


اللغة العربية:                      القسماآلداب:   الكلية             الموصل          : الجامعة   
 

سالبكالوريو: الصباحية                                                       الشهادة : الدراسة   

 
  ٣/٧/١٩٩٣ في ٢٦٦٠: ي رقم و تأريخ األمر الجامع               ١٩٩٣-١٩٩٢:سنة التخرج 

 

 ت االسم الثالثي الدرجة الدور

 ١ محمد ذنون يونس  ٩١،٩٣ األول

 ٢ عمر احمد غالب  ٨٦،٥١٨ األول

سمينمكي صالح  ٨٦،١٧ األول  ٣ 

 ٤ بشير محمود فتاح  ٨٥،٦٠٣ األول

 ٥ خالدة احمد عابد ٨٤،٤٣٢ األول

 ٦ احمد محمد علي ٨٣،٣٦ األول

ميل عز الدين حنان ج ٨٢،٥٦٢ األول  ٧ 

 ٨ نشأت علي محمود ٨٠،٩٨٤ األول

 ٩ فاديه مروان احمد ٨٠،٠١٠ األول

ة خليل رشودخال ٧٩،٣٠٢ األول  ١٠ 

 ١١ شهالء محمد قادر ٧٧،١٢٧ األول

 ١٢ امل شاكر ذنون ٧٦،٨٩٤ األول

 ١٣ صبا هاشم خالد الجماس ٧٦،٨٣٢ األول

 ١٤ نجم الدين عبد اهللا عيسى ٧٦،٨٠١ األول

 ١٥ سعاد سليمان احمد ٧٦،٧٦٧ األول

 ١٦ بشر سالم حسن ٧٦،٧٥١ األول

 ١٧  طه محمد علي إسراء ٧٦،٧٠٨ األول

 ١٨  إسماعيلل محمد اام ٧٦،٦٩٢ األول

 ١٩ علي جرجيس احمد  ٧٦،٦٦٢ األول

 ٢٠ نجيب عبد اهللا صبحي  ٧٦،٣٧٥ األول

 ٢١ محمد صالح غانم ٧٥،٢٨٣ األول



 ٢٢  فيصل حامدبيداء ٧٤،٨٣٩ األول

 ٢٣ اسراء كامل كوشان ٧٤،٦٨٩ األول

حمد كصب معبد اهللا  ٧٤،٦٠١ األول  ٢٤ 

 ٢٥ كبرى احمد يحيى  ٧٤،٤٨٢ األول

 ٢٦ نوفل علي مجيد ٧٤،٠٤٦ األول

 ٢٧ جمال عمر حمة صالح  ٧٤،٠٣٧ األول

مصطفى محمد الجواريملوك  ٧٣،٨٥٣ األول  ٢٨ 

 ٢٩  عذاب  محمدإبراهيمجمال  ٧٣،٨٣٢ األول

 ٣٠ ماجدة عبد اهللا محمد  ٧٣،٧ األول

 ٣١ زينة قيدار علي  ٧٣،٦١٢ األول

 ٣٢  ذيبجمال محمد ٧٣،١٨٣ األول

 ٣٣  إبراهيمسعد محمد  ٧٣،٠٨٣ األول

 ٣٤ عمار فاضل محمد  ٧٣،٠٥ األول

 ٣٥ فادية حمادي مصطفى  ٧٢،٧٢١ األول

 ٣٦ عامر محمود محمد  ٧٢،٣٤٧ األول

 ٣٧ مولود حسن مصطفى  ٧١،٥٩٣ األول

٧٠،٥٣٤  األول  ٣٨ احمد عادل قاسم  

 ٣٩   دسوزان مشير حم ٧٠،٣٤١ األول

 ٤٠ عبد الخالق سلطان محمود  ٦٩،٩٧ األول

 ٤١ هدى عبد الجبار عبد اهللا  ٦٩،٨٤٩ األول

 ٤٢ عبد اهللا شاطر عبد الرحمن  ٦٩،٧١٦ األول

 ٤٣ يوسف علي محمد ٦٩،٥٣٧ األول

 ٤٤ انس مصطفى سعيد  ٦٨،٧٠٣ األول

محو حنوفرحان  ٦٨،٥٧ األول  ٤٥ 

 ٤٦ حسين محمد عبد اهللا  ٦٨،٥٢١ األول

 ٤٧ وليد عبد الغني فتحي  ٦٨،٣٢٨ األول

 ٤٨ محمود احمد زينل  ٦٨،١٠٦ األول



 ٤٩ انتصار شاكر محمود ٦٨،٠٧٣ األول

 ٥٠ رواء ثامر علي  ٦٧،٩٤٩ األول

عبد الرحمنفاضل قاسم  ٦٧،٨٠١ األول  ٥١ 

 ٥٢ حسني سلو صادق  ٦٧،٧٣٦ األول

 ٥٣ عبد اهللا عبد الرحيم عبد المهدي  ٦٧،٦١٩ األول

 ٥٤ غازي علي حواس  ٦٧،٥٨ األول

 ٥٥ مروان احمد محمود ٦٧،٢٢٩ األول

