


  اللغة العربية : اآلداب                القسم : الموصل                     الكلية : الجامعة 

  

  البكالوريوس: الصباحية                                                  الشهادة : الدراسة 

  
  ١/١٠/١٩٩٨ في ٥١٥: الدور األول رقم و تأريخ األمر الجامعي ١٩٩٧/١٩٩٨:سنة التخرج 

  

  الدور  الدرجة   االسم  ت

  األول   ٨٤،٨٧٠  فنن نديم دحام ابليش   ١

 األول  ٨٣،٩٤٥  جاسم طه احمد العبد الرحمن  ٢

 األول  ٨٢،٩٥٩   األفندينادية فاضل علي   ٣

 األول  ٨٢،٨٩٥   محمود عبد اهللا إخالص  ٤

 األول  ٨١،٤٣٢   احمد الحديدي إسماعيلعمار   ٥

 األول  ٨٠،٧٢١  ي ميادة حيدر حامد القاضل  ٦

 األول  ٧٩،٧٩٢   ألنعيميياسر محمد امين   ٧

 األول  ٧٨،٨٩٥  هشيار زكي حسن احمد   ٨

 األول  ٧٨،٥٠٩  زينة عبد اهللا ذنون النعيمي   ٩

 األول  ٧٨،٢٩٥  خير الدين فتاح عيسى ال قاسم   ١٠

 األول  ٧٨،٢٨٩  وسناء عبد الجبار احمد الحياوي   ١١

 األول  ٧٨،٢٤٥  صدام حمو حمزة قبالن   ١٢

 األول  ٧٧،٤٨٣  كريم ذنون داؤد الطائي   ١٣

 األول  ٧٧،٣٤٧  نعم خليل اسماعيل الغزالي   ١٤

 األول  ٧٦،٩٣٤  ذنون حامد احمد الطائي   ١٥

 األول  ٧٦،٤٦٦  امل ابراهيم يحيى المشهداني   ١٦

 األول  ٧٦،٣٢٣  اقبال عبد الرزاق محمود   ١٧

 األول  ٧٦،٠٠٧  عدنان زينل اسعد المردان   ١٨

 األول  ٧٥،٩٥٩  احمد صالح يونس المولى  ١٩

 األول  ٧٥،٥٤٢  احمد بشير نذير الشمري   ٢٠

 األول  ٧٥،٥٣٥   يلمزوراصهيب مجيد محمد   ٢١

 األول  ٧٥،٠٠٤   عبد القهار عارف البدراني أسماء  ٢٢



 األول  ٧٤،٧٢  ربيع خزعل محمد العزاوي   ٢٣

 األول  ٧٤،١٧٣  دي صالح امها عبد اله  ٢٤

  األول  ٧٣،٢٦٦  جاسم محمد حيدر الريكاني   ٢٥

 األول  ٧٣،١٦٨  خالدة عمر سليمان السليفاني    ٢٦

 األول  ٧٣،٠٣٩  شيماء عزيز محمد شيت  ٢٧

 األول  ٧٢،٤٧٩  ريان عماد محمد الكاتب   ٢٨

 األول  ٧٢،٤٧٦   شمر آلحبيب حسين علي   ٢٩

 األول  ٧٢،٠٩١   يسعد اهللا عبد الرحمن البر يفكان  ٣٠

 األول  ٧١،٤١٢   غني خليل ألعبيدي ءشيما  ٣١

 األول  ٧١،٠١٢  نجاح يونس محمود الحديدي   ٣٢

 األول  ٧٠،٤١٥  رائد سالم عبد اهللا السياف   ٣٣

 األول  ٧٠،٣٣٤   دهان إسماعيليونس ياسين   ٣٤

 األول  ٧٠،١٠٩  بسام خلف سليمان الحمداني   ٣٥

 األول  ٧٠،٠٦٦  محمد هادي سعيد الحيالي   ٣٦

 األول  ٦٩،٦٥٣  ب عمر عبد اهللا عمير حبي  ٣٧

 األول  ٦٩،٥٧٤  سالم علي عثمان ألمزوري   ٣٨

 األول  ٦٩،٣٧٣  احمد حسين علي اللهيبي   ٣٩

 األول  ٦٩،١٧٩  ضحى احمد عبد كلوزي   ٤٠

 األول  ٦٩،١٦٣  محمد صالح خلف الجبوري  ٤١

 األول  ٦٨،٦١٨  حفواز احمد محمد الصال  ٤٢

 األول  ٦٧،٩٦٥  قاسم محمد علي الراشدي   ٤٣

 األول  ٦٧،٧٠٣  زاهد خير الدين محمد شريف القزاز  ٤٤

 األول  ٦٧،٥٣٩  احمد محمد امين علي   ٤٥

 األول  ٦٧،٣٧٧  محمد علي ابراهيم الطائي   ٤٦

 األول  ٦٧،٣٤٨  سالم احمد سند المتيوتي   ٤٧

 األول  ٦٧،٠٦٨   عربو آلسعد عبد السالم محمود   ٤٨

 األول  ٦٦،٧٤٥   ميو آلسنان سالم حسن   ٤٩

 األول  ٦٦،٦٣٢  عمار حازم محمد علي العبيدي   ٥٠

 األول  ٦٦،٥١٠  سعد احمد عبد اهللا العبيدي   ٥١



 األول  ٦٦،٤٦١   اللهيبي فعزيز خلفاروق   ٥٢

 األول  ٦٦،٢٩٧   جبوريجهاد حسن دانوق ال  ٥٣

 األول  ٦٦،٢٥٣  هيثم احمد خلف الجبوري   ٥٤

 األول  ٦٥،٨٥٨  محمد عبد الجبار عباس   ٥٥

 األول  ٦٥،٨٥٥  خالد يوسف عواد المعماري   ٥٦

 األول  ٦٥،٧٥٦   علي صالح الجبوري أنفال  ٥٧

 األول  ٦٥،٥٧٥  عماد الدين احمد عبد الطائي   ٥٨

 األول  ٦٥،١٨٢  عطية عبد عكلة الجبوري   ٥٩

 األول  ٦٤،٩٦٠  نجم عبد اهللا محمد علي عبد اهللا  ٦٠

 األول  ٦٤،٨٩٣  هيثم يونس ذنون المولى   ٦١

 األول  ٦٤،٢٩٧  صالح رمضان عبد اهللا إسماعيل   ٦٢

 األول  ٦٤،٢٢٩  محمد عبد الرحمن صالح البشكاني   ٦٣

 األول  ٦٤،١٨٨  معتز يونس خضر المحمد  ٦٤

 األول  ٦٤،٠٩٤  معن خالد احمد الحديدي   ٦٥

 األول  ٦٤،٠٥٥  مثنى سالم جارو الحمداني   ٦٦

