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 ٢

  اللغة العربية:          القسم        اآلداب                           :             الكلية     الموصل                                  : الجامعة 
  

  بكلوريوس:                     الشهادة صباحي                                                                                            : الدراسة 
  

  ١/٧/٢٠٠٧-١١٢٥٦:  رقم وتاريخ االمر الجامعي                                                                ٢٠٠٧-٢٠٠٦: سنة التخرج 
  

  األول المعدل  اسم الطالب الثالثي ت

 األول ٩٠,٥١٦ رنا محمد صالح رمضان الحافظ ١
 األول ٨٤,٥٨٣ جم الدين محمود احمد الحياليغفران ن ٢
 األول ٨٤,٠٨٣ عبداهللا محمد حازم سلو الحيالي ٣
 األول ٨٢,٩٥٠ مهند فواز هايس احمد الخزرجي ٤
 األول ٨٠,٩٠٣ سنابل محمد شبيب علي المتيوتي ٥
 األول ٨٠,٢٦٦ ثامرة عبداهللا احمد عزاوي الجبوري ٦
 األول ٨٠,٠٦٦ لمروة محمد نجيب ابراهيم الخلي ٧
 األول ٧٩,٣٣٦ رائد هداف احمد يحيى الخياط ٨
 األول ٧٨,٩٠٠ مصعب اسماعيل عمر محمد الكوياني ٩
 األول ٧٨,٤٤٠ محمد جاسم محمد علي النجم ١٠
 األول ٧٧,٨٠٠ علي محمد اسماعيل عزيز هسياني ١١
 األول ٧٧,٦٦٦ مها يوسف خلف فياض السلوم ١٢
 األول ٧٧,٠٤٠ حمود الكيكي محمد احمد جرجيس م ١٣
 األول ٧٧ سفانة صالح مصلح حمود الجواري ١٤
 األول ٧٦,٩١٣ عالء عطية شعبان حمزة العبيدي ١٥
 األول ٧٦,٥١٦ احمد جاسم محمد علي النجم ١٦
 األول ٧٦,١١٦ وليد عبد ياسين محمد الطائي ١٧
 األول ٧٥,٥١٦ غفران لقمان سالم عبداهللا العقيلي ١٨
 األول ٧٥,٢٥٣ اء عبدالحميد خضر دلي االحمدرو ١٩
 األول ٧٤,٢٩٥ ياسر محمود حسن عواد الحديدي ٢٠
 األول ٧٤,٢٠٠ نور عبد االمير باقي يونس الزبيدي ٢١
 األول ٧٣,٩٠٦ زهراء عصام اسماعيل عبداهللا المالح ٢٢
 األول ٧١,٥١٨ ابراهيم حامد نخيالن دايس الشمري ٢٣
 األول ٧١,١٢٣  خلف ال عبدابراهيم حسين عوض ٢٤
 األول ٧٠,٨٦٦ شيماء سعد خضر عزيز العالوي ٢٥
 األول ٧٠,٥٢٤ رياض حازم حميد الفرج الطائي ٢٦
 األول ٧٠,٣٥٠ لمياء حسين حسن حميد الهاشمي ٢٧
 األول ٦٩,١٥٠ محمد فتحي عبداهللا احمد العبادي ٢٨
 األول ٦٨,٩٦٦ هدى احمد حسن ٢٩



 ٣

 األول ٦٨,٣٥٠  علي الحمدانيعادل ذنون عيدان ٣٠
 األول ٦٨,٣٣٣ قصي جاسم احمد محمد الجبوري ٣١
 األول ٦٨,٢٣٣ جمال احمد مرعي عطا اهللا الجبوري ٣٢
 األول ٦٧,٥٦٦ رنا محمد مرعي حسن الرماوي ٣٣
 األول ٦٧,٢٨٣ هبة رافع عبداهللا مراد البياتي ٣٤
 األول ٦٧,٢١٣ اسراء مخلف جميل مجيد النعيمي ٣٥

 األول ٦٧,١٥٠ احمد كامل فارس حسين الصافي ٣٦

 األول ٦٧,٠٣٣ احمد خليل حمدون حسن الهاشمي ٣٧

 األول ٦٦,٠٥٠ سيروان كريم حاجي ال سليم ٣٨

 األول ٦٥,٧٥٠ محمد عبدالحميد فتحي االفتيحات ٣٩

 األول ٦٥,٧٠٠ مؤيد عباس فاضل حميد العبيدي ٤٠

 األول ٦٥,٠٧١ دباغزيد عبدالسالم ياسين سليمان ال ٤١

 األول ٦٤,٣٦٦ وسيم عبدالعظيم نجم عبداهللا اللهيبي ٤٢

 األول ٦٤,١٦٦ احمد علي محمد عطوان الجبوري ٤٣

 األول ٦٣,٧٦٦ وليد احمد خضر خلف الخفاجي ٤٤

 األول ٦٢,٧٤٣ احمد محمد احمد سعدون الحمداني ٤٥

 األول ٦٢,٤٥٠ يونس حسين بالل عبدالعزيز الجبوري ٤٦

 األول ٦١,٦١٦ طالل محسن مدلول عبدالمحسن الشاهر  ٤٧

 األول ٦١,٤٥٣ خالد خلف جاسم حسون اللويزي  ٤٨

 األول ٦١,٣١٦ مروان زاهد كاظم ابراهيم العزاوي ٤٩

 األول ٦٠,٢٨٣ ثائر نجم عبد محمد الرومي ٥٠

 األول ٦٠,٠٦٦ نسرين محمد رشيد حميد ال خدو ٥١

 األول ٥٦,٢٥٠ جبوريوليد محمد خاير حمد ال ٥٢

 األول ٥٤,٥٢٤ مؤمن علي حسين عبداهللا الداعر ٥٣
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤

  قسم التاريخ:          القسم        اآلداب                           :             الكلية     الموصل                                  : الجامعة           
  

  بكلوريوس:  صباحي                                                                                                                الشهادة :الدراسة           
  

  ١/٧/٢٠٠٧-١١٢٥٦: عي  رقم وتاريخ االمر الجام                                                               ٢٠٠٧-٢٠٠٦: سنة التخرج           
  

  األول المعدل  اسم الطالب الثالثي ت

 األول ٨٩,٠٥٦ خضر الياس جلو طه الخاتوني ١
 األول ٨٤,١٤١ سالم محمود محمد سالم السبعاوي ٢
 األول ٨٣,٥٣٧ غسان داؤد سليمان داؤد السليم ٣
 األول ٨٢,٧٨٦ مروه زهير علي احمد النحاس ٤
 األول ٨٢,١٩٩ وعنور يعرب عبدالخالق البك ٥
 األول ٧٨,٢٥٨ سعود محمد حسين علي الراشدي ٦
 األول ٧٨,٠١٨ يمامة صالح اسماعيل احمد العبيدي ٧
 األول ٧٧,٧٣٣ شيماء زهير نعمي عبد اهللا الطائي ٨
 األول ٧٧,٧١٧ رضوان صباح محمد سليمان الحيالي ٩
 األول ٧٦,٩٠٤ وسام علي محمد حامد الجبوري ١٠
 األول ٧٥,٦١٧ نم فتحي حسين الطائيعمر غا ١١
 األول ٧٥,٥٨٢ عمار ياسر حامد غايب الحجية ١٢
 األول ٧٥,١٠٤ عبد الملك محمد نوري عبدالقادر العباسي ١٣
 األول ٧٤,٩٦٥ عالء مال اهللا شاكر عباس الياس ١٤
 األول ٧٤,٨٨٦ فرح قصي محمد امين الزهيري ١٥
 األول ٧٤,٨١١ محمد حسن صالح عطا اهللا الجبوري ١٦
 األول ٧٤,٦٩٩ اشرف عبدالجبار محمد احمد الجبوري ١٧
 األول ٧٤,١٨٢ محفوظ خلف صالح نزال السبعاوي ١٨
 األول ٧٤,١٧١ محمد ياسين شرف مصطفى الزيباري ١٩
 األول ٧٣,٧٠٦ دالل عمر علي حسين الشوكة ٢٠
 األول ٧٣,٤٠٦ سليمان خلف ياسين خليف الجبوري ٢١
 األول ٧٣,٣٨٩ حسن احمد حسنحربية  ٢٢
 األول ٧٣,٣٣٧ حنان طارق علي الخليل ٢٣
 األول ٧٣,٢٦٤ سالم احمد يونس ابليه الجحيشي ٢٤
 األول ٧٣,٢٠٦ مهند رسول زبير علي الزيباري ٢٥
 األول ٧٢,٠١٤ مروة حسين احمد مهندس الجبوري ٢٦
 األول ٧١,٨١٧ عالء فتحي خضير احمد النعيمي ٢٧
 األول ٧١,١٠٦ ميس عبداهللا حمادي الدليميمهند خ ٢٨
 األول ٧١,٠٠٦ فوزي محمد صالح وهب العبادي ٢٩



