
  



   التاريخ:                     القسماآلداب:   الكلية             الموصل          : الجامعة  

 سالبكالوريو:                    الشهادة                             الصباحية    : الدراسة 

     الدور االول
 في  ٣٧١٠: ر الجامعي  رقم و تأريخ األم                ١٩٩٠-١٩٨٩: سنة التخرج

٢٨/٦/١٩٩٠  
                                    

 ت االسم الثالثي الدرجة الدور

 ١ كرفان محمد احمد 80.890 األول

 ٢  ياسين شهاب شكري 79.625 األول

 ٣  يونس ذنون احمد 77.802 األول

 ٤  غانم عبد اهللاهدى 77.333 األول

 ٥   علي حمهبيستون 75.833 األول

 ٦ عبد المعبود برغش محمد 75.729 األول

 ٧ بشرى هاشم جمعة 75.333 األول

 ٨ فاطمة محمد حسن 74.750 األول

 ٩ محمد سالم عباس 73.562 األول

 ١٠ ايمان اسماعيل علي 73.500 األول

 ١١  سالم جمعة خضر 72.500 األول

 ١٢ محمد احمد محمد 71.875 األول

مزهير موسى كاظ 71.416 األول  ١٣ 

 ١٤ حسن عثمان عبد اهللا 70.812 األول

 ١٥ شهلة محمد محمود 70.270 األول

 ١٦ محمد تايه جاسم 69.583 األول

 ١٧ مزعل ذياب محمد 96.291 األول

 ١٨ احمد بدر وفيق 69.270 األول

 ١٩ عبد اهللا خضر سلطان 69.145 األول

 20 حبيب حميد شاهر 69.125 األول

 21  يونس حسنفرحان 68.854 األول

 22 توركان عادل شكور 68.833 األول

 23 حيدر رمضان حسين 68.791 األول

 24 سالم سعد اهللا جاسم 68.312 األول

 25 حنة عزو دانيال 68.166 األول

 26 عبد الغفور محسن عزيز 68.125 األول



 27 وفاء بطرس قرياقوس 67.979 األول

 28 امين رشيد هفت 67.958 األول

ولاأل  29 زياد احمد محمد 67.729 

 30 حنان حميد مجيد 67.708 األول

 31 صالح اسماعيل يونس 67.500 األول

اردني/يونس احمد عقلة 67.416 األول  32 

 33 سليمان فاضل احمد 67.312 األول

 34 فاروق وعد يونس 67.285 األول

ة حسن طلعتلميع 67.270 األول  35 

ايفبسمان حسن ن 67.208 األول  36 

 37 عباس حعفر عباس 67.00 األول

 38 شهالء فتحي يونس 66.916 األول

 39 عماد بولص فرنسو 66.895 األول

 40 نازدار كريم شهاب 66.583 األول

هلة ذنون توفيقن 66.416 األول  41 

 42 صونا حسن نكتاش 66.395 األول

 43 شعبان محمد احمد 66.312 األول

حسن جعفرفاضل م 66.285 األول  44 

 45 عباس دنيف عباد 65.958 األول

 46 هاشم خلف خضر 65.854 األول

 47 خديجة طه صالح 65.687 األول

 48 قيس عبد اهللا سليمان 65.219 األول

حسون ياسينفالح  64.604 األول  49 

 50 زيان عزيز محمود 64.562 األول

 51 فاضل جاسم محمد 64.145 األول

لد شكر محمودخا 64.062 األول  52 

 53 يونس خلف قادر 63.708 األول

 54 احمد سرحان الجنابي 63.562 األول

 55 شلير انور غريب 63.437 األول

 56 علمدار محمد احمد 63.145 األول

 57 عادل دون مطلب 62.625 األول

 58 حازم عمر احمد 62.416 األول



 59 شعبان توفيق محمد 62.395 األول

 60 اخالص عبد الرزاق محمود 62.166 األول

 61 نادية موفق شفيق 61.916 األول

 62 عباس حيدر محمد 61.833 األول

 63 عبد السالم صالح رضوان 61.416 األول

 64 جنان حازم عزيز 61.333 األول

 65 خلف احمد علو 61.350 األول

 65 ناظم نامق احمد 61.350 األول

آاظم محمد عبدالحسين  61.166 األول  66 

 67  بالل عواد حمادي 59.729 األول

 68 نايف عبد نايف 58.937 األول
  

.مع وجود حالة واحدة مكررة) ٦٩(عدد الخريجين:مالحظة



  اللغة االنكليزية: اآلداب                    القســـم :         الكلية الموصـل               : معة الجا
  سبكالوريو:                                                          الشهادة          ةالصباحي: الدراسة 

  الدور االول
 في  ٣٧١٠:     رقم و تأريخ األمر الجامعي              ١٩٩٠-١٩٨٩: سنة التخرج