 ولاأل  ٦٤،٠٥٣  حسين علي حسين الحميد   ٦٧

 األول  ٦٣،٩٥٧  انتصار صالح احمد الجبوري  ٦٨

 األول  ٦٣،٩٣٧  ديان يونس وهب البياتي   ٦٩

 األول  ٦٣،٦٩٢  محمد حميد بالل الحمداني   ٧٠

 األول  ٦٣،٥١٧  محمود رشيد جتو الجزراوي   ٧١

 األول  ٦٣،٣٨٤  بان شيت احمد يورزان   ٧٢

 األول  ٦٣،٣٨٤  نواف هسن رشو السموقي   ٧٣

 األول  ٦٢،٦٠٣  حسن موسى المفرجي فالح   ٧٤

 األول  ٦٢،٥٧٩  محمد يونس عبد اهللا العزاوي   ٧٥

 األول  ٦٢،٤٢٢   الخليل إسماعيلعلي ثامر   ٧٦

 األول  ٦٢،٣٩٦  موفق ثامر حسن الحضري   ٧٧

 األول  ٦٢،٢٣٦  صدام ابراهيم احمد الجميل   ٧٨ 

 األول  ٦٢،١١٧  سمية حاجم سلطان الجبوري   ٧٩

 األول  ٦٢،١١٠  خضر المهداوي منى جمعة   ٨٠



 األول  ٦١،٩٤٣   عماريظاهر احمد محمد الم  ٨١

 األول  ٦١،٨١٦  سلوى حجي ابراهيم الريكاني   ٨٢

 األول  ٦١،٧٣٤  صالح محمود حمدي يونس   ٨٣

 األول  ٦١،٦٩٨  احمد حيدر احمد حسين   ٨٤

 األول  ٦١،٥١٥  جاسم احمد عبد السبعاوي   ٨٥

 األول  ٦١،٤٤٠  ي قاسم محمد خطاب الدليم  ٨٦

 األول  ٦١،٣٥٦  ابراهيم علي مطرود النوفل   ٨٧

 األول  ٦١،٢٧٥  بوري رياض محجوب خلف الج  ٨٨

 األول  ٦١،٠٩٦  امجد محمد خضر حمو   ٨٩

 األول  ٦١،٩١٣  سامية جالل امين جادر   ٩٠

 األول  ٦٠،٩١٠  علي احمد علي الهسياني   ٩١

 لاألو  ٦٠،٦٣٤  ابراهيم محمد علي الجبوري   ٩٢

 األول  ٦٠،٥٣٩  محلو محو احمد العزاوي   ٩٣

 األول  ٦٠،٣١٧  صالح خليل ابراهيم الجبوري   ٩٤

 األول  ٥٩،٩٦٥  احمد حسين خضر صبحي   ٩٥

 األول  ٥٩،٥٢٨  عدنان فتحي رجب جرجيس   ٩٦

 األول  ٥٩،٤٧٢   ألعبيدي نحسين حمد حسي  ٩٧

 األول  ٥٩،٤٥٠  عيسى المرسومي ابراهيم رفاعي   ٩٨

 األول  ٥٩،٤١٩  ل عبد الحميد علي قاسم ااقب  ٩٩

 األول  ٥٩،١٧٨  عصام محمد علي المزوري   ١٠٠

 األول  ٥٨،٤٧٨  ياسين علي سليمان الحديدي   ١٠١

 األول  ٥٨،٢٣٣  صالح احمد خليف النوفل   ١٠٢

 األول  ٥٧،٧٥٣  اكرم ابراهيم حمو البرو   ١٠٣

 األول  ٥٧،٦٩١  عطور حسين برغوث العامري   ١٠٤

 األول  ٥٧،٥٣٥  رحيم كاكا عوال شواقي اكو   ١٠٥

 األول  ٥٦،١٦٢  عبد النافع محمد عبداهللا الخاويش  ١٠٦

 األول  ٥٥،٧٦٨  خالد كامل مصطفى الهرمزي   ١٠٧

  

  



  
  

  علم االجتماع: اآلداب                    القســـم : الموصـل                           الكلية : الجامعة 
  

  بكالوريوس:                                                                  الشهادة الصباحية : الدراسة 
  

  ١/١٠/١٩٩٨ في ٥١٥: الدور األول رقم و تأريخ األمر الجامعي ١٩٩٧/١٩٩٨:سنة التخرج 
  
 الدور الدرجة االسم الثالثي ت

 األول ٨٠و٧٥٨ فرجين ارام سيبان .١
 ولاأل ٧٧و٢٢١ محمد محمود احمد .٢
 األول ٧٤و٧٢٢ احمد عبد العزيز عبد العزيز.٣
 األول ٧٣و٥٠١ ناهدة عما نوئيل داؤود .٤
 األول ٧٢و١٦٦ رنا صباح جميل .٥
 األول ٧٠و٧٧٢ شميران يوخنا اسماعيل .٦
 األول ٧٠و٦٢٣ حاتم يونس محمود .٧
 األول ٦٩و١٧٤ زيد حنا الياس .٨
 األول ٦٨و٦٤٣ شاآر محمود خليف .٩
 األول ٦٧و٨٤٧  يحيى اشواق فوزي.١٠
 األول ٦٦و٨٦٢ احمد عيدان حسين .١١
 األول ٦٦و٦٢٥ رائد فاضل خضر .١٢
 األول ٦٥و٨٨٧ محمد عباس حسين .١٣
 األول ٦٥و٧١٤ علي خلف شاهين .١٤
 األول ٦٤و٩١٦ منتصر حامد علي .١٥
 األول ٦٤و٤٢٩ احمد غانم شهاب .١٦
 األول ٦٤و٤٠٧ عبد اهللا معيوف محمود .١٧
 األول ٦٣و٤٢٧ مو نازك شعبان ح.١٨
 األول ٦٢و٣٥٧ حسين اوسف ادي .١٩
 األول ٦١و٧٤٣ صالح محمد علي حسين  .٢٠
 األول ٦١و٧ نايف محمد نايف .٢١
 األول ٦١و٢٥٥ محمد مظفر جاسم .٢٢
 األول ٦١و١١٣ هبة مظفر يونس .٢٣
 األول ٦٠و٩٢٢ فراس طالع خدر .٢٤
 األول ٦٠و٨٦٦ ابراهيم عبيد آصب .٢٥
 األول ٦٠و٨٥٤ عمران موسى محمود .٢٦
 األول ٦٠و٥٦٦ حسين الياس خديدا.٢٧
 األول ٦٠و٣٤٢ محمد حازم عزيز.٢٨
 األول ٥٩و٧٨٩ ايمان حازم شهاب .٢٩
 األول ٥٨و٥٧٥ طه علي خلف .٣٠
 األول ٥٧و٢٦٩ زآي عبد اهللا صالح .٣١
 األول ٥٧و٢٦٤ نجالء علي حسين .٣٢



