
  



امعة الموصلج  

التاريخقسم / الصباحية الدراسة / خريجي كلية اآلداب   

)٢٠١٠-٢٠٠٩(للعام الدراسي    

ألولالدور ا  

هـ ١٤٣١/ شعبان / ٢٤م   الموافق٢٠١٠ / ٨ /٥ في ١٤١٥١/ ٩/٣٣بموجب األمر الجامعي المرقم   

 ت االسم الثالثي الدرجة الدور
 ١  اطراآان فرج عازر ميخا  الخي  ٨٦،١٣ األول

 ٢  ازهر حسن سلطان محمد الخليفة   ٨٤،٦٣١ األول

 ٣  عمر جاسم محمد احمد البو جمال   ٨٤،٣٨٥ األول

 ٤  حاتم احمد عويد شويخ   ٨٤،٠٤١ األول

 ٥  فرح اسماعيل خضر العليوي   ٨٣،٤٩ األول

 ٦  هالة احمد علي حسن الحديدي   ٨٢،٨٤٩ األول

 ٧  ي بشار فاروق عبد عمر الشكرج  ٨٢،٤١١ األول

 ٨  دعاء اياد شيت محمد الصوفي   ٨٢،٣٢٦ األول

 ٩  فواز دهوش محمد حمود الجبوري  ٨٢،٢ األول

 ١٠  رحمة غصوب بكر شيت الجراح   ٨١،٤٩٣ األول

 ١١ خليل عبد اهللا خليل ابراهيم الجبوري  ٧٩،٠٤٨ األول

 ١٢  عمار محمد خلف سالمة السبعاوي  ٧٧،٤٤٣ األول

 ١٣  ر اسماعيل نعمان العبيدي اخالص جبا ٧٧،٠٥٧ األول

 ١٤  محمد عبد الماجود احمد سلمان البدراني  ٧٦،٦٧٥ األول

 ١٥  انوار عبد العزيز محمد عبد اهللا العنزي  ٧٥،٦٦٦ األول

 ١٦  ايمن هادي فتحي علي البو اسماعيل ٧٥،٤٨٩ األول

 ١٧  موفق عبد اهللا فتحي محمود االسوادي ٧٤،٥٢٨ األول

 ١٨  دة جاسم محمد جاسم الجريسيميا ٧٤،٠٥٧ األول

 ١٩  افراح عبد االمير باقي يونس الزبيدي  ٧٤،٠٢٤ األول

 ٢٠  راغب محمد جاسم محمد الحماوي  ٧٣،٤٥٨ األول

 ٢١  هند عبد الهادي عبد الكريم عواد المحمد ٧٣،٠٣٨ األول

 ٢٢  سجى ميسر محمد شريف الدباغ  ٧٢،٩٦٦ األول
 ٢٣  حمد سعيد العبيديسيف ناظم جاسم م ٧١،٣٩٣ األول
 ٢٤  اسراء نوري قدوري خميس العبيدي ٧١،٣٢٥ األول
 ٢٥  سعد فيصل جاسم محمد العلكاوي  ٧١،٣٠٢ األول
 ٢٦  نور محمود عبد اهللا الصفو الكبيسي ٧١،٢٩٦ األول



 ٢٧  نور الدين محمد فاضل زيدان  ٧٠،٥٥٩ األول
 ٢٨  بدرية ليث عبد العزيز عبد الجبار  ٦٩،٨٧ األول
 ٢٩  سارة سعد غازي سعد اهللا  ٦٩،٦١٥ األول
 ٣٠  سعد مامش عمر الراشدي  ٦٩،٥٦٨ األول
 ٣١  احمد فائز نوح شيت الخفاف  ٦٩،٥٦ األول
 ٣٢  احمد خليل اسود حسين السبعاوي  ٦٩،٤٠٢ األول
 ٣٣  عبد محمد عبد اهللا علي الجبوري ٦٨،٩٧١ األول
 ٣٤   بسمة محمد منذر شاآر القصاب ٦٨،٩٠٧ األول
 ٣٥  نجالء فاضل عبد محمد العليوي ٦٨،٨٤٣ األول
 ٣٦  فهد سعد زهير سعيد الفيل  ٦٨،٨١٧ األول
 ٣٧  سعود سعد اهللا خلف حسن الحديدي ٦٨،٨٠٣ األول
 ٣٨  احمد محمد جاسم محمد اللهيبي  ٦٨،٥٤٤ األول
 ٣٩  نور نبيل احمد شيت العبيدي  ٦٧،٥٢٦ األول
 ٤٠  ناف محمد المزوري شنوار عبد الم ٦٥،٥١٧ األول
 ٤١  زيد محمود هالل عناز البدراني  ٦٥،٣١٦٧ األول
 ٤٢  ميسر خالد ذنون عبوش الجبوري  ٦٥،٣١٦٤ األول
 ٤٣  احمد طالل شاهر نجرس العنزي ٦٥،٠٥٥ األول
 ٤٤  عمر صبحي نوري احمد النعيمي  ٦٤،٨٤ األول
 ٤٥  هالة عطية خلف جراد السبعاوي  ٦٤،٧٨٨ األول
 ٤٦  مظهر حمادي محمود لجي اللهيبي  ٦٤،٦٠٢ األول
 ٤٧  اشرف سمير رمضان  البو خشمان  ٦٣،٥٥٧ األول
 ٤٨  صابرين ابراهيم حسن احمد الجبوري ٦٣،٤٣٩ األول
 ٤٩  ارآان عداي جاسم هيل الدليمي ٦٣،٠١٦ األول
 ٥٠  هوزان شوآت مصطفى محمد ٦٢،٨٣٩ األول
 ٥١  هالة برآات حيران الياس ٦٢٫٦٩٥ األول
 ٥٢  مهند ماهر عبد السالم الجبوري ٦٢،٤٣٩ األول
 ٥٣  خالد محيسن حسن عليوي  ٦٢،٢١١ األول
 ٥٤  وعد اهللا آمال آريم سعيد الكوراني ٦٢،٠٤٢ األول
 ٥٥ احمد فارس محمود يوسف المولى ٦١،٩٨٥ األول
 ٥٦  يوسف توفيق يوسف موسى الفرحات ٦١،٦٩ األول
 ٥٧   قاسم الراشديمحمد علي هاشم ٦١،٣٤٦ األول
 ٥٨  ضرغام علي نايف الجميلي ٦١،١٦٦ األول