٢٨/٦/١٩٩٠  
  

  الدور  الدرجة  االسم الثالثي  ت

  األول   ٨٦٫٧٠٢  اسماء امين حسين ١

 األول  ٧٧٫٣٤٠  رعد محمود عبو ٢

 األول  ٧٦٫٤٦٨  حازم حامد شهاب ٣

 األول  ٧٥٫٠٨٥  سلمان شيرآو محمد ٤

 األول  ٧٤٫٣٤٠  احمد عزاوي يحيى ٥

 األول  ٧٤٫٠٠  عالية طه محمد ٦

 األول  ٧٣٫٨٧٢  اوات محمد يوسف ٧

 األول  ٧٣٫٢٣٤  علي طارق سعيد ٨

 األول  ٧٢٫٨٧٢  نعمت فتحي فاضل ٩

 األول  ٧٢٫٨٧٢  )مكرر(نعم آمال سعيد ٩

 األول  ٧٢٫١٩١  ابتسام نذير حميد 10
 األول  ٧٢٫١٩١  )مكرر(جالل حكمت عبد القادر ١٠

 األول  ٧٢٫٠٨٥  غادة عبد اهللا محمد 11
 األول  ٧١٫٧٢٣  صادق ابراهيم يوسف 12
 األول  ٧١٫٣٦١  زياد سالم ابراهيم 13
 األول  ٧١٫٣١٩  روئيل مرقس شماس 14
 ولاأل  ٧٠٫٧٠٢  نقاء عبداهللا نجم 15
 األول  ٧٠٫١٢٧  ايهاب مال اهللا حسين 16
 األول  ٧٠٫٠٠  ريبوار احمد حمه 17
 األول  ٦٩٫٨٧٢  حسين محمد احمد 18
 األول  ٦٩٫٨٥١  آنعان اسعد رضا 19
 األول  ٦٩٫٤٤٦  هاني نيسان روفائيل 20
 األول  ٦٩٫١٠٦  جوليان بنيامين آورآيس 21
 األول  ٦٨٫٣١٩  حذام واصل محمدعلي 22
 األول  ٦٨٫١٩١  ليل عيسىحسام خ 23
 األول  ٦٨٫٠٢١  امنة عبدالمحسن محمد 24
 األول  ٦٧٫٩١٥  شوقي محمود آامل 25
 األول  ٦٧٫٧٤٤  قاسم فايح حسن 26
 األول  ٦٧٫١٧٠  فائق عمر علي 27
 األول  ٦٦٫٨٠٨  زينب محمد شريف 28
 األول  ٦٦٫٥١٠  ضحى سالم حماد 29
 األول  ٦٦٫٠٦٣  نشوان سليم احمد 30
 األول  ٦٥٫٦٨٠  رى حنا عبو بش 31



 األول  ٦٥٫٦٨٠  )مكرر(رضوان عقلة ضيف اهللا 31
 األول  ٦٥٫٦٦٠  عادل فاضل محمود 32
 األول  ٦٥٫٤٦٨  سهند طاهر بكر 33
  األول  ٦٤٫٧٤٤  هيفاء عبدالمحسن محمد 34
 األول  ٦٤٫٦١٧  صالح مطر خلف 35
 األول  ٦٤٫٤٢٥  جوتيار جمال سعيد 36
 األول  ٦٤٫٠٦٣  جهاد آامل ضيف 37
 األول  ٦٣٫٨٠٨  بختيار ظاهر مرزا 38
  األول  ٦٣٫٤٢٥  رواء فخر الدين ايوب 39
 األول  ٦٣٫٣٨٣  سمية يوسف نوري 40
 األول  ٦٣٫٢١٢  عالء يعقوب يوسف 41
 األول  ٦٣٫٢١٢  )مكرر(بان محمود ابراهيم 41
 األول  ٦٣٫٠٦٣  نهلة سبهان سلطان  42
 األول  ٦٢٫٨٥١  سكينة حسين احمد 43
 األول  ٦٢٫٧٤٥  هازة حمد امين 44
 األول  ٦٢٫٣٦١  عزيز حسين آريم 45
 األول  ٦٢٫٠٦٣  روشن عبدالسالم محمد 46
 األول  ٦٢٫٠٠٠  علي باقر سلمان  47
 األول  ٦١٫٨٠٨  اآنس شموئيل سادة 48
 األول  ٦١٫٣٦١  لقمان محمد امين 49
 األول  ٦١٫٢٣٤  صباح حسين علي 50
 ولاأل  ٦١٫١٠٦  هند طارق يونس 51
 األول  ٦١٫٠٤٢  هيثم سميح عبد 52
 األول  ٦٠٫٩٣٦  احمد صالح ارشيد 53
 األول  ٦٠٫٩١٤  سمر هاشم حمودي 54
 األول  ٦٠٫٧٨٧  ايمان نايف يونس 55
 األول  ٦٠٫٧٠٢  عبد اهللا عايد الطالق 56
 األول  ٦٠٫٣٦١  حمه رضا حمه 57
 األول  ٦٠٫٢١٢  هالة عبد الواحد سعد اهللا 58
 األول  ٦٠٫١٧٠  خدررستو مولود  59
 األول  ٦٠٫١٧٠  )مكرر(سهرنج محمد قادر 59
 األول  ٥٩٫٨٢٩  جواد عبد الكاظم علوان 60
 األول  ٥٩٫٢٣٤  بشيوان مصطفى سعيد  61
 األول  ٥٨٫٧٤٤  نزار عزيز منصور 62
  األول  ٥٨٫٣٤٠  صباح عبد الرحمن ابراهيم 63
 األول  ٥٨٫٠٤٢  عبد اهللا حمه آاآه رش 64
 األول  ٥٧٫٠٣٨   احمدشهلة مجيد 65
 األول  ٥٧٫٢١٢  محمد عبدالرزاق مام احمد 66
 األول  ٥٦٫٣٦١  خديجة محمد احمد 67
 األول  ٥٣٫٨٥١  مها احمد حجي 68

 
 وجود خمس حاالت مكررةمع) ٧٣(د الخريجين عد:مالحظة



       الخدمة االجتماعية:م  القساآلداب                    :ليةالموصل                              الك:الجامعة
    االول\ الدور بكلوريوس      :                    الشهادة صباحي                             :الدراسة 