 األول ٥٧و٢١٨ علياء شهاب احمد .٣٣
 ألولا ٥٥و٨٤٧ بشار فتحي علي .٣٤
 األول ٥٥و٦٤١ فادية احمد محمد.٣٥
  

  



  التاريخ:اآلداب                       القسم :الموصل                              الكلية:الجامعة
  

  سبكالوريو:صباحي                                                 الشهادة :الدراسة 
  

  ١/١٠/١٩٩٨ في ٥١٥:مر الجامعي    رقم وتاريخ األ١٩٩٨-١٩٩٧:سنة التخرج
  

  الدور   الدرجة  االسم الثالثي   ت
 االول  ٨٧،٣٦٢  مرتضى عبد الرزاق مجيد   ١
 االول  ٨٢،٦٦٨  فارس ترآي محمود   ٢
 االول  ٨٢،٦٢٥  محمد وليد عبد صالح   ٣
 االول  ٨٢،٥٩٨  علي حسين علي   ٤
 االول  ٨١،٤٨٤  يسرى خالد قاسم   ٥
 االول  ٨٠،٧٩٤  عثمان ابراهيم داؤد   ٦
 االول  ٨٠،٣٠٧  سفانة هزاع اسماعيل   ٧
 االول  ٧٩،٥٢١  خالد ابراهيم محمد   ٨
 االول  ٧٩،٤٣١  آفاح عباس رمضان   ٩
 االول  ٧٩،٤٢٢  سجى قحطان محمد   ١٠
 االول  ٧٩،١٩٤  تونسي /محمد االسعد بن بو بكر   ١١
 االول  ٧٩،١٨٥  نبيل عكيد محمود   ١٢
 االول  ٧٩،٠٠٨  ين رقية عبد الهادي محمد ام  ١٣
 االول  ٧٨،٩٣٢  مصعب حمادي نجم   ١٤
 االول  ٧٨،٨٤٥  سجى مشعل رشيد  ١٥
 االول  ٧٨،٣٧٢  فتحي سالم حميد ي  ١٦
 االول  ٧٨،١٧٥  صفاء محمد نوري   ١٧
 االول  ٧٨،١٦٩  اسراء سعد فرج   ١٨
 االول  ٧٧،٩٦١  محمد سالم احمد   ١٩
 االول  ٧٧،٨٦٥  ابراهيم احمد محمد   ٢٠
 االول  ٧٧،٨٥٦  ر سالم مراد نزا  ٢١
 االول  ٧٧،٧٣٣  صفوان ناظم داود   ٢٢
 االول  ٧٧،٦٠٦  هالة عبد الكريم سليمان   ٢٣
 االول  ٧٧،١٢١  مجول محمد محمود   ٢٤
 االول  ٧٧،٠٥٢  حسن ويس يعقوب   ٢٥
 االول  ٧٦٫٧٥٦  ايفا فكتور جرجيس   ٢٦
 االول  ٧٦،٦٤٩  فواز موفق ذنون   ٢٧
 االول  ٧٦،٤١٣  محمد محمود جاسم   ٢٨
 االول  ٧٦،٣٨٦  علي سليمان علي   ٢٩
 االول  ٧٦،٣٧٠  فارس سليمان داود   ٣٠
 االول  ٧٦،٣٣٥  فراس احمد مسعود   ٣١
 االول  ٧٦،٣٠٠  عامر حسن احمد   ٣٢
 االول  ٧٥،٦٠٠  رنا طالل عبد القادر  ٣٣
 االول  ٧٥،٣٤٢  حنان سامي عباس   ٣٤



 االول  ٧٥،٣١٩  جمعة عطية رحيم   ٣٥
 االول  ٧٤،٨٩٧  ير مثري طه  عب  ٣٦
 االول  ٧٤،٦٥٣  فجر محمد حماد   ٣٧
 االول  ٧٤،٥٦٣  عمر سلهم صديق   ٣٨
 االول  ٧٤،٤٠٧  سفيان عطوان خلف   ٣٩
 االول  ٧٤،٠٦٨  خطاب اسماعيل احمد  ٤٠
 االول  ٧٣،٧٩٨  عبد الرحمن شويح بندر   ٤١
 االول  ٧٣،٢٦٧  نذير محمد صالح   ٤٢
 االول  ٧٢،٩٧٧  رضوان هادي مجيد   ٤٣
 االول  ٧٢،٩٣٩  خلف ابراهيم عبد اهللا   ٤٤
 االول  ٧٢،٢٤٥  نعمان محمد عبد اهللا   ٤٥
 االول  ٧١،٩٧٧  اسماعيل احمد خليف   ٤٦
 االول  ٧١،٩٢٩  نادية محسن عزيز   ٤٧
 االول  ٧١،٨٥٩  رعد خليل حسين   ٤٨
 االول  ٧١،٧٨١  عبد خضر زبلو   ٤٩
 االول  ٧١،٤٢٠  عمر عبد الجبار صديق   ٥٠
 االول  ٧١،٣٢٥  غالب علي ياسين   ٥١
 االول  ٧١،٢٦٣  نورا ابراهيم توفيق   ٥٢
 االول  ٧٠،٧٣٩  شهاب احمد عبد اهللا   ٥٣
 االول  ٧٠،٧٣٨  شكرية محمود خضر   ٥٤
 االول  ٧٠،٦٧٩  راجحة طارق خليل   ٥٥
 االول  ٧٠،٦٢٥  عذال ابراهيم حسين   ٥٦
 االول  ٧٠،٤١٠  ياسر عبد عواد  ٥٧
 االول  ٧٠،١٦٢   محمود دالل خزعل  ٥٨
 االول  ٦٩،٤٦٣  سعدية رمضان حسن   ٥٩
 االول  ٦٩،٤٢٧  محمد صالح هايس   ٦٠
 االول  ٦٩،٣٢٧  حسن محمد راسم   ٦١
 االول  ٦٨،٩٣٨  محمد علي ابراهيم   ٦٢
 االول  ٦٨،٨٥٠  فائز علي بخيب   ٦٣
 االول  ٦٨،٧٨٢  ابراهيم غالم خليف   ٦٤
 االول  ٦٨،٧٥٥  مسعود اسعد مسطو   ٦٥
 االول  ٦٨،٧٣٢  محمد نزال محمد   ٦٦
 االول  ٦٨،٥٣١  شيماء جاسم محمد   ٦٧
 االول  ٦٨،٣٩٨  علي عبد اهللا شهاب   ٦٨
 االول  ٦٧،٩٩٣  قحطان رؤف عبد اهللا   ٦٩
 االول  ٦٧،٩٢٩  محمد سليمان حسين   ٧٠
 االول  ٦٧،٦٤٣  اياد علي ياسين   ٧١
 االول  ٦٧،٦٤٢  محمد  اسود نومان   ٧٢
 االول  ٦٦،٧٠٥   نجم عبد اهللا فتح اهللا  ٧٣
 االول  ٦٦،٤٦٢  محمد ابراهيم حسن   ٧٤
 االول  ٦٦،٣١٩  ابتسام يوسف خلف   ٧٥
 االول  ٦٦،١٧٨  موفق ابراهيم عبد   ٧٦



