عبد اهللا قاسم.٢٠

  الثاني  ٦٠.٠٦٩  محمد باقر ذنون.٢١

  الثاني  ٥٩.٧٩٠   عبد اهللافوزي أحمد.٢٢

في  ٣/١١/١٤١٢

١٠/١٠/١٩٨٨
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الدور الذي تخرج منهمعدل أخر سنتیناسم الطالب الثالثيت

الثاني٥٩.٦٠٤عمر محمود عبد الرحمن.٢٣

الثاني٥٨.٦٧٤أحمد عبد اهللا جاسم.٢٤

الثاني٥٨.٣٧٢بیار طاهر سعید.٢٥

الثاني٥٨.١١٦البرني عدالني جالل.٢٦

الثاني  ٥٧.٨٥١  هاشم ابراهیم خضر.٢٧

الثاني  ٥٧.٦٠٤  ویس هدو حجيال.٢٨

الثاني  ٥٧  یاسین ابراهیم محمد.٢٩

الثاني  ٥٦.٧٤٤  باسم جلیل ابراهیم.٣٠

الثاني  ٥٦.٧٢٠  فاطمة طه سالمة.٣١

الثاني  ٥٣.٢٣٦  خلف جلو طه.٣٢

الثاني  ٥٢.٧٨٥  عبد اهللا جمیل محمد.٣٣

الثاني  ٥٢.٧٣٨  سعد غائب علي.٣٤

  