 ٥

 األول ٧٠,٩٣٥ شيروان هاشم جاسم محمد المزوري ٣٠
 األول ٧٠,٦٣١ انتصار نصرالدين نور الدين محمد ٣١
 األول ٧٠,٢٥ اسماعيل محمد علي جاموس الجبوري ٣٢
 األول ٧٠,٠٥٣ نياكرم جميل توفيق صديق الكورا ٣٣
 األول ٦٩,٩٩٣ هيثم حمود صالح جلو الطائي ٣٤
 األول ٦٩,٧٧ محمد طارق محمود محمد العبيدي ٣٥
 األول ٦٩,٦٦٩ حسام خليل حبش علي الحسن ٣٦
 األول ٦٩,٥٢ جميلة اياد سعداهللا عبداهللا الدباغ ٣٧
 األول ٦٨,٩٤٧ سمير خالد شرو حمو الختاري ٣٨
 األول ٦٨,٧٣١ لي سليمان الجواريمعد نجم محمد ع ٣٩
 األول ٦٧,٨٣١ لينا محمد فارس يوسف السروجي  ٤٠
 األول ٦٧,٤٨٢ بيداء محمود علي خلف العالوي ٤١
 األول ٦٧,١٢٤ لمياء حازم منصور عبداهللا الحياني ٤٢
 األول ٦٦,٧٢٤ سحر حسن محمود عبداهللا النعيمي ٤٣
 األول ٦٥,٩٣٢ قحطان ذنون يونس سليمان البدراني ٤٤
 األول ٦٥,٨٥٩ ثائر احمد محمد سلطان الجبوري ٤٥
 األول ٦٥,٨٠٦ سالم محمود محمد علي العبيدي ٤٦
 األول ٦٥,٦٦٨ شيماء سالم عبداهللا صالح الدليمي ٤٧
 األول ٦٥,٥٧٥ احمد اشكير محل جاسم الخفاجي ٤٨

 األول ٦٥,١٦٨ مروة فارس محمود محمد علي ٤٩

 األول ٦٤,٧٨٧ اهيم داؤدمحمد خليل ابر ٥٠

 األول ٦٤,٧٢ علي سعد سالم عبداهللا الحيالي ٥١

 األول ٦٤,٥٦٦ نجالء احمد جواد يوسف االسحاقي ٥٢

 األول ٦٤,٠١٤ مروة حازم سليمان حنوش ٥٣

 األول ٦٣,٧٨٩ اسراء سالم موسى محمود النعيمي ٥٤

 األول ٦٢,٩٢٢ علي محمد احمد عبداهللا المعماري ٥٥

 األول ٦٢,٥٢٦ يد محمد امين محمد طاهراوم ٥٦

 األول ٦١,٢٨٧ رنا رأفت ناظم يحيى الحيالي ٥٧

 األول ٦١,١٥٧ كاروان نادر احمد يوسف المزوري ٥٨

 األول ٦٠,٠٥٧ آرزو محمد عوال رحمن ده زيي ٥٩
  
  
  
  
  
  
  



 ٦

  علم االجتماع:          القسم        اآلداب                           :  كلية            ال    الموصل                                  : الجامعة           
  

  بكلوريوس: صباحي                                                                                                                الشهادة : الدراسة           
  

  ١/٧/٢٠٠٧-١١٢٥٦:  رقم وتاريخ االمر الجامعي                                                                ٢٠٠٧-٢٠٠٦ : سنة التخرج          
  

  األول المعدل  اسم الطالب الثالثي ت

 األول ٧٢,٢٩٢ سهير فاضل علي امين البياتي ١
 األول ٧١,٩٩٥ اسامة محمود خليل حمادة البدراني ٢
 األول ٧١,٩٧٧ د حسين حسن الحسنخولة محمو ٣
 األول ٧١,١٩٦ صالح قاسم مراد ٤
 األول ٦٨,٤٢٤ رندى حنا شابا زكو ال جيوا ٥
 األول ٦٧,٨٥٠ عالء حسن سلطان محمد الخليفة ٦
 األول ٦٦,٧٩٣  ريان حازم ابراهيم محمد اغا ٧
 األول ٦٥,٨٣١ وليد جتو برجس ٨
 األول ٦٥,٦٣٧ فيفيان باسم موسى عازر ال سقط ٩
 األول ٦٥,١١٤ حسن محسن علي عبوش الحديدي ١٠
 األول ٦٥,١٠٥ مثال انور محمد بير داؤد السوراني ١١
 األول ٦٥,٠٩٣ جونيا ايوب يوسف ججو كعكلة ١٢
 األول ٦٣,٥١٨ علي يعقوب يوسف امين العبيدي ١٣
 األول ٦٣,٤٠١ سرى عصام يونس حسن البك ١٤
 األول ٦٣,٠٣١ محمد الجحيشيعبد العزيز محمد شويت  ١٥
 األول ٦٢,٢٥٩ نعيم ايوب اسطيفو حنا شوشندي ١٦
 األول ٦١,٢٤٩ رفل مهند محمود عبد المجيد الطائي ١٧
 األول ٦١,٠٩٠ حربيه عبداهللا احمد عبداهللا البرواري ١٨
 األول ٦٠,٩٩٩ محمد خلف ابراهيم حميد الجبوري  ١٩
 األول ٥٩,٦٠٥ يبالسر وردة دانيال مامه البريكان  ٢٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٧

  اللغة االنكليزية:          القسم        اآلداب                           :             الكلية     الموصل                                  : الجامعة           
  

  بكلوريوس:                                                                         الشهادة صباحي                                        : الدراسة           
  

  ١/٧/٢٠٠٧-١١٢٥٦:  رقم وتاريخ االمر الجامعي                                                                ٢٠٠٧-٢٠٠٦: سنة التخرج           
  

  األول دلالمع  اسم الطالب الثالثي ت

 األول ٨٥,٩٩٢ هدى كنعان حمزة مصطفى ١
 األول ٨٢,٥٥٢ مشاعل فارس صالح  هالل ٢
 األول ٨١,٩٣٧ فيفيان كوركيس بطرس كوركيس ٣
 األول ٨٠,٦٧٣ رنا وليد مجيد احمد ٤
 األول ٧٦,٥٢٣ صبا نزار علي احمد ٥
 األول ٧٥,٧٧٧ محمد سعيد اكرم محمد ٦
 األول ٧٥,٧٤٣ رواء فتحي عبيد داؤد ٧
 األول ٧٥,٦٥٧ اريج زهير محمد صديق ٨
 األول ٧٥,٥٨٤ ديانا حبيب نعوم ال قطا ٩
 األول ٧٤,١١٦ نوار نجيب عبدالرحمن محمود ١٠
 األول ٧٣,٨٧٥ رفل زكي عبدالقادر بكر ١١
 األول ٧٣,٦٧٣ ايمان جميل حمدان محمود ١٢
 األول ٧٣,٦٥٧ جوليان شابا نوح حنا ١٣
 األول ٧٣,١٣ ور عزيز قادرزيال شك ١٤
 األول ٧١,٨٩ ارشد سالم طه عزب ١٥
 األول ٧٠,٥١٧ ايناس عبدالمنعم شيت جرجيس ١٦
 األول ٧٠,٢٤٥ امنة محمد فهمي حازم ١٧
 األول ٧٠,١٨٧ اسامة احمد ذنون نجم ١٨
 األول ٦٩,٣٢٨ هدى فتحي محمد يونس ١٩
 األول ٦٩,١٧٦ احمد عبد الرزاق عزيز يحيى ٢٠
 األول ٦٨,٩٦٠ مقاتل نبيل عبداهللا محمد ٢١
 األول ٦٨,٧٤١ رشا عبدالرحمن يونس مصطفى ٢٢
 األول ٦٧,٤٧٦ اسماء فيصل فخري مصطفى ٢٣
 األول ٦٧,٠٠٥ اشرف مشعل محمد شاكر ٢٤
 األول ٦٦,٩٩٣ سهر صباح ميخا هندي ٢٥
 األول ٦٦,٩٧٥ لؤي جاسم محمد سلطان ٢٦
 األول ٦٦,٦٤٩ حنان احمد اسماعيل محمد ٢٧
 األول ٦٥,٥٥٩ مروة عبداهللا سليمان داؤد ٢٨
 األول ٦٥,٠٤٨ علي مجيد رشيد صالح ٢٩