 ٥٩  دلفين آمال امين علي المزوري ٦٠،٩٤٩ األول
 ٦٠  عماد علي خضير عبيد العبيدي ٦٠،٩٣٢ األول
 ٦١  غازي حمد فتحي عبد الرحمن الجبوري ٦٠،٦٨٩ األول
 ٦٢  ياسر آمال الياس زآر االعرجي ٦٠،٠٩١ األول
 ٦٣  اسر راتب جاسم محمد الكبيسيي ٥٩،٣٧٨ األول
 ٦٤  رغد وليد خالد خدر الخالدي ٥٨،٨١١ األول
 ٦٥  مهند صباح حسين علي الجبوري ٥٧،٧٢ األول
 ٦٦  وليد ملوآي شعبان خلف الكبيسي ٥٧،٦٦٧ األول
 ٦٧  احمد سعدي محمد حمدان الجبوري  ٥٦،٥٧٤ األول



امعة الموصلج  

اللغة االنكليزية قسم  / احيةالصب الدراسة/ خريجي كلية اآلداب   

)٢٠١٠-٢٠٠٩(للعام الدراسي  للعام الدراسي    

ألولالدور ا  
هـ  ١٤٣١/ شعبان / ٢٤م   الموافق٢٠١٠ / ٨ /٥ في ١٤١٥١/ ٩/٣٣بموجب األمر الجامعي المرقم       

  
  الدور  الدرجة  االسم الثالثي  ت

  األول  ٩١٫٠٨٣  أسيل  عزت ناصر بهنام ١

 األول ٨٨٫٠٦٤ الرحمن عبد المجيدمن عبد أمين عبد الرح ٢

 األول ٨١٫٢٩١  فالح محمد  ذياب شهاب ٣

 األول ٧٨٫٦٦  خوله ماجد زآي علي ٤

 األول ٧٨٫٥٧٤  عبير زيد عيسى سلطان ٥

 األول ٧٨٫٢٢٦  ذاآر حسين حسن حسين ٦

 األول ٧٧٫١٧٠  وليد احمد  صالح خلف ٧

 األول ٧٦٫٧٥٥  زياد عبود  حسن موسى ٨

 األول ٧٦٫٣٤٩  ا عماد صبحي ظاهرمه ٩

 األول ٧٤٫٧٢٢  أسماء أيمن  عبد الرحيم  عبد العزيز ١٠

 األول ٧٤٫٧٢١  مريم سالم متي شابا ١١

 األول ٧٣٫٣٦٧  نوره رابح  طه احمد ١٢

 األول ٧٠٫٦٩  زيد موفق عبد حمود ١٣

 األول  ٧٠٫٠١٦  حسين محمود احمد عبد ال ١٤

 األول ٦٩٫٤٠٥  صفاء رعد قاسم الياس ١٥

 األول ٦٩٫٣١٠  أمنة مازن حميد محمد ١٦

 األول ٦٨٫٤٣٠  جوان حازم عزيز احمد ١٧

 األول ٦٨٫٢٧٠  رشا محمود حامد علي ١٨

 األول ٦٦٫٥١٧  عالء صالح جاسم محمد ١٩

 األول ٦٦٫٢٩٦  رند رمزي غائب محمد علي  ٢٠

 األول ٦٥٫٩٥٨   رشيد محمددلفين  محمد صالح ٢١

 األول ٦٥٫٥٧٤  مطر عبيد حدبعبد الرحمن  ٢٢

 األول ٦٥٫٤٠١  يوسف محمد صالح محمد ٢٣

 األول ٦٣٫٤٧٩  أنفال محمود  محمد عمر ٢٤

 األول ٦٢٫٧٦٠  مازن منهل احمد زآي محمد ٢٥



 األول ٦٢٫٤٦٥   جاسم خلف عبد اهللاعبد اهللا ٢٦

 األول  ٦٢٫٢٦٢  نصار محمد جاسم خلف ٢٧

 ألولا ٦٢٫٣٩٠ باسل  أرسو شيبة خبو ٢٨

 األول ٦٢٫٠٢١ سويدالنا يونان صوريشو ٢٩

 األول ٦١٫٨٣٣ يحيى أياد فرات جاسم ٣٠

 األول ٦١٫٣٣٦ خيرو عيسى  محمود فاضل ٣١

 األول ٦٠٫٦٢٨ جرو محمد صديق محمود ٣٢

 األول ٦٠٫٥٥٨ مروان إسماعيل علي خضير ٣٣

 األول ٦٠٫٣٨١ أراء الويس عبوش هداية ٣٤

 األول ٦٠٫١٤١  موسىزينة صباح عبد اهللا ٣٥

 األول ٥٩٫٠٤٤ نهاد أزاد حميد مجيد ٣٦

  األول ٥٨٫٧٣٦ دالل غائب طاهر عبدو ٣٧

 األول ٥٧٫٧٤٤ إيناس صالح سالم  قاسم ٣٨

 األول  ٥٦٫٨٧٣ يوسف جمعة سلطان جمعة ٣٩

 األول ٥٦٫٧٥١ محمد مخلص محمود خضير ٤٠

 األول ٥٦٫٢٨٥ مها عيسى صالح حسن ٤١

اض حسن محمداحمد ري ٤٢   األول ٥٦٫١٧١ 

 األول ٥٥٫٩٩٧ طيف أآرم محمود جاسم ٤٣

 األول ٥٥٫٤٠٥ مهند رياض مهدي صالح ٤٤

 األول ٥٥٫٢٨٦ سعود هاني محمد شيت ٤٥

 األول  ٥٤٫٩٦٥ دعاء جعفر فاضل عباس ٤٦



امعة الموصلج  

علم االجتماعقسم / الدراسة الصباحية/ خريجي كلية اآلداب   

  )٢٠٠٩/٢٠١٠(للعام الدراسي 

ألولالدور ا  
هـ  ١٤٣١/ شعبان / ٢٤م   الموافق٢٠١٠ / ٨ /٥ في ١٤١٥١/ ٩/٣٣بموجب األمر الجامعي المرقم      