يونس حيزوركتاب  ٦٧،١٥٧ األول  ٥٦ 

 ٥٧ حكيم عبد النبي حسن  ٦٦،٩٨٣ األول

اهللا خضر محمد عبد  ٦٦،٨٦ األول  ٥٨ 

 ٥٩ عالية احمد حجي  ٦٦،٦٨٥ األول

 ٦٠ لميس سالم محمود ٦٦،٣٠٨ األول

 ٦١ علي يونس محمد ٦٠،٧٢٤ األول

 ٦٢ صالح فتحي احمد  ٦٥،٦٨٣ األول

 ٦٣ حسين محمد حسين  ٦٥،١١ األول

 ٦٤ زياد ثامر حسين  ٦٤،٨٦٤ األول

 ٦٥ ياسين عكلة علي  ٦٤،١ األول

 ٦٦  محمد غريبفتح اهللا ٦٣،٥٨٤ األول

ف محمد دخيل لخ ٦٣،٤٥٢ األول  ٦٧ 

 ٦٨   تترغائب مراد ٦٢،٧٥٩ األول

 ٦٩ ليلى حازم يحيى  ٦٢،٦٤ األول

 ٧٠ محمد عبد الرحمن طه ٦٢،٥٠٢ األول

 ٧١ مازن خليل عبد اهللا  ٦٢،٢٥٣ األول

 ٧٢  إسماعيل علي إسماعيل ٦١،٣٤٨ األول

 ٧٣ عيسى خطاب حمد ٦١،٢٢ األول

ولاأل  74 اكرم عبد الرحمن احمد ٦١،١٩٦ 

 75 علي حسين صادق  ٦١,١١٧ األول



 76  مسعود سعيدشهرناز ٦٠،٩٤٧ األول

 77  حماديإبراهيممحمد  ٦٠،٧٤٣ األول

 78 وسيم غانم محمود ٦٠،٢٥ األول

دعائشة اسكندر محم ٦٠،٠٥٩ األول  79 

 80 حمدي رمضان قبالن ٥٩،٠٠٥ األول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  الخدمة االجتماعية: اآلداب                    القســـم : الموصـل                       الكلية : الجامعة 
  

  بكالوريوس: الصباحية                                                                الشهـادة : الدراسة 
  

  ٣/٧/١٩٩٣ في ٢٦٦٠: م و تأريخ األمر الجامعي رق               ١٩٩٣-١٩٩٢:سنة التخرج 
  
 الدور الدرجة االسم الثالثي ت

 األول ٨٥و٠٦٢ ظفر محمد اديب فليح.١
 األول ٨٣و٦٧ امل زآي عبد .٢
 األول ٨٣و٦٦٩ جنان ثابت حسن .٣
 األول ٨٣و٤٦١ بثينة احمد محمد .٤
 األول ٨١و٩٧٠ حارث حازم ايوب .٥
 األول ٨٠و٧٠٩ محمد قاسم شيت .٦
 األول ٧٩و٤٦٦ اسراء حامد احمد .٧
 األول ٧٧و٤٦٦ دنيزهان نوري عبد الرحمن .٨
 األول ٧٧و٤٠١ مها طارق علي خليل .٩
 األول ٧٧و٠٣ اغاريد فالبيوس شابا .١٠
 األول ٧٦و٣٧٠ سهيلة احمد ابراهيم .١١
 األول ٧٤و٥٣٥ عماد صبحي محمود .١٢
 األول ٧٢و٤٥٦ غسان آسار رمضان .١٣
 األول ٧١و٨٢٤  شذى صبري آامل.١٤
 األول ٧١و٣٩ محمد خليفة محمد .١٥
 األول ٧٠و٦٥١ صالح علي حسين .١٦
 األول ٦٩و٥٣٩ هديل احمد امين .١٧
 األول ٦٩و١٩٦ ازاد امين احمد .١٨
 األول ٦٩و٠٠٤ لندا شمعون داؤود .١٩
 األول ٦٨و٥١٥ قحطان علي يونس .٢٠
 األول ٦٨و٥١٤ ابراهيم ياسين خضر .٢١
 األول ٦٨و٥٠٢ زآي جميل طاهر .٢٢
 األول ٦٨و٤٠٢ شامل جاسم عبد اهللا .٢٣
 األول ٦٨و٣٤ راغب ايوب احمد .٢٤
 األول ٦٨و٢٨ اسعود صديق نوري .٢٥
 األول ٦٧و٩٨٩ آمال سليمان حساني .٢٦
 األول ٦٧و٧٨٦ خالد سليمان خليل .٢٧
 األول ٦٧و١٠٣ اشان علي سمين .٢٨
 األول ٦٦و٧٣٧ جاسم محمد حسين .٢٩
 األول ٦٥و٦٦٥ عبد اهللا حمود عبطان .٣٠
 األول ٦٥و٦٥٦ نجم الدين ياسين .٣١