 ٨

 األول ٦٥,٠٣٣ صفاء لؤي عبدالخالق ناصح ٣٠
 األول ٦٤,٩٣٧ ميادة ادريس عبدالكريم جرجيس  ٣١
 األول ٦٤,٩١٧ عبير عبداهللا رستم علي ٣٢
 لاألو ٦٤,٧١٧ رشا ابراهيم محمود خليل ٣٣
 األول ٦٤,٥٠٠ حوراء جاسم محمد عبداهللا ٣٤
 األول ٦٤,١١٧ فالح حسن جاسم محمد ٣٥
 األول ٦٣,٩٧٦ هادي عدنان عبدالكريم علي ٣٦
 األول ٦٣,٩٦٦ مريم حكمت مصطفى مصطو ٣٧
 األول ٦٣,٣٠٨ نور هاني عزيز سليمان ٣٨
 األول ٦٣,٠٣٧ احمد قيدار محمد صالح ٣٩

 األول ٦٢,٨٤٩ مدالل كريت علي قاس ٤٠

 األول ٦٢,٧٣٣ عبدالعزيز سليم عباس سليمان ٤١

 األول ٦٢,٤٤٤ هدى حسام الدين فارس علي ٤٢

 األول ٦٢,٢٦٤ مروة عبدالواحد حامد شريف ٤٣

 األول ٦٢,٢٣٥ بيداء وليد تركي صالح ٤٤

 األول ٦٢,٠٨٧ رؤى يوسف يحيى اليوسف ٤٥

 األول ٦١,٨٧٣ نسرين رحيم كريم حسن ٤٦

 األول ٦١,٧٤٥ مروة فوزي حامد سعيد ٤٧

 األول ٦١,٤٠٨ زينب باسل ذنون سليمان ٤٨

 األول ٦١,٣٧٧ صبا صالح حبيب تاصر ٤٩

 األول ٦١,٣٥٣ سعاد اسماعيل ياسين اسماعيل ٥٠

 األول ٦٠,٧٥١ ايمان ابراهيم محمد حسن ٥١

 األول ٦٠,٢٥٧ زهراء سمير محي الدين  مجيد ٥٢

 األول ٦٠,٠٣٥ نعومرحاب فرج متي  ٥٣

 األول ٥٩,٦٣٤ فاتن جرجيس بحو بطرس ٥٤

 األول ٥٩,٥٦١ وسن عبد الغني علي محمد ٥٥

 األول ٥٩,٢٨٥ احمد عبد القادر مصطفى مجيد ٥٦

 األول ٥٩,٢٨٤ علي عبد الرزاق محمود حسن ٥٧

 األول ٥٩,١٨٩ حليا يونس محمد سلو ٥٨

 األول ٥٨,٨٤٥ احمد عبد ياسين احمد ٥٩

 األول ٥٨,٨٣١ انفال غانم محمد سعداهللا رشيد ٦٠

 األول ٥٨,٧٨٩ بان محمد ابراهيم حسين ٦١

 األول ٥٨,٧٠٥ فداء عبدالفادي داؤد عبودي ٦٢

 األول ٥٧,٦٢٣ صبا وليد احمد حمودي ٦٣



 ٩

 األول ٥٧,٥٢٦ محمد احمد شهاب علي ٦٤

 األول ٥٧,٢٣٩ مهند خيري احمد ايوب ٦٥

 األول ٥٧,١٩١ عيدآره زو علي حمه س ٦٦

 األول ٥٦,٦٢٨ ميادة اكرم محمد سلطان ٦٧

 األول ٥٦,٤٨٤ نزار صابر رمضان اسماعيل ٦٨

 األول ٥٦,٤٧٨ ماجدة عبدو يوسف عرب ٦٩

 األول ٥٦,٣٦ نور ياسل ميسر مال اهللا ٧٠

 األول ٥٦,١٥٣ ايفل صباح الياس ملوكا ٧١

 األول ٥٦,٠٧ احمد قاطع محمود عبداهللا ٧٢

 األول ٥٥,٧٦٠ مثنى حسين علي عزيز ٧٣

 األول ٥٥,٤٨٥ دالل يونس عبد الرزاق الجبان ٧٤

 األول ٥٤,٨٧٧ زيان عزت خورشيد عزيز ٧٥
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  الترجمة:          القسم            اآلداب                       :             الكلية     الموصل                                  : الجامعة 
  

  بكلوريوس: صباحي                                                                                                                الشهادة : الدراسة 
  

  ١/٧/٢٠٠٧-١١٢٥٦:  رقم وتاريخ االمر الجامعي                                                                ٢٠٠٧-٢٠٠٦: سنة التخرج 
  

  األول المعدل  اسم الطالب الثالثي ت

 األول ٨٨,٩٣٤ محمود احمد محمود عبدالرزاق الحريثي ١
 األول ٨٦,٢٨ زينب فهمي احمد محمد الخياط ٢
 األول ٨٥,٩٤٠ االء عبدالملك عبدالصمد الهجول ٣
 األول ٨٤,٠١٠ د المزوريأراس عبدالرحمن يونس محم ٤
 األول ٨١,٨٧٥ عبير عبد اهللا خضر عبداهللا الجميلي ٥
 األول ٨١,٧١٧ كارمين عبداهللا يعقوب ايوكا باباوي ٦
 األول ٨١,٢٣٠ سارة سعيد تحسين سعيد بيك ٧
 األول ٨١,١٢٤ علي عاصم محمد علي يونس الدليمي ٨
 األول ٧٩,٦٨٨ ليليان الزكين خدر سليمان ٩
 األول ٧٧,٩٨٠ وسماء علي جميل صالح الحبو ١٠
 األول ٧٧,٨٥٤ تمارة عبد الحميد محمد محمود شنشل ١١
 األول ٧٧,٨٥٢ اسيل يونس ذنون محمد الشكرجي ١٢
 األول ٧٦,٩٩٢ عبدالعزيز ساطع عبدالعزيز محمد الصواف ١٣
 األول ٧٦,٨١٦ رفل رعد بشير محمد حمودات ١٤
 األول ٧٦,٧٦٥ لجبوريابتسام يونس علي خضير ا ١٥
 األول ٧٥,٧٥٢ تغريد الياس احمد عبد اهللا الطائي ١٦
 األول ٧٥,٠١٩ رفل محمد عامر عبدالرحمن الصباحي ١٧
 األول ٧٤,٠٠٧ دلشاد نورالدين حسن المزوري ١٨
 األول ٧٣,٨٥٨ رواء جاسم محمد صالح الطائي  ١٩
 األول ٧٣,٢٨٣ شيماء رعد سالم نجم النعيمي ٢٠
 األول ٧٢,٧٩٢ زينب احسان مجيد عبدالحميد الحمداني ٢١
 األول ٧٢,٧٢٩ صنوبر نواف بديل حسين الماموسي ٢٢
 األول ٧٢,٧٢٣ عمر محسن زكي حسن النعيمي ٢٣
 األول ٧٢,٦٠٤ سارة محمود يونس احمد محمد العباسي ٢٤
 األول ٧٢,٤٥١ اكرم محمد عباس احمد المرادلية ٢٥
 األول ٧٢,٢١٥ مد الرحونور محمود سعيد اح ٢٦
 األول ٧٢,١١٣ شيماء خالد مصطفى علي العبيدي ٢٧
 األول ٧١,٩٠٧ ثائر علي خضير عبيد المتيوتي ٢٨
 األول ٧١,١٢١ بارزان مجيد عبدي حسن الشرفاني ٢٩