  
  الدور   الدرجة  االسم الثالثي  ت
 األول ٨٤٫٩٠٩٣ رغد ثائر احمد خليل الصالح  ١
 األول ٨٣٫٣٠٤٦ محمد غانم آاظم سليمان الشارف  ٢
 األول ٨٠٫٦٣٧٩ الحمداني لبنى محمد احمد محمد   ٣
 األول ٧٧٫١١٨٩ صالح حسين علي محمد الطائي  ٤
 األول ٧٦٫٠٤٢٨ ضبيان اياد عائد محمد الجليلي   ٥
 األول ٧٤٫٢٥٦٩ فتاح رشيد مجيد مرشود المجمعي   ٦
 األول ٧٤٫١٩٠٣ راوية احمد جاسم محمد المولى  ٧
 األول ٧٢٫٨١٤١ عبيدة عامر ذنون صفاوي السرحان  ٨
 األول ٧٠٫٣٨٠٨ زهراء عبد اهللا اسماعيل سليمان سيكو  ٩
 األول ٦٩٫٧٩٥٠ رانية الياس عزيز حنا بوسا  ١٠
 األول ٦٦٫٢١٤٠ ليث احمد محمود موسى السباهي  ١١
 األول ٦٥٫٩٤٧٤ زينة عصام حبيب داؤد القس بطرس  ١٢
 األول ٦٥٫٥٢٨٢ وليد فهد لفتة حلبوص الشمري  ١٣
 األول ٦٤٫٦٩٩٨ لسبعاويجاسم عبد محمد جاسم ا  ١٤
 األول ٦٣٫٦١٨٨ رشا طوبيا عزيز هرمز فاشاب  ١٥
 األول ٦١٫٦٤٧٣ اثير مرعي حسن سليمان الراشدي  ١٦
 األول  ٦٠٫٨٧٦٠  ميسم صباح عطا اهللا محمد الشهواني   ١٧
 األول  ٥٨٫٧٩٩٨  بسام رجب عثمان بابا خم الزيباري  ١٨
 األول  ٥٨٫١١٤١  حسام حازم ابراهيم خضر الزبيدي  ١٩
 األول  ٥٤٫٣٠٩٤  طارق زياد جدعان عبد الرزاق الغريري   ٢٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



امعة الموصلج  

اللغة الفرنسيةقسم / الصباحية  الدراسة/ خريجي كلية اآلداب   

)٢٠١٠-٢٠٠٩(للعام الدراسي    

ألولالدور ا  

ـ ١٤٣١/ شعبان / ٢٤   الموافقم٢٠١٠ / ٨ /٥ في ١٤١٥١/ ٩/٣٣بموجب األمر الجامعي المرقم   ه

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الدور الدرجة االسم  الثالثي ت
 األول ٩٥،٣٧٨ دره منهل عمر محمد أللهيبي  ١

 األول ٨٨,٧٧١ هدير رياض قاسم يونس  ٢

 األول ٨٦،١٠ صفوان إحسان علي جاسم                       ٣

 األول ٧٩،٥٧١ مها عمار يوسف سعيد القصاب  ٤

 األول ٧٤،٧١٣  السيفاوي   درغد خالد صبحي احم ٥

 األول ٦٥,٢٨٩ أفراح سعيد إسحاق بطرس سيبا  ٦

 األول ٦٤،٦٨ دالمجيدعمر الصائغ مروة صالح الدين عب ٧

 األول ٦٤،٣٣٦ سرور كوركيس الياس كاكو  ٨

 األول ٦٤،٠٦١ سارةعوف عبدالرحمن فتاح احمد البكوع   ٩

 األول ٦١،٧٣١ سالم حسن خلف سالم الجبوري  ١٠

 األول ٦١،٢٠٨  يوسف ناصر يوسف حمو القيسي   ١١

 األول ٦٠،٩٢١ طارق احمد خلف عبدالكريم الجبوري   ١٢

 األول ٥٩,٨٩٣ حسام سالم شهاب مسعود الكرخي   ١٣

 األول ٥٨،٣٨٨ كوروز غازي هادي دويش السليفاني   ١٤

 األول ٥٧،٢٨٦ مهند حسن سلو خليل الهسنياني   ١٥

 األول ٥٧،١٥ سبأ طارق ابراهيم عبد اهللا الحمداني    ١٦



 
امعة الموصلج  

الترجمةقسم  / الصباحية الدراسة/ خريجي كلية اآلداب   

)٢٠١٠-٢٠٠٩(للعام الدراسي    

ألولالدور ا  
هـ  ١٤٣١/ شعبان / ٢٤م   الموافق٢٠١٠ / ٨ /٥ في ١٤١٥١/ ٩/٣٣بموجب األمر الجامعي المرقم     

  
 الدور الدرجة االسم الثالثي ت
 األول ٨٧،٩٠٧ النقاشطيبة محمد ادريس محمد  ١
 األول ٨٤،٥٢٦ مروه موفق بشير حميد الدليمي ٢
 األول ٨٠،٦٤٤ هدى مخلف خلف محمد الجبوري ٣
 األول ٨٠،٢٩٧ عبد الهادي صالح  عبد خلف الجبوري ٤
 األول ٨٠،٠٣٦ احمد هاشم محمد احمد الحمداني ٥
 األول ٧٩،٦٧٨  سليمان الطائيشدن شامل عبد اهللا ٦
 األول ٧٩،٦٤٥ غسان احمد سليمان االحمد  ٧
 األول ٧٨،٥٢١ طيبة نظام شكر محمود مال حمو   ٨
 األول ٧٧،٨٥٩ محمد عبد الرزاق عبد الرزاق محمد شنداله  ٩
 األول ٧٧،٥٠١ غريد صباح مجيد منصور   ١٠
 األول ٧٧،٤٤٨ ثامر صالح حمود عاشق الجبوري  ١١
 األول ٧٦،٧٥٥ احمد ذنون يونس فتحي البجاري  ١٢
 األول ٧٦،٠٠٤ رحمة ايثار عبد الكريم غزال  المعماري  ١٣
 األول ٧٥،٢٠٧ اوس عثمان نعمان شيت   ١٤
 األول ٧٤،٧٣٥ طيف قتيبة محمد بهاء الدين ابراهيم  ١٥
 األول ٧٤،٧٢١ سارية انور احمد يونس الثقفي  ١٦
 األول ٧٤،٦٨٩  المواليى مصطفهبه سعدالدين عباس  ١٧
 األول ٧٤،٦٣٠ احالم فتحي عكيل الحديدي  ١٨
 األول ٧٤،٤٩٨ االء وعد اهللا محمود شريف  حديد  ١٩
 األول ٧٣،٦١٤ جوان وليد خالد مصطفى االتروشي  ٢٠
 األول ٧٣،٤٤٧ عبد الرزاق  بشير محمد  االء  ٢١
 األول ٧٢،٨٤٠ هند نوفل احمد حمودي الطياوي  ٢٢
 األول ٧٢،٨١٣ ود خضير محمد شهاب العبيديمحم  ٢٣
 األول ٧١،٩٨٨ غيداء عبد النافع محمد يونس السبعاوي  ٢٤
 األول ٧١،٧٤٤ ني ن محمد غانم محمد الةرحم  ٢٥
 األول ٧١،٢٩٨ اني بدروس ليون بدروسيان  ٢٦
 األول ٧١،١٧١ االء محمد مجيد طه الطائي  ٢٧
 األول ٧١،٠٣٨ ليزا حنا عبد الرحمن حنا آجو  ٢٨
 األول ٧٠،٨٧٥ براء أياد علي حسين العنزي  ٢٩
 األول ٧٠،٨٧٠ همام طالل غانم محمد الحديدي  ٣٠
 األول ٧٠،٤٨٥ مصطفى موفق جرجيس الحديدي  ٣١
 األول ٧٠،١٠٤ رنين عائد رشيد خدر الخالدي  ٣٢
 األول ٦٩،٩٧٢ نور خليل علي حمود العبيدي  ٣٣
 األول ٦٩،٧٧٣ لدزرشا شمعون دانيال شمعون ال ع  ٣٤
 األول ٦٩،٥٤٩ سامان حكمت زينل  عبد اهللا الطائي  ٣٥
 األول ٦٩،١٤٧ نورا سبهان عبد الرزاق مراد العباسي  ٣٦