 األول ٦٥و٠٠٦ حارث علي حسين .٣٢
 األول ٦٤و٧٣٠ جالل علو محمد .٣٣
 األول ٦٤و٣٢٩ شامل سالم يحيى .٣٤
 األول ٦٣و٨٩٢ محمد عبد اهللا محمد .٣٥
 األول ٦٣و٣٠٨ طارق فارس مصطفى .٣٦
 األول ٦١و٤٣٢ احمد محمود احمد .٣٧

  
  



  التاريخ:اآلداب                       القسم :                            الكليةالموصل  :الجامعة
  

  سبكالوريو:صباحي                                                 الشهادة :الدراسة 
  

  ٣/٧/١٩٩٣في ٢٦٦٠:رقم وتاريخ األمر الجامعي           ١٩٩٣-١٩٩٢:سنة التخرج
  

  الدور   رجةالد  االسم الثالثي   ت
 األول  ٨٩،١٤٥  ابتهال عادل ابراهيم  ١
 األول  ٨٨،١٦١  رغد عدنان دحام   ٢
 األول  ٨٤،٦٥٩  خالد ابراهيم يوسف   ٣
 األول  ٨١،٥٠٣  آريمة احمد حسن   ٤
 األول  ٧٩،٨٨٧  مها فاروق عبدالرزاق   ٥
 األول  ٧٩،٨٢٣  جارية شكري رمضان   ٦
 األول  ٧٨،٣٧٠  رواء ابو بكر حازم   ٧
 األول  ٧٨،٣٦٣  فراح غازي حامد ا  ٨
 األول  ٧٧،٦١٨  صالح محمد سليم   ٩
 األول  ٧٧،٣٥٢  هوازن طارق يوسف   ١٠
 األول  ٧٦،٤٤٧  زياد مهدي صالح   ١١
 األول  ٧٥،٦٩٢  فيصل محمد علي   ١٢
 األول  ٧٥،٦٧٥  سوسن سعداهللا صالح   ١٣
 األول  ٧٥،٢٨٧  امل طه شطب    ١٤
 ولاأل  ٧٤،٤٨٨  اآرم سالم ايوب   ١٥
 األول  ٧٣،٨٦٠  محمد شحاذة عبد اهللا  ١٦
 األول  ٧٣،٧٨٤  جهاد علي فالح   ١٧
 األول  ٧٢،٥٢٩  يونس عبد اهللا خلف   ١٨
 األول  ٧٢،٤٣٧  يسرى احمد عبد اهللا   ١٩
 األول  ٧١،٥٧٧  ترآي خلف صالح   ٢٠
 األول  ٧١،٥٤٧  سوسن احمد حسن   ٢١
 األول  ٧١،٤٨٣  حسين آاظم نوري   ٢٢
 األول  ٧١،٣٩٧  حمود عدنان زآم   ٢٣
 األول  ٧١،٣٨٧  زهرة عادل عباس   ٢٤
 األول  ٧٠،٩١١  منى طلب يونس   ٢٥
 األول  ٧٠،٦٤١  احمد ادريس عبد المجيد   ٢٦
 األول  ٧٠،٥١٣  سيماء فيصل محمد   ٢٧
 األول  ٦٩،٦٧٠  منتهى مروان سلطان   ٢٨
 األول  ٦٩،٤٠٩  امير اسماعيل محمد   ٢٩
 األول  ٦٩،١٥٢  معروف بشير محمد   ٣٠
 األول  ٦٩،١٧٠  فيصل حمود صالح   ٣١



