
)٦- ١(

  : القانون                               القسم : الموصل                  الكلیة : الجامعة 

  )بكالوریوس: (الشهادة )                صباحي: (الدراسة 

  : اسم دورة التخرج :                       رقم وتاریخ األمر الجامعي ١٩٩٢-١٩٩١: سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  معدل أخر سنتین  ياسم الطالب الثالث  ت

  األول  ٨٥.٨١  عزت توفیق جعفر  .١

  األول  ٨٤.٥١  نجم حمید محمد  .٢

  األول  ٨١.٩٧  خالد ابراهیم سلیمان  .٣

  األول  ٨١.٦٣  ابراهیم احمد سالم  .٤

  األول  ٨١.٣٦  اسامة احمد محمد  .٥

  األول  ٨٠.٨٤  هدى سالم محمد  .٦

  األول  ٧٩.٢٣  عمر خطاب حمد  .٧

  األول  ٧٩.١٠  د عبد اهللاهیفاء احم  .٨

  األول  ٧٨.٧٣  ولید ابراهیم احمد  .٩

  األول  ٧٧.٩٦  سعاد مهیدي شهاب.١٠

  األول  ٧٧  سمیة حسین عبد اهللا.١١

  األول  ٧٦.٥٧  محمد عادل قدوري.١٢

  األول  ٧٦.٣١  نجیبة نجیب ابراهیم.١٣

  األول  ٧٦.٢١  هاشم مغیر هزاع.١٤

  األول  ٧٥.٩٤  مثنى ثامر احمد.١٥

  األول  ٧٥.٨٤  لقاء وعد اهللا قاسم.١٦

  األول  ٧٥.٧٣  احمد جعفر عبد الرحمن.١٧

  األول  ٧٥.٧١  حازم عاصي حموشي.١٨

  األول  ٧٥.٦٠  مسلم حسین زین العابدین.١٩

  األول  ٧٥.٠٢  كوركیس یوسف داؤد.٢٠

  األول  ٧٤.٦٨  نعم حمید مجید.٢١

  األول  ٧٤.٥٢  عبیر صهیب سعید.٢٢

  

