
)٩- ١(

  القانون:                      القسم  والسیاسةالقانون: الموصل                  الكلیة : الجامعة 

  )بكالوریوس: (الشهادة )                صباحي: (الدراسة 

  : اسم دورة التخرج :                       رقم وتاریخ األمر الجامعي ١٩٩٠-١٩٨٩: سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  معدل أخر سنتین  الثالثياسم الطالب   ت

  األول  ٨٦.٠٢٠  صدام خزعل یحیى  .١

  األول  ٨٢.٨٤٠  اجیاد ثامر نایف  .٢

  األول  ٨١.٧٢٩  احمد عبد العزیز مصطفى  .٣

  األول  ٧٩.٤٧٩  هند محمود حامد  .٤

  األول  ٧٩.٣١٢  لبنى محمد نجیب  .٥

  األول  ٧٨.٦٢٥  ایمان سالم صالح  .٦

  ألولا  ٧٨.٥٤١  حواس محمد خلف  .٧

  األول  ٧٨.٢٢٩  راكان حسین طه  .٨

  األول  ٧٧.٧٧٠  رشید عزو رشید  .٩

  األول  ٧٧.٤٥٨  احمد مصطفى علي.١٠

  األول  ٧٧.١٥٠  غادة صبیح اسماعیل.١١

  األول  ٧٦.٣٣٣  اقبال عادل ابراهیم.١٢

  األول  ٧٥.٩٣٧  عباس عزیز محمود.١٣

  األول  ٧٥.٧٧٠  ماهر ربیع قاسم.١٤

  األول  ٧٥.٢٥٠  امامة محمد طه.١٥

  األول  ٧٤.٧٥٠  اهللا نامسعبد .١٦

  األول  ٧٤.١٤٥  سعد عبد اهللا محمد.١٧

  األول  ٧٣.٨٣٣  غسان یونس ذنون.١٨

  األول  ٧٣.٦٠٤  عبد محمد علي درویش.١٩

  األول  ٧٢.٦٢٥  مهى بكر توفیق.٢٠

  األول  ٧٢.٤٧٩  ابراهیم شكور اسماعیل.٢١

  األول  ٧٢.٣٩٥  اسوان عبد العلیم محمود.٢٢

٣/١١/١١٥٥

  ٢٨/٦/١٩٩٠في 



)٩- ٢(

  الدور الذي تخرج منهنتینمعدل أخر س  اسم الطالب الثالثي  ت

  األول  ٧٢.٣٠٢  احمد فالح دخل اهللا.٢٣

  األول  ٧٢.٢٩١  عامر علي داؤد.٢٤

  األول  ٧٢.١٤٥  نجالء توفیق نجیب.٢٥

  األول  ٧٢.٠٤١  بشار سعد اهللا محمد.٢٦

  األول  ٧١.٣٧٥  سعد مزاحم سلیمان.٢٧

  األول  ٧١.٠٨٣  اصغر عبد الرزاق حسن.٢٨

  األول  ٧٠.٨٠٢  مطلك علي صالل.٢٩

  األول  ٧٠.٦٢٥   مهدي سعدونصباح.٣٠

  األول  ٧٠.١٨٧  علي حسین عبد.٣١

  األول  ٧٠.١٢٥  ستیال بهنام سلیم.٣٢

  األول  ٧٠  سؤدد غازى بكر.٣٣

  األول  ٦٩.٠٨٣  ختام حمادي جاسم.٣٤

  األول  ٦٩.٠٢٠  صفوان اسان محمد.٣٥

  األول  ٦٩  عالن اخلیفشحسین .٣٦

  األول  ٦٨.٧٢٩  هنوف حسن محمد.٣٧

   األول  ٦٨.٦٦٠  حسن طیب محمد.٣٨

  األول  ٦٨.٤٣٧  أوحید عامرة إبراهیم.٣٩

  األول  ٦٨.٢٢٠  عبد الرحمن یونس عبد الرحمن.٤٠

  األول  ٦٧.٠٨٠  فارس عبد اهللا عبد الرزاق.٤١

  األول  ٦٧.٩١٦  هناء بطرس الیاس.٤٢

  األول  ٦٧.٤٥٨  صدر الدین عبد اهللا.٤٣

  األول  ٦٧.١٢٠  طه زتو حسین.٤٤

  األول  ٦٦.٧٥٠  زهور مصطفى علي.٤٥

  األول  ٦٦.٥٢٠  ودفارس فریح محم.٤٦