 األول  ٦٨،٩١٨  علي سلطان عباس   ٣٢
 األول  ٦٨،٧٤٣  محمد عمر احمد   ٣٣
 األول  ٦٨،٧٠٠  خالد محمود يوسف   ٣٤
 األول  ٦٨،٤٧٣  دلخاز خالد محي   ٣٥
 األول  ٦٧،٤٣٠  عبد محمد عطية   ٣٦
 األول  ٦٧،٧٨٠  مصطفى محمد محمد امين   ٣٧
 األول  ٦٧،٧٦٥  عيل علي احمد اسما  ٣٨
 األول  ٦٧،٦٥٤  شعيب احمد علي   ٣٩
 األول  ٦٧،٦٣٠  ياسين ابراهيم عبد اهللا   ٤٠
 األول  ٦٧،٤٥١  ابراهيم آريم خضر   ٤١
 األول  ٦٦،٨٨٢  سداد احمد عزت   ٤٢
 األول  ٦٦،٨٠٥  صالح قاسم عبد الرحمن   ٤٣
 األول  ٦٦،٧٧٠  ساهر ة رشيد عبد الرحمن   ٤٤
 األول  ٦٦،٦٦٩  يخو حسن حاجي ش  ٤٥
 األول  ٦٦،٦٦٠  برجس عبد اهللا مراد   ٤٦
 األول  ٦٦،٥٥٩  ماجد محمد عبد القادر   ٤٧
 األول  ٦٦،٣٥١  محمود غانم محمد   ٤٨
 األول  ٦٦،١٨١  حسين ظاهر عبد الجادر   ٤٩
 األول  ٦٦،١٧٠  نوري  سلمان جليل   ٥٠
 األول  ٦٥،٩٨٤  ابراهيم حسن عبد اهللا   ٥١
 األول  ٦٥،٦٤٤  لي جاسم عزيز ع  ٥٢
 األول  ٦٥،٥٩٦  عدنان احمد حميد  ٥٣
 األول  ٦٥،٥٩٠  شهربان احمد يونس   ٥٤
 األول  ٦٥،٥٥٢  نهلة محمود علي   ٥٥
 األول  ٦٥،٣٨٠  مرشد مصلح مرود   ٥٦
 األول  ٦٥،١٢٢  هناء  ابراهيم حسن   ٥٧
 األول  ٦٤،٧٨٠  ادريس حاجي عبدو   ٥٨
 األول  ٦٤،٣٨٦  احمد سلطان آاظم   ٥٩
 األول  ٦٤،١٠٧  نزار سالم شاهين   ٦٠
 األول  ٦٣،٩٨٠  خالد حسن خلف   ٦١
 األول  ٦٣،٩٧٥  عبد اهللا نجم عبود   ٦٢
 األول  ٦٣،٧٥٣  هيام طه محمد   ٦٣
 األول  ٦٣،٦٢٧  عزيز حسين عالوي   ٦٤
 األول  ٦٣،٥٩٤  سلمان عبد ابراهيم   ٦٥
 األول  ٦٣،٣٣٧  خليل ابراهيم مهدي   ٦٦
 األول  ٦٢،٧٩٥  ة حسن ابراهيم عطي  ٦٧
 األول  ٦٢،٧٤٨  فالح اسماعيل جلود   ٦٨
 األول  ٦٢،٤٢٣  عبد السالم صالح عثمان   ٦٩
 األول  ٦٢،٤٠٤  وسام خليفة محمود   ٧٠



 األول  ٦٢،٣٧٥  زياد طارق صديق   ٧١
 األول  ٦٢،٣٠٠  فتحي مصطفى حاجي   ٧٢
 األول  ٦١،٨٣٣  سبهان خلف محمد   ٧٣
 ولاأل  ٦١،٧٤٠  بكر قادر محمد   ٧٤
 األول  ٦١،٤٩١  محمد خضر عنيز   ٧٥
 األول  ٦١،١٩٢  هدى سالم علي   ٧٦
 األول  ٦٠،٦٧٣  بهاء هاشم شنان   ٧٧
 األول  ٦٠،١٤١  محمد نصيف حردان   ٧٨
 األول  ٥٩،٨١٢  علي اآبر جمعة   ٧٩
 األول  ٥٦،٩٦٦  صالح اخليف محمد   ٨٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الترجمة:                                القسم   اآلداب: الكلية                الموصل: الجامعة 
 

  بكالوريوس:                                             الشهادة          صباحي   : الدراسة 
  

  ٣/٧/١٩٩٣ في ٢٦٦٠                      رقم وتاريخ األمر الجامعي  ١٩٩٣-١٩٩٢سنة التخرج 
  

 الدور جةالدر الثالثي ت

 االول ٨٨،٨١ اباد مسعود مصطفى  ١
 االول ٨٢،٧٩ شيماء طارق حسين ٢
 االول ٨١،٢٧ نواف احمد عبد اهللا  ٣
 االول ٧٨،٩٦ سوباس حسن طه ٤
 االول ٧٨،٨٦ عاصم عبد الرحمن حمدي ٥
 االول ٧٨،٤٦ خميس محمود حسن  ٦
 االول  ٧٨،٢٩ علي رضا عبد اهللا ٧
 االول  ٧٨،١٤ باسل حاتم داؤد ٨
 االول ٧٧،٩٦ انوار مرقوص مرقوص ٩
 االول ٧٦،٦٨ صهباء محمد فوزي ١٠
 االول ٧٦،٢٢ ياسين مصطفى خضر ١١
 االول ٧٥،٧٨ عدنان يوسف حسين  ١٢
 االول ٧٥،٦٠  جمبلي عبد اهللا محمد    ١٣
 االول ٧٣،٥٨ نهى احمد ياسين  ١٤
 االول ٧٣،٣٨ بهزاد نبي اسعد  ١٥
 االول ٧٢،٩٧ لم مجيد آوآب سا ١٦
 االول ٧٢،٩٤ رياض حمدون عبد اهللا  ١٧
 االول ٧٢،٧٩ سوسن عبد المطلب محمود  ١٨
 االول ٧٠،٤٣ عبد الرضا محمد اسماعيل ١٩
 االول ٧٠،٣١ نبال موفق عبد الرحمن  ٢٠
 االول ٦٩،٨١ علي حمود جاسم  ٢١
 االول ٦٩،١٥ طارق حسين سليمان  ٢٢
 االول ٦٩،٠٧  الرحمنوفاء محمد عبد ٢٣
 االول ٦٩،٠٤ وليد ابراهيم ذنون  ٢٤
 االول ٦٨،٢١ عبد الكريم عصمت عبد الكريم ٢٥
 االول ٦٧،٧٦ ايمان عبد الباقي ابراهيم ٢٦
 االول ٦٧،٤٨ آمال جميل رشيد  ٢٧
 االول  ٦٦،١٧       عبد الحكيم مصطفى  عبد القادر ٢٨
 االول ٦٥،٩٠ اطياف خالد خليل ٢٩
 االول ٦٤،٨٣ نبيل سيفو آورية ٣٠
 االول ٦٤،٢٣ ندى حسين محمد علي ٣١