 االول  ٦٦،١٠٥  سندس حسين صالح   ٧٧
 االول  ٦٥،٦٧٦  معتصم عادل راشد   ٧٨
 االول  ٦٥،٥٠٥  احمد محمد عطية   ٧٩
 االول  ٦٥،٢٧٠  سربست عبد اهللا سالم   ٨٠
 االول  ٦٥،٠٧٠  معمر عبد الخالق عبد الرحمن   ٨١
 االول  ٦٤،٩٢٤  شهاب احمد خضر   ٨٢
 االول  ٦٤،٦٠١  زياد مصطفى حمودي   ٨٣
 االول  ٦٤،٢٢٠  احسان سلطان حاجم   ٨٤
 االول  ٦٤،١٩٦  فارس هادي امين   ٨٥
 االول  ٦٣،٤٦٠  عبد الهادي عيسى حسين   ٨٦
 االول  ٦٣،٤٣١  ساير محمد احمد   ٨٧
 االول  ٦٣،٤٣٠  صالح عريبي عباس   ٨٨
 االول  ٦٣،٤١٩  وعداهللا احمد حامد   ٨٩
 االول  ٦٣،٢٠٧  فواز يونس امين   ٩٠
 االول  ٦٢،٩٩٣  حسن اسماعيل عبد العزيز   ٩١
 االول  ٦٢،٩٨٠  ندى محمود علي   ٩٢
 االول  ٦٢،٧٣٩  برآات حيدر سليمان   ٩٣
 االول  ٦٢،٦٤١  عمار صالح غدير   ٩٤
 االول  ٦٢،٥٣١  اياد محمد احمد   ٩٥
 االول  ٦٢،٤٦٧  خضر عبداهللا حسن   ٩٦
 االول  ٦١،١٠٥  شذى موفق طه   ٩٧
 االول   ٥٩،٥٠٠  اسراء عبد الحميد قطمير   ٩٨

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الترجمة:        القسم                       اآلداب: الكلية                الموصل: الجامعة 
  

  بكالوريوس:      الشهادة                                           يصباح: الدراسة 
  

  ١/١٠/١٩٩٨  في  515: رقم وتاريخ األمر الجامعي 1997-1998            : سنة التخرج 
 

 الدور الدرجة االسم الثالثي ت
  مسائي/أألول ٨٩،٦٢٢ محمد صبحي عبد محمد احمد ١
 أألول ٨٥،٥١٢ ياسر احمد شيت عبد اهللا الجبوري ٢
 أألول ٨٤،٧٤٧ ادم علي وار صالح ٣
 أألول ٨٤،٦٨٠ صفوان عبد الوهاب عزيز الحيالي ٤
 مسائي/أألول ٨٤،١٣٥ سحر محفوظ صالح سليم ٥
 أألول ٨٤،٠٧٠ عمار محمد عزت ابو رميلة ٦
 مسائي/أألول ٨٣،٩٢٢ ابراهيم محمد علي مصطفى صالح ٧
 األول ٨٠،٤٥٥ سوسن نجم الدين رشيد الحلبي   ٨
 األول ٨٠،٤٢٨ هيثم غانم بولص اوراها باطناوى ٩
 مسائي/أألول ٧٩،٠٥٠ عدنان وديع رزوقي  ١٠
 مسائي/أألول ٧٩،٠١٥ زيد غانم محمد الحصان ١١
 أألول ٧٨،٧٥٩ زياد علي عبد الرحمن السمان ١٢
 مسائي/أألول ٧٧،٠٣٦ ماهر عبد الجواد سعيد سليم ١٣
 مسائي/أألول ٧٧،٠١٨ ن عبد العزيزاحمد جميل سليما ١٤
 أألول ٧٦،٣٧٥ محمد جاسم محمد وهب العامري ١٥
 أألول ٧٥،٩٨٩ عمر احمد محمود قاسم اليعقوب ١٦
 مسائي/أألول ٧٥،٤٧٢ مظفر يونس توفيق علي ١٧
 أألول ٧٤،٧٣٠ اسماء رامي محمد امين ابو الخطاب ١٨
 مسائي/ولأأل ٧٣،٧١٠ اسراء مصطفى عبد الرحمن مصطفى ١٩
 مسائي/أألول ٧٣،٤٤٣ طارق فتحي سلطان حامد  ٢٠
 مسائي/أألول ٧٣،٨٢٤ ياسر عبد العزيز طه العناز  ٢١
 أألول ٧٢،٧٠٠ طارق أبراهيم فتوش محمد الشرابي ٢٢
 أألول ٧٢،٥١٠ زينة غانم سليم داؤد الحداد ٢٣
 مسائي/أألول ٧٢،١٥٤ مازن سالم محمد علي موسى  ٢٤
 مسائي/أألول ٧١،٦٨٢  محمود يحيى ندى حازم ٢٥
 مسائي/أألول ٧١،٤٩٢ عارف عبد اهللا سليم حسين ٢٦
 أألول ٧١،٠٠ رشا يونس هالل صادق العريبي  ٢٧
 أألول ٧٠،٧٠٩ عمر عبد المنعم محمد يونس الطائي ٢٨
 أألول ٧٠،٤٥٦ صفوان خليل ابراهيم اسماعيل الهاللي ٢٩
 مسائي/أألول ٦٩،٨٦٣ سليمان احمد علي سليم ٣٠
 مسائي/أألول ٦٩،٤٣١ فيفيان ميخائيل بولص  ٣١
 مسائي/أألول ٦٩،٢٧٩ بشار يونس محمد محمود  ٣٢
 أألول ٦٨،٩٣٠ بشار طه احمد عبد احمد حسين الجحيشي ٣٣
 أألول ٦٨،٨٤٤ هشام سالم خليل ابراهيم الحيالي ٣٤
 مسائي/أألول ٦٨،٠٠٨ مهدي صالح سليمان محمد ٣٥