  األول  ٦٦.٤٣٧  هناء محمود جرجیس.٤٧

  األول  ٦٦.٢٦٦  عبد الهادي عبد اهللا یوسف.٤٨

  األول  ٦٦.١٢٥  هند صالح قادر.٤٩



)٩- ٣(

  الدور الذي تخرج منهمعدل أخر سنتین  اسم الطالب الثالثي  ت

  األول  ٦٦.٠٨٣  اسماء هاشم سلطان.٥٠

  األول  ٦٥.٨١٢  االء سالم سعید.٥١

  األول  ٦٥.٦٨٧  ماجد فتحي احمد.٥٢

  األول  ٦٥.٥٨٣  جنار عبد الرحمن خلیل.٥٣

  األول  ٦٥.٥٠٠  شكیب سلمان علي.٥٤

  األول  ٦٥.٤٧٩  محمد قاسم علي.٥٥

  األول  ٦٥.٣٧٥  سوزان عادل رشید.٥٦

  األول  ٦٥.٠٢٠  بدر الدین عطیة عبد اهللا.٥٧

  األول  ٦٤.٦٨٧  ذكرى محمود احمد.٥٨

  األول  ٦٤.٤٥٨  كامل حطحیط حسین.٥٩

  األول  ٦٤.٠٤١  یبدریة نور الدین غر.٦٠

  األول  ٦٣.٤٣٧  ماجد فاضل احمد.٦١

  األول  ٦٣.١٤٥  لطیف مصطفى احمد.٦٢

  األول  ٦٢.٩٣٨  یعقوب الزین یعقوب.٦٣

  األول  ٦٢.٩٣٣  اسعد حازم علي.٦٤

  األول  ٦٢.٨٧٥  طاهر علي حسین.٦٥

  األول  ٦٢.٨٥٤  زیرك محمد صدیق.٦٦

  األول  ٦٢.٨٤٠  مسعود خضر محمد.٦٧

  األول  ٦٢.٨٣٣  شكر سلطان عدو.٦٨

  األول  ٦٢.٧٠٨  محمد علي حسون.٦٩

  األول  ٦٢.٧٠٨  سمیرة مال اهللا بالل.٧٠

  األول  ٦٢.٥٦٢  فائق جمیل شهاب.٧١

  األول  ٦٢.٣١١  شعبان خالد كریم.٧٢

  األول  ٦٢.١٤٠  ایوب عباس صالح.٧٣

  األول  ٦٢.١٢٥  صاحب مطر خیاط.٧٤

   األول  ٦١.٨٩٥  نورز دریعي بدر.٧٥

  األول  ٦١.٨٣٣  وضاح عبد الرحمن عزیز.٧٦



)٩- ٤(

  الدور الذي تخرج منهمعدل أخر سنتین  سم الطالب الثالثيا  ت

  األول  ٦١.١٠٤  عاتكة حبیب عبد االحد.٧٧

  األول  ٦٠.٧٧٠  فتحي عبد اهللا سلطان.٧٨

  األول  ٦٠.٥٢٠  مصعب فیصل محمد.٧٩

  األول  ٦٠.١٠٤  قاسم محمد سلیمان.٨٠

  األول  ٥٩.٩٧٩  یوسف اسماعیل محمد .٨١

  األول  ٥٩.٤٧٩  لیلى احمد شریف.٨٢

  األول  ٥٩.٢٠٨  صالح مولودهند .٨٣

  األول  ٥٩.١٨٧  نوفل حمادي سلطان.٨٤

  األول  ٥٨.٧٧٠  الفاضل ادم احمد.٨٥

  األول  ٥٧.٦٠٤  سرحان احمد سرحان.٨٦

  األول  ٥٣.٦٨٠  یونس احمد بكر.٨٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



)٩- ٥(

  قانونال: القانون والسیاسة                     القسم : الموصل                  الكلیة : الجامعة 

  )بكالوریوس: (الشهادة )                صباحي: (الدراسة 

  : اسم دورة التخرج :                       رقم وتاریخ األمر الجامعي ١٩٩٠-١٩٨٩: سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منهمعدل أخر سنتین  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني  ٧١.٣١٢  صالح اسماعیل حسن  .١