  
  

 االول ٦٤،٠٥ لؤي سالم الياس ٣٢
 االول ٦٣،٩٥ فاضل عبد القادر محمد علي ٣٣

 االول ٦٣،٨٨ اسماء حسن علي ٣٤   
 االول ٦٣،٧٠ سعيد جرجيس سليمان ٣٥
 االول ٦٣،٦٦ نجم احمد عبد اهللا ٣٦
 االول ٦٣،١٧ قمجيد افرام اسح ٣٧
 االول ٦٢،٩٨ ايوب بولص داؤد  ٣٨
 االول ٦٢،٦٨ ماهر محمود ذنون ٣٩
 االول ٦٢،٣٥ فالح عبد القادر عبد اهللا ٤٠
 االول ٦١،٨٩ احمد ابراهيم محمد ٤١
 االول ٦١،٨٥ نبز جمال فتاح ٤٢
 االول ٦١،٥٥ سعد سعيد علي ٤٣
 االول ٦١،٣٣ خليل محمد خليل ٤٤
 االول ٦١،١٠ م حامدأيمان حاز ٤٥
 االول ٦١،٠٧ هاشم محمد موسى ٤٦
 االول ٦٠،٤٥ محمود جاسم محمد ٤٧
 االول ٦٠،١٩ أسوان زهير عبد ٤٨
 االول ٥٩،٣٢ عابدة احمد محمد ٤٩
 االول ٥٩،٣١ خليل اسماعيل محي ٥٠
 االول ٥٧،١٨ عبد الجبار احمد محمد ٥١
 االول ٥٥،٣٣ شوآت نشأت محمد ٥٢



 الفرنسي:                         القسم   اآلداب: الكلية                الموصل: ة الجامع
  

  بكالوريوس:                الشهادة         الدور األول  صباحي: الدراسة 
  

  ٣/٧/١٩٩٣ في ٢٦٦٠:    رقم وتاريخ األمر الجامعي ١٩٩٣-١٩٩٢: سنة التخرج 
  

 الدور الدرجة االسم الثالثي ت
 األول ٨٥و١٠ شاآر عبيد السليفاني عادل  ١
 األول ٨٢و٧٦ سحر طه عبد اهللا احمد ٢
 األول ٧٣و٩١ عبد الوحيد امين سليم عبو ٣
 األول ٧٠٫٤٧ ناديه حمد حسن علي  ٤
 األول ٦٩و٢٨ محمد جالل حسن االعرجي  ٥
 األول ٦٩و٢٠ انمار حسين علي الطائي  ٦
 ولاأل  ٦٩و١٦  خالد حسين علوان الخفاجي   ٧
 األول  ٦٨و٥٦  مهند محمود حميد النعيمي   ٨
 األول  ٦٧و٢٨  يونس محمد فتحي حاجي   ٩
 األول  ٦٦و١٧  زهير امين عبد العزيز عمر   ١٠
 األول  ٦٥و٠٣  وئام بشير محمود بكر   ١١
 األول  ٦٤و٦٣  سميرة عبد الكريم مصطفى حسن   ١٢
 األول  ٦٣و٩٩  عبد الجبار يحيى قاسم البكات   ١٣
 األول  ٦٣و٥٤  ادريس خضر الحمداني احمد   ١٤
 األول  ٦٢و٩٤  عذراء حسين علي حسين   ١٥
 األول  ٦٢و٧٥  نجيب يلدا حنا بطرس   ١٦
 األول  ٦٢و٦٨  حسين محمد هالل الطائي   ١٧
 األول  ٦٢و٣٧  امل  علي طه عبد اهللا   ١٨
 األول  ٦١و٥٨  خالد احمد غربي الحديدي   ١٩
 األول  ٦١و٣٨  عبد اهللا حسين محمد عزيز  ٢٠
 األول  ٦٠و٧٧  ميسر حجي صالح العزاوي   ٢١
 األول  ٦٠و٤٢  رمضان الياس عبو جري لي  ٢٢
 األول  ٦٠و٠٥  رافع دخيل خلف علي   ٢٣
 األول  ٥٩و١٤  ريمان هاشم فتحي الشاهري   ٢٤
 األول  ٥٨و٥١  آوثر احمد محمد الكربولي  ٢٥
 األول  ٥٦و٣٠  عبد الرحمن جاسم صالح سلطان   ٢٦
 األول  ٥٦و٣٠  دل سعدون سليمان نشوان عا  ٢٦