 ١١

 األول ٧٠,٩٧١ نغم وليد عبدالرحيم النعيمي ٣٠
 األول ٧٠,٨٢٤ احمد محمد حمام صالح الطائي ٣١
 األول ٦٩,٨١٧  عبدالجبار ذنون الدباغختام ٣٢
 األول ٦٩,٥٢٨ سهى طارق محمد علي العبيدي ٣٣
 األول ٦٩,٤٨٩ نور ابراهيم سليمان علي الزراري ٣٤
 األول ٦٩,٢٥٧ دلشاد حسن يوسف حسن المزوري ٣٥
 األول ٦٩,١٢٦ حنان منير عيسى توما شماس ٣٦
 األول ٦٩,٠٩٢ نور مظفر يونس غزال القوطجي ٣٧
 األول ٦٩,٠٨٧ كلوديا سالم ججو ميخا عيسو ٣٨
 األول ٦٩,٠٨٥ ميمونة احمد محمد امين الحيدر ٣٩
 األول ٦٨,٨٩٤ هيلين عوني ايشوع سوالقة حني ٤٠
 األول ٦٨,٨١١ ياسر محمد صالح محمد ال سليمان ٤١
 األول ٦٨,٤٤٢ احمد حسام الدين محمد رفيق النعيمي ٤٢
 األول ٦٨,١٦٨ الجبوريمحمد عطية خلف خطاب  ٤٣
 األول ٦٨,٠١٩ ابراهيم سالم محمد جرجيس الخفاف ٤٤
 األول ٦٧,٨٦٧ بشار حسو عرب عبدي الختاري ٤٥
 األول ٦٧,٧٤٢ وليد خالد شبيب عباس الطائي ٤٦
 األول ٦٧,٦٠٨ محسن علي احمد خضر الجميلي ٤٧
 األول ٦٧,٥٤٨ رويدة رعد محمد امين الطائي ٤٨
 األول ٦٧,٥١٠  فاضل اسماعيل القرغوليعكاب ودعي ٤٩
 األول ٦٧,٤٦٤ غريب صالح صالح محمود كركاشة لي ٥٠
 األول ٦٧,٣٢٤ سحر محمد عبد برجس الجبوري ٥١
 األول ٦٧,٢٦٩ نادية عبداهللا الياس علي الدوسكي ٥٢
 األول ٦٧,١٦٤ ستار سلو خضر ابراهيم ال سليم ٥٣
 األول ٦٧,٠٦٥ عابدة احمد محمد امين الحيدر ٥٤
 األول ٦٧,٠٣٦ تمارة زهير غثيث خطاب الحمداني ٥٥
 األول ٦٧,٠٠٦ عمر احمد سليمان محمد الجرجري ٥٦
 األول ٦٦,٧٩٧ ناديا الزار شمعون خوبيار الجيالوي ٥٧
 األول ٦٦,٦١٠ ناهل نزار غانم محمد الحصان ٥٨
 األول ٦٦,٤٣٩ رندا رافد حميد نوري العنتابي ٥٩
 األول ٦٦,٤٢٠ ان ذنون حسين العطاررهف قحط ٦٠
 األول ٦٦,٤٠٧ بسام حبيب شمعون موسى شيتو ٦١
 األول ٦٦,٤٠٥ صفا انور شاكر محمد الشريفي ٦٢
 األول ٦٦,٢٧٨ نصيف جاسم طه عبود الجبوري ٦٣



 ١٢

 األول ٦٦,٢٥١ فرح انديا كورئيل كوركيس الكهفي ٦٤
 األول ٦٦,١٦٣ شيماء فتحي مالو شكر العبيدي ٦٥
 األول ٦٦,٠٨٤ فهد مهند عبدالرحمن علي الحمداني ٦٦
 األول ٦٦,٠٨٢ رفل خير الدين صبري احمد النيروي ٦٧
 األول ٦٥,٧٣٩ رغدا حمد حسن هالل الحديدي ٦٨
 األول ٦٥,٥٣١ فاروق مطلك صالح عسكر الخفاجي ٦٩
 األول ٦٥,٤١٣ عمر عبدالجبار اسماعيل مرعي الحبيطي ٧٠
 األول ٦٥,٢٥٢  خليل الخزرجيعمر فيصل فضيل ٧١
 األول ٦٥,٠٧٧ رونق هاشم محمد سالم الراشدي ٧٢
 األول ٦٤,٩٧٠ وداد علي تايه فهمي المضحي ٧٣
 األول ٦٤,٧٠٣ نور طالب عبدالقادر العبيدي ٧٤
 األول ٦٤,٤٩١ أروى فائز عبداهللا مصطفى مخلص ٧٥