 مسائي/أألول ٦٧،٥٠٦ سالم عابد عفين عبد ال ٣٦
 مسائي/أألول ٦٧،١٣٦ محمد علي حسين محمد علي ٣٧
 أألول ٦٦،٨٨٥  يعقوب جرجيس رجداليا ف ٣٨
 مسائي/أألول ٦٦،٧٥٥ صالح الدين عبد المجيد عمر مجيد  ٣٩
 مسائي/أألول ٦٦،٢٩٤ حسين محمد علي توفيق صالح  ٤٠
 أألول ٦٦،١٥٢ دينا فهمي آامل مجيد حنا االسود  ٤١
 مسائي/أألول ٦٦،١٠٩ عدنان صابر سليمان احمد ٤٢
 مسائي/أألول ٦٥،٨٢١ محمود حاجي سليم عبد اهللا ٤٣
 األول ٦٥،٧٠٠ مفاز خليل حمودي علي المشهداني ٤٤
 أألول ٦٥،٦٧٠ واثق عبد اهللا محمد فالح السبعاوي ٤٥
 أألول ٦٥،٦٤٢ حمد الراوي سوسن نديم شهاب ا ٤٦
 أألول ٦٥،٦٢٠ زينة محمد عبد ابراهيم الفترى ٤٧
 ألثاني ٦٥،٤٥٠ معن يونس صالح عبد القادر الهاشمي  ٤٨
 أألول ٦٥،٤٠٠ نشوان حامد حسن محمد الحديدي ٤٩
 أألول ٦٥،٣٠٢ آمال عبد اهللا صالح تمر السبعاوي ٥٠
 أألول ٦٥،٢٧٤ محمد نهاد احمد يحيى الطائي  ٥١
 مسائي/أألول ٦٥،٢٢٨ اسعد محمد طاهر عبد الرحمن  ٥٢
 أألول ٦٥،٢٢٢ خلدون احسان طه ايوب  ٥٣
 أألول ٦٥،٢٠٠ احمد حمد اهللا علي همس الجبوري ٥٤
 أألول ٤٦،٩٠٧ بان يوسف ايوب قاسم الحسيني ٥٥
 أألول ٦٤،٨١٨ رحاب موفق مرعي حسن الخيرو ٥٦
 أألول ٦٤،٨١٢ زياد محمود علي العزام ٥٧
 أألول ٦٤،٦٨٠ اياد محمد حميد محمد الجبوري ٥٨
 مسائي/أألول ٦٤،٦٦٤ عمر عبد الوهاب محمد نجيب ٥٩
 أألول ٦٤،٦٠٠ سكفان زآى رمضان صالح الهسنياني ٦٠
 أألول ٦٤،٥٨٧ نبراس غازي يونس الزبيدي  ٦١
 مسائي/أألول ٦٤،٥٨٣ علي فخري مجيد علي  ٦٢
 مسائي/أألول ٦٤،٤٩١  محمدايناس يونس مصطفى ٦٣
 األول ٦٤،٤٨٩ علي حسن شريف علي الموسرتي ٦٤
 أألول ٦٤،٤٥٠ احمد غانم حسن محمد اللهيبي ٦٥
 أألول ٦٤،٣٠ منال عبد الحكيم قاسم احمد العبادة ٦٦
 مسائي/أألول ٦٤،٢٥٦ شاآر محمود ذنون  ٦٧
 أألول ٦٤،٢٤١ رشيد محمد قاسم تمر الموسى ارشى ٦٨
 أألول ٦٤،٣٧ ح حسن محمد ابراهيم الحديديصال ٦٩
 أألول ٦٣،٩٠ عبد الجليل علي حسين عكله الجبوري ٧٠
 أألول ٦٣،٧٤٣ اسراء محمد علي خليل الجبوري  ٧١
 مسائي/أألول ٦٣،٥٠٦ قصي عبد الوهاب اسماعيل خضر  ٧٢
 أألول ٦٣،٣٦٠ سفيان حاتم نجم عبو االعرج ٧٣
 أألول ٦٣،٣٤٨ بورييل الجلامجد محمد حسن دخ ٧٤
 أألول ٦٣،٢٦٢ فارس غانم ابراهيم خليل الطائي  ٧٥
 األول ٦٣،٢٤٧ خالد عبد القادر جرجيس اللهيبي  ٧٦
 مسائي/أألول ٦٣،٢٢٥ وفاء عبد الرزاق محمد  ٧٧



 مسائي/أألول ٦٢،٩٨١ خالد نصيف جاسم احمد ٧٨
 أألول ٦٢،٨٠٠ محمد قاسم محمد خليل الجبوري  ٧٩
 أألول  ٦٢،٧٥٠ ان دانيال حاما بنيامينبهن  ٨٠
 أألول ٦٢،٧٢٩ احمد عزيز محمد شيت الصفار  ٨١
 أألول ٦٢،٥٩٩ رنا محمود محمد صالح الصائغ  ٨٢
 مسائي/أألول ٦٢،٣٨٩ معتز احمد محمد الخفاجي  ٨٣
 أألول ٦٢،٣٥٥ مهى مثنى احمد محمود الصواف ٨٤
 مسائي/ولأأل ٦٢،٣٤٧ اسامة احمد محمد عبد اهللا  ٨٥
 أألول ٦٢،١٦ حمدية فيصل محمود خليل العسكرو ٨٦
 مسائي/أألول ٦١،٦٩٠ وعد قسطو سعيد  ٨٧
 االول   ٦١،٦٧٧ انتصار جاسم محمد سلطان الجبوري  ٨٨
 االول  ٦١،٢٨٠ عمار مولود شيت ابراهيم المختار  ٨٩
 مسائي/االول  ٦١،١٠٠ احمد حسين علي محمد  ٩٠
 مسائي/االول ٦٠،٩٦١ د احمد محمد فوزي رشي ٩١
 االول ٦٠،٩٠٠ نجالء عبد علي محمود البياتي  ٩٢
 مسائي/االول ٦٠،٨٣٤ محمد علي حمو مجدين  ٩٣
 االول ٦٠،٧٢٦ باسل محمد عبد اهللا احمد العبيدي  ٩٤
 االول ٦٠،٥٧٦ جاسم محمد حسين صالح العزاوي  ٩٥
 االول ٦٠،٥٥٢ عمر يوسف غزال يوسف الطائي  ٩٦
 االول ٦٠،٥٤٠ ياسر انور عبد العزيز عبد الغفور  ٩٧
 االول ٦٠،٤٧١ عمار نزار احمد شهاب النعيمي  ٩٨
 االول ٦٠،٤٣٠ نادية محمد هاشم مجيد طه البدراني  ٩٩
 االول ٦٠،٤٠٩ عدي فضيل قاسم محمد علي النعمة  ١٠٠
 االول ٦٠،٣٩١ النقشبندي عداهللا سجى سامي اسماعيل  ١٠١
 مسائي/االول ٦٠،١١١ د عزيز فتوحي آرآجي  رع ١٠٢