 األول ٦٨،٢٥٩ دينا معاذ سالم حامد  ٣٧
 األول ٦٧،٩٢٧ محمد خليل خضر احمد   ٣٨
 األول ٦٧،٦٦٧ زينب هيثم مصطفى عبد اهللا الطويل  ٣٩
 األول ٦٧،٤٧٦ شموعيبولص  سلو زينة هابيل  ٤٠
 األول ٦٧،٢٥١ سمير توما داود شمعون الحندآوا   ٤١
 األول ٦٧،٢٣٥ نيفين نوئيل ابراهيم جبو الخياط  ٤٢
 األول ٦٦،٨٩٩ رجاء محمد سعيد ابراهيم العكيدي  ٤٣
 األول ٦٦،٦٣٩ حنان طالل مهدي صالح العبيدي  ٤٤
 األول ٦٦،٥٨٤ سهى ضياء متي شمعون  ٤٥
 األول ٦٦،١١٦  الراشديميسم عبد اهللا عناد نجم  ٤٦
 األول ٦٥،٣٤٢ فادية بشير الياس صليوه  ٤٧
 األول ٦٥،٠٥٦ امنه عامر محمد قاسم  ٤٨
 األول ٦٤،٣٣٢ محمد طالل يونس احمد الجليلي  ٤٩
 األول ٦٤،٠٩٨ رفل زهير حبيب خوشو   ٥٠
 األول ٦٣،٩٥٩ بتول رعد يوسف بابا دردر  ٥١
 األول ٦٣،٥٧٦ سحق متي بولص ال دانوهديل ا  ٥٢
 األول ٦٣،٣٤٠ محمد خالد محمد طاهر الحرباوي  ٥٣
  االول ٦٣،١٦٣  الطائيهبة نبيل سليم محمد صديق  ٥٤
 األول ٦٢،٦٣٤ هبة سعد حسين علي   ٥٥
 األول ٦٢،٦٢٤ خالد نافع متي عبو حلبي  ٥٦
 األول ٦٢،٥٢٧ هديل نبيل  نذير احمد  ٥٧
 األول ٦٢،٤٠٥ سطيفو سليمان ستيف جالل ا  ٥٨
 األول ٦١،٩٨١ علي مؤيد احمد محمود النعمان  ٥٩
 األول ٦٠،٩٢٠ ازهار حسن سلطان الخليفة   ٦٠
 األول ٦٠،٦١٥ سالم محمد نظير احمد الدوسكي   ٦١
 األول ٦٠،٦٠٧ ياسر خلف علي محمد الجبوري  ٦٢
 األول ٥٩،٣٣٨ عبد اهللا خالد سالم ذنون العبيدي  ٦٣
 األول ٥٩،٣١٢ رسل عالء الدين غازي عبد الحق  ٦٤
 األول ٥٨،٤٨٧ لمياء عمر خضر الياس حمكو   ٦٥
 األول ٥٧،٦٧٤ شهد محمد منهل عبد الغني   ٦٦
 األول ٥٧،٣١٩ وليد خالد خليل جلو الخطاري  ٦٧
  األول ٥٥،١٨٢ مارين خليل سعيد ابراهيم  ٦٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
امعة الموصلج  

اللغة العربيةقسم / الصباحية  الدراسة/ ب خريجي كلية اآلدا  

)٢٠١٠-٢٠٠٩(للعام الدراسي    

ألولالدور ا  

 هـ  ١٤٣١/ شعبان / ٢٤م   الموافق٢٠١٠ / ٨ /٥ في ١٤١٥١/ ٩/٣٣بموجب األمر الجامعي المرقم 
  

  الدور  الدرجة  االسم الثالثي  ت
  األول ٩٢,٦٣٠  يزن يحيى محمد محمد سعيد العبادي  ١

 األول ٨٨,١٤٨  عزاوي محمد الجبوريجمعة هايس   ٢

 األول ٨٧,٠٢٥  وائل محمود محمد زيدان السبعاوي  ٣

 األول ٨٢,١١٨  مراد عبد محمود عبد السبعاوي   ٤

 األول ٨٠,٦٢٨  حسين أحمد إبراهيم ياسين الجبوري  ٥

 األول ٧٩,٣٩٢  علي عماد علي طاهر الجبوري  ٦

 األول ٧٦,١٠٤  عفراء أحمد عبد اهللا سلطان المشهداني   ٧

 األول ٧٣,٩٠١  تمارة عماد محمد عبد اهللا الطائي  ٨

 األول ٧١,٥٧٤  ميادة إياد محمد رشاد السامرائي  ٩

 األول ٧١,٢٩٤  وعد اهللا  محمد مولود أحمد الكوراني  ١٠

 األول ٧١,٢٠٢  محمد عبد اهللا عادل علي الزبيدي  ١١

 األول ٦٨,٥٥٥  نوروز عبد العظيم عبيد البريفكاني   ١٢

 األول ٦٧,٧٠٥  محمود أحمد حاجي حسن الصفار  ١٣

 األول ٦٧,٦٢١  قصي حاجم محمد محمود الطائي   ١٤

 األول ٦٧,٠٦٨  منيف جمال خلف نزال خضر   ١٥

 األول ٦٦,١٦٢  هبة عز الدين محمد ذنون العبادي  ١٦

 األول ٦٥,٩٩١  محمد إبراهيم عبد اهللا حسن الجميلي  ١٧

 األول ٦٥,٩٤٣  لشهوانيمصطفى محمد عارف أيوب ا  ١٨

 األول ٦٥,٩٠٨  زهراء شكر محمودعبد الرحمن الحيالي  ١٩

 األول ٦٥,٤٢٨  سجى محمدنايف عبدالرحمن أبو العسل   ٢٠

 األول ٦٤,٦٨  أحمد صباح حسين علي اللهيبي  ٢١

 األول ٦٤,٠٨٨  إسراء طالل سالم جارو الخيرو  ٢٢

 األول ٦٤,٠٧٤  جنان محمد نجم شلش العزاوي   ٢٣

 األول ٦٣,٩٢٢  محمد أحمد طميش فنش المعماري  ٢٤

 األول ٦٣,٧٣  حسن أحمد ياسين سوادي الحمداني  ٢٥

 األول ٦٣,٢٣٤  خالص ردو علي عايد الشمري  ٢٦

 األول ٦٢,٠٧٦  صالح علي حمادة وهب الصالح  ٢٧

 األول ٦٢,٠٦٣  طارق عطية محمد عبطان اللهيبي  ٢٨

 األول ٥٩,٧٧٣  صالح محمد جاسم عفان المعماري  ٢٩



امعة الموصلج  

الفلسفةقسم / الصباحيةالدراسة / خريجي كلية اآلداب   

)٢٠١٠-٢٠٠٩(للعام الدراسي    

ألولالدور ا  

  هـ  ١٤٣١/ شعبان / ٢٤م   الموافق٢٠١٠ / ٨ /٥ في ١٤١٥١/ ٩/٣٣بموجب األمر الجامعي المرقم  

 

 
 

 الدور الدرجة  االسم  الثالثي ت
 األول ٨٣٫٧٢٠٧  النعيمي طههديل ناظم عبد اهللا ١
 األول ٧٩٫٣٢٥٣ سارة نشوان جميل سليمان الدليمي ٢
 األول ٧٧٫١٩٧١  مطني عساف الراويمسرى عبد السال ٣
 األول ٦٥٫٩٩٥٠ عبير محمد علي أحمد حسن اليوسف ٤
 األول ٥٧٫١٦٦٣  صفوان صالح عزيز علي الدليمي ٥
    
    
    



 جامعة الموصل

  المعلومات والمكتباتقسم  / الصباحية الدراسة/ آلداب خريجي كلية ا
)٢٠١٠-٢٠٠٩(للعام الدراسي    

 الدور األول
هـ  ١٤٣١/ شعبان / ٢٤م   الموافق٢٠١٠ / ٨ /٥ في ١٤١٥١/ ٩/٣٣بموجب األمر الجامعي المرقم   

  

 

 الدور الدرجة االسم  الثالثي ت
 ولاأل ٧٥٫٨١٩  حسام عبد الكريم عبد اهللا البوبدران  ١
 األول ٧٣٫٢٢٥  شهد نمير طه ياسين الصائغ  ٢
 األول ٧٢٫٦٩٩  نور هاشم يحيى حسن الحسن  ٣
 األول ٦٩٫٦١٦  رغد بسام حازم حسين الدباغ  ٤
 األول ٦٨٫٥٨١  أمل يوسف بولص شابو السناطي  ٥
    
    
    



امعة الموصلج  

الفرع اإلسالمي /اآلثار قسم /   الصباحيةالدراسة / خريجي كلية اآلداب   

  )٢٠٠٩/٢٠١٠(للعام الدراسي 

ألولالدور ا  
هـ  ١٤٣١/ شعبان / ٢٤م   الموافق٢٠١٠ / ٨ /٥ في ١٤١٥١/ ٩/٣٣بموجب األمر الجامعي المرقم      

  
  

 

 الدور الدرجة االسم  الثالثي ت
 األول ٨١،٤٦١  استبرق غازي يونس وهب الزبيدي  ١

لاألو ٨٠،٦٠٩  هاجر رائد كاظم حسن  ٢  

 األول ٧١،٦٤٧  محمد صباح رجب الحيالي  ٣

 األول ٧٠،٨  زهراء شامل سعيد مجيد الشكرجي  ٤

 األول ٧٠،٠٠٦  صباح خلف حسين احمد الجبوري  ٥

 األول ٦٨،٣٠٤  مجاهد إسماعيل محمد نوري الحمداني  ٦

 األول ٦٦،٦٨٩  باسم محمد محمود ضيف الجبوري  ٧

    



امعة الموصلج  

  الفرع القديم  / اآلثارقسم/ الصباحية الدراسة / آلداب خريجي كلية ا

)٢٠١٠-٢٠٠٩(للعام الدراسي    

ألولالدور ا  

  هـ  ١٤٣١/ شعبان / ٢٤م   الموافق٢٠١٠ / ٨ /٥ في ١٤١٥١/ ٩/٣٣بموجب األمر الجامعي المرقم  

 
 الدور الدرجة االسم  الثالثي ت
 األول ٩٤،٩٣٦  أنسام زهير خضر عزيز الكزبر  ١

 األول ٨٠،٨٧  محمد يوسف محمد حسن الجبوري  ٢

 األول ٧٩،٠٦٤   خماس وحيد راحمد عبد الجبا ٣

 األول ٧٧،٤٣١  عذال فالح محمد جاسم المعماري  ٤

 األول ٧٣،٤٠٢  عمر خليل ابراهيم سليمان  ٥

 األول ٦٧،٦٦٥  نور ناصر محمود عزيز العبادي  ٦



امعة الموصلج  

الدراسات المسماريةقسم / الصباحية سة الدرا/ خريجي كلية اآلداب   

)٢٠١٠-٢٠٠٩(للعام الدراسي    

ألولالدور ا  
  هـ  ١٤٣١/ شعبان / ٢٤م   الموافق٢٠١٠ / ٨ /٥ في ١٤١٥١/ ٩/٣٣بموجب األمر الجامعي المرقم    

 
 الدور الدرجة االسم  الثالثي ت
 األول  ٨٩،٦٨  نور عبد المطلب محمود علي السبعاوي ١
 األول  ٨١،٢٥   مخاط آبال الحديديسالم حسين ٢
 األول  ٧٦،٩٢  سهاد سعد اهللا محمد مصطفى الصفو ٣
 األول  ٦٥،٨٠  محمود بشير محمد ياسين السبعاوي ٤
 األول  ٦٢،٥٥  سيف صدام احمد علي العكيدي ٥





امعة الموصلج  

التاريخقسم / الصباحية  الدراسة/ خريجي كلية اآلداب   

الثانيالدور  )٢٠١٠-٢٠٠٩(للعام الدراسي    
 

  هـ  ١٤٣١/شوال  /٢٤ الموافق  ٢٠١٠/ ١٠ /٣ في ١٩٧٠٧/ ٣٣ /٩بموجب األمر الجامعي المرقم   
 

 ت االسم الثالثي الدرجة الدور
 ١  سرى سعد ادهام خطاب المختار ٧٩،٦٨٨ الثاني

 ٢  هديل خالد مصطفى شاآر  ٦٩،١٢٤ الثاني

 ٣  ميسر عدنان محمد علي خورشيد ٦٨،٦١٩ الثاني

 ٤  شرمين عارف محمد حسين البرواري ٦٨،٠٢١ الثاني

 ٥  محمد حسين احمد مصطفى الطائي ٦٨،٠٠٦ الثاني

 ٦  هبة رعد محمد مرعي الحمداني ٦٧،٩٤٤ الثاني

 ٧  علي حامد حسن نجم العبيدي ٦٧،٩٣٥ الثاني

 ٨  داليا مروان بشير عبد اهللا الطائي ٦٤،٣٩٨ الثاني

 ٩   محمود مبارك النعيميزهراء فاضل ٦١،٩٢١ الثاني

 ١٠  ارا سليمان عمر علي الرشيداني ٦١،٧١٨ الثاني

 ١١  محمد حامد احمد سلطان العكيدي ٦١،٣١٥ الثاني

 ١٢  رضوان خضرعبد الرحمن مرعي العبدلي ٦١،١٩٧ الثاني

 ١٣  هدى غانم يوسف عبد الرحمن المولى ٦٠،٢٢٢ الثاني

 ١٤  ليمييعقوب سالم حسن خطاب الد ٥٩،٤٣٥ الثاني

 ١٥  رغدة حيدر خدر سليمان ٥٩٫٠٧٨ الثاني

 ١٦  عداي مرعي حسن علي اللهيبي ٥٨،٩٨٨ الثاني

 ١٧  غسان هادي شهاب احمد اللهيبي ٥٨،٢٥٨ الثاني

 ١٨  علي صالح الدين احمد ابراهيم الطائي ٥٧،٢٢٥ الثاني

 ١٩  انس خزعل محمد خلف االحبابي ٥٦،٥٢٨ الثاني

 ٢٠   محسن جارو امين الحماميعبد اهللا ٥٦،١٨٤ الثاني

 ٢١  معتصم عمر يوسف علي الحيالي ٥٦،٠٩٥ الثاني

 ٢٢  عبد اهللا نمير محمد سعيد بكري ٥٥،٥٢٨ الثاني
 ٢٣  دلشاد عبيد عبد الحميد محسن البريفكاني ٥٥،٣٢٤ الثاني
 ٢٤  فتحي عبد الكريم شعبان مد اهللا الجبوري ٥٤،٣٩١ الثاني
 ٢٥   محمد يونس سعيد الطائيعبد اهللا ٥٣،٨٤٧ الثاني
 ٢٦  منتظر خالد ابراهيم احمد الطائي ٥٢،٥٨٩ الثاني



امعة الموصلج  

اللغة االنكليزيةقسم / الدراسة الصباحية / خريجي كلية اآلداب   

)٢٠١٠-٢٠٠٩(للعام الدراسي    

الثانيالدور   
  هـ  ١٤٣١/شوال  /٢٤ الموافق  ٢٠١٠/ ١٠ /٣ في ١٩٧٠٧/ ٣٣ /٩بموجب األمر الجامعي المرقم  

  
  الدور  الدرجة  االسم الثالثي  ت

   الثاني ٦١,٦٤٧  نور حسين علي عبد المعين اليونس ١

 الثاني ٦١,٠٦٦  عبير سليمان يوسف عبد  ٢

 الثاني ٥٩,٨٠٢  حسين شوقي حسن علي  ٣

 الثاني ٥٦,٦١٩  فواز ابراهيم محمد عبو احمد ٤

 انيالث ٥٦,٦٠٧  سبأ بشير فتحي خلف الزبيدي ٥

 الثاني ٥٦,٤١٥  روسالن كوريال سفر بوبو ٦

 الثاني ٥٦,١١٥  ثبرونية جوزيف رفو عزو جبو ٧

 الثاني ٥٦,٠٧  رندا أحمد حسين جفال الزبيدي ٨

 الثاني ٥٥,٤٢٨  مهند محمد اسماعيل خليل السبعاوي ٩

 الثاني ٥٥,٣١٨  علي جمعة صالح علي الجحيشي ١٠

 ثانيال ٥٥,٠٥٦  نيان جالل شكور علي ١١

 الثاني ٥٤,٩٥٢  ضحى يونس ابراهيم ذنون الطائي ١٢

 الثاني ٥٤,٨٥٨  رغد بولص عبد األحد يتو شابو ١٣

 الثاني ٥٤,٨٥٤  محمد فاضل عباس صافي التكريتي ١٤

 الثاني ٥٤,٨٠٥  عبد الرحمن عادل شيت حامد الجحيشي ١٥

 الثاني ٥٤,٧٤٠  رحمة محمدخليل مصطفى الصميدعي ١٦

 الثاني ٥٤,٥٩٠  لقادر محمود ابراهيم البدرانيضحى عبد ا ١٧

 الثاني ٥٤,٥٧٩  نبات كريم علي محمد كوران ١٨

 الثاني ٥٤,٥١٨  ضحى محمدشرابي خضرالعبيدي ١٩

 الثاني ٥٤,٤٢٥  ندى كوريال وردا ميخائيل ٢٠

 الثاني ٥٤,٢٢١  حيدرأحمددرويش محمودالسالمي ٢١

 الثاني ٥٤,١٠٤  أثل خالد ياقو أيشوع ٢٢

 الثاني ٥٣,٧١٢  بيريفان عادل سعيد عبد اهللا االتروشي ٢٣

 الثاني ٥٣,٦٢١  ناريمان سامي اسماعيل محو ٢٤

 الثاني ٥٣,٦١١  سامر عايد حسين ضيف ٢٥



 الثاني ٥٣,٤٤٣  عمر محمد جاراهللا مرعي البياتي ٢٦

 الثاني ٥٣,٢٦٦  سيهان عبد المنعم محمد طاهرال عباس ٢٧

 الثاني ٥٢,٩٤٨   الملقىريم ابراهيم شيت احمد ٢٨

 الثاني ٥٢,٩٢٢  كارزان ياسين شريف احمد سيان ٢٩

 الثاني ٥٢,٦٩٩  زوزان فخري عارف فخري المزوري ٣٠

  الثاني ٥٢,١٦٩  ماجد عبدالمنعم شيت عبداهللا الطائي ٣١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



امعة الموصلج  

االجتماعقسم / الصباحية  الدراسة/ خريجي كلية اآلداب   

)٢٠١٠-٢٠٠٩(للعام الدراسي    

الثانيالدور   
  هـ  ١٤٣١/شوال  /٢٤ الموافق  ٢٠١٠/ ١٠ /٣ في ١٩٧٠٧/ ٣٣ /٩بموجب األمر الجامعي المرقم  