  األول ٦٤,٤٨٤ رشا سالم بطرس توما آل جبوري ٧٦

 األول ٦٤,٣٢٦ الم محسن مرعي حسن الطائياح ٧٧

 األول ٦٤,٣٢٣ نور نصرت مهدي صالح المولى ٧٨

 األول ٦٤,٢٤٠ هبة محمود عبداهللا محمود الجبوري ٧٩

 األول ٦٤,١٤٤ حال ميسر عبد اللطيف طه المعاضيدي ٨٠

 األول ٦٣,٨٢٩ احمد عسكر مصري علي البياتي ٨١

 األول ٦٣,٦٧٧ احمد خزعل شكر محمود المولى ٨٢

 األول ٦٣,٣٦٨ نادية احمد عبدالحميد سلطان الخطيب ٨٣

 األول ٦٣,٣٥٣ يزن محمد جمال حامد النعيمي ٨٤

 األول ٦٣,٢٩٦ حنان محمد عبدالرحمن صالح الطائي ٨٥

 األول ٦٣,٢١٢ محمد حازم غانم حسين الصميدعي ٨٦

 األول ٦٣,١٥١ أنغام محسن مرعي حسن الطائي ٨٧

 األول ٦٢,٩٠٩ رمز ايشو حنا العقراويفاتن ه ٨٨

  األول ٦٢,٨٥٠ سها احمد رمو احمد السليفاني ٨٩

 األول ٦٢,٦٤٤ ارشد علي الشيخ خضر زيدو ٩٠

 األول ٦٢,٣٢٥ االء محمد نظير ابراهيم محمد العنزي ٩١

 األول ٦٢,٢٥٨ وسن جمال صالح مصطفى الكرافي ٩٢

 األول ٦٢,٢٥٢ رغد ادهم مصطفى محمد الحلبي ٩٣

 األول ٦٢,٢١٤ رشا جبرائيل حنا ابراهيم ٩٤

 األول ٦٢,١٢٥ حسان مؤيد عباس عبد الحسن العبيدي ٩٥

 األول ٦١,٩٧١ سرى هاشم احمد عباس الحمداني ٩٦

 األول ٦١,٩١٣ وئام وضين محمود سلطان حمو  ٩٧



 ١٣

 األول ٦١,٧٠٣ نجالء حمادي حسين عبداهللا الجبوري ٩٨

 األول ٦١,٦٧٧ ن محجوبةبالل رافع علي حس ٩٩

 األول ٦١,٦٥٨ عفاف احمد حاجي حسن الصفار ١٠٠

 األول ٦١,٣٢٠ مريم لوقا متي يعقوب جبري ١٠١

  األول ٦١,٠٠١ حسين عبد المنعم سعيد توفيق الصائغ ١٠٢

 األول ٦٠,٨٨٩ رشا نبيل ايليا شماس يعقوب ١٠٣

 األول ٦٠,٦٧٣ ماجد عراك احمد علي الجميلي ١٠٤

 األول ٦٠,٤٩٩ رمين قيس هادي بهنام العبوشين ١٠٥

 األول ٦٠,٤٣١ دالل ابراهيم ادريس جرجيس النعيمي ١٠٦

 األول ٦٠,٣٤٧ صفا انس نافع يحيى العبيدي ١٠٧

 األول ٦٠,٠٠٩ عبير عامر زكي يحيى ذنون الدليمي ١٠٨

 األول ٥٩,٩٤٣ خولة يونس حسين حسن النعيمي ١٠٩

 األول ٥٩,٨٨٠ بيديهند قيس شكر كوثر الع ١١٠

 األول ٥٩,٨٣٢ عطية علي سعيد صالح الجميلي ١١١

 األول ٥٩,٥٢٦ قصي اسعد يوسف حمد الجميلي ١١٢

 األول ٥٩,٠٥٩ ايناس ابراهيم حسن موسى الجبوري ١١٣

 األول ٥٩,٠٥٠ هبة خالد حيدر الدوملي ١١٤

  األول ٥٨,٧١٢ رؤى غالب داؤد محمد الحموشي ١١٥

 األول ٥٨,٦٦٧ عيد علي البحيوانهدى فارس س ١١٦

  األول ٥٨,٤٥٠ شيماء يوسف حسين عبدالرزاق مجايدة ١١٧

 األول ٥٨,٤٤١ مروة رشيد دخيل ١١٨

 األول ٥٨,١١٣ سارة احمد محمد علي الجميلي  ١١٩

 األول ٥٨,٠١٦ ندى يعقوب ناصر الياس بنيامين ١٢٠

 األول ٧٥,٨٩٠ نور تحسين يونس احمد الشاهين ١٢١

 األول ٥٧,٦٦٥ رحمة امين مراد الجاف ١٢٢

 األول ٥٧,٥٥٩ مثنى عبدالواحد طلب محمد الجبوري ١٢٣

 األول ٥٧,٣٧٥ رنا اكرم عبد علي الدليمي ١٢٤

 األول ٥٧,١٩١ استبرق قيدار ابراهيم عبداهللا النعيمي ١٢٥

 األول ٥٧,٠٤٨ رينان جرجيس حزقيال حنا اسطيفانا ١٢٦

 األول ٥٦,٩٩٩  النعيميعمر دريد ذنون يونس ١٢٧

  األول ٥٦,٩٤٧ نبراس خليل اسود عبو الماموسي ١٢٨

 األول ٥٦,٨٧٩ عبد المعين عاصي حسين المفرجي ١٢٩

  األول ٥٦,٨٤٧ ديانا هيثم دانيال عبداالحد توما ١٣٠

 األول ٥٦,٧٦٧ الرا سليمان يعقوب ججي كسكو ١٣١



 ١٤

 األول ٥٦,٥٩٨ ربيع يوسف منصور حنا زكريا ١٣٢

 األول ٥٦,٣٤٢ بسمة سالم ابراهيم احمد ال رسول ١٣٣

 األول ٥٦,٠٥٠ عبد السالم احمد جاسم محمد قديري ١٣٤

 األول ٥٥,٥٤٥ معد خالد محمود حسن العثمان ١٣٥

 األول ٥٥,٣٨٦ رشا ماجد عزت خضير الرحالي ١٣٦

 األول ٥٤,٧٩٨ ايناس عبد االله صالح قاسم الدباغ ١٣٧
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٥

  
  

  اللغة الفرنسية:          القسم        اآلداب                           :             الكلية     الموصل                                  : الجامعة           
  

  بكلوريوس:                                                                      الشهادة صباحي                                           : الدراسة           
  

  ١/٧/٢٠٠٧-١١٢٥٦:  رقم وتاريخ االمر الجامعي                                                                ٢٠٠٧-٢٠٠٦: سنة التخرج           
  

  األول المعدل  اسم الطالب الثالثي ت

 األول ٨٢,١٨١ رشا عدنان خطاب عمر ١
 األول ٧٨,٧٩٥ صفاء سعد خليل امين ٢
 األول ٧٦,٠٤٣ سارة عامر عبد محمد ٣
 األول ٧٤,٦٢١ شيماء محمد هاشم مجيد عبيدة ٤
 األول ٧٣,٧٥٦ سعدية مؤيد عبدالجبار حسن ٥
 األول ٧٢,٩٢٨ هدى طالل شيت عبد الباقي ٦
 األول ٧٢,٧٩٩ دالقادرسمير جمعة محمود عب ٧
 األول ٧٢,١٦٤ محمد فائق علي صالح ٨
 األول ٧١,٨٧٨ مروة صباح محمد سليم ٩
 األول ٧٠,٧٢ سمر عداي صالح عداي ١٠
 األول ٧٠,٧١٨ محمد احمد عبد احمد ١١
 األول ٧٠,٦٣٩ مروة محمد غانم محمد ١٢
 األول ٧٠,١٩٦ بشير شاجي سلمان علي ١٣
 األول ٦٩,٤٢٦ يز متياسيل ابراهيم عز ١٤
 األول ٦٨,٧٢٥ عبير صالح سليمان صالح ١٥
 األول ٦٦,٧٥١ زينب عصام عبد الرحمن فؤاد ١٦
 األول ٦٦,١٥٣ فارس الياس درويش حسو ١٧
 األول ٦٥,٣٥٥ هبة محمد يونس حمد ١٨
 األول ٦٣,٥٨٨ ندى عبد جواد محمد محمود ١٩
 األول ٦٣,٥٨٥ نغم هرمز حنا يوسف ٢٠
 األول ٦٣,٤٧٨ يم محمد كامل بهاء الدينر ٢١
 األول ٦٢,٩٤٣  شيماء عبد الرحمن صالح سليمان ٢٢
 األول ٦٢,٧١١ خافل خان افدل زكريا فقو  ٢٣
 األول ٦١,٩٤٩ مريم يحيى سعيد يحيى ٢٤
 األول ٦١,٤٦٣ مروة هاشم حسين علي ٢٥
 األول ٦١,١٢٣ افراح رمضان هالل محمد ٢٦
 األول ٦٠,٩٢٨ براهيمسعد حمد نعمة ا ٢٧
 األول ٦٠,٤٥٣ علي بشير حامد امين ٢٨



 ١٦

 األول ٦٠,٢٤١ نسرين محمد طاهر عبد اهللا ٢٩
 األول ٦٠,٠٣٥ مسار جالل يونس متي ٣٠
 األول ٥٧,٩٩ ضحى غانم ذنون عبد اهللا ٣١
 األول ٥٧,٠٤ والء سالم يونس مجيد ٣٢
 األول ٥٦,٧١٦ نداء نجيب مارزينا نعوم ٣٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٧

  
  

  اسالمي/ اآلثار:          القسم        اآلداب                           :             الكلية     الموصل                                  : الجامعة           
  

  بكلوريوس:                                                                                   الشهادة صباحي                              : الدراسة           
  

  ١/٧/٢٠٠٧-١١٢٥٦:  رقم وتاريخ االمر الجامعي                                                                ٢٠٠٧-٢٠٠٦: سنة التخرج           
  

  األول المعدل  ثالثياسم الطالب ال ت

 األول ٨٨,٤٤٩ أحمد هاشم علو محمد النعيمي ١
 األول ٨٤,٧٤١ مهند بالل حبش عبداهللا الجبوري ٢
 األول ٨٢,٥٢٩ ابراهيم مؤيد محمد سعيد الطائي ٣
 األول ٧٩,٣٦١ منى صبحي محمد حسين العباسي ٤
 األول ٧٩,٣٣ عمر مظلوم عبداهللا حسين الزبيدي ٥
 األول ٧٨,٤٧٨ شعبان حسين المشهدانيبيداء علي  ٦
 األول ٧٧,٣١٧ علي عبدالمطلب محمود علي السبعاوي ٧
 األول ٧٦,٧٣١ محمد محمود خليف معيوف الراشدي ٨
 األول ٧٦,٥٩٢ رغد تركي فاضل احمد الراشدي ٩
 األول ٧٥,٧٠١ محمد هادي علي سليمان البياتي ١٠
 األول ٧٤,٣٦٢ رشا مؤيد محمود منصور الحيالي ١١
 األول ٧٣,٢٦٥ محمد احمد حسين محيميد المعماري ١٢
 األول ٧٢,٨٨٤ بهيج ابراهيم محمد الياس الحيالي  ١٣
 األول ٧٢,٨٣٧ مخلد نجم عبداهللا فتحي الطائي ١٤
 األول ٧٢,٧٩٥ رؤى محمد عبد الفتاح محمد الشماع ١٥
 األول ٧١,٤١٥ محمد هاني حامد علي الطائي ١٦