 يف٣٧١٠:  رقم و تأريخ األمر الجامعي                ١٩٩٠-١٩٨٩ - :سنة التخرج
٢٨/٦/١٩٩٠  

  
  الدور   الدرجة  االسم الثالثي  ت
 األول  ٨٥٫٣٢  لطانشذى حسين س  ١
 األول  ٧٨٫٠٢  نادية صباح محمود  ٢
 األول  ٧٧٫٥٣  هالة فالح احمد  ٣
 األول  ٧٧٫٥٣  مهاآاظم عطية  ٣
 األول  ٧٧٫٤١  ندى خليل محمود  ٤
 األول  ٧٧٫٧٢  ابتهال عبد الجواد آاظم  ٥
 األول  ٧٢٫٧٤  ايات درويش حامد  ٦
 األول  ٧٢٫٣٠  باسمة فارس محمد  ٧
 األول  ٧١٫٩٠   نجوى طاهر محمد    ٨
 األول  ٧١٫٣٤  منى محمد رمضان  ٩
 األول  ٧١٫٠٩  فيحاء عبد رشيد  ١٠
 األول  ٧٠٫٧٤  محمد حمدون عبد  ١١
 األول  ٦٩٫٥٨  عبد الستار احمد علي  ١٢
 األول  ٦٨٫٧٩  نشوان سامي بولص  ١٣
 األول  ٦٧٫٣٧  عزيز خضير عاصي  ١٤
 األول  ٦٦٫٣٢  اياد عويد سعيد  ١٥
 األول  ٦٦٫٠٦  نباسمة حمادي سلطا  ١٦
 األول  ٥٦٫٥٣  نهى علي عبد المجيد  ١٧
 األول  ٥٦٫٣٩  اسماعيل حسين يوسف  ١٨
 األول  ٦٥٫٣٠  علي عبداهللا يوسف  ١٩
 األول  ٦٣٫٥١  انعام محمد علي  ٢٠
 األول  ٦٢٫٦٢  حسن مصطفى محمد  ٢١
 األول  ٦١٫٠٦  قاسم حميد ابراهيم  ٢٢
 األول  ٦٠٫٤٤  نعيم ارهيف ضحي  ٢٣
 األول  ٥٨٫٤٦  وي محمد احمد مصطا  ٢٤
 األول  ٥٨٫٢٠  علي رشيد صفو  ٢٥

   وجود حالة واحدة مكررة٢٦عدد الطالب \مالحظة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  اللغة الفرنسية     : القسم اآلداب                    :ليةالموصل                              الك:الجامعة
  سبكالوريو:     الشهادة                     صباحي                            :الدراسة 

   االول \الدور 
  ٢٨/٦/١٩٩٠ي ف٣٧١٠: الجامعي      رقم وتأريخ األمر           ١٩٩٠-١٩٨٩ -: سنة التخرج

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الدور الدرجة االسم  الثالثي ت
 األول ٨٢٫٨٥ يقظان محمد سعيد ١
 األول ٨١٫٣٢ هيثم آورآيس ابراهيم ٢
 األول ٨٠٫٤٢ علي محمود حسن  ٣
 األول ٧٣٫٧٣ حيمنى عبوش عبد المسي ٤
 األول ٦٦٫٢٦ جاسم مجيد خضر ٥
 األول ٦٥٫٦٥ وصال سليم علي ٦
 األول ٦٤٫٧٩ محجمد انور ذنون ٧
 األول ٦٣٫٥٥ صالح حسين صقر ٨
 األول ٦٢٫٦١ محمد يحيى ابراهيم ٩
 األول ٦٢٫٤٤ محمد حازم ياسين ١٠
لاألو ٦١٫٦١ نائل عمر امين ١١  
 األول ٦١٫١٠ هند عبد اهللا محمد  ١٢
 األول ٦٠٫٨٥ ادريس سليمان احمد ١٣
 األول ٦٠٫٨١ غادة طه شهاب ١٤
 األول ٦٠٫٤٤ عارف محمود احمد ١٥
 األول ٦٠٫٠٠ محمد علي حازم ١٦
 األول ٥٩٫٨٥ وفاء عبد الجبار صالح ١٧
 األول ٥٨٫٦٥ نزار احمد نوزت ١٨
ولاأل ٥٨٫٢٨ رعد صبيح ججي ١٩  
 األول ٥٧٫٢٢ محمد جاسم حمادي ٢٠
 األول ٥٥٫٣٤ ازهار محمد مجوي ٢١
 األول ٥٤٫٦٣ زيد ذنون حسن ٢٢



 
  الترجمة     : القسم اآلداب                    :ليةالموصل                              الك:الجامعة

  سبكالوريو:     الشهادة                    صباحي                             :الدراسة 
   االول \الدور 

  ٢٨/٦/١٩٩٠ي ف٣٧١٠: الجامعي      رقم وتأريخ األمر           ١٩٩٠-١٩٨٩ -: سنة التخرج
  

