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  : القانون                               القسم : الموصل                  الكلیة : الجامعة 

  )بكالوریوس: (الشهادة )                صباحي: (الدراسة 

  : اسم دورة التخرج :                       رقم وتاریخ األمر الجامعي ١٩٩١-١٩٩٠: سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منهمعدل أخر سنتین  ياسم الطالب الثالث  ت

  األول  ٨٢.٤٥  ندى محمود ذنون  .١

  األول  ٨١.٠٩  خضر خدیدة رشو  .٢

  األول  ٨٠.٧٧  محمد یونس محمد  .٣

  األول  ٧٩.٤٥  غادة خضر حسین  .٤

  األول  ٧٧.٩٥  نوال عبد القادر فتحي  .٥

  األول  ٧٥.٤٥  بشار محمد عبد اهللا  .٦

  األول  ٧٥.٢٧  علي عدنان یحیى  .٧

  األول  ٧٤.٧٢  خالق سلمان حسنعبد ال  .٨

  األول  ٧٢.٩٣  جنان كوركیس یلدا  .٩

  األول  ٧١.٩٣   جاسمسعدیة حازم.١٠

  األول  ٧١.٧٠  نجم ابراهیم محمد.١١

  األول  ٧١.٤٥  هیام عبد المالك هادي.١٢

  األول  ٧١.٢٩  اناس ضاحي محمد.١٣

  األول  ٧١  مهدي حسین داؤد.١٤

  األول  ٧٠.٨٦  الهام محمود شریف.١٥

  األول  ٧٠.٨٦  عزیز خضر حسین.١٦

  األول  ٧٠.٢٩  عیسى فتاح عیسى.١٧

  األول  ٧٠.٠٩  حكم احمد جمیل.١٨

  األول  ٧٠  سهام غانم محمود.١٩

  األول  ٦٩.٢٩  تغرید عبد الودود عبد الجبار.٢٠

   األول  ٦٩.١٥  محمد عطیة عبد اهللا.٢١

  األول  ٦٨.٩٧  عبد السطیع بطرس حجي.٢٢

٣/١١/٦٧٦

  ٤/٨/١٩٩١في 



)٥- ٢(

  خرج منهالدور الذي تمعدل أخر سنتین  اسم الطالب الثالثي  ت

  األول  ٦٨.٤٥  وعد اهللا عبد الغني مصطفى.٢٣

  األول  ٦٨.٣٦  عكلة حسین یوسف.٢٤

  األول  ٦٨.٢٥  یسرى غانم یحیى.٢٥

  األول  ٦٨.٠٩  صفاء محمد حسین.٢٦

  األول  ٦٨.٠٦  احمد ابراهیم رمضان.٢٧

  األول  ٦٨.٠٤  دعاء لقمان ابراهیم.٢٨

  األول  ٦٧.٠٢  مها حسن امین.٢٩

  األول  ٦٦.٥٢  سنان یحیى قاسم.٣٠

  األول  ٦٦.٥٠  ماهر خضر غائب.٣١

  األول  ٦٦.٣٦  علي محمود عبد اهللا.٣٢

  األول  ٦٦.٢٧  عز الدین نجم الدین احمد.٣٣

  األول  ٦٦.٢٢  اسماعیل ابراهیم عصمان.٣٤

  األول  ٦٦  اسماعیل خلیل ابراهیم.٣٥

  األول  ٦٥.٨٨  محمد سالم مسلم.٣٦

  األول  ٦٥.٨١  حلى محمد سعید.٣٧

  األول  ٦٥.٤٧  سردار محمد كریم.٣٨

  األول  ٦٥.٤٥  زیتون فرج عبد اهللا.٣٩

  األول  ٦٥.١٣  علي اسماعیل محمد.٤٠

  األول  ٦٥  مروان عادل اسماعیل.٤١

  األول  ٦٤.٨٤  رنه محمود عباوي.٤٢

  األول  ٦٤.٢٩  رفاه خلیل ذنون.٤٣

  األول  ٦٤.٢٧  كلستان عماد الدین محمد.٤٤

  األول  ٦٤.٠٢  حازم محمد علي.٤٥

  األول  ٦٣.٨٨  دخیل عاید حمد.٤٦

  األول  ٦٣.٦١   ذنوننفال نفالن.٤٧

  األول  ٦٣.١١  ناصر جاسم حشر.٤٨

  األول  ٦٢.٩٠  عبد الوهاب مهدي صالح.٤٩



)٥- ٣(

  الدور الذي تخرج منهمعدل أخر سنتین  اسم الطالب الثالثي  ت

  األول  ٦٢.٨٨  محمد صالح خضر.٥٠

  األول  ٦٢.٧٢  یوسف احمد محمد.٥١

  األول  ٦٢.٤٦  عبد محمد كفطان.٥٢

  األول  ٦٢.٤٠  شجاع محمد وهبي.٥٣

  األول  ٦٢.٣٨  هبة عبد اهللا سلیمو.٥٤