 األول ٧١,٤٣ م صالح احمدفبين سلي ١٧

 األول ٧١,٣٧٦ حال تحسين محمد عبداهللا النعيمي ١٨

 األول ٦٩,٨٧ خالد حمد حمود خلف الطائي ١٩

 األول ٦٧,٤٣٧ ماهر عبدالباقر لطيف سالم الجبوري ٢٠

 األول ٦٧,١١٣ احمد عزيز جاسم جياد المجمعي ٢١

 األول ٦٤,٣٢٥ ضحى وليد علي شاهين الشهواني ٢٢

 األول ٦٣,٠٩٧ صخر محمد عجاج جرجيس الجميلي ٢٣

 األول ٦١,٤٨٢ محمد احمد محمد عمر الجبوري ٢٤

 األول ٥٨,٤٠٨ مظهر عبدالكريم احجاب عبدالرحمن الجبوري ٢٥
  
  
  
  
  



 ١٨

  
  

  القديم/ اآلثار:          القسم                    اآلداب               :             الكلية     الموصل                                  : الجامعة           
  

  بكلوريوس: صباحي                                                                                                                الشهادة : الدراسة           
  

  ١/٧/٢٠٠٧-١١٢٥٦:  رقم وتاريخ االمر الجامعي                                                                ٢٠٠٧-٢٠٠٦: سنة التخرج           
  

  األول المعدل  اسم الطالب الثالثي ت

 األول ٩٠,٣٧١ ايمان ماهر جاسم محمد علي النعيمي ١
 األول ٨٩,٨٩٩ سيف لقمان عبدالرزاق عبداهللا ٢
 األول ٨٥,٨٩١ ساندي دنخا ايليا يوفانس البيالتي ٣
 األول ٨٤,٥٤١ نادية سهيل محمد بشير ٤
 األول ٨٢,٤٨٢ غسان صالح احمد علي الجبوري ٥
 األول ٧٩,٨١٥ نهرين ميخائيل ايشو حدو ٦
 األول ٧٩,٢٤٧ لينا شمعون ايشعيا دنخا ٧
 األول ٧٨,٠٥٧ فاتن ماشاء اهللا حامد عبداهللا العجيلي ٨
 األول ٧٧,٩٣٧ رنا بشار صالح محمود االغا ٩
 األول ٧٣,٢٩ رياض محمد عبد حمد الجبوري ١٠
 األول ٧٢,٥٨١ نجم محمود خلف محمود الجبوري ١١
 األول ٧٣,٢٧٨ محسن خيري يزدين سلو ١٢
 األول ٦٢,٩٢٧ نصار موسى منصور حنا زكريا ١٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٩

  
  

  الفلسفة:          القسم        اآلداب                       :             الكلية     الموصل                                  : الجامعة 
  

  بكلوريوس: صباحي                                                                                                                الشهادة : الدراسة 
  

  ١/٧/٢٠٠٧-١١٢٥٦:  رقم وتاريخ االمر الجامعي                                                                ٢٠٠٧-٢٠٠٦: سنة التخرج 
  

  األول المعدل  اسم الطالب الثالثي ت

 األول ٨٣,٢٤٢ سازان شكور عزيز قادر الشيخاني ١
 األول ٨٣,١٦٣ صبا خليل ابراهيم متي جلو ٢
 األول ٧٥,٢٩٠ جبوريذنون عبدالكريم احمد حنتوش ال ٣
 األول ٧٣,٩٢١ غادة شاكر رفيق محمود الدليمي ٤
 األول ٧٣,٧٦٨ نوزاد عبداهللا محمد سعيد حسين السعيد ٥
 األول ٧٢,٤٢٥ بالل علي بالل مصطفى الحمداني ٦

 األول ٧١,٨٢٦ أمل محمد محمود حمد العكيدي ٧

 األول ٧٠,١٩٧ سعد خضر شمو حسين ال دخيل ٨

 األول ٧٠,١٠٥ شد جبير صالح الكربوليمصطفى مر ٩

 األول ٦٩,٥٥٨ هند احمد حسن احمد سمور ١٠

 األول ٦٩,١٩٤ زينب رجب عاشور قاسم الطائي ١١

 األول ٦٧,٤٥٧ ابتسام حميد يوسف كوريال بلو ١٢

 األول ٦٥,٦٢١ واثق عادل موسى محمد الحيدري ١٣

 األول ٦٥,٤٩٧ سارة شعبان قاسم محمد طنطور ١٤

 األول ٦٥,٢٤١ مسرة عبدالسالم عبداهللا اليسو اليوسف ١٥

 األول ٦٠,٩٦١ انهار شيت خليف محمد العبيدي ١٦

 األول ٥٧,٨٣٥ احمد طالوي علي احمد العكيدي ١٧
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠

  
     

  المعلومات والمكتبات:          القسم                              اآلداب    :             الكلية     الموصل                                  : الجامعة        
  

  بكلوريوس: صباحي                                                                                                                الشهادة : الدراسة           
  

  ١/٧/٢٠٠٧-١١٢٥٦:  رقم وتاريخ االمر الجامعي                                                                ٢٠٠٧-٢٠٠٦: سنة التخرج           
  

  األول المعدل  اسم الطالب الثالثي ت

 األول ٨٠,٣٩٥  هبة خالد عبدالرحمن امين مال فتحي ١
 األول ٧٦,٧٧٢ اكرم محمود فتحي حسن الطائي ٢
 األول ٧١,٤٨١  احمد عبداالسمرجنان عبدالرزاق ناصر ٣
 األول ٦١,٠٠٨ زينب محمد سليمان حسن ٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢١

  
  
  
   المسماريةالدراسة:          القسم                     اآلداب            :             الكلية     الموصل                                  : الجامعة           
  

  بكلوريوس: صباحي                                                                                                                الشهادة : الدراسة           
  

  ١/٧/٢٠٠٧-١١٢٥٦:  رقم وتاريخ االمر الجامعي                                                                ٢٠٠٧-٢٠٠٦:           سنة التخرج 
  

  األول المعدل  اسم الطالب الثالثي ت

 األول ٨٥,٧٤ سرجون نجيب بهنام حجي ١
 األول ٧٧,٨١ زكريا سالم اسماعيل مصطفى العبيدي ٢
 األول ٧٤,٣٧ عبداهللا حسين احمد حسين ٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٢

  
  
  

  
  
  
  
  



 ٢٣

  
  
  
    

  اللغة العربية:          القسم        اآلداب                           :             الكلية     الموصل                                  : الجامعة         
  

  بكلوريوس:                                             الشهادة صباحي                                                                    : الدراسة           
  

  ١/١٠/٢٠٠٧-١٦١١٦:                                                               رقم وتاريخ االمر الجامعي ٢٠٠٧-٢٠٠٦:           سنة التخرج 
  