  



  اللغة االنكليزية: االداب                  القسم :                         الكلية الموصل: الجامعة 
  

  سبكالوريو: صباحي                                                          الشهادة : الدراسة 
  

  ٣/٧/١٩٩٣ في ٢٦٦٠مر الجامعي الرقم      باال١٩٩٣-١٩٩٢: سنة التخرج 
  

  الدور  الدرجة  االسم الثالثي  ت
  األول  ٨٤٫٥٥٦  نجيب جادر إسماعيل  .١
  األول  ٧٦٫٦١٢  باسمة احمد حسين  .٢
  األول  ٧٥٫٦٧٨  رتبة جدعان علي صالح  .٣
  األول  ٧٣٫٨٠٣  بيمان احمد رسول رسول  .٤
  األول  ٧٣٫٧٩٦  ابتسام علي اسماعيل عبداهللا  .٥
  األول  ٧١٫٠٣٠  ثنى شكر محمودم  .٦
  األول  ٧٠٫٣١١  ندى محفوظ علي  .٧
  األول  ٧٠٫١٥٨  غادة جازم جميل  .٨
  األول  ٦٩٫٥١٣  اريج سالم اسماعيل عبداهللا  .٩
  األول  ٦٩٫٤٨٥  سوليدا احسان هبة اهللا المفتي .١٠
  األول  ٦٩٫٢٣٠  سهام محمد حسن صادق .١١
  ولاأل  ٦٨٫٤٩١  شيرين حاجي علي السليفاني .١٢
  األول  ٦٨٫٤٣٨  نارين مراد خالد الدوسكي .١٣
  األول  ٦٨٫١٥٨  بالكاي محمد حسين .١٤
  األول  ٦٧٫٨٠٢  أيمن ازهر عزيز سيد حاتم .١٥
  األول  ٦٧٫٦٧٩  اسراء عبد االله احمد عبد الموجود .١٦
  األول  ٦٧٫٥٩٦  شيرين عبد الكريم محي الدين .١٧
  األول  ٦٦٫٥٧٧  لبنى ادور جميل الفي .١٨
  األول  ٦٦٫٠٥٨  غانم محمد علي محمود الجبوري .١٩
  األول  ٦٥٫٩٩١  صالح مصطفى حسين .٢٠
  األول  ٦٥٫٠٩٧  عزيزة آاظم جندي حسن .٢١
  األول  ٦٣٫٩١٣  منال علي محمود  .٢٢
  األول  ٦٣٫٧٩٣  علياء يحيى سليمان .٢٣
  األول  ٦٣٫٣٢٢  ستار اسماعيل علي .٢٤
  األول  ٦٣٫١١١  محمد سالمة محمد البديرات .٢٥
  األول  ٦٢٫٦٥٥  سردار عثمان فقي عزيز .٢٦
  األول  ٦٢٫٠٧٨  االء عبد الملك عبداهللا الجوادي .٢٧
  األول  ٦١٫٩٤٩  محمد مفلح المحمد الزعبي .٢٨
  األول  ٦٠٫٨٨٢  ابراهيم يوسف محمد الرومان .٢٩



  األول  ٦٠٫٤٧٠  امنة نافع مجيد بزوعي .٣٠
  األول  ٥٩٫٥٢٢  مصالح الدين محمد امين خد اآر .٣١
  األول  ٥٩٫١٥٠  نهلة حسن يونس .٣٢
  األول  ٥٩٫١٣٠  اآرم عزيز فارس .٣٣
  األول  ٥٨٫٥٢٨  محمد داؤود زينل .٣٤
  األول  ٥٨٫٣٠٤  عبد الموجود محمود عباوي محمود .٣٥
  األول  ٥٨٫٢٦٥  احمد حسن صالح القيام .٣٦
  األول  ٥٨٫١٨٩  مرسي ابراهيم احمد محمد  .٣٧
  األول  ٥٧٫٥٥٤  س علي محمدمشعل يون .٣٨
  األول  ٥٧٫١١٣  نادية حكمت حميد .٣٩

  





اللغة العربية : اآلداب                     القسم: الموصل                        الكلية : الجامعة   
 