 مسائي/االول ٥٩،٩٧٨ ايمان ادمون عبد المسيح حبابة  ١٠٣
 مسائي/االول ٥٩،٨٨٢ فراس خليل ابراهيم شكورة  ١٠٤
 مسائي/االول ٥٩،٦٨٩ ناثر محمد نجيب قاسم  ١٠٥
 االول ٥٩،٥٥٩ مراد غازي عبد اهللا الكبانجي  ١٠٦
 االول ٥٩،٥١٦ اغاعلي ى السيد صبا مظفر علي يحي ١٠٧
 مسائي/االول ٥٩،٣١٩ محمود حمزة حسين احمد  ١٠٨
 االول ٥٩،٣١٦  السبعاوي  خلفطه سلطان حمد ١٠٩
 مسائي/أألول ٥٩،١٨٥ هدى بطرس توفيق بطرس ١١٠
 أألول ٥٩،٠٥٠ عزيز الحمدانيصدام محمد امين  ١١١
 مسائي/ولأأل ٥٨،٩٧٥ محمدرغيد خير اهللا عبد اللطيف  ١١٢
 أألول ٥٨،٦٨٧  العبيدياسوان عثمان عمر محمد ١١٣
 أألول ٥٨،٦٠٤ خديجة علي حسو محمد المزوري ١١٤
 ألثاني ٥٨،٥٥٠ ذنون طاهر حسين محمد الدليمي  ١١٥
 أألول ٥٨،٠٣١ احمد وعد اهللا قاسم يحيى البديع  ١١٦
 أألول ٥٨،٠١٠ صالح ابراهيم حسين محمد الجبوري  ١١٧
 أألول ٥٧،٩٩٠ ران عدنان عبد ذنون القصاب ني ١١٨



  
 
  

  

  

  

  

  

  

 أألول ٥٧،٩٧٠ ضحى محمد ياسين عبد اهللا الجبوري  ١١٩
 مسائي/أألول ٥٧،٩٢٠ محمد الخضر احمد اسماعيل  ١٢٠
 مسائي/أألول ٥٧،٢٨١ نجم الدين عبد اهللا خلف ابراهيم  ١٢١
 مسائي/أألول ٥٦،٧٤٩ محمد ابراهيم حمود عاشق  ١٢٢
 أألول ٥٦،٦٥٠ يل جبار عمر الطائيمحمد جل ١٢٣
 مسائي/أألول ٥٦،٢٤٩ يسرى جمال محمود عبد الرحمن  ١٢٤
 مسائي/أألول ٥٥،٨٠٤ خالد فاضل جرجيس   ١٢٥
 مسائي/الثاني ٥٥،٧٩٤ حسين طاهر عيسى  ١٢٦
 مسائي/الثاني ٥٥،٢٦١ عبد اهللا محمد حسن  ١٢٧
 مسائي/الثاني ٥٤،٨٥٦ محمد قيس عبد اهللا  ١٢٨
 مسائي/أألول ٥٤،٦٠٩ مهدي محمد علي آسبان  ١٢٩
 مسائي/أألول ٥٤،٤٣٢ غسان لقمان احمد المال يونس  ١٣٠
 مسائي/أألول ٥٣،٨٧٩ حسام الدين عبد اهللا سليم حسن ١٣١
 مسائي/أألول ٥٣،٧٥٩ فارس شيت  ١٣٢
 مسائي/الثاني ٥٢،٠٦٠ خالد محمد غزال  ١٣٣



  الفرنسي:                         القسم   اآلداب: الكلية                الموصل: الجامعة 
  

  بكالوريوس:                 الشهادة                    صباحي: الدراسة 
  

  ١/١٠/١٩٩٨ في ٥١٥:  رقم وتاريخ األمر الجامعي            ١٩٩٨-١٩٩٧: سنة التخرج 
  

  الدور  الدرجة  االسم الثالثي  ت
  األول  ٨٦٫٠٦٧  و الحسن الحمدانيإلهام حسن سل  ١
  األول  ٨٠٫٩٧٦  دانية باسم بنو دنو جوالغ   ٢
  األول  ٧٦٫٠٨٩  إبراهيم خليل عبد الباقي عبد الباقي الزيباري  ٣
  األول  ٧٥٫٣٢٣  محمد غانم ذنون يحيى السراج   ٤
  األول  ٦٨٫٩٤  أحمد أمين توفيق عبد اهللا العبيدي   ٥
  األول  ٦٧٫٧٠٥ فواز خديدة علي مراد العلي   ٦
  األول  ٦٧٫٤٠١ انفال عبد اهللا محمد ابراهيم النعيمي   ٧
  األول  ٦٧٫٢٠٥ رغد ناظم محمد يونس الدباغ   ٨
  األول  ٦٣٫٦٣ عبد اإلله خضر زرزور عبد الجبوري   ٩
  األول  ٦٢٫٩٩٨ رنا خضر الياس بهنام ال شلتان   ١٠
  األول  ٦٢٫٨٣١ اسماعيل محمد حسين محمد القولماني   ١١
  األول  ٦٢٫٧٧٥ أيمن صباح حنا بولص ال جوجان   ١٢
  األول  ٦٢٫٦٦٩ احسان آمال سعيد محمد الطائي  ١٣
  األول  ٦٢٫٦٣٣ اباء حسن محمد صالح حسين الحسيني  ١٤
  األول  ٦٢٫٤١٣ قاسم فاضل خليل ايوب اللهيبي   ١٥
  األول  ٦١٫٦٩١ زينة عوني حميد محمد الشكرجي   ١٦
  األول  ٦١٫٢٧٥ يس رفوآا نبيل قرياقوس ايشو آورآ  ١٧
  األول  ٦٠٫٩٨٨ أيوب يوسف محمد أحمد النعيمي   ١٨
  األول  ٥٩٫٧٥٦ ايفان آورآيس شمعون وردة التتخومي  ١٩
  األول  ٥٩٫٥٢٧ جميلة غانم سعيد محمد الصالح   ٢٠
  األول  ٥٩٫٥٠٨ محمود محمد طاهر عبد اهللا عبد القادر   ٢١
  األول  ٥٩٫٤٦٨ ي اثير خالد سليمان ابراهيم الصابونج  ٢٢
  األول  ٥٩٫٢٥٢ اسماء هادي شابا حنا ريتو   ٢٣
  األول  ٥٨٫٨٥٤ محمد احمد عبد اهللا محمود الصالحي   ٢٤
  األول  ٥٨٫٨١٣ ميسر سالم محمد جعفر الدليمي   ٢٥
  األول  ٥٨٫٧١٤ صفاء عبد اهللا حميد عبد اهللا اللهيبي   ٢٦
  األول  ٥٨٫٥٩٩ فنر عبد الستار عبد الكريم طالب الطالب   ٢٧
  األول  ٥٨٫٠٠٢ بشار عزيز حمد حسن الحجار   ٢٨
  األول  ٥٧٫٨٠٢ بهنام ميخائيل يوحنا صليوا الزيباري   ٢٩
  األول  ٥٧٫٦٥٦ عقيد زآي جاسم محمد النعيمي   ٣٠
  األول  ٥٧٫٥٣٦ عبد القادر مؤيد عبد القادر الجلبي   ٣١
  األول  ٥٧٫١٣٤ رائد يحيى احمد الحسن الخفاف   ٣٢
  األول  ٥٧٫١٠٥ ف عبد الحميد احمد محمد الزبيدي اشر  ٣٣
  األول  ٥٧٫١٩ تحسين علي خلف علي الجبوري   ٣٤
  األول  ٥٦٫٨٥٩ محمد عبد اهللا محمد علي العزاوي   ٣٥