  الثاني المعدل  اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٦٦،٣٠٠ جميلمحمود حسين محمد  ١
 الثاني ٦٤،٥٣٣ رشا صالح عبيد جاسم ٢
 الثاني ٦١،٨٧٠ اكرام يوسف علي سلطان ٣
 الثاني ٦٠،٨٦٦ رغدة ذنون يونس صالح الطائي ٤
 الثاني ٦٠،٦٠٠  ايفان نزار حسن يونس العبيدي ٥
 الثاني ٦٠،٢٣٦ زينة حازم عزيز محمد المولى ٦
 الثاني ٥٩،٧٦٦ كفاح عيسى يونس يوسف العزيز ٧
 الثاني ٥٩،٥٠٠ عبد الحق حسين صالح عبداهللا البدراني ٨
 الثاني ٥٩،٣٩٠ احمد ثامر غانم محمد الحسني ٩
 الثاني ٥٩،١٨٣ محمود احمد غضيب حسن الجبوري ١٠
 الثاني ٥٨،٩٠٠ محمد علي احمد محمد الجبوي ١١
 الثاني ٥٨،١٦٦ فهد هالل كاظم فتحي الجولو ١٢
 الثاني ٥٨،١٥ دعان علي صالحجنان ج ١٣
 الثاني ٥٦،٤٨٣ محمد عالوي ظاهر حمود العبيدي ١٤
 الثاني ٥٣،١٣٦ خالد احمد عبد حسين ١٥

         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٤

  قسم التاريخ:          القسم        اآلداب                           :             الكلية     الموصل                                  : الجامعة           
  

  بكلوريوس: صباحي                                                                                                                الشهادة : الدراسة           
  

  ١/١٠/٢٠٠٧ -١٦١١٦:                             رقم وتاريخ االمر الجامعي                               ٢٠٠٧-٢٠٠٦:           سنة التخرج 
  

  الثاني المعدل  اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٦٨،٣٦٥ رشا فاضل عباس حسن ١
 الثاني ٦٦،٩٨٩ وعد محمود عبيد جامل النعيمي ٢
 الثاني ٦٦،٩٥٨ نغم احمد عبد احمد الشكورة ٣
 الثاني ٦٦،٥٢٦ ناءمها وعداهللا عزيزسلوالب ٤
 الثاني ٦٣،٠١٣ ضياء جمال خليل اسماعيل الحمداني ٥
 الثاني ٦٢،٠٠٣ سرى سعد يحيى ذنون الحيالي ٦
 الثاني ٦١،٨٤٩ رشا مدحت احمد سالم العمري ٧
 الثاني ٦٠،٨١٦ اسماء غازي علي مندان مصطفى ٨
 الثاني ٦٠،٦٣ عبد المنعم محمد محي عرنوس الجبوري ٩
 الثاني ٦٠،١٠٤ علي حسين عويد الجبوريمحمد  ١٠
 الثاني ٥٩،٨٦١ وضاح طارق علي خطاب العبادي ١١
 الثاني ٥٩،٥٥٦  سوزان بهاء الدين جعفر علي البياتي ١٢
  الثاني  ٥٩,٥٤٨  هشام حيدر سليمان خالت ١٣

 الثاني ٥٩،٥٢٨ نشوان احمد حسين حسن ١٤
 يالثان ٥٩،٥٢ صبا محمود فرمان محمد الجبوري ١٥
 الثاني ٥٩،٣٧٥ هناء كاكل محمد بيرداؤد السوراني ١٦
 الثاني ٥٩،١٩٥ علي عبداهللا قاسم محمد االسدي ١٧
 الثاني ٥٨،٨٦٩ وجيه محمد علي محمد عبدالقادر ذو الفقار ١٨
 الثاني ٥٨،٤٣٣ محمود علي سليمان حمادي اللهيبي ١٩
 الثاني ٥٨،٢٧٧ زينب غريب احمد اسماعيل البياتي ٢٠
 الثاني ٥٨،١٣٩ جاسم محمد يونس كاظم علو ٢١
 الثاني ٥٧،٩١٧ ايفان فارس عزيز كوركيس الحمال ٢٢
 الثاني ٥٧،١٦٦ سعيد محمود يوسف امين الحاج ٢٣
 الثاني ٥٧،٠٠٤ شروق ابراهيم يونس خلف الزهيري ٢٤
 الثاني ٥٦،٩٠٩ مروه فارس عبدالحميد علي فصولة ٢٥
 الثاني ٥٦،٢١٢  العلواندنيا مهدي خضير علي اهللا ٢٦
 الثاني ٥٥،٣٧٥ عماد محسن فتحي عثمان الدباغ ٢٧
 الثاني ٥٥،٢٢٩ حال محمد نور حسن العكيدي ٢٨
 الثاني ٥٤،٥٧٧ عبد الباسط صالح محمد يونس قدوش بك ٢٩

  



 ٢٥

  
  علم االجتماع:          القسم        اب                           اآلد:             الكلية     الموصل                                  : الجامعة           

  
  بكلوريوس: صباحي                                                                                                                الشهادة : الدراسة           

  
  ١/١٠/٢٠٠٧ -١٦١١٦:                                                          رقم وتاريخ االمر الجامعي ٢٠٠٧-٢٠٠٦:           سنة التخرج 

  
  الثاني المعدل  اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٧٢,٧٣٩ لينا متي منصور نوح فاشا ١
 الثاني ٥٨,٦٣٦  ريزان آزاد محمد عارف المفتي ٢
 الثاني ٥٨,٤٤٢ زامنة عبد الوهاب توفيق عبدالعزي ٣
 الثاني ٥٨,٤١٩ رنا عامر ججو الياس ٤
 الثاني ٥٨,٢٧٨ احمد غازي هزاع خلف ٥
 الثاني ٥٧,٠٤٧  علي محمود علي عمر القطان ٦
 الثاني ٥٦,١٣٤ رامي أسحق مارزينا أسحق ٧
 الثاني ٥٥,٤٨٥ فائز حسن اسماعيل مصطفى ٨
 الثاني ٥٥,٢٠١ رغد صباح عبدالقادر خضير ٩
 الثاني ٥٣,٨٨٩ سين حميد خشم عودةح ١٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٦

  اللغة االنكليزية:          القسم        اآلداب                           :             الكلية     الموصل                                  : الجامعة           
  

  بكلوريوس:                                                                                                         الشهادة صباحي        : الدراسة           
  

  ١/١٠/٢٠٠٧ -١٦١١٦:                                                            رقم وتاريخ االمر الجامعي ٢٠٠٧-٢٠٠٦:           سنة التخرج 
  

  الثاني المعدل  اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٦٠,٢٣ لينا عزيز عبد االحد عزيز ١
 الثاني ٥٩,٥٧٤ رنا نيسان اسحق يعقوب ٢
 الثاني ٥٩,٢١٨ جاكلين طالل يوسف بولص ٣
 الثاني ٥٨,٦٥١ عمر عبدالناصر خالد احمد ٤
 الثاني ٥٨,٤٨٨ رفل محمود جرجيس محمد ٥
 الثاني ٥٨,٢٦٤ ليمازهار شوكت جهور س ٦
 الثاني ٥٨,٢١٩ صالح محمود صالح علي ٧
 الثاني ٥٧,٩١٥ فاروق الياس مراد علي ٨
 الثاني ٥٧,٨٨٨ فاتن خليل خضر يوسف ٩
 الثاني ٥٧,٦٣٧ محمود سليمان احمد ناصر ١٠
 الثاني ٥٧,٢٧٨ حازم نجم عبداهللا سهيل ١١
 الثاني ٥٧,٠٩٢ مريم عزام اسماعيل محمد ١٢
 الثاني ٥٦,٩٨٥ ايكل مؤيد بهنام يوسفم ١٣
 الثاني ٥٦,٧٨٨ عزة نعمان خليل اسماعيل ١٤
 الثاني ٥٦,٧٧٨ نور عبدالمحسن عبدالرزاق عبداهللا ١٥
 الثاني ٥٦,٦٩٠ حسين علي حسين سلطان ١٦
 الثاني ٥٥,٩٩٣ رغد عبدالحق محي الدين حاجي ١٧
 الثاني ٥٥,٨٨١ جمال اسماعيل عزيز قاسم ١٨
 الثاني ٥٥,٢٧٣ ليا يوسف مجيد القس موسىجو ١٩
 الثاني ٥٥,١٩٣ مظهر مصطفى عباس علي ٢٠
 الثاني ٥٥,١٧٦ نور ابراهيم يوسف بني ٢١
 الثاني ٥٤,٧٧٠ حسام فيصل عبدالكريم مجبل ٢٢
 الثاني ٥٤,٧٤٢ رشا احمد محمود محمد ٢٣
 الثاني ٥٤,٦٦٥ بسمة باسل عبداهللا محمد ٢٤
 الثاني ٥٤,٥٥٤ ن عباسعباس سلطان سعدو ٢٥
 الثاني ٥٤,٢٢٢ جبران ابلحد جرجيس جبو ٢٦
 الثاني ٥٣,٢٩٧ كرم نافع عبداهللا ٢٧
 الثاني ٥٢,٨٦٧ امير حازم سعيد صليوا ٢٨
 الثاني ٥٢,٥٦٥ هبة جمال عبدالغني عبدالرحمن ٢٩