٣/١١/٨٣٦

  ١٨/٦/١٩٩٢في 



)٦- ٢(

   منهالدور الذي تخرجمعدل أخر سنتین  اسم الطالب الثالثي  ت

  األول  ٧٤.٣٩  قیدار عبد القادر صالح.٢٣

  األول  ٧٣.٩٢  احمد خلف صلبي.٢٤

  األول  ٧٣.٩٢  یونس عبد محمد.٢٥

  األول  ٧٣.٦٨  عباس محمد عباس.٢٦

  األول  ٧٣.٦٥  طلب محسن مطلك.٢٧

  األول  ٧٣.٦٠  حماد محمد نهیر.٢٨

  األول  ٧٣.٥٧  رائدة فاروق.٢٩

  األول  ٧٣.٣١  زاهدة یاسین محمد.٣٠

  األول  ٧٣.١٠  سعماد محمد جرجی.٣١

  األول  ٧٢.٧١  شاطرة داؤد قرو.٣٢

  األول  ٧٢.٧١  هالة سالم محمد.٣٣

  األول  ٧٢.٢٩  محمد حسین محمد.٣٤

  األول  ٧٢.١٣  محمد بشار احمد.٣٥

  األول  ٧١.٩٤  علیة یونس محمود.٣٦

  األول  ٧١.٩٢  عذبة سامي حمید.٣٧

  األول  ٧١.٧١  نجاح سلیمان عبد اهللا.٣٨

  األول  ٧١.٧٠  جالل ابراهیم مراد.٣٩

  األول  ٧١.٦٨  مسعود عبد الرحمن نجم الدین.٤٠

  األول  ٧١.٢١  محمود حاجم ذیاب.٤١

  األول  ٧٠.٩٧  احمد علي حسین.٤٢

  األول  ٧٠.٧١  فرح محمد ذنون.٤٣

  األول  ٧٠.٥٧  بیداء شهاب احمد.٤٤

  األول  ٦٩.٨٩  طارق بخیت الخضر.٤٥

  األول  ٦٩.٣١  سمیط خلف محمد.٤٦

  األول  ٦٩.١٧  اواز سعید خالد.٤٧

  األول  ٦٨.٧٨   خلفمحمود عزیز.٤٨

  األول  ٦٨.١٥  ناظم جمیل عرب.٤٩



)٦- ٣(

  الدور الذي تخرج منهمعدل أخر سنتین  اسم الطالب الثالثي  ت

  األول  ٦٨.١٠  عدنان حسین طه.٥٠

  األول  ٦٧.٨٤  سامر جمیل محمد.٥١

  األول  ٦٧.٦٣  رقیة زینل حسن.٥٢

  األول  ٦٧.٠٧  هظیمة محمد محمود.٥٣

  األول  ٦٧.٠٦  نواف احمد حمادى.٥٤

  األول  ٦٧  راهیم حسینندى اب.٥٥

  األول  ٦٦.٩٣  جهاد قاسم یوسف.٥٦

  األول  ٦٦.٥٢  عبد الرحمن طه عبو.٥٧

  األول  ٦٦.٤٢  رائدة یشوع عیسى.٥٨

  األول  ٦٦.١٠  مها عبد الجبار سلطان.٥٩

  األول  ٦٥.٩٤  دیندار جیجو مادو.٦٠

  األول  ٦٥.٧٨  اسعد عبد اهللا محمد.٦١

  األول  ٦٥.٧٤  مرعي عمر احمد.٦٢

  األول  ٦٥.٤٧  یونس محمود عزیز.٦٣

  األول  ٦٥.٢٨  فؤاد ارشید علي.٦٤

  األول  ٦٥.٢١  منى حامد ابراهیم.٦٥

  األول  ٦٥  شیردل سمو جوقي.٦٦

  األول  ٦٤.٤٤  خضر سالم خلف.٦٧

  األول  ٦٤.٣٦  قادر یاسین سلیم.٦٨

  األول  ٦٤.٣١  خالد بالل خضر.٦٩

  األول  ٦٤.٢١  لزكین ایزیدین اسماعیل.٧٠

  األول  ٦٤.٠٥  حامد صالح مصطفى.٧١

  األول  ٦٣.٧٦  رشید علي عمر.٧٢

  األول  ٦٢.٨٢  طه علي طه.٧٣

  األول  ٦٢.٣٨  محمد محمود عران.٧٤

  األول  ٦٢.٢١  سفیان حسون علي.٧٥

  األول  ٦٠.٨٠  فاضل خرو جمعة.٧٦



)٦- ٤(

  الدور الذي تخرج منهمعدل أخر سنتین  اسم الطالب الثالثي  ت

  األول  ٦٠.٦٣  فارس شیخو محمد.٧٧

  األول  ٥٩.٤٠  محمد علي عبدي.٧٨

  األول  ٥٩.٢٣   رشوعزیزن یاسی.٧٩

  األول  ٥٦.٩١  داؤد طلك فاضل.٨٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



)٦- ٥(

  : القانون                               القسم : الموصل                  الكلیة : الجامعة 

  )بكالوریوس: (الشهادة )                صباحي: (الدراسة 

  : اسم دورة التخرج :                       رقم وتاریخ األمر الجامعي ١٩٩٢-١٩٩١: سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منهمعدل أخر سنتین  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني  ٧٥.٥٦  حردان محمد جمعة  .١

  الثاني  ٦٩.٨٩  عبد قدوري محمود  .٢

  الثاني  ٦٩.٣٧  شاحوذ احمد نصیف  .٣

  الثاني  ٦٩  محمد خلیفة مناور  .٤

  الثاني  ٦٨.٤٥  مود عبد فتحيمح  .٥

  الثاني  ٦٧.٩٠  عبد السالم محمد صالح  .٦

  الثاني  ٦٧.٤٥  عبد اهللا ازیر عبد اهللا  .٧

  الثاني  ٦٧.٢٧  عامر عیدو علي  .٨

  الثاني  ٦٧.٢٥  عماد شكور عبد اهللا  .٩

  الثاني  ٦٤.٧٢  محمد حسن احمد.١٠

  الثاني  ٦٤.٧١  یعمر طاهر محمد.١١

  الثاني  ٦٣.٩١  عادل احمد اسعد.١٢

  الثاني  ٦٣.٣٧  ا حسین زین العابدینرض.١٣

  الثاني  ٦٢.٨٠  عباس فاضل سعید.١٤

  الثاني  ٦٢.٣٢  هیام حازم ناصر.١٥

  الثاني  ٦٢.٢٤  سفانة محمود عبد اهللا.١٦

  الثاني  ٦١.٧٢  خالد علي فتحي.١٧

  الثاني  ٦١.٦٦  یاسین محمد محمود.١٨

  الثاني  ٦١.٦٢  باسمة علي.١٩

  الثاني  ٦١.٤٥  منهل سنجار.٢٠

  الثاني  ٦٠.٨٩  بانور محمود وه.٢١

  الثاني  ٦٠.٥١  ستار سمایل صابر.٢٢

٣/١١/١٢٠٩

  ١٧/٩/١٩٩٢في 



)٦- ٦(

  الدور الذي تخرج منهمعدل أخر سنتین  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني  ٦٠.٤٣  لیلى محمود حمید.٢٣

  الثاني  ٦٠  حسن محمد رزق.٢٤

  الثاني  ٥٩.٦٩  ایوب رشید حسن.٢٥

  الثاني  ٥٩.٦٨  جاسم محمد جاسم.٢٦

  الثاني  ٥٩.٦٠  محمد امین غریب.٢٧

  الثاني  ٥٩.٢١  لف مفلحفهد خ.٢٨

  الثاني  ٥٩.١٧  حامد عبد حمدون.٢٩

  الثاني  ٥٨.٧٢  صباح حبیب حسین.٣٠

  الثاني  ٥٨.٦٢  عبد الرحیم الیاس سلیمان.٣١

  الثاني  ٥٨  نصر الدین ابو هدایة كرشوم.٣٢

  الثاني  ٥٨  ادریس محمد حسن.٣٣

  الثاني  ٥٧.٨٩  خلف خلیفة حسین.٣٤

  الثاني  ٥٧.٧٥  حسین احمد مال.٣٥

  الثاني  ٥٧.٧٥  مصطفىجاسم محمد .٣٦

  الثاني  ٥٧.٢٧  علي داؤد سلیمان.٣٧

  الثاني  ٥٦.٥٢  محمود احمد رومي.٣٨

  الثاني  ٥٥.٦٣  صبحي علي مصطفى.٣٩

  الثاني  ٥٤.٥٣  هدف عزیز عبد االحد.٤٠

  الثاني  ٥٣.٠٢  میسر حسین علي.٤١

  الثاني  ٥٠.٥٣  عدنان طه احمد.٤٢

  الثاني  ٦٧.٩١  محمد غانم حسین.٤٣

  الثاني  ٦٢  شاهین احمد عبد اهللا.٤٤

  الثاني  ٦٢  حسین خلیل عبید.٤٥

  الثاني  ٥٩.٦٢  ناصر عبد الجبار حسن.٤٦

  الثاني  ٥٨  شاهر تركي.٤٧

  الثاني  ٦١.٥  ابراهیم جاسم محمد.٤٨