  األول  ٥٦٫٤١ سفانة هاني سالم محمود المعاضيدي   ٣٦
  األول  ٥٥٫٧٧٧ يزن نذير مرعي علي الخشاب   ٣٧
  األول  ٥٥٫٦٧١ د اهللا الزيدي احمد ميسر عبد الهادي عب  ٣٨
  األول  ٥٥٫٤٥٤ حيدر مرعي حسن الياس السو   ٣٩
  األول  ٥٥٫٢٦١ محمد صالح الدين جالل الدين نوري البرفكاني   ٤٠
  األول  ٥٥٫١٣٢ احمد بدران شيت قاسم االعرجي   ٤١
  األول  ٥٤٫٩١٥ غازي عبد الجبار حامد موسى الجحيشي   ٤٢
  األول  ٥٤٫٨٣٨ عبادي محمد جاسم محمد محمود ال  ٤٣
  األول  ٥٤٫٨٠٤ بسمة موسى منصور ميخا اسو   ٤٤
  األول  ٥٤٫٧٧١ شذى خالد عكيد خالد نقشبندي   ٤٥
  األول  ٥٤٫٦٨١ انمار ميسر زيدان ذنون المشهداني   ٤٦
  األول  ٥٤٫٥٩ أحمد ناظم فضل محمد السنجري   ٤٧
  األول  ٥٤٫٤٣٧ رمزي طاهر طاهر سليم آميدي   ٤٨
  األول  ٥٤٫٤٣٤ حمد اسعد عبد اهللا القاضي نذير م  ٤٩
  األول  ٥٤٫٣٠٦ ميثاق ايليا هابيل حنا بلو   ٥٠
  األول  ٥٤٫٢٠٩ عادل أحمد ضفيدع فراج الشمري   ٥١

 



  اللغة االنكليزية:اآلداب                          القسم :الموصل                          الكلية:الجامعة 
  

  بكالوريوس:                                                         الشهادة       صباحي:الدراسة 
  

  ١/١٠/١٩٩٨ في ٥١٥:                            رقم وتاريخ األمر الجامعي ٩٨-٩٧سنة التخرج 
  

  
  الدور  المعدل  االسم الثالثي  ت
  االول  ٨٧٫٩٦٨  عباس فاضل لطفي البياتي  .١
  االول  ٨٢٫٦٤٢  ليل السورجيباسل ميرزا يوسف خ  .٢
  االول  ٧٥٫٣٠٥  اردني/عمر عبداهللا احمد العنائزة  .٣
  االول  ٧٣٫١٥٨  اآرم صالح الدين محمد حمدي السبعاوي  .٤
  االول  ٧٢٫٤٤٧  هناء عبداهللا سليم عبداهللا  .٥
  االول  ٧١٫٤٦  ميسلون فالح متي عبوال بينوآا  .٦
  ولاال  ٧١٫٣٦  محمد عبد الرحيم احمد اسماعيل  .٧
  االول  ٧٠٫٨٣  رجاء قاسم حمادي احمد الجدوع  .٨
  االول  ٧٠٫٤٦٤  آارة ابراهيم علي يحيى البوتاني  ٩
  االول  ٧٠٫٠٦٨  اسراء فتحي ابراهيم اسماعيل الجاف ١٠
  االول  ٦٩٫٤١٩  نصر احمد عبداهللا جيةو الكوراني ١١
  االول  ٦٨٫٨٩٤  حسين خلف نجم عبداهللا الجبوري ١٢
  االول  ٦٧٫٩١  اق مهدي صالحسوزان عبد الرز ١٣
  االول  ٦٧٫٧٠٢  احالم ابراهيم ايشو سليمان ١٤
  االول  ٦٦٫٩٠٩  ميعاد ابراهيم شمعون اسحق شعيا ١٥
  االول  ٦٥٫٧٦٢  نعمان حازم اسماعيل ابراهيم العزاوي ١٦
  االول  ٦٦٫٧٥٦  شيماء خليل بيرو الحمداني  ١٧
  االول  ٦٥٫٤٩٥  انعام علي احمد بديع البديع ١٨
  االول  ٦٥٫٤٣٣  نازدار علي محمد بهاء الدين ١٩
  االول  ٦٥٫٠٨٥  رواء غانم يونس محمد العالف ٢٠
  االول  ٦٤٫٩٥٥  زينب محمود محمد سعيد المرداوي ٢١
  االول  ٦٤٫٧٤٢  رنا موفق سليمان صالح الحمداني ٢٢
  االول  ٦٤٫٥٩٨  اسماء عبد عجاج علي العزاوي ٢٣
  االول  ٦٣٫٩٨٨  خضر حيدر علي زندين الرشكاني ٢٤
  االول  ٦٣٫٩٣٣  اوغس سردار عمر خان محمود زيباري ٢٥
  االول  ٦٣٫٣٣٤  عزيز خلف حسين زرو  ٢٦
  االول  ٦٣٫٠١٩  اسامة محمد نواب الدين محمد ٢٧
  االول  ٦٣٫٠١٨  يونس علي احمد محمد ٢٨
  االول  ٦٢٫٠١٧   نجاة حجي احمد حجي االتروشي ٢٩
  االول  ٦١٫٤٧١  صالح الدين خلف سليمان الجرجري ٣٠
  االول  ٦٠٫٥٥٩  عقيلة يونس علي عباس ٣١
  االول  ٥٩٫٧٢٨  انوار سليمان عبد علي  ٣٢
  االول  ٥٩٫٩٠٤   رائد سطيفو عزو يني سطيفو ٣٣
  االول  ٥٩٫٧٣٩  شمسية شيخ موسى خضرخليل ٣٤