  
  الدور   الدرجة  االسم الثالثي  ت
 الثاني ٦٣,١٤٧  رشا ماجد محمود محمد الطائي  ١

 الثاني ٥٦,٧٢٨  ياسر صادق خليل سليم  ٢

 الثاني ٥٥,٦٧٦  زم محمد سلطان حسينال  ٣

 الثاني ٥٥,٠١٤  سرى فارس سالم احمد البدراني  ٤

 الثاني ٥٤,٤٩٥  مؤمن مهدي صالح مهدي الحيالي   ٥

 الثاني ٥٣,٣٠٤  عبد القهارسفر عمرعبد الرحمن الدوسكي    ٦

 الثاني ٥٣,٠٢٨  خالد عبد اهللا موسى يونس الكفراني  ٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



امعة الموصلج  

اللغة الفرنسيةقسم / الصباحية  الدراسة/ خريجي كلية اآلداب   

)٢٠١٠-٢٠٠٩(للعام الدراسي    

الثانيالدور   
  هـ  ١٤٣١/شوال  /٢٤ الموافق  ٢٠١٠/ ١٠ /٣ في ١٩٧٠٧/ ٣٣ /٩بموجب األمر الجامعي المرقم  

 
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الدور الدرجة االسم  الثالثي ت
 الثاني ٦٠،٩٢٦ دي محمد القيسي نجمروة خير اهللا ١

 الثاني ٦٠،٤٦٨ حذيفة جابر عبد حمد ألعبيدي ٢

 الثاني ٥٩،٣٦٩ غفران قيس حيدر عبد الكريم النداوي ٣

 الثاني ٥٦،٢٢٦ مروى صديق محمد محمد ألوزيري ٤

 الثاني ٥٥،٩٨١ لمى صباح صالح إسماعيل ألعبيدي ٥

 الثاني ٥٥،٥٥٦ إيناس وعد اهللا محمد علي حسين الحيالي ٦

 الثاني ٥٣،٩١٦ تحفة هاشم صالح عبد القادر المختار ٧

 الثاني ٥٢،٨٩٥ احمد عادل محمد جميل مصطفى الفرحات ٨

 الثاني ٥٢،٨١٥ نذير خزعل احمد إبراهيم الحاج رسول ٩

 الثاني ٥٢،٤٩٨  أسامة زيدان خلف خضير الجبوري ١٠

ثانيال ٥٢،١٢٨ بارق مؤيد محمود حامد الجميلي  ١١  



امعة الموصلج  

الترجمةقسم / الصباحية  الدراسة/ خريجي كلية اآلداب   

)٢٠١٠-٢٠٠٩(للعام الدراسي    

الثانيالدور   
  هـ  ١٤٣١/شوال  /٢٤ الموافق  ٢٠١٠/ ١٠ /٣ في ١٩٧٠٧/ ٣٣ /٩بموجب األمر الجامعي المرقم  

  
 الدور الدرجة االسم الثالثي ت
 الثاني ٧٣٫٦٩٤  عبد الرحمن أغا آية علي حسن ١
 الثاني ٦٧٫١٧٣   انوررحمة اهللا مطهر معمر ٢
 الثاني ٦٦٫٦٠٥ نور عبدالهادي محمد يونس الزبيدي ٣
 الثاني ٦٤٫٩٩٠ حسان أآمل عمر فوزي عبد القادر  أغا ٤
 الثاني ٦٢٫٤٧٢ عبير محمد منذر شاآر القصاب  ٥
 الثاني ٦٠٫٤٧١ يبدنيا موفق دخيل يحيى  عبد اهللا النق ٦
 الثاني ٦٠٫٣٨٧ وسيم عماد فرج داؤد المختار  ٧
 الثاني ٦٠٫٠٠٤ عزت فوزي عزيز بطرس  ٨
 الثاني ٥٩٫٧٥٢ ال مرزونرغد نمير عدنان شمس الدين   ٩
 الثاني ٥٨٫٥٩٩ مصطفى محمود محمد مراد   ١٠
 الثاني ٥٨٫٥٣١ هبة إبراهيم محمود  حمدي المعاضيدي  ١١
 الثاني ٥٨٫٣١١ الدباغحمود عبد الرحمن زينب هاشم م  ١٢
 الثاني ٥٨٫٢٧٥ ندى ابراهيم حسن مسلم  ال فهمي  ١٣
 الثاني ٥٧٫٧٢٥ رشا عامر باهر سمير الحيالي  ١٤
 الثاني ٥٧٫٤١٢ نورا رعد سالم حامد العبايجي  ١٥
 الثاني ٥٧٫٣١٠ الصوفيإناس محمد عبد الرحمن محمد   ١٦
 الثاني ٥٦٫٨٨٥ لبنى سامان حنا يوسف اسك  ١٧
 الثاني ٥٦٫٧٩٥ عادل عبداهللا حمادي حمد الحمداني  ١٨
 الثاني ٥٦٫٦٥١ نورا حسان علي أحمد النحاس  ١٩
 الثاني ٥٦٫٥٩٨ االماميسمر إحسان خليل سعيد   ٢٠
 الثاني ٥٦٫٣٨٣ وسن خالد صالح الشماع  ٢١
 الثاني ٥٦٫٢١٧ زآريا أحمد صالح محمد السبعاوي   ٢٢
 الثاني ٥٥٫٦٩٥ محمد عبد الرحمن النعيمينجالء حميد   ٢٣
 الثاني ٥٥٫٦٦٦ رواء أحمد محمود عبد اهللا الموالي  ٢٤
 الثاني ٥٥٫٦٣٨ وديشو داؤد القصرانيعشميران شدرخ   ٢٥
 الثاني ٥٤٫٠١٩ نانسي نوري بيبو إلياس   ٢٦
 الثاني ٥٣٫٦٥٥ مريم عامر يحيى محمد قلندر  ٢٧
 الثاني ٥٢٫٨١٨ سارة هشام صالح محمد العباسي  ٢٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  



امعة الموصلج  

قسم/ الصباحية  الدراسة/ خريجي كلية اآلداب   

   اللغة العربية  

)٢٠١٠-٢٠٠٩(للعام الدراسي    

الثانيالدور   
   هـ  ١٤٣١/شوال  /٢٤ الموافق  ٢٠١٠/ ١٠ /٣ في ١٩٧٠٧/ ٣٣ /٩بموجب األمر الجامعي المرقم  