 الدور الدرجة االسم الثالثي ت
 األول ٨٦٫٧٠٤ نائل ادراوس مروآي ١
 األول ٨٣٫٥٩٠ حكمت عمر قادر ٢
 األول ٨١٫٢٢٧ عصام يوسف بولص ٣
 األول ٨٠٫٥٤٥ حازم عباس جبر ٤
 األول ٧٩٫٣٦٣ ماثر حازم ذنون ٥
 األول ٧٤٫٥٢٢ ايمان فخري علي ٦
 األول ٧٣٫٨٨٦ بنان بدري اوانيس  ٧
 األول ٧٣٫٤٥٤ هاني نمرود يوحنا  ٨
 األول  ٧٣٫١٥٨  ميادة سعيد محمد  ٩
 األول  ٧١٫٤٠٨  حنان محمد سالم  ١٠
 األول  ٧٠٫٩٩٩  هوشيار يوسف توما  ١١
 األول  ٧٠٫٩٠٨  عماد عيدان جبر  ١٢
 األول  ٧٠٫٥٩٠  لبنى عبد العزيز احمد  ١٣
 األول  ٧٠٫٣٤٩  ايفلين زيا هرمز  ١٤
 األول  ٦٩٫٥٢٢  ربيع هاشم محمد  ١٥
 األول  ٦٨٫٩٣١  ادمون ياور عنتر  ١٦
 األول  ٦٨٫٨١٧  اآرم خليل امين  ١٧
 األول  ٦٨٫٧٤٩  نهاية محمد صالح  ١٨
 األول  ٦٧٫٩٣١   طهمحمد ابراهيم  ١٩
 األول  ٦٧٫٥٦٧  آلوديا حمو درويش  ٢٠
 األول  ٦٧٫٢٩٥  عهود بطرس آورآيس  ٢١
 األول  ٦٧٫٢٢٧  خالد محمد محمود  ٢٢
 األول  ٦٧٫١٨١  آروان يونان يوسف  ٢٣
 األول  ٦٧٫٠٢٢  مصرية فاضل عمر  ٢٤
 األول  ٦٦٫٥٩٠  راآان ذياب حسن  ٢٥
 األول  ٦٥٫٤٩٩  مارينا هرمز ماميا  ٢٦
 األول  ٦٥٫٢٠٤  براهيم عزيز عبد اهللا  ٢٧
 األول  ٦٥٫١٥٨  هيثم سعود ججو  ٢٨
 األول  ٦٤٫٤٥٤  جمال جالل علي  ٢٩
 األول  ٦٤٫٢٤٩  سهاد امان اهللا عزيز  ٣٠
 األول  ٦٤٫٠٦٨  اراز اسعد نوري  ٣١
 األول  ٦٤٫٠٤٥  فائز سليمان داود  ٣٢
 األول  ٦٣٫٨٨٦  آازاو فاتح معروف  ٣٣
 األول  ٦٣٫٧٩٥  محمد سامي خليل  ٣٤
 األول  ٦٣٫٧٤٩  ماجدة محمد نجم  ٣٥
 األول  ٦٣٫٧٤٩  رغدان عبد المحسن  ٣٦
 األول  ٦٣٫٤٥٤  زياد سالم وليد  ٣٧
 األول  ٦٢٫٩٠٩  صبا احمد شفاء  ٣٨
 األول  ٦٢٫٦٣٦  غازي مصطفى  ٣٩



 األول  ٦٢٫٥٩٠  انعام شهاب احمد  ٤٠
 األول  ٦٢٫٢٩٥  آاميران عثمان علي  ٤١
 األول  ٦٢٫١٨٠  مها يونس محمد  ٤٢
 األول  ٦١٫٩٥٤  هاني ايو متي  ٤٣
 األول  ٦١٫٧٩٥  غانم حسن عطية  ٤٤
 األول  ٦١٫٥٦٨  ايفان عبد المسيح ايشو  ٤٥
 األول  ٦١٫٤٩٩  ايمان شليمون عوديش  ٤٦
 األول  ٦١٫٤٩٩  )مكرر(اياد حسين محمد  ٤٦
 األول  ٦١٫٢٤٩  حيدر فاضل نجم  ٤٧
 األول  ٦٠٫٩٠٨  صبرية احمد عبد اهللا  ٤٨
 األول  ٦٠٫٨١٨  اسم موشي حناب  ٤٩
 األول  ٦٠٫٦١٣  باسمة مرقس صبحي  ٥٠
 األول  ٦٠٫٢٩٥  زهور محمد صالح  ٥١
 األول  ٥٩٫٨١٧  وعد ايوب نبوش  ٥٢
 االول  ٥٩٫٨١٧  احمد عبد اهللا فرج  ٥٣
 األول  ٥٩٫٢٢٦  بسمان ادريس محمد  ٥٤
 األول  ٥٨٦١٣  نداء محمد صديق  ٥٥
 األول  ٥٨٫٤٧٦  ثامر شمعون هرمز  ٥٦
 األول  ٥٨٫٤٣١  خضير الياس عبدوش  ٥٧
 األول  ٥٨٫٤٠٨  احالم عبد الكريم داود  ٥٨
 األول  ٥٨٫٢٧٢  بشار صالح يحيى  ٥٩
 األول  ٥٧٫٣٦٣  نسمة مال اهللا ججو  ٦٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  لعربية              القسم اللغة ااآلداب:                        الكليةلجامعة الموص
  بكالوريوس:الشهادة                    صباحي:الدراسة 

 في  ٣٧١٠:      رقم و تأريخ األمر الجامعي             ١٩٩٠-١٩٨٩: لتخرجسنة ا
٢٨/٦/١٩٩٠ 