سالبكالوريو: الصباحية                                                       الشهادة : الدراسة   

 
  ٢/١٠/١٩٩٣ في ٤٧٨٣:  رقم و تأريخ األمر الجامعي            ١٩٩٣-١٩٩٢:سنة التخرج 

 

 الدور الدرجة االسم الثالثي ت

 الثاني ٦٧،٥٠٥ فيان رمضان سعد اهللا ١

 الثاني ٦٦،٢٤٧ علي حسين خورشيد ٢

 الثاني ٦٦،٠٩٥ نعمت احمد مصطفى  ٣

 الثاني ٦٥،٤٣ إبراهيم هاشم احمد  ٤

ل سعدون ظاهرجال ٥  الثاني ٦٣،٦١٥ 

 الثاني ٦٣،٤٣٩ حامد عبد الحمزة طاهر  ٦

طو حسين هفندع ٧  الثاني ٦٣،٠٣٣ 

 الثاني ٦١،٩٩٨ هاشم حسن جمعة  ٨

 الثاني ٦١،٣٨٢ احمد حجي محمد ٩

 الثاني ٦١،١٢ عمر احمد قاسم ١٠

 الثاني ٦٠،٤٨٣ بهار علي رشيد ١١

 الثاني ٦٠،٧٦ احمد محسن نعمة ١٢

 الثاني ٥٩،٢٣٣ بجار عبد الكريم سرحان ١٣

 الثاني ٥٨،٧٣٩ اسعد سعدون حيدر  ١٤

 الثاني ٥٨،٧١٩ احمد يونس محمد  ١٥

 الثاني ٥٨،٣٥٧ كاميران كمال جالل ١٦

 الثاني ٥٨،٠٨٦ خضير إبراهيم محمود ١٧

 الثاني ٥٨،٠٢٤ كريم علوان نزال ١٨

 الثاني ٥٨،٠٧ محمد احمد محمود ١٩

 الثاني ٥٧،٨١٦  صلبي ذيبصباح ٢٠



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ا
 

 الثاني ٥٦،٨٤٥ عماد مصطفى محمد ٢١

 الثاني ٥٦،٠٦٤ هليين خالد طيب ٢٢

 الثاني ٥٤،٨٤٣ شاكر محمود محمد ٢٣



  
  االجتماعيةالخدمة : اآلداب                    القســـم : الموصـل                       الكلية : الجامعة 

  
  سبكالوريو: الصباحية                                                                الشهـادة : الدراسة 

  
  ٢/١٠/١٩٩٣ في ٤٧٨٣:  رقم و تأريخ األمر الجامعي            ١٩٩٣-١٩٩٢:سنة التخرج 

  
  الدور  الدرجة  االسم الثالثي  ت

  الثاني  ٧١و٧٠  حسين محمود يشو.١
 الثاني  ٦٨و٠٧  حامد علي الياس .٢
 الثاني  ٦٣و٩١٣  وعد عبد اهللا عفر .٣
 الثاني  ٦٢و٦٩٤  عدنان ابراهيم احمد .٤
 الثاني  ٦٠و٠٢٦  مالزم سالم عبد اهللا .٥
 الثاني  ٥٩و١٥  زآي رشاد اسمير .٦
 الثاني  ٥٩و٠٨٣  عبد اهللا نجم اخليف .٧
 الثاني  ٥٧و٢٢٧  محمد حسين احمد .٨
 الثاني  ٥٧و١٤  تايز ديدار جميل .٩
 الثاني  ٥٦و٧١٥  خليل ابراهيم عزيز.١٠
 الثاني  ٥٤و٧٩٨  فرحان دمو عوديش .١١
 الثاني  ٥٤و٣  دحام سليمان حسن .١٢

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



  التاريخ:اآلداب                       القسم :الموصل                              الكلية:الجامعة
  

  سبكالوريو:                                 الشهادة صباحي                :الدراسة 
  

  ٢/١٠/١٩٩٣ في ٤٧٨٣: رقم وتاريخ األمر الجامعي        ١٩٩٣-١٩٩٢:سنة التخرج
  

  الدور   الدرجة  االسم الثالثي   ت
 الثاني   ٧٠،٥٣٥  ادريس عمر مصطفى   ١
 الثاني   ٦٩،٠١  صهيب محمود مصطفى  ٢
 ي الثان  ٦٠،١٩  ناجي شهاب غريب   ٣
 الثاني   ٥٥،٩٤٦  احمد عبد اهللا توفيق   ٤
 
 

 
 



  الترجمة  :                               القسم   اآلداب: الكلية                الموصل: الجامعة  
  

  بكالوريوس:                                             الشهادة       صباحي: الدراسة 
  

  ٢/١٠/١٩٩٣ في ٤٧٨٣:          رقم وتاريخ األمر الجامعي         ١٩٩٣ -١٩٩٢:سنة التخرج 
  
