
  



 جامعة الموصل
تاريخقسم ال/ خريجو آلية اآلداب   

)الدور األول  ( ٢٠١١ ـ ٢٠١٠للعام الدراسي   
١٤٣٢ /  شعبان / ٢  الموافق م٢٠١١/   ٧ / ٣  في٩/٣٣/١٢٢٤٠بموجب األمر الجامعي المرقم   

 

 ت االسم الثالثي الدرجة الدور
 ١  حسين فاضل إبراهيمهفاطم ٩١٫٨٢٣ األول

 ٢ أآرم بالل محمود جدوع الحديدي ٨٥٫٢٤٧ األول

 ٣ جوان محسن فرحان سليمان ٨٥٫١٣٢ األول

 ٤ علي فاضل عباس هاني ٨٣٫٤٦٤ األول

 ٥ الزآين رشيد محمد عزيز الكوراني ٨٢٫٩٢ األول

 ٦ الماس محمد صالح محمد ٨٢٫٦٨١ األول

 ٧ جهان راآان جعباز علي ٨٠٫٦٨ األول

م حامد رشا طالل عبد الكري ٧٦٫٦٢٣ األول  ٨ 

 ٩ بهاء عايد عبد اهللا لطيف ٧٦٫٤٩٢ األول

 ١٠ نور فيصل مال اهللا بالل ٧٦٫٣١٦ األول

 ١١ وئام وليد محمد احميد ٧٦٫٢٧٩ األول

 ١٢  صالحخنساء سالم محمد علي ٧٤٫٠٣٥ األول

 ١٣  خطاب الصباحيسارة محمد خالد عبد الرحمن ٧٣٫٩٥٢ األول

حمدآريم بهجت فاضل م ٧٣٫٤٤١ األول  ١٤ 

 ١٥  الطائيمروة سمير فخري مصطفى ٧٢٫٤٢٩ األول

 ١٦  ال عزوحسين الياس حاصود عبو ٧٢٫٢٩٦ األول

 ١٧ فوزي جاسم محمد رشيد ٧٢٫٠٧٦ األول

 ١٨  أحمد محمد عليهخول ٧١٫٦٦٦ األول

الحميدمظفر صالح علي  ٧١٫٥٠٣ األول  ١٩ 

 ٢٠  يونسهيفاء محمد سعيد محمود ٧١٫١٢١ األول

ولاأل  ٢١ فهد موفق شاآر محمود ٧٠٫٨٨٣ 

 ٢٢ زهراء مصطفى حمادي أحمد ٦٩٫٢٩٦ األول
 ٢٣ عماد عباس حسين عبو ٦٨٫٧٥٦ األول
 ٢٤ محمد صالح أحمد جرجيس ٦٨٫٥٦٣ األول
 ٢٥ عمر عبد الجبار عبد الرحمن إسماعيل ٦٦٫٤٩٧ األول
 ٢٦ فرح أحمد سرحان عبو ٦٦٫٤٩٢ األول
م خير الدين حسنبراء حاز ٦٦٫١٠٨ األول  ٢٧ 



 ٢٨ مهند غازي يحيى قاسم  ٦٥٫٨٩٥ األول
عبد اآلله عبد الكريم خلفه فاطم ٦٥٫٥٣٧ األول  ٢٩ 
 ٣٠  عبد اهللاإيناس خالد عبد جرجيس ٦٤٫٩٨٧ األول
 ٣١ علي حمود عبد الرحمن إبراهيم ٦٤٫٥٩٨ األول
 ٣٢  آيكيشهاب أحمد محمود عبد القادر ٦٤٫٢٣٩ األول
 ٣٣ أية بسام عبد اهللا حسين ٦٤٫٠٧٨ األول
 ٣٤ رشا وعد فوزي غزال ٦٣٫٨٦٢ األول
 ٣٥  الطويلزهر زياد زآي يونس ٦٣٫٨٠١ األول
 ٣٦  مال حسينفاتن فارس محمد حسين ٦٣٫٦٢٥ األول
 ٣٧ أزهار قاسم درويش محمود ٦٣٫١٦٧ األول
 ٣٨  المرعوكمحمد يحيى سليمان قاسم ٦٢٫٧٩٤ األول
 ٣٩  الراوياد أمجد محمود أحمدعن ٦٢٫٧٠٣ األول
 بيان يونس عبد العزيز سلو  ٦٢٫٥٨٩ األول

 ٤٠ 

 ٤١ رغد ذنون يونس محمد ٦٢٫٤٨٧ األول
 ٤٢ ماهر محيميد جاسم محمد ٦٢٫٣٠١ األول
عفرمخلد حسن مامك ج ٦١٫٨٧٤ األول  ٤٣ 
 ٤٤  القصارمنار زهير هادي محمود ٦١٫٦٢٢ األول
ود يوسفمحمد خميس محم ٦٠٫٩٧٥ األول  ٤٥ 
 ٤٦ أحمد جاسم صالح محمد الشمري  ٦٠٫٧٨٨ األول
 ٤٧ ضياء ياسين حسين قاسم ٦٠٫٥١٤ األول
 ٤٨ محمود قاسم محمد قاسم النعيمي ٦٠ األول
 ٤٩ غفران عبد الغني فتحي ٥٩٫٩٢٣ األول
 ٥٠ محمد مهدي إبراهيم جدوع ٥٨٫٣٤٧ األول
 ٥١ عمر حميد ترف حميد ٥٨٫٢٣٨ األول
 ٥٢ محمد محسن شبيب شمس الدين ٥٦٫٦٥٧ األول