  
  الدور  الدرجة  االسم الثالثي  ت
  األول  ٨٥٫٦١٧  هدى سعيد فتحي  ١
 األول  ٨٥٫٤٠٤  ايمن توفيق عبد اهللا  ٢
 األول  ٨٣٫٧٨٧  رياض برهان نصر  ٣
 األول  ٨٣٫١٤٨  هلة سبهان سلطانش  ٤
 األول  ٧٩٫٥٩٥  ايمان محمود حمد  ٥
 األول  ٧٨٫٨٥١  جمال عبد الحافظ طه  ٦
 األول  ٧٨٫٥٥٣  منى عبد الرزاق محمود  ٧
 األول  ٧٨٫٤٨٩  آزاد عبدول رشيد  ٨
 األول  ٧٨٫٤٠٤  امل الياس يونس  ٩
 األول  ٧٧٫٩٧٨  فيحاء عبد الكريم حمدون  ١٠
 األول  ٧٧٫٩١٤  علي شاحوذ رجب  ١١
 األول  ٧٧٫٦١٧  ساالر جالل عبد اهللا  ١٢
 األول  ٧٧٫٥١٠  افراح عبد محمود  ١٣
 األول  ٧٦٫٩٣٦  حسن طاهر عيسى  ١٤
 األول  ٧٦٫٩١٤  سهام شريف اسماعيل  ١٥
 األول  ٧٥٫٥٣١  آمال اسماعيل مصطفى  ١٦
 األول  ٧٥٫٣١٩  محمد احمد موسى   ١٧
 األول  ٧٥٫١٧٠  وعد محمد احمد  ١٨
 األول  ٧٤٫٨٥١   طاهر محمدآراما  ١٩
 األول  ٧٤٫٨٥١  )مكرر(نفلة محمود حسين  ١٩
 األول  ٧٤٫٠٢١  منى عبد الكريم حمدون  ٢٠
 األول  ٧٣٫٨٠٨  حازم محمد علي  ٢١
 األول  ٧٣٫٧٨٧  منى ادريس ذنون  ٢٢
 األول  ٧٣٫٣٦١  ساعد خلف احمد  ٢٣
 األول  ٧٣٫٣٤٠  ابراهيم محمود محمد  ٢٤
 األول  ٧٢٫٨٠٨  رمضان علي عبود  ٢٥
 األول  ٧٢٫٨٠٨  )مكرر(نواف الياس حسن  ٢٥
 األول  ٧٢٫٧٠٢  اسامة محمد عليان  ٢٦
 األول  ٧٢٫٦٨٠  آرامة يحيى قاسم  ٢٧
 األول  ٧٢٫٣٨٢  علي خير الدين جواد  ٢٨
 األول  ٧٢٫١٢٧  هشام محمود شيت  ٢٩
 األول  ٧١٫٦١٧  محمد فتحي سلطان  ٣٠
 األول  ٧١٫٤٨٩  مادح محمد عمر  ٣١
 األول  ٧١٫٢٥٥  م حسانيعامر سال  ٣٢
 األول  ٧١٫٢١٢  علي صالح ياسين  ٣٣
 األول  ٧١٫٠٨٥  اسماعيل عبد المجيد حسين  ٣٤
 األول  ٧٠٫٩٣٦  ايمان محمد نذير حسين  ٣٥
 األول  ٧٠٫٩٣٦  )مكرر(حكمت حسن يونس  ٣٥



 األول  ٧٠٫٧٦٥  عبد الهادي عبد الكريم احمد  ٣٦
 األول  ٧٠٫٥١٠  ابراهيم حمزة ابراهيم  ٣٧
 األول  ٧٠٫١٧٧  اسم احمد يونسق  ٣٨
 األول  ٧٠٫٠٠٠  احمد ياسين سليم  ٣٩
 األول  ٦٩٫٦١٧  اشواق جرجيس احمد  ٤٠
 األول  ٦٩٫٥٩٥  ياسر يونس حسن  ٤١
 األول  ٦٩٫٤٢٥  سناء شكر محمود  ٤٢
 األول  ٦٨٫٨٩٦  ميان جميل محمود  ٤٣
 األول  ٦٨٫٨٠٨  ياياد حسين محمد عل  ٤٤
 األول  ٦٨٫٥٥٣  انتصار عبد الجبار زيدان  ٤٥
 األول  ٦٨٫٤٦٨  جاسم محمد حمزة  ٤٦
 األول  ٦٨٫٢٥٥  صالح ساعد محمد  ٤٧
 األول  ٦٨٫١٤٨  عادل محمود يونس  ٤٨
 األول  ٦٨٫٠٦٣  ادريس حيدر ابراهيم  ٤٩
 األول  ٦٧٫٨٧٢  ادريس ابراهيم احمد  ٥٠
 األول  ٦٧٫٨٥١  عدنان فاضل احمد  ٥١
 األول  ٦٧٫١٩١  نشوان سامي عبد الرحمن  ٥٢
 األول  ٦٦٫٩١٤  زياد محمد عبد الفتاح  ٥٣
 األول  ٦٦٫٦٣٨  حيدر محمد سليمان  ٥٤
 األول  ٦٦٫٤٤٦  هيفاء بدر فتحي  ٥٥
 األول  ٦٦٫٣٥٥  شذى ذنون عبد الرزاق  ٥٦
 األول  ٦٥٫٧٤٤  انعام عبد القادر احمد  ٥٧
 األول  ٦٥٫٧٤٤  )مكرر(ناهدة رمضان احمد تمر  ٥٧
 األول  ٦٥٫٥٩٥  عدنان حمد جاسم  ٥٨
 األول  ٦٤٫٩٥٧  جاسم محمد حسين  ٥٩
 األول  ٦٤٫٩٣٦  سربست سالم ابراهيم  ٦٠
 األول  ٦٤٫٨٧٢  نور الهدى قاسم محمد  ٦١
 األول  ٦٤٫٤٢٥  احمد عبد الجبار عبد اهللا  ٦٢
 األول  ٦٤٫٢٧٦  عزت محمود محمد  ٦٣
 األول  ٦٤٫٢٥٥  محمد قاسم عبد اهللا  ٦٤
 األول  ٦٤٫٠٢١  حبيب صالح احمد  ٦٥
 األول  ٦٣٫٨٠٨   خلفجمعة جاسم  ٦٦
 األول  ٦٣٫٠٠٠  شفاء عبد الكريم قاسم  ٦٧
 األول  ٦٢٫٨٥١  حسين يونس خلف  ٦٨
 األول  ٦٢٫٧٤٤  سالم جاسم شاهر  ٦٩
 األول  ٦٢٫٦٥٩  شهاب احمد محمد  ٧٠
 األول  ٦٢٫٥٩٥  خلف حسين عكاب  ٧١
 األول  ٦٢٫٥٥٣  علي زعيان محمد  ٧٢
 األول  ٦٢٫٥١٠  آرم محمد طاهر  ٧٣
 األول  ٦٢٫٢١٢  ي احمدشذى فتح  ٧٤
 األول  ٦٢٫١٤٨  آنعان فيصل حسن  ٧٥
 األول  ٦٢٫٠٤٢  هدار صبحي هرمز  ٧٦
 األول  ٦١٫٨٠٨  سلمان احمد محمد  ٧٧
 األول  ٦١٫٠٨٥  احمد يونس محمد  ٧٨
 األول  ٦٠٫٨٧٢  عبود علك خضير  ٧٩
 األول  ٦٠٫٢٩٧  يسرى صالح محمد  ٨٠



 األول  ٥٩٫٣٤٠  حاتم حسين علي  ٨١
 األول  ٥٩٫٢٣٤   حشرفواز جاسم  ٨٢
 األول  ٥٩٫١٤٨  ناهل شاآر يحيى  ٨٣
 األول  ٥٩٫٠٠٠  جمعة محمد علي  ٨٤
 األول  ٥٨٫٠٨٥  علي حسين علي عمر  ٨٥
 األول  ٥٨٫٦٥٩  انيس سعيد ساجت  ٨٦
 األول  ٨٥٫٩٣٦  عبد اهللا الياس حمو  ٨٧
 األول  ٥٧٫٠٠٠  عذراء نوري فيض اهللا  ٨٨
 األول  ٥٦٫٧٢٣  ناظم محمد شبيب  ٨٩

  مع وجود اربع حاالت مكررة٩٣ الخريجون :حظةمال 





  الموصل: الجامعة           اآلداب   :       الكلية                      الترجمة: القسم 

  بكالوريوس:  الشهادة                                                            صباحي    : الدراسة 
  ١١/١٠/١٩٩٠ في  ٦٠٨٦     رقم وتاريخ األمر الجامعي      ١٩٩٠-١٩٨٩:سنة التخرج

 الدور الدرجة االسم الثالثي ت

 الثاني 73.06 نشوان محمود عبد ١

 الثاني 63.95  ميسون عبد السالم عبد اهللا ٢

 الثاني 63.72  محسن عليوي محمد ٣

 الثاني 63.47  صفاء الدين مدلل ٤

 الثاني 63.11  رزكار عمر علي ٥

 الثاني 62.81  اديرسول ه ٦

 الثاني 61.56 عيسى عبد الحميد ٧

 الثاني 61.04  سميرة انويا داود ٨

 الثاني 60.90  فوزي محمود الياس ٩

 الثاني 60.86  جعفر صادق حعفر ١٠

 الثاني 60.74  عبير نوفل علي ١١
 الثاني 60.72   ابراهيماقبال حمودي 12
 الثاني 60.18  حجي عبد اهللا جاسم 13
 الثاني 60.04  الر كريم جمعةسا 14
 الثاني 59.79  صفوان خالد حميد 15
 الثاني 59.47  ماجدة اسماعيل عبو 16

 الثاني  ٥٩,٤٣  رويدة عزيز يوسف ١٧

 الثاني  ٥٩,٣٨  علي عبد الحق احمد ١٨

 الثاني  ٥٩,٢٠  كاميران كامل حميد ١٩

 الثاني  ٥٨,٨٤  عادل محمد احمد ٢٠

 الثاني  ٥٨,٧٩  مريم ايشيعيا سورا ٢١

 الثاني  ٥٨,٤٩  احمد صالح مولود ٢٢

 الثاني  ٥٨,٤٧  قيس جاسم حمادي ٢٣

 الثاني  ٥٨,٢٧  رياض كاظم حسين ٢٤

 الثاني  ٥٧,٧٤  بتول علي حسين ٢٥

 الثاني  ٥٧,٢٠  ورقاء محمد امين ٢٦

 الثاني  ٥٧,١١  شذى عز الدين ٢٧

 الثاني  ٥٦,٦٣  سناء سالم سلطان ٢٨



 الثاني  ٥٦,٤٥  نجلة جمعة حسين ٢٩

 الثاني  ٥٦,٢٧  رائدة محمد غزال ٣٠

 الثاني  ٥٦,٢٢  اخالص احمد محمد ٣١

 الثاني  ٥٥,٧٧   جميل مصطفىجينه ر ٣٢

 الثاني  ٥٥,٧٧  عامرة عزيز حسن ٣٣

 الثاني  ٥٥,٤٩  زهرة محمد سلطان ٣٤

 الثاني  ٥٥,٢٠  احمد محمد طه ٣٥

 الثاني  ٥٥,١١  هناء نجيب يحيى ٣٦

 الثاني  ٥٤,٠٦  نبيل بطرس عزيز ٣٧



  اللغة االنكليزية: اآلداب                    القســـم : الموصـل                      الكلية : الجامعة 
  سبكالوريو: الصباحية                                                                الشهـادة : الدراسة 

  ١١/١٠/١٩٩٠ في  ٦٠٨٦ريخ األمر الجامعي          رقم وتا١٩٩٠-١٩٨٩:سنة التخرج
  

  الدور  الدرجة  االسم الثالثي  ت

  الثاني  ٧٣٫٠٢١  روشن عبد الرحمن  ١
 الثاني  ٦٤٫١٠٦  زليخة ناظم قادر  ٢
 الثاني  ٦٤٫٠٢١  هيفاء فاضل حمدون  ٣
 الثاني  ٦٣٫٢٥٥  علي عزيز احمد  ٤
 الثاني  ٦٢٫٣٤٠  آزال قادر غفور  ٥
 ثانيال  ٦١٫٦٥٩  منى ولي قادر  ٦
 الثاني  ٦٠٫٤٤٦  علي مصطفى ابراهيم  ٧
 الثاني  ٦٠٫٣٤٠  آواللة رشيد محمد  ٨
 الثاني  ٦٠٫٣١٩  نوال ناصر ابراهيم  ٩
 الثاني  ٦٠٫٢٥٥  توانا غفور محمد  ١٠
   الثاني  ٥٩٫٣١٩  عمر بدل مجيد  ١١
 الثاني  ٥٩٫٠٦٣  ليلى زرقو يعقوب  ١٢
 الثاني  ٥٩٫٠٤٢  سوزان حنا ميخائيل  ١٣
 الثاني  ٥٨٫٩١٤  صلح حميدمحمود م  ١٤
 الثاني  ٥٨٫٥٩٥  احمد سعدون سليمان  ١٥
 الثاني  ٥٨٫٥١٠  جالل حمه امين  ١٦
 الثاني  ٥٨٫٤٢٥  سحر حاجم ذياب  ١٧
 الثاني  ٥٨٫٢٧٦  هدى عبد زيد  ١٨
 الثاني  ٥٧٫٥٣١  ظاهر محمد عبد  ١٩
 الثاني  ٥٧٫٤٦٨  حسن علي عباس  ٢٠
 الثاني  ٥٦٫٨٧  مشرق عبد الستار جميل   ٢١
 الثاني  ٥٦٫٨٧٢  رابعة عبد اللطيف عبد العال  ٢٢
 الثاني  ٥٦٫٦٨٠  وجدان اآرم عبد الرحمن  ٢٣
 الثاني  ٦٥٫٥٩٥  جيمن برهان مجيد  ٢٤
 الثاني  ٥٦٫٣٨٢  شمسة حسن ابراهيم  ٢٥
 الثاني  ٥٦٫٢٥٥  به سوز عبد العزيز احمد  ٢٦
 الثاني  ٥٥٫٨٠٨  نيكار اسماعيل محمود  ٢٧
 الثاني  ٥٥٫٢٣٤  خالد سمايل طه  ٢٨
 الثاني  ٥٤٫٦٣٨  برزين شابان حمه رش  ٢٩
 الثاني  ٥٤٫٣١٩  رافع حسن طاهر  ٣٠

 



  اللغة الفرنسية:اآلداب                       القسم :الموصل                              الكلية:الجامعة
  سالوريوبك:صباحي                                                 الشهادة :الدراسة 
  ١١/١٠/١٩٩٠في  ٦٠٨٦:  األمر الجامعي          رقم وتاريخ١٩٩٠-١٩٨٩:سنة التخرج

  
  الدور   الدرجة  االسم الثالثي   ت
 الثاني  ٦٦٫٥١  محمد حسين محمد عباس  ١
 الثاني  ٦٣٫٧٩  هيثم غانم احمد  ٢
 الثاني  ٦٠٫٦٥  امير شليمون نيسان  ٣
 الثاني  ٦٠٫١٠  فارس داود يوسف  ٤
 الثاني  ٥٩٫٦٣  الياس عليتحسين   ٥
 الثاني  ٥٩٫٦١  صفاء وعد اهللا ابلحد  ٦
 الثاني  ٥٩٫٣٨  علي عودة عبد اهللا  ٧
 الثاني  ٥٩٫٠٨  منتهى رشيد لفته  ٨
 الثاني  ٥٧٫٦٥  مؤيد بطرس مجيد  ٩
 الثاني  ٥٧٫٦٥  ياسر هاشم احمد  ١٠
 الثاني  ٥٦٫٨٧  برآات ابراهيم ياسين  ١١
 الثاني  ٥٢٫٩٣  حيدر صادق رشيد  ١٢

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 



  التاريخ: القسم                          اآلداب: الكلية                الموصل: الجامعة 
  وريوسلبكا:       الشهادة                                        صباحي: الدراسة 

  ١١/١٠/١٩٩٠في   ٦٠٨٦:        رقم وتاريخ األمر الجامعي ١٩٩٠-١٩٨٩:سنة التخرج

  
 