  الثاني  ٦٨.٠١  حمیدحسین سلیمان   .٢

  الثاني  ٦٧  یونس علي محیمید  .٣

  الثاني  ٦٦.١٨٧  ابراهیم الیاس خضر  .٤

  الثاني  ٦٥.٧٩١  لیلى حسین علي  .٥

  الثاني  ٦٥.١٦٦  هالة جرجیس عبد  .٦

  الثاني  ٦٥  سعد محمود محمد  .٧

  الثاني  ٦٥  مطر عراك عرموش  .٨

  الثاني  ٦٤.٦٤٥  امیرة سعدى حسین  .٩

  الثاني  ٦٤.٢٥  غانم خضر احمد.١٠

  الثاني  ٦٣.٧٥  فرهاد كاكارش حسین.١١

  الثاني  ٦١.٨٩٥  صدقي محمود سعدى.١٢

  الثاني  ٦١.٧٧٠  محمد رمضان احمد.١٣

  الثاني  ٦١.٧٧٠  زهرة جاسم محمد.١٤

  الثاني  ٦١.٦٦  توفیق محي الدین محمد.١٥

  الثاني  ٦١.٤٥٨  فاضل حامد علي.١٦

  الثاني  ٦١.٢٩١  احمد یوسف احمد.١٧

  الثاني  ٦٠.٩٧٩  اخالص احمد رسول.١٨

  الثاني  ٦٠.٧٢  محمد حمادى شیت.١٩

  الثاني  ٦٠.٦٦  عدنان اسماعیل عبد.٢٠

  الثاني  ٦٠.٢٥  حازم صالح محمود.٢١

  الثاني  ٦٠.٢٢  عبد الحسن كاظم حسون.٢٢

٣/١١/١٦٥٥

  ٢٩/٩/١٩٩٠في 



)٩- ٦(

  الدور الذي تخرج منهمعدل أخر سنتین  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني  ٦.٠٦٢  شهاب احمد محمد.٢٣

  الثاني  ٦٠.٠٦  اسو محمد صوفي.٢٤

  الثاني  ٥٩.٩٨  باس حسین عبد اهللاع.٢٥

  الثاني  ٥٩.٤٨  الزم زیدان خلف.٢٦

  الثاني  ٥٩.٤٥٨  حلو كباش الزین.٢٧

  الثاني  ٥٩.٠٦٦  شكر قادر حمد امین.٢٨

  الثاني  ٥٨.٩  خالد محمود سلطان.٢٩

  الثاني  ٥٨.٨٥٤  بسمة عباس یاسین.٣٠

  الثاني  ٥٨.٦٨٨  صالح محمد احمد.٣١

  الثاني  ٥٨.٦  كریم احمد حمید.٣٢

  الثاني  ٥٨.٥٤١  یم اسماعیل حجيابراه.٣٣

  الثاني  ٥٨.٤٧٩  رعد محمود خضیر.٣٤

  الثاني  ٥٨.١٠٤  فیروز محمد موسى.٣٥

  الثاني  ٥٨.٢  الكاظم بن علي الغرسلي.٣٦

  الثاني  ٥٦.٥٦٢  اسماعیل وادى حجي.٣٧

  الثاني  ٥٦.٤٢٢  محمد فائق سلیمان.٣٨

  الثاني  ٥٦.٣٥٥  هاورى قادر رسول.٣٩

  يالثان  ٥٦.٢٤  محمود فتحي حمادى.٤٠

  الثاني  ٥٦.٠٤١  حجي عبد الخالق صدیق.٤١

  الثاني  ٥٥.٣٩٥  حسین علي محمد.٤٢

  الثاني  ٥٤.٥٤٧  صالح الدین محمد قادر.٤٣

  الثاني  ٥٤.٢٨٠  ةعفیصل سعید جم.٤٤

  الثاني  ٥٣.٥٦٧  محمود احمد العطا اهللا.٤٥

  الثاني  ٥٣.٠٩٥  رشدى خالص محمد.٤٦

  الثاني  ٥٢.٢  هزار محمد احمد.٤٧

  
  
  



)٩- ٧(

  ملحق الدور الثاني 

  القانون: القانون                              القسم : الموصل                  الكلیة : الجامعة 

  )بكالوریوس: (الشهادة )                 صباحي: (الدراسة 

:اسم دورة التخرج :                      رقم وتاریخ األمر الجامعي ١٩٩٠- ١٩٨٩: سنة التخرج 

الدور الذي تخرج منهخر سنتینأ معدلالثالثياسم الطالب ت

 الثاني٥٦.٦٥٢حسن مطر عبد اهللا.١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٣/٢/٢٢١٥

٢٤/١٢/١٩٩٠في 



)٩- ٨(

  

  السیاسة: القانون والسیاسة                     القسم : الموصل                  الكلیة : الجامعة 

  )بكالوریوس: (الشهادة )                صباحي: (الدراسة 

  : اسم دورة التخرج :                       رقم وتاریخ األمر الجامعي ١٩٩٠-١٩٨٩: سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منهمعدل أخر سنتین  اسم الطالب الثالثي  ت