  
 الدور الدرجة  ت

 الثاني ٦٤،٦١١ عيسى صالح شيتى ١
 الثاني ٦٤،٣٣١ اقبال عدالن ٢
 الثاني ٥٩،٠٩٢ نديم محمد احمد ٣
 الثاني ٥٩،٠٤٩ منى ملك يزدن ٤
 الثاني ٥٨،٢٩٤ اقدام صالح سليمان ٥
 الثاني ٥٧،٨١٦ خالدة نجم عبداهللا ٦
 الثاني ٥٧،٧٠٥ امامة محمد قاسم ٧
 الثاني ٥٧،٥٦٥ نصر الدين محمد سليم ٨
 الثاني ٥٣،٦٤٥ يونس علو حسين عثمان ٩
 الثاني ٥٣،٦٢٥ هاني محمد جاسم  ١٠

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الفرنسي:                         القسم   اآلداب: الكلية                الموصل: الجامعة 
 

  بكالوريوس:                 الشهادة                    الدور الثاني  صباحي: الدراسة 
  

  ٢/١٠/١٩٩٣في   ٤٧٨٣:     رقم وتاريخ األمر الجامعي ١٩٩٣-١٩٩٢: سنة التخرج 
  

 الدور الدرجة االسم الثالثي ت
 الثاني ٦٨و٠٢٤ غضبان احمد ابراهيم  ١
 الثاني ٦٤و٠٩٧ صميم صالح احمد  ٢
 الثاني ٥٨و٣٩٠ مصطفى احمد خلف ٣
 الثاني ٥٧و٩٠٢ جالل حيدر علي ٤
 الثاني ٥٧و١٢١ ناضم نجم يونس  ٥
 الثاني ٥٦و ٤٦٣ حسين علي حسين  ٦
 الثاني ٥٥و٥٦٤ محمود محمد غضبان  ٧
 الثاني ٥٥و٣٦٦ احمد حسين علي  ٨
 الثاني ٥٤و٩٠٢ اياد شيت صالح  ٩
 انيالث ٥١و٩٢٦ جرجيس يونس رمضان ١٠

 
 
 
 
 
 
 



  اللغة االنكليزية: اآلداب                  القسم :                         الكلية الموصل:  الجامعة 
  

  سبكالوريو: صباحي                                                          الشهادة : الدراسة 
  

  ٢/١٠/١٩٩٣ في ٤٧٨٣ر الجامعي                      باألم١٩٩٣-١٩٩٢: سنة التخرج 
  

  الدور  الدرجة  االسم الثالثي  ت
  الثاني  ٦٤٫٣٩٥  جميلة صالح شريف  .١
  الثاني  ٦٣٫٦٨  سامر عدنان حنا  .٢
  الثاني  ٦١٫٢٩٤  مناهل حسن علي  .٣
  الثاني  ٦٠٫٨٠٤  انفال قاسم يحيى  .٤
  الثاني  ٥٨٫٢٨٧  ابرهيم عبد حسن  .٥
  الثاني  ٥٧٫٦٥٦  جميل آريت بهرو  .٦
  الثاني  ٥٧٫٠٨٣  شلير عبد اهللا علي  .٧
  الثاني  ٥٦٫٨٨  احالم حسين علي  .٨
  الثاني  ٥٦٫٤٥  عدنان عبد الجبار خضر  .٩
  الثاني  ٥٥٫٩٩٨  ستار منوجر فتاح .١٠
  الثاني  ٥٥٫٧٩٤  يونس حسن علي .١١
  الثاني  ٥٥٫٧٠٤  مهدية شفيق سعيد .١٢
  الثاني  ٥٥٫٦٥٧  صبا عبد اهللا فتحي .١٣
  الثاني  ٥٥٫٤٠٥  يل عبدحاضر دخ .١٤
  الثاني  ٥٥٫١٩٥  ممدوح محمد بشير .١٥
  الثاني  ٥٥٫٠٨٤  قاسم حمود حسن .١٦
  الثاني  ٥٤٫٥١٢  ساهرة احمد عياد  .١٧
  الثاني  ٥٤٫١٨٦  يمامة سالم عبد اهللا .١٨
  الثاني  ٥٢٫٤٣٢  سلوى نعمان عبد الرحمن .١٩
  الثاني  ٥١٫٨٧٣  عبد الخالق ابراهيم .٢٠

 





  التاريخ:اآلداب                       القسم :الموصل                              الكلية:الجامعة
  

  سبكالوريو:صباحي                                                 الشهادة :الدراسة 
  

  ٢/١٠/١٩٩٣ في ٤٧٨٣: رقم وتاريخ األمر الجامعي        ١٩٩٣-١٩٩٢:سنة التخرج
  

  الدور  الدرجة  ثياالسم الثال  ت
 األول  ٥٦،٩٦٦   صالح اخليف محمد  ١
 