  األول  ٥٩٫٤٤١  بشار ذنون عيدان العبيدي ٣٥
  األول  ٥٩٫٢٦٦  سهاد عبدالحميد حمودي ٣٦
  األول  ٥٩٫١٣  شيماء محمد علي حسن ٣٧
  األول  ٥٩٫٠٠٤  انور عبد المطلب ابراهيم محمد  ٣٨
  األول  ٥٨٫٨٢٢  افراح ناطق صالح علي ٣٩
  األول  ٥٨٫٧٦٩  خالد ذياب تاجر  ٤٠
  األول  ٥٨٫٤٠٣  شكر مشكور حمو يونس ٤١
 األول  ٥٨٫٣٤٨  هيفاء احمد رشيد احمد ٤٢
 األول  ٥٨٫١٣٤  بان عبدالستار عبدالرزاق احمد ٤٣
 األول  ٥٧٫٩٥٧  انس ماجد ابراهيم ٤٤
 األول  ٥٧٫٩١٧  محمد ابراهيم ذنون يونس ٤٥
 األول  ٥٧٫٨٢١  معمر ابراهيم ياسين حمودي ٤٦
 األول  ٥٧٫٢٨٩  نبراس محمد داؤد  ٤٧
 األول  ٥٧٫٢٧٤  هادي حسين جمعة سالم ٤٨
 األول  ٥٦٫٧٧  نجالء فاضل مصطفى  ٤٩
 األول  ٥٥٫٨٢٣  يوسف سعيد خدير  ٥٠
 األول  ٥٥٫٥٣٥  احالم عمر عزيز احمد ٥١

 



  
  االسالمي/اآلثار:                            القسم   اآلداب: الكلية              الموصل: الجامعة 

  
  بكالوريوس:                                       الشهادة       صباحي: الدراسة 

  
    ١/١٠/١٩٩٨ في٥١٥رقم: يخ األمر الجامعي   رقم وتار١٩٩٨ /١٩٩٧سنة التخرج   

  
  الدور  الدرجة  االسم الثالثي  ت
  األول  ٨٥٫٣٦  اآرم محمد يحيى .١
 األول  ٨٢٫٠٦  فيان موفق رشيد .٢
 األول  ٧٨٫٤٦  محمد مؤيد مال اهللا .٣
 األول  ٧٨٫٣٧  قحطان خلف محمود .٤
 األول  ٧٧٫٦٣  سعد احمد عبد مصطفى .٥
 األول  ٧١٫٧٢ فرحان محمود الياس .٦
 األول  ٧١٫٥٤  فاضل محمدخضر .٧
 األول  ٦٩٫٧٠  سنان عبد يونس  .٨
 األول  ٦٨٫٣٣  زيد غازي سعداهللا .٩
 األول  ٦٨٫١٢  رحال عواد محمد.١٠
 األول  ٦٧٫٦١  ايمن جاسم محمد.١١
 األول  ٦٦٫٩٨  احمد مخلف اسود.١٢
 األول  ٦٦٫٧٨  محمد ابراهيم عبد قاسم.١٣
 األول  ٦٥٫٩٨  محمد طنيان جاسم.١٤
 األول  ٦٣٫٣٧  عليسالم عبد اهللا .١٥
 األول  ٦٢٫١٥  مصعب محمد جاسم .١٦
 األول  ٥٩٫٨٣  مريم فاضل عبد الحسين.١٧

 
 



  المسماري/ اآلثار:                         القسم   اآلداب:       الكلية   الموصل: الجامعة 
  

  بكالوريوس:                                       الشهادة       صباحي: الدراسة 
  

       ١٩٩٨ / ١٠ / ١ في  ٥١٥رقم :   رقم وتاريخ األمر الجامعي ١٩٩٨ /١٩٩٧لتخرج   سنة ا
  

  الدور  الدرجة  االسم الثالثي  ت
  األول  ٩١٫٤٢  صفوان سامي سعيد  ١
 األول  ٨٩٫٢١  شيماء علي احمد  ٢
 األول  ٨٧٫٢٥  نسرين احمد عبد  ٣
 األول  ٨٥٫٣٣  محمد عبد الغني عبد الرحمن  ٤
 األول  ٨١٫٨٢  ى لقاء جليل عيس  ٥
 األول  ٨٠٫٨٦ ايمان هاني سالم  ٦
 األول  ٧٩٫٩٨  ابتهال عبد الحكيم قاسم  ٧
 األول  ٧٩٫٩٣  امين عبد النافع امين  ٨
 األول  ٧٧٫٦٧  مؤيد محمد سليمان  ٩
 األول  ٧٥٫٣٢   زهير ضياء الدين سعيد ١٠
 األول  ٧٣٫٩٥  نبيل نور الدين حسين ١١
 األول  ٧١٫٢  محمد توفيق محمد ١٢

 



  الفلسفة:                  القسم   اآلداب: الكلية              الموصل: الجامعة 
  
  

  ريوسالوبك:                 الشهادة       صباحي: الدراسة 
  

  ١/١٠/١٩٩٨ في     ٥١٥  : رقم وتاريخ األمر الجامعي       ١٩٩٨-١٩٩٧: سنة التخرج 
  

  الدور  الدرجة  االسم الثالثي  ت
  األول  ٨١,٥٣   العظيم علي وكاع الجبورينوال عبد   .١

 األول  ٨١,٢٦٣  منى أسود عبد حسن البجاري    .٢

 األول  ٧٦,٨٠٨  نادية وجيه رجب عزيز المعاضيدي   .٣

 األول  ٧٥,٦٧  يسرى أحمد درويش حسن الزيباري   .٤

 األول  ٧١,٥٠١  مي صبحي محمد حسين الحسيني   .٥

 األول  ٧١,٢٦٨ هبا عبد اإلله يونس خليل الخشاب   .٦

 األول  ٧١,١٢٨  امر بشير مطر عبد الجميليع   .٧

 األول  ٧٠,٨٠٤  نعمي يوسف حزيران عيسى   .٨

 األول  ٦٩,٥٠٥  نهاد بشير سليمان حسن القوال   .٩

 األول  ٦٩,٤١٤  أياد أحمد طه غرب الجبوري .١٠

 األول  ٦٦,٥٠٧  مينا مظفر نامق حسين البياتي .١١

 األول  ٦٦,٠٩٦  شيماء إبراهيم حسين مرعي البجاري .١٢

 األول  ٦٢,٤٩٩  حمد محمد حامد الطحانعمار أ .١٣
  

 