  األول  ٦٢.٢٢  علي بنیان كحیط.٥٥

  األول  ٦٢.١٣  ذكاء محمد عبد القادر.٥٦

  األول  ٦٢.٠٤  علي فیصل علي.٥٧

  األول  ٦١.٨٤  باسمة خضر قادر.٥٨

  األول  ٦١.٨١  نظمي احمد عبد الرحمن.٥٩

  األول  ٦١.٧٥  عبد العزیز سعود دویل.٦٠

  األول  ٦١.٣٦  كمر علي هویدي.٦١

  األول  ٦١.١٥  وزیرة محمد احمد.٦٢

  األول  ٦٠  سلیمان یاسین عباس.٦٣

  األول  ٦٠.٧٥  ریاض محمد سعید.٦٤

  األول  ٥٩.٩٠  محمد خلف جمیل.٦٥

  األول  ٥٩.٨٤  خالص فتح اهللا بهنام.٦٦

  األول  ٥٨.٢٠  حاتم احمد اسماعیل.٦٧

  األول  ٥٦.٩٣  منیر زینو بتو.٦٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



)٥- ٤(

  : القانون                               القسم :  الكلیة الموصل                 : الجامعة 

  )بكالوریوس: (الشهادة )                صباحي: (الدراسة 

  : اسم دورة التخرج :                       رقم وتاریخ األمر الجامعي ١٩٩١-١٩٩٠: سنة التخرج 

  منهالدور الذي تخرج معدل أخر سنتین  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني  ٦٧.٦٥  كنار عبد العزیز مصطفى  .١

  الثاني  ٦٥.٧٥  نیران عیادة عبد اهللا  .٢

  الثاني  ٦٥.٣١  ولید مصطفى محمد  .٣

  الثاني  ٦٤.٨٨  احسان فاضل محمد  .٤

  الثاني  ٦٣.٥٦  نادیة ادریس  .٥

  الثاني  ٦٢.٦٥  طارق یوسف عبد اهللا  .٦

  الثاني  ٦٢.٥٠  جوان محمد صالح  .٧

  انيالث  ٦٠.٣٨  فواز سعدون خضر  .٨

  الثاني  ٥٩.٧٢  فارس یاسین جاسم  .٩

  الثاني  ٥٩.٧٢  شریف بلو عطشان.١٠

  الثاني  ٥٩.٢٧  صباح نجم عبد اهللا.١١

  الثاني  ٥٩.٢٢  بسمة سامي محمود.١٢

  الثاني  ٥٩.٠٢  علي بهزاد عباس.١٣

  الثاني  ٥٨.٦٨  محسن ابراهیم احمد.١٤

  الثاني  ٥٨.٦٣  جاسم محمد احمد.١٥

  الثاني  ٥٨.٦١  ایاد حسن علي.١٦

  الثاني  ٥٨.٥٢  حمد سلیمانطه ا.١٧

  الثاني  ٥٨.٤٥  محمد حسین علي.١٨

  الثاني  ٥٨.٢٣  صبحي عبد القادر حمودي.١٩

  الثاني  ٥٨.٠٩  سكفان جمیل احمد.٢٠

  الثاني  ٥٧.٩٧  سوزان عبد اهللا محمد.٢١

  الثاني  ٥٧.٨٦  حسین مربط فریش.٢٢

  

 في ٣/١١/١٠٣٢

١٠/١٠/١٩٩١  



)٥- ٥(

  الدور الذي تخرج منهمعدل أخر سنتین  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني  ٥٧.٨٦  ذیبانحاجم محمد .٢٣

  الثاني  ٥٧.٦١  نیركز مجید امین.٢٤

  الثاني  ٥٦.٩٥  عبد الجبار عبد الواحد.٢٥

  الثاني  ٥٦.٦٩  علي حسین قلي.٢٦

  الثاني  ٥٦.٥٢  عبد اهللا محمد شاكر.٢٧

  الثاني  ٥٦.٤٠  دلشیر عبد الستار محمد.٢٨

  الثاني  ٥٦.١٣  احمد ابراهیم محمد.٢٩

  الثاني  ٥٥.٨١  هزار عزیز قادر.٣٠

  الثاني  ٥٥.٦٥  ابو القاسم حمدانمحمد .٣١

  الثاني  ٥٥.٥٩  ضرار خلیفة عبد الكریم.٣٢

  الثاني  ٥٥.٤٣  عبد الماجد اسماعیل محمد.٣٣

  الثاني  ٥٥.٢٥  ازاد محسن نادر.٣٤

  الثاني  ٥٤.٩٠  محمد نجیب جرجیس.٣٥

  الثاني  ٥٤.٧٥  خضر رشو درویش.٣٦

  الثاني  ٥٤.٤٠  احمد جاسم محمد.٣٧

  نيالثا  ٥٢.٤٤  خلیل ابرهیم مصطفى.٣٨

  الثاني  ٥٢.٥٧  احمد سالم عبد الرزاق.٣٩

  الثاني  ٥٢.١٨  عطیة مرعي احمد.٤٠

  