  األول  ٨٤.٥٩٥٧  اسراء محمد صالح  .١

  األول  ٨١.٨٧٢٣  عماد خلیل ابراهیم  .٢

  األول  ٨٠.٠٨٥١  محمد صالح شطیب  .٣

  األول  ٧٨.٨٢٩٧  ولید سالم محمد  .٤

  األول  ٧٨.١٤٨٩  محمود شكر زكر  .٥

  األول  ٧٧.٨٧٧٥  فوزي خطاب كامل  .٦

  األول  ٧٥.٥٩٥٧  محمد صالح محمود  .٧

  األول  ٧٥.٠٢١٢  عبد الرحمن مهدي صالح  .٨

  األول  ٧٤.٠٨٥١  نازه نین عثمان محمد  .٩

  األول  ٧٣.٩٣٦١  امل محمد فتحي.١٠

  ألولا  ٧٣.٥٩٥٧   علي عبد اهللاةسامی.١١

  األول  ٧٣.٢٤٤٨  محمود عطیة احمد.١٢

  األول  ٧٢.٩٧٨٧  ساجدة خضر میخا.١٣

  األول  ٧٢.٢٩٧٨  محمد سامي یونس.١٤

  األول  ٧٠.٥٩٥٧  نجالء محمود خالد.١٥

  األول  ٧٠.٣٦٧٣  النان بن المامي.١٦

  األول  ٦٩.٧٨٧٢  عبد الستار رجب شریف.١٧

   األول  ٦٩.٤٤٨٩  ستار جبار جاسور.١٨

  األول  ٦٩.٤٠٤٢  ساجدة فرحان حسین.١٩

  األول  ٦٨.٢٩٧٨  محمد بدر رجب.٢٠

  األول  ٦٨.١٤٢٨  كامل اسماعیل كاظم.٢١

  األول  ٧٦.٩٣٦١  محمد عبد الصمد حسن.٢٢

٣/١١/١١٥٥

  ٢٨/٦/١٩٩٠في 



)٩- ٩(

  الدور الذي تخرج منهمعدل أخر سنتین  اسم الطالب الثالثي  ت

  األول  ٦٧.٨٧٢٣  حمد محمد مهیدي.٢٣

  األول  ٦٧.٧٥٥١  غالب صبحي یوسف.٢٤

  ولاأل  ٦٧.١٦٣٢  محمد سمین كریم.٢٥

  األول  ٦٦.٨٢٩٧  حنان محمد حاجم.٢٦

  األول  ٦٦.٤٦٨٠  عبد القادر ابراهیم حاج.٢٧

  األول  ٦٦.٢٨٥٧  عبد الستار غانم صالح.٢٨

  األول  ٦٥.٨٠٨٥  عبد االله اسماعیل محمد.٢٩

  األول  ٦٥.٥٩٥٧  احمد سلیمان ولي.٣٠

  األول  ٦٥.٥٣٠٦  نبیل یونس محمد.٣١

  األول  ٦٤.٤٦٨٠  مشعان مصطفى نبي.٣٢

  األول  ٦٤.٤٤٦٨   یوسفسمیرة ودیع.٣٣

  األول  ٦٤.٣٨٢٩  ادم احمد مختار.٣٤

  األول  ٦٤.٣٤٠٤  محمد محمود احمد.٣٥

  األول  ٦٣.٨٩٣٦  صبحي حامد خضر.٣٦

  األول  ٦٣.١٩١٤  فضیلة عباس غائب.٣٧

  األول  ٦٢.٧٠٢١  باسم صالح محمد.٣٨

  األول  ٦٢.٦٣٨٢  احمد حسین خلف.٣٩

  األول  ٦٢.٦٣٨٢  اسماعیل حسن عبید.٤٠

  األول  ٦١.٣٨٧٢  جاسم محمد عبید.٤١

  األول  ٦١.٣٦١٧  رافع شریف ذنون.٤٢

  األول  ٦١.٢٣٤٠  احمد ذیاب مطلك.٤٣

  األول  ٥٩.٥٥٣١  غانم یاسین علي.٤٤

  األول  ٥٨.٥٥٣١  علي نعیم عبد الزهرة.٤٥

  األول  ٥٨.٤٦٨٠  خالدة علي یونس.٤٦

  
  
  
  



)٩- ١٠(

  

  السیاسة:     القسم القانون والسیاسة                 : الموصل                  الكلیة : الجامعة 

  )بكالوریوس: (الشهادة )                صباحي: (الدراسة 

  : اسم دورة التخرج :                       رقم وتاریخ األمر الجامعي ١٩٩٠-١٩٨٩: سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منهمعدل أخر سنتین  اسم الطالب الثالثي  ت

  لثانيا  ٧١.٨٩٧٩  محمد عبد الرزاق مصطفى  .١

  الثاني  ٦٦.٤٢٨٥  بررسك صالح صالح  .٢

  الثاني  ٦٣.٨٩٧٩  جاسم محمد حدید  .٣

  الثاني  ٦٢.٠٦٣٨  محمد عبد الجبار حجي  .٤

  الثاني  ٦٢.٠٤٠٨  عمر عثمان حسین  .٥

  الثاني  ٦١.٢٠٤٠  عامر رزیج حسین  .٦

  الثاني  ٦٠.٨٠٨٥  یاسر كریم مهدى  .٧

  الثاني  ٥٩.٤٤٦٨  عنز خلف عتو  .٨

  الثاني  ٥٦.٣٦٧٣  خالد ادریس خضیر  .٩
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