  



 ٢٧

  
  الترجمة:          القسم        اآلداب                           :      الكلية            الموصل                                  : الجامعة           

  
  بكلوريوس: صباحي                                                                                                                الشهادة : الدراسة           

  
  ١/١٠/٢٠٠٧ -١٦١١٦:                                                            رقم وتاريخ االمر الجامعي ٢٠٠٧-٢٠٠٦: ج           سنة التخر

  
  الثاني المعدل  اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٦٠,٨٧٩ أروى عماد عبد يحيى الحاج رحو ١
 الثاني ٥٩,٥٢١ سالي مقداد يونس محمد االغا ٢
 الثاني ٥٩,٠١٣ اروخان قاسو التاتانمروة مالو ص ٣
 الثاني ٥٧,٨٨٣ نور منيب سليمان سعيد ال عبدالوهاب ٤
 الثاني ٥٧,٨١٠ ليث عبد االله يحيى محمد الحمداني ٥
 الثاني ٥٧,٦٣٨ هديل صالح خضر ابراهيم الجبوري ٦
 الثاني ٥٧,٢٤٣ حكيم نوري شومل عمران الزبيدي ٧
 الثاني ٥٧,١٧٢ عيميعلي ثامر وهبي عبداهللا الن ٨
 الثاني ٥٧,١٥٩ ديمن جميل حماد حسن المزوري ٩
 الثاني ٥٧,١٢١ قيس حسن سعيد صالح الجميلي ١٠
 الثاني ٥٦,٨١٠ زينب صالح احمد علي الطائي ١١
 الثاني ٥٦,٣٢٦ ياقوتة طالل محمد قاسم اغا ١٢
 الثاني ٥٦,٢٩٩ مارلين البير اسحاق شعيا ديزا ١٣
 الثاني ٥٥,٨٨٣ بداهللا حسين العسافزينة طلب ع ١٤
 الثاني ٥٥,٦٦٢ زيدان خلف صالح عبداهللا الجميلي ١٥
 الثاني ٥٥,٥٦٩ انسام عصام كمال اسماعيل الخياط ١٦
 الثاني ٥٥,٣٤٧ نوار اكرم شكر سلوم الجوهر ١٧
 الثاني ٥٤,٥٨٥ دلفين امين يونس اسماعيل ١٨
 الثاني ٥٤,٥٤٥ رشا ازهر احمد محمود الحيالي ١٩
 الثاني ٥٤,٤٣٤ مقداد احمد سلطان احمد اللهيبي ٢٠
 الثاني ٥٤,١٨٥ ذكرى شمام حسن محمد الزبيدي ٢١
 الثاني ٥٣,٨٢٩ رندا باسم ججو توما القصاب ٢٢
 الثاني ٥٣,٠٧٤ حسن مطلك صالح عبداهللا الجميلي ٢٣
 الثاني ٥٣,٠٦٦ زينة شمعون صليوة شموش شمعون ٢٤

  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٨

  اللغة الفرنسية:          القسم        اآلداب                           :             الكلية     الموصل                                  : الجامعة           
  

  بكلوريوس:                               الشهادة صباحي                                                                                  : الدراسة           
  

  ١/١٠/٢٠٠٧ -١٦١١٦:                                                           رقم وتاريخ االمر الجامعي ٢٠٠٧-٢٠٠٦:           سنة التخرج 
  

  الثاني المعدل  اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٧٢,٤٦٨ محمد جاسم محمد يونس ١
 الثاني ٦٩,٢٨٨ رؤى ابراهيم محمد عبداهللا ٢
 الثاني ٦٣,٤٩١ أيفان رشيد عزيز رشيد ٣
 الثاني ٦٢,٨١٣ خلف حسين ياسين نجم ٤
 الثاني ٦٢,١٢١ رشا صباح يونس محمد ٥
 الثاني ٦١,٠٩٣ احمد حسين عبدالكريم خلف ٦
 الثاني ٦١,٠٧٩ شيماء غازي نوري حسين ٧
 الثاني ٥٩,٤٧١ نمأمون زاهد سليمان حسي ٨
 الثاني ٥٩,١٨ مزبان ابراهيم غضبان أحلبي ٩
 الثاني ٥٩,١٤٩ سوسن عبدالرحمن علي البريفكاني ١٠
 الثاني ٥٨,٧٦٨ فراس خضر حماد مطر ١١
 الثاني ٥٨,٢٣٦ ظاهر بدر جياد ظاهر ١٢
 الثاني ٥٧,٤٤٨ جالل شكر محمد طاهر ١٣
 الثاني ٥٦,٩٠٦ فارس محمود شاهين امين ١٤
 الثاني ٥٦,٤٤٣ زينة تقي محمد علي سليمان ١٥
 الثاني ٥٦,٢٦١ بهجت الياس سعيد الياس ١٦
 الثاني ٥٥,٩٤٨ زوزان افرام عيسى يعقوب ١٧
 الثاني ٥٥,٢٧٦ كوسار محمد رشيد سمين ١٨
 الثاني ٥٥,٢٣١ عالء عبدالرحمن عبداهللا عبدالمجيد ١٩
 الثاني ٥٥,١١٨ فانة مردان الياس اسماعيل ٢٠
 الثاني ٥٤,٢٨٨ أوراد محمد شفاء يوسف ٢١
 الثاني ٥٤,١١٨ جاسم محمد حماد سرحان ٢٢
 الثاني ٥٢,٩٧٤ محمد علي حسين علي ٢٣
 الثاني ٥٢,٨٤٨ زينب مظفر يونس صالح ٢٤
 الثاني ٥٢,١١٣ شيماء مراد محمد مصطفى ٢٥

  
  
  
  
  
  
  



 ٢٩

  اسالمي/ اآلثار:          القسم        اآلداب                           :            الكلية      الموصل                                  : الجامعة 
  

  بكلوريوس: صباحي                                                                                                                الشهادة : الدراسة 
  

  ١/١٠/٢٠٠٧ -١٦١١٦:                                                          رقم وتاريخ االمر الجامعي ٢٠٠٧-٢٠٠٦: سنة التخرج 
  

  الثاني المعدل  اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٦٩,٠٩ رغد رياض فاروق عمر ١
 الثاني ٦٧,٤٣ يونس احمد عيدان علي ٢
 الثاني ٦٣,٥٨٢ ارفد عافت محمود هجل ٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 ٣٠

  المعلومات والمكتبات:          القسم                     اآلداب             :             الكلية     الموصل                              : الجامعة 
  

  بكلوريوس:                                                           الشهادة صباحي                                                      : الدراسة 
  

  ١/١٠/٢٠٠٧ -١٦١١٦:                                                            رقم وتاريخ االمر الجامعي ٢٠٠٧-٢٠٠٦: سنة التخرج 
  
  

  الثاني المعدل  اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٦٤,١٦٢  عبدالرحيمهبة طالل احمد ١
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  



 ٣١

  الدراسة المسمارية:          القسم                     اآلداب            :             الكلية     الموصل                                  : الجامعة 
  

  بكلوريوس:                                                                                            الشهادة صباحي                     : الدراسة 
  

  ١/١٠/٢٠٠٧ -١٦١١٦:                                                          رقم وتاريخ االمر الجامعي ٢٠٠٧-٢٠٠٦: سنة التخرج 
  

  الثاني المعدل  اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٨٠,٥٧ انتصار متي منصور ١
 الثاني ٧٥,٢ كفاء بهنام يوحنا ٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  