  الدور  الدرجة  االسم الثالثي  ت
  الثاني ٧٥,٠٩٣  صالح خليف ندى زويعل آل بيهان  ١

 الثاني ٦٢,٣٧٣  أيمن عامر معاوية عبد اهللا الراشدي  ٢

 الثاني ٦١,٠١٥  خالد جمال سرحان محمود النجماوي  ٣

 الثاني ٥٨,٩٩١  انتصار سعيد محمد علي أحمد آل مراد   ٤

 الثاني ٥٨,٨٣٨  هبة صالح محمد أحمد األحمد  ٥

 الثاني ٥٨,٦١١  نومان الصميدعي علي محمود عبداد   ٦

 الثاني ٥٨,٤٤٢  شيالن حامد جالل خالند الكاللي  ٧

 الثاني ٥٨,٠٧٦  صفوان محمد زكي محمود الحصيرجي  ٨

 الثاني ٥٦,٦٤٣  أيمن عبد العزيز محمد أمين النجماوي  ٩

 الثاني ٥٦,٤٠٧  علي عادل رشيد فيصل الحديثي  ١٠

 الثاني ٥٦,٣٢٦  بالل فوزي فرحان محمود الحديثي  ١١

 الثاني ٥٦,٠٣٢  حسن يعقوب يوسف سعيد الحيالي   ١٢

 الثاني ٥٣,٩٦٦  خالد علي حسين كلش الجبوري   ١٣

 الثاني ٥٣,٨٣٧  يلماز عبد الباسط مصطفى رشيد البياتي  ١٤

 الثاني ٥٣,٤٧٨  صفاء سيف الدين عباس علي العبيدي  ١٥

ثانيال ٥٣,٠٩٠  عبير عادل محمد علي مراد الحمداني   ١٦  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



امعة الموصلج  

الفلسفةقسم / الصباحية  الدراسة/ خريجي كلية اآلداب   

)٢٠١٠-٢٠٠٩(للعام الدراسي    

الثانيالدور   
  هـ  ١٤٣١/شوال  /٢٤ الموافق  ٢٠١٠/ ١٠ /٣ في ١٩٧٠٧/ ٣٣ /٩بموجب األمر الجامعي المرقم  

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

 الدور الدرجة االسم  الثالثي ت
 الثاني ٦٢,٩٩ كريم فاضل حمادي الراويقصي عبد ال ١

 الثاني ٦٢,٥٥٢ غادة يونس محمود عبداهللا الحديدي ٢

 الثاني ٦٠,١٤٩ محمد ضياء الدين يونس إبراهيم الداؤدي ٣

 الثاني ٥٦,٨٥١ إيناس سعدي إبراهيم رشيد ٤

 الثاني ٥٦,٢٤  عادل محمد صالح أحمد صالح القايش ٥

 الثاني ٥٥,٣٧٦  البكوعفاروق فارس عبد الستار خضر ٦

 الثاني ٥٥,٣٢٥ قيدار وعد محمود محمد الطائي ٧



امعة الموصلج  

المعلومات و المكتباتقسم / الصباحية  الدراسة/ خريجي كلية اآلداب   

)٢٠١٠-٢٠٠٩(للعام الدراسي    

الثانيالدور   
   هـ  ١٤٣١/شوال  /٢٤فق   الموا٢٠١٠/ ١٠ /٣ في ١٩٧٠٧/ ٣٣ /٩بموجب األمر الجامعي المرقم  

 

 الدور الدرجة االسم  الثالثي ت
 الثاني ٥٧٫٩٠٥  محمد ميسر محمد علي الحامد  ١
 الثاني ٥٥٫٢١  مصعب خالد جاسم محمد اليوسف  ٢
 الثاني ٥٥٫٠٦٥  خالد صالح إسماعيل احمد العبيدي  ٣
 الثاني ٥٢٫٨٢١  محمد عمر إدريس محمد الخزرجي ٤



امعة الموصلج  

قسم الدراسات المسمارية/ الدراسة الصباحية / ي كلية اآلداب خريج  

)٢٠١٠-٢٠٠٩(للعام الدراسي    

 الدور الثاني

  هـ  ١٤٣١/شوال  /٢٤ الموافق  ٢٠١٠/ ١٠ /٣ في ١٩٧٠٧/ ٣٣ /٩بموجب األمر الجامعي المرقم  
  

 

 
 

   
  

 

 الدور الدرجة االسم  الثالثي ت
 نيالثا  ٥٧,٩٠  احمد سالم متعب خليل الجبوري ١

 الدور الدرجة االسم  الثالثي
 الثاني  ٥٧,٩٠  احمد سالم متعب خليل الجبوري

 الدور الدرجة االسم  الثالثي ت
 الثاني  ٥٧,٩٠  احمد سالم متعب خليل الجبوري ١



 

سالمي/االثار قسم / الدراسة الصباحية / خريجي كلية اآلداب   

)٢٠١٠-٢٠٠٩(للعام الدراسي    

 الدور الثاني

  هـ  ١٤٣١/شوال  /٢٤ الموافق  ٢٠١٠/ ١٠ /٣ في ١٩٧٠٧/ ٣٣ /٩بموجب األمر الجامعي المرقم  

 الدور الدرجة االسم  الثالثي ت
 الثاني ٦١٫٠٦١  مروان محمد جاسم محمد البدراني ١





 جامعة الموصل

قسم الترجمة/ الدراسة الصباحية / خريجي كلية اآلداب   

)٢٠١٠-٢٠٠٩(للعام الدراسي    

التكميلي/الدور الثاني  

ربيع الثاني  /٢٥ الموافق  ٢٠١١/ ٣ /٣٠ في ٦١٠٦بموجب األمر الجامعي المرقم   

  هـ  ١٤٣٢/

   
 

  
 

 

 الدور الدرجة االسم  الثالثي ت
 تكميلي  ٥٢٫٩٥٢  عمر مهدي صالح عبد اهللا ١



 جامعة الموصل

زيةاللغة االنكليقسم / الدراسة الصباحية / خريجي كلية اآلداب   

)٢٠١٠-٢٠٠٩(للعام الدراسي    

التكميلي/الدور الثاني  

ربيع الثاني  /٢٥  الموافق  ٢٠١١/ ٣ /٣٠ في ٦١٠٦بموجب األمر الجامعي المرقم  

      هـ١٤٣٢/

  

 
 

 الدور الدرجة االسم  الثالثي ت
 تكميلي  ٥٥,٥٤٣  احمد صباح احمد محمد ١



 جامعة الموصل

قسم/ باحية الدراسة الص/ خريجي كلية اآلداب     اللغة العربية  

)٢٠١٠-٢٠٠٩(للعام الدراسي    

التكميلي/الدور الثاني  
  هـ١٤٣٢/ربيع الثاني  /٢٥ الموافق  ٢٠١١/ ٣ /٣٠ في ٦١٠٦بموجب األمر الجامعي المرقم 

  

 
  

 
 

 
  

 

 الدور الدرجة االسم  الثالثي ت
 تكميلي  ٥٣,٧٤٩  رائد سمير حسين علي ١


