
)٦- ١(

  : القانون                               القسم : الموصل                  الكلیة : الجامعة 

  )بكالوریوس: (الشهادة )                صباحي: (الدراسة 

  : اسم دورة التخرج :                       رقم وتاریخ األمر الجامعي ١٩٩٧-١٩٩٦: سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  ياسم الطالب الثالث  ت

  األول  ٧٩.٦٩٦  باسم حنش محمود  .١

  األول  ٧٩.٢٧٥  وعدى سلیمان علي  .٢

  األول  ٧٦.٦٣٢  یاسر باسم ذنون  .٣

  األول  ٧٦.٢٧١  صون كل عزیز عبد الكریم  .٤

  األول  ٧٥.٤٨٤  رعد احمد شحاذة  .٥

  األول  ٧٤.٨٧٧  فارس علي عمر  .٦

  األول  ٧٣.٨٣٣  حمودعائد احمد   .٧

  األول  ٧٣.٥٢٦  مد حمد احسارة   .٨

  األول  ٧٢.١٩٨  سائد محمد محمود  .٩

  األول  ٧٢.٠٧٣  بنان افرام.١٠

  األول  ٧٢.٠٣١  امیرزهدي عبد الفتاح.١١

  األول  ٧١.٤٥٦  رواء فوزي احمد.١٢

  األول  ٧١.٢١٢  رنا یحیى سعید.١٣

  األول  ٧٠.٧٨٦  محمد علي نایف.١٤

  األول  ٧٠.٥٧٨  عصام سعید عبد.١٥

  األول  ٧٠.٤٩٠  ابو بكر احمد عثمان.١٦

  األول  ٧٠.٣٥٢  محمد حمید حمودي.١٧

  األول  ٧٠.١٨١  دالیا نور الدین مصطفى.١٨

  األول  ٦٩.٧٥٩  انعام محسن علي.١٩

  األول  ٦٩.٤١٧  خلیل ابراهیم موسى.٢٠

  األول  ٦٨.٧١٦  فتحي محمد فتحي.٢١

  األول  ٦٨.٦٨٨  ایمان طلعت فائق.٢٢

  

 في ٣٢٠

٢٩/٦/١٩٩٧  



)٦- ٢(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  األول  ٦٨.٦٠٩  لغني حامدعبد ا.٢٣

  األول  ٦٨.٥٦١  بهجت واحد محمد.٢٤

  األول  ٦٨.٠٥٦  حامد عكلة رحمن.٢٥

  األول  ٦٧.٨٧٦  عبیر محمد صالح.٢٦

  األول  ٦٧.٨٥٨  احمد ذاكر عبد المجید.٢٧

  األول  ٦٧.٧٨١  معمر عبد االله.٢٨

  األول  ٦٧.٧١٧  ولید ایوب ابراهیم.٢٩

  األول  ٦٧.٥٧٨  شهلة ناجي نجیب.٣٠

  األول  ٦٧.٥٦٥  مربیع زكي جاس.٣١

  األول  ٦٧.٤٩١  وسن عبد الرحمن قاسم.٣٢

  األول  ٦٧.٣٩٥  صالح علو محمد.٣٣

  األول  ٦٧.٣٧٣  نادیة لؤي ابراهیم.٣٤

  األول  ٦٧.٢٩٤  فرح عبد العلیم.٣٥

  األول  ٦٦.٨٥١  سلوان رشید عنجو.٣٦

  األول  ٦٦.٨٤٣  قیدار عبد االله.٣٧

  األول  ٦٦.٧٩٨  احمد سهیل مرسي.٣٨

  األول  ٦٦.٧٥٢  نغم اسحاق زیا.٣٩

  األول  ٦٦.٦٥٠  اكرم فاضل محمد.٤٠

  األول  ٦٦.٦٤٩  عبد اللطیف محمد علي.٤١

  األول  ٦٦.٦١٨  مزاحم خلف عاكول.٤٢

  األول  ٦٦.٥١٩  سعد سالم سلطان.٤٣

  األول  ٦٥.٩٦٠  معن وعد اهللا.٤٤

  األول  ٦٥.٩٠٢  صفوان احمد طه.٤٥

  األول  ٦٥.٨٧٧  جواد موسى مصطفى.٤٦

  األول  ٦٥.٨٢٧  محمد طلعت قادر.٤٧

  األول  ٦٥.٥٢٣   العزیز طه محمودعبد.٤٨

  األول  ٦٥.١٧٣  حامد یونس حامد.٤٩



)٦- ٣(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  األول  ٦٥.١٥٨  وسام عبد اهللا حسین.٥٠

  األول  ٦٤.٩٧٩  رواء طارق زیادة.٥١

  األول  ٦٤.٩٤٥  سلمان خلیل مصطفى.٥٢

  األول  ٦٤.٧٦٨  مهى حاجي شاهین.٥٣

  األول  ٦٤.٣٤٢  مظفر مصطفى عباس.٥٤

  األول  ٦٣.٩١٨  طه محمد یونس.٥٥

  األول  ٦٣.٤٩٢  جنديفائز حسن .٥٦

  األول  ٦٣.٤٦١  فارس مؤید محمود.٥٧

  األول  ٦٣.٣٧٣  سعد نیسان جبو.٥٨

  األول  ٦٣.٣١٠  عبد السمیع حازم.٥٩

  األول  ٦٣.٣٠٤  وئام خالد نجیب.٦٠

  األول  ٦٣.١٧٦  احمد الیاس خضر.٦١

  األول  ٦٣.١٠٠  احمد سعید مبارك.٦٢

  األول  ٦٢.٩٩٥  خلف احمدسعد .٦٣

  األول  ٦٢.٧٢٦  قحطان صبحي سلیمان.٦٤

  األول  ٦٢.٥٤٩  محمود خلیل احمد.٦٥

  األول  ٦٢.٣٨٤   رمضانيعبد اهللا خضیر.٦٦

  األول  ٦١.٩٩٣  حسن محمد صالح.٦٧

  األول  ٦١.٩٤٧  ریریان ابراهیم خض.٦٨

  األول  ٦١.٩٤٦  اسماعیل اسعد اسماعیل.٦٩

  األول  ٦١.٨٢١  منال عبد اللطیف محمد.٧٠

  األول  ٦١.٦٥٠  احمد رشید حمید.٧١

  األول  ٦١.٦٠٩  عبد الصمد عبد الرحمن.٧٢

  األول  ٦١.٥٤٨  فدوى غازي حمید.٧٣

  األول  ٦١.٥٤٥  ثامرصالح محمد.٧٤

  األول  ٦١.٥٠٨  محمد یونس محمد.٧٥

  األول  ٦١.٣٧٥  حامد نزال صباح.٧٦



)٦- ٤(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  األول  ٦٠.٩٤٩  رفل جاسم محمد.٧٧

  األول  ٦٠.٦٠٤  لیث ابراهیم محمد.٧٨

  األول  ٦٠.٥٩٤  عبد الرزاق عیسى حسن.٧٩

  األول  ٦٠.٥٥٨  احمد عكله علي.٨٠

  األول  ٦٠.٣٩٩  سندس شكر نوري.٨١

  األول  ٦٠.٣٠٢  محسن فتحي حمود.٨٢

  األول  ٦٠.٢٩٧  ابراهیم مولود ابراهیم.٨٣

  األول  ٦٠.٠٤٤  محمد فرحان حسین.٨٤

  ولاأل  ٦٠.٠٠٠  هدیل مظفر فؤاد.٨٥

  األول  ٥٩.٧٢٤  میادة حسیب ذنون.٨٦

  األول  ٥٩.٥٠٥  محمد جاسم محمد.٨٧

  األول  ٥٨.٦٠٨  حسین دهام ثالج.٨٨

  األول  ٥٨.٥٤٩  ایمان منیب یونس.٨٩

  األول  ٥٨.٢٧٢  سمیرجبورى عبد.٩٠

   األول  ٥٨.٢١٧  حسین ابراهیم علي.٩١

  األول  ٥٨.٠٨٨  زهراء صالح سلیمان.٩٢

  األول  ٥٨.٠٢٠  ضحى یوسف محمد.٩٣

  األول  ٥٧.٩٤٨   محمد خضرثامر.٩٤

  األول  ٥٧.٤٧٥  نشوان صبحي ابلحد.٩٥

  األول  ٥٧.٠٦٥  حسن سعود حمود.٩٦

  األول  ٥٦.٢٧٢  هیثم یونس عبد الكریم.٩٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  



)٦- ٥(

  : القانون                               القسم : الموصل                  الكلیة : الجامعة 

  )بكالوریوس: (شهادة ال)                صباحي: (الدراسة 

  : اسم دورة التخرج :                       رقم وتاریخ األمر الجامعي ١٩٩٧-١٩٩٦: سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني  ٧١.٢٧١  خالد احمد محمد  .١

  الثاني  ٦٧.٨٤٣  صالد عبد اهللا رمضان  .٢

  لثانيا  ٦٦.٣٠٨  سفیان یاسین ابراهیم  .٣

  الثاني  ٦٥.٥٤١  جنان ادهام سهیل  .٤

  الثاني  ٦٤.١٨٢  شیماء یوسف یعقوب  .٥

  الثاني  ٦٤.١٢٢   اسماعیلشیماء عبد الكریم  .٦

  الثاني  ٦٠.٢٣٩  عادل عبد اهللا محمد  .٧

  الثاني  ٦٠.١٩١  نجدت فاتح عبد الرزاق  .٨

  الثاني  ٦٠.٠٠٦  ذنون یونس احمد  .٩

  الثاني  ٥٩.٩٠٥  منى حامد عبد.١٠

  الثاني  ٥٩.٣٣٢  عاقرسالم بیوض .١١

  الثاني  ٥٨.٩٥٣  بسمة محمد بسیم.١٢

  الثاني  ٥٨.٥٦٨  جالل توفیق رمضان.١٣

  الثاني  ٥٧.٩٨٦  خالدة جهاد عبد.١٤

  الثاني  ٥٧.٦٧٩  یمانل علي سحسین.١٥

  الثاني   ٥٧.٦٠٠  انعام ناصر اسماعیل.١٦

  الثاني  ٥٧.٣٩٢  احمد سعدون احمد.١٧

  الثاني  ٥٧.٢١٤  عبد القادر حسن خالد.١٨

  الثاني   ٥٧.١٥٢   خلف حسیناكرم.١٩

  الثاني  ٥٦.٨٦٧  عبد عبد اهللا علي.٢٠

  الثاني  ٥٦.٧٩١  علي قتیبة سعید.٢١

  الثاني  ٥٦.١٩٦  حمید محمد سعید.٢٢

 في ٧١٥

١/١٠/١٩٩٧  



)٦- ٦(

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني  ٥٥.٣٤٢  اركان احمد محمود.٢٣

  الثاني  ٥٤.٣٤٤  صائب غازي فتحي.٢٤

  الثاني  ٥٤.٣٠١  محمد تحسین احمد.٢٥

  الثاني  ٥٤.١٥٩  احمد مصطفى عبد اهللا.٢٦