 الدور الدرجةالثالثي                      االسم  ت

 الثاني ٧٣٫٣٩ وليد مصطفى حيدر ١
 الثاني ٧٣٫٠٠٠ محمد ثلج مالح ٢
 الثاني ٧٠٫٤٥ عمر مصطفى باومر ٣
 الثاني ٦٩٫٣٥ بيداء غانم محمد ٤
 الثاني ٦٨٫٨٧ مثنى اسماعيل عبو ٥
 الثاني ٦٧٫٠٧ قاسم محمد علي ٦
 الثاني ٦٦٫٦٢ ابراهيم فيصل فرحان ٧
 الثاني ٦٥٫٥ جاسم محمد سلطان ٨
 الثاني ٦٥٫٣٣ دخيل ججي خدر ٩
 الثاني ٦٥٫٢٥ محاسن ابراهيم خليل ١٠
 الثاني ٦٤٫٥ عمر جمعة محمود ١١
 الثاني ٦٣٫٥٨ سفر حسن حسين ١٢
 الثاني ٦٣٫٠٥ عامر سعيد احمد ١٣
 الثاني ٦٢٫١٨ سعد عبيد عمران ١٤
 الثاني ٦٠٫٧٩ سوران فوزي عمر ١٥
 الثاني ٥٩٫٩٧ مؤيد محمد ياسين ١٦
 الثاني ٥٩٫٩١ حسن عبد الهادي عبد الجبار ١٧
 الثاني ٥٩٫١٧ خلف عبداهللا ناصر ١٨
 الثاني ٥٩٫٠٩ خالد عبد اهللا خالد ١٩
  الثاني ٥٨٫٦٢٥ آافية توما منصور ٢٠
  الثاني ٥٨٫١٢  سربيل عبد القادر احمد  ٢١
لثانيا ٥٨٫١٢  نوزاد وحيد محمد  ٢٢  
 الثاني ٥٧٫٩١  مرعي حسن نطاح  ٢٣
 الثاني ٥٧٫٢٥  عياض حسن علي  ٢٤
 الثاني ٥٧٫٤١  غازي آريم عبد  ٢٥
 الثاني ٥٧٫٢٠  طلب عبداهللا محمد  ٢٦
 الثاني ٥٦٫٩٧  سلوى مجيد صابر  ٢٧



  
  ماعيةالخدمة االجت:                         القسم   اآلداب: الكلية             الموصل: الجامعة 
  بكالوريوس:صباحي                                                                     الشهادة : الدراسة 

  ١١/١٠/١٩٩٠ في  ٦٠٨٦:       رقم وتاريخ األمر الجامعي ١٩٩٠-١٩٨٩:سنة التخرج
  

  الدور  الدرجة  االسم الثالثي  ت
  الثاني  ٥٦٫٨٨  فائز سامي يونس  ١
  الثاني  ٦٥٫١٣  بداهللارعد صابر ع  ٢
  الثاني  ٦٢٫٨١  مثنى عبد يحيى  ٣
  الثاني  ٦١٫٤١  آليزار محمد عمر  ٤
  الثاني  ٦٠٫٩٠  خلف فرج سبهان  ٥
  الثاني  ٥٩٫٣٢  ابراهيم خليل ابرهيم  ٦
  الثاني  ٥٨٫٦٩ صالح محمد سلطان  ٧
  الثاني  ٥٦٫٧٩  علي محمود احمد  ٨

  
  



  العربيةاللغة : القسم                    داباآل: الكلية                الموصل: الجامعة 
  بكالوريوس:   الشهادة                                           صباحي: الدراسة 

  ١١/١٠/١٩٩٠ في  ٦٠٨٦:       رقم وتاريخ األمر الجامعي ١٩٩٠-١٩٨٩:سنة التخرج
  

  الدور  الدرجة  االسم الثالثي  ت
  الثاني  ٧١٫٥٧  راسم عباس حسين  ١
 الثاني  ٦٩٫٠٢  شامل محمد شكري  ٢
 الثاني  ٦٧٫٤١  علي محمد امين  ٣
 الثاني  ٦٥٫٧٦  عناد احمد رمضان  ٤
 الثاني  ٦٣٫٨٠  قاسم هاشم سلطان  ٥
 الثاني  ٦٣٫٧٤ حسن غالم حسين  ٦
 الثاني  ٦٣٫٣١  ريكوت قادر معروف  ٧
 الثاني  ٦٢٫٩٥  اسماعيل معروف فرج  ٨
 الثاني  ٦٢٫٣٦  عبد الباسط خليل سعيد   ٩
 الثاني  ٦١٫٥٩  عبد الكريم سليمان محمد  ١٠
 الثاني  ٦١٫٤٤  محمد عباس سعيد  ١١
 الثاني  ٦١٫٣٤  صبار عطية نمرود  ١٢
 الثاني  ٦٠٫٨٩  سعيد عبد الحميد عبد  ١٣
 الثاني  ٦٠٫٥٩  عبد السالم حازم محمد  ١٤
 الثاني  ٦٠٫٠٨  ظافر علي عبد القادر   ١٥
 الثاني  ٥٩٫٦٨  عمر عبد اهللا جاسم  ١٦
 الثاني  ٥٩٫٤٦  سالم محمد مجيد  ١٧
 الثاني  ٥٨٫٧٤  بيان فريق يوسف  ١٢٨
 الثاني  ٥٧٫٥٥  جعفر عريبي جاسم  ١٩
 الثاني  ٥٦٫٨٧  فارس تمو ذياب  ٢٠

 
  