 جامعة الموصل
اللغة االنكليزيةقسم / خريجو آلية اآلداب   

)الدور األول  ( ٢٠١١ ـ ٢٠١٠للعام الدراسي   
١٤٣٢ /  شعبان / ٢  الموافق م٢٠١١/   ٧ / ٣  في٩/٣٣/١٢٢٤٠بموجب األمر الجامعي المرقم   

   
  

  الدور  الدرجة  االسم الثالثي  ت

  األول  ٩٢٫٤٩٨  اغا رجب محمود ة خزعل ياسينمياد ١

 األول ٩١٫٠٠٧  عبد الرحمن خضر إلياس العباديهسار ٢

 األول ٨٢٫٠٤٦  العبيديمعمر قدامه يونس عبد اهللا ٣

 األول ٨١٫٨٢٤  ال كنون كوركيس أيلين جورج زكو ٤

 األول ٨٠٫١٤٧  السبعاويإيمان صالح الدين محمد حمدي ٥

م جدعان الدليميمحمد خلف  دحا ٦  األول ٧٥٫٧٥١ 

 األول ٧٣٫٩٤٩ أسراء صبحي عبد الرحمن شكر المالو ٧

 األول ٧٣٫٩٠٤  النعيميزهراء محرم سلمان سليمان ٨

 األول ٧٢٫٩٦٣  الحسوعلي سالم سعد اهللا محمد ٩

 األول ٧٢٫٨٤٧  ال كبوسرمد صباح توما زكو ١٠

 األول ٧٢٫٣٠٦  األتروشيهزين فاروق مجيد مصطفى ١١

 األول ٧٢٫٢٨٢  ال جميلرغد ثامر محمود ياسين ١٢

 األول ٧٠٫٣٨٨  السراجدوضحى هيثم حامد دا ١٣

 األول ٦٩٫٣٦٦ طالل صالح ذياب شهاب  ١٤

 األول ٦٨٫٦٤٧  الحلومحمود نزار سعيد احمد ١٥

 األول ٦٨٫٢٣٢  عنائيساره هاني عبد األحد صفو ١٦

نيالريكاصطيفان إسرائيل إإيوان  ١٧  األول ٦٧٫٦٠٩ 

 األول ٦٧٫٣٩٨ احمد خالد يونس جميل الطائي ١٨

 األول ٦٦٫٩٢٥  الجبوريصالح محمد جاسم عطية ١٩

 األول ٦٦٫٦١٩  ميسور محمد ذنون خليل ٢٠

 األول ٦٦٫٥٣٢  الجبوريناظم خلف نجم  عبد اهللا ٢١

 األول ٦٦٫١٧٠  العزاويمنى مثنى عدنان إبراهيم ٢٢

 األول ٦٥٫٩٤٦  الجميليركي محمدأسماء عادل ت ٢٣

 األول ٦٥٫٦٨٦  الزبيديجاسم علي عبد اهللا محمد ٢٤

 األول ٦٤٫٨٢٣  النعيميعماد  صالح خلف حسين ٢٥

 األول ٦٤٫٦٧١  نيكار علي حسين حسن ٢٦

 األول ٦٤٫٤٦٠  العبيديعادل سعيد سلوى سعد ٢٧



 األول ٦٤٫٣٥٦  حميد العسكرهرجاء عسكر حمز ٢٨

 األول ٦٤٫١٢٦  الشرفانيحمد حامد أ سميرصهيب ٢٩

 األول ٦٣٫٥١٠  الجبوريمحمد عبد الرحمن فواز ٣٠

 األول ٦٣٫٤٢٤  الخفافالرحمن محمد جرجيس عبده سار ٣١

 األول ٦٣٫٣٣٤  الكبريتهضحى محمود ذنون احمد ٣٢

 األول ٦٣٫٣١٨  الجبوريمنار محمد جاسم محمد ٣٣

 األول ٦٣٫٢١٢  الجبوريمحسن علي ريام احمد ٣٤

 األول ٦٣٫١٩١  القيسيعبير دريد إبراهيم جاسم ٣٥

 األول ٦٣٫٠٨٧  البكررجب عباس ميرزا محمد ٣٦

  األول ٦٢٫٩٨٧  النعيميحسان علي حسن عليإ ٣٧

 األول ٦٢٫٠١٢  العزاويشهد نكتل حميد محمد ٣٨

 األول ٦١٫٩٤٧  الخفاجيعسكر ضياء محمد احمد ٣٩

 األول ٦١٫٧٦٠  الحمدانيسليمانيعمر عصام محمود  ٤٠

 األول ٦١٫٠٩١ زينة مروان  بشير عبد اهللا  ٤١

  األول ٦٠٫٧٧٥  محمد بشار بكر توفيق ٤٢

 األول ٦٠٫٧١٧  الجافجوان موفق محمود نديم ٤٣

 األول ٦٠٫٦٥٢ ارقم  حازم حسن علي  ٤٤

 األول ٦٠٫٣١٩  الطائي حسان  يونس حميدهأمن ٤٥

يونس اهللا  ياد عبدأحمد  أ ٤٦  األول ٥٩٫٠٣٢ 

 األول ٥٩٫٠٣٠  شالليلياس توماإسارة فرج  ٤٧

 األول ٥٨٫٤٧٣ سرى فائز محمد داود  ٤٨

  األول ٥٨٫١٦٤  خليفة حمود مصطفