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  :     القسم                            القانون:    الكلیة                الموصل: جامعة لا

  )بكالوریوس: (الشهادة   )              صباحي: (الدراسة 

: اسم دورة التخرج                       :رقم وتاریخ األمر الجامعي  ١٩٨٧- ١٩٨٦: سنة التخرج 

الدور الذي تخرج منهمعدل أخر سنتینثياسم الطالب الثالت

األول٨٥.٣٥١أكرم محمود حسین.١

األول٨٥.٢١٦بسمان عبد الصمد عبد اهللا.٢

األول٨٥.١٣٥وحیدة یونس جاسم.٣

األول٨٥ساجدة حمدون جاسم.٤

األول٨٣.٦٤٨رمضان صالح محمد.٥

األول٨٣.٥٦٧هدى عوني محمد سلیم.٦

األول٨٢.٩٧٢علي فرحان حمودي.٧

األول٨٢.٠٥٤نازك دحام عواد.٨

األول٨٢أحمد صبحي حسن.٩

األول٨١.٤٣٢أسماء أحمد یوسف.١٠

األول٨١.١٦٢خالد نذیر سعید.١١

األول٨١.٠٨١حسام الدین أحمد علي.١٢

األول٨٠.٧٥٦خالد خلیفة ورور.١٣

األول٨٠.٣٧٨جاسم محمد كنوش.١٤

األول٧٩.٤٨٦ف عبد الفتاحآمال رؤ.١٥

األول٧٩.٤٠٥مؤید نهر علي.١٦

األول٧٩.٣٢٤نكتل ابراهیم عبد الرحمن.١٧

األول٧٨.٨٦٤عدنان رشید مهیدي.١٨

األول٧٨.٨١٠محمد اسماعیل ویس.١٩

األول٧٩.١٠٨محمد سالم رشید.٢٠

األول٧٨.٠٨١سالم ابراهیم سلیمان.٢١

األول٧٧.٣٧٨فوزي عباس ولي.٢٢

٣/١١/٣٤٩٠  

١٢/٧/١٩٨٧ في



)٥- ٢(

الدور الذي تخرج منهنتینمعدل أخر ساسم الطالب الثالثيت

األول٧٧أحمد محمد علي.٢٣

األول٧٦.٢٩٧رواء غازي حامد.٢٤

األول٧٦.١٦٢ضحى عبد العزیز طه.٢٥

األول٧٥.٧٢٩عمار ابراهیم محمد.٢٦

األول٧٥.٥٩٤فاتن حیدر حسن.٢٧

األول٧٥.٣٢٤محمد فیصل خلیل.٢٨

األول٧٥.٢٤٣سالم عادل یعقوب.٢٩

األول٧٥ابراهیم نومان حسین.٣٠

األول٧٤.٨٦٤مها قسطنطین عبد اهللا.٣١

األول٧٦.٩٧٢سمیة طه أحمد.٣٢

األول٧٤.٥٤٠سحر ذنون عبد اهللا .٣٣

األول٧٣.٨٣٧جمال داؤد قرو.٣٤

األول٧٣.٤٠٥جفون ذنون محمد علي.٣٥

األول٧٣.٤٠٥سعد عبید علي.٣٦

األول٧٣.٢٩٧عاصم عمر محمد.٣٧

لاألو٧٣.٢٤٣مقداد بدر حمید.٣٨

األول٧٣.١٦٢عبد الستار حبیب هارون.٣٩

األول٧٣.٠٢٧محمود وهیب ناجي.٤٠

األول٧٢.٥٤٠اسراء غانم حسن.٤١

األول٧٢.٤٣٢عبد اهللا أحمد محمد.٤٢

األول٧٢.٤٠٥ندى علوان نزال.٤٣

األول٧١.٦٧٥مزاحم مرفوع أحمد.٤٤

  األول٧١.٦٢١معزز علي فتحي.٤٥

  األول٧١.٦٢١قاسم یوسف قاسم.٤٦

  األول٧١.٥٤٠یحیى شكر محمود.٤٧

  األول٧١.٤٣٢خلیل محمد خلیل.٤٨

  األول٧١.٤٣٢فالح أحمد سلو.٤٩
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الدور الذي تخرج منهمعدل أخر سنتیناسم الطالب الثالثيت

األول٧١.٢٤٣فارس أحمد عبد القادر.٥٠

األول٧١.١٣٥آالء محمد صالح الشیخ حامد.٥١

األول٧١فارس محمود أحمد.٥٢

األول٧٠.٦٤٨عمر سلیمان اسماعیل.٥٣

األول٧٠.٣٥١عثمان خلف مراد.٥٤

األول٧٠.٢٧٠نشوان زكي سلیمان.٥٥

األول٧٠.٢١٦فرحان علي أحمد.٥٦

األول٦٩.٨٣٧اسراء صالح داؤد.٥٧

األول٦٩.٧٨٣محمد صالح أحمد حسن.٥٨

األول٦٩.٤٣٢عبد الرزاق مجبل عبد الرزاق.٥٩

ولاأل٦٥.٢٤٣فاضل عبد خلیف.٦٠

األول٦٩.١٨٩أكرم محمد عبد القادر.٦١

األول٦٩.١٣٥قحطان عزیز سلیمان.٦٢

األول٦٩.١٠٨زیاد طارق صالح.٦٣

األول٦٩.١٠٨مفید أحمد الخلف.٦٤

األول٦٨.٨٣٨زیاد عیسى محمد أمین.٦٥

األول٦٨.٦٢١عامر جاسم حموشي.٦٦

األول٦٨.٥٤٠حازم خلف خضر.٦٧

ولاأل٦٨.٦٢١عدنان حامد حمید.٦٨

األول٦٧.٧٨٣آزاد محمود عبد الرحمن.٦٩

األول٦٧.٧٥٦أیمن سلیمان سلیم.٧٠

األول٦٧.٦٤٨مهدي صالح سلیمان.٧١

األول٦٧.٥٦٧مهدي صالح حمد.٧٢

األول٦٦.٥٤١ولید عبد القادر موسى.٧٣

األول٦٦.٢٩٧عید عبد اهللا حجي.٧٤

األول٦٥.٧٨٣محمود عصام محمود.٧٥

األول٦٥.٧٠٢أوصمان داؤد رفو.٧٦
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الدور الذي تخرج منهمعدل أخر سنتیناسم الطالب الثالثيت

األول٦٥.٦٤٨مقداد عبد الغني محمد.٧٧

األول٦٥.٦٢١ثائر جمعة شهاب.٧٨

األول٦٤.٩٧٢فیصل غازي محمد.٧٩

األول٦٤.٥٤٠شامل زامل هایس.٨٠

األول٦٤.٢١٦صالح رشاد جراد.٨١

لاألو٦٤.٢١٦تحسین عبد الكریم أحمد.٨٢

األول٦٣.٨٩١عوف عبد الرحمن عباس.٨٣

األول٦٣.٣٥١شیرین زین العابدین محمد.٨٤

األول٦٢.٥٤٠مرعي حسن خلف.٨٥

األول٦١.٤٨٦ضرغام خالد خلیل.٨٦

األول٦١.٣٢٤ابراهیم مبارك محمد.٨٧

األول٥٩.٩٤٥منى كمال الدین نبیه اهللا.٨٨

األول٥٩.٧٠٢فراس وعد اهللا یونس.٨٩

األول٥٩.٣٥٦سعودمحمد أحمد م.٩٠

األول٥٩.٣٥٦صفاء ماجد كاظم.٩١

األول٥٨.٣٧٨علي احسان عزیز.٩٢

األول٥٧.٦٢١محمد حسن حسین.٩٣

األول٥٧.٢٩٧محمد شهاب أحمد.٩٤
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  : القسم                                القانون: الكلیة                   الموصل: الجامعة 

  )بكالوریوس: (الشهادة   )              صباحي: (الدراسة 

:      اسم دورة التخرج                : رقم وتاریخ األمر الجامعي  ١٩٨٧- ١٩٨٦: سنة التخرج 

الدور الذي تخرج منهمعدل أخر سنتیناسم الطالب الثالثيت

الثاني٦٨.٨٩٢عبد الواحد حسن ابراهیم.١

ثانيال٦٤.٠٨١محمود صالح حمید.٢

الثاني٦٣.٧٣٠عادل حماد مناجد.٣

الثاني٦٢.٧٨٤عامر خلف صالح.٤

الثاني  ٦١.٩٤٦  سلیمان علي طاهر.٥

  

٣/١١/٤٠٢٠  

١٦/٩/١٩٨٧ في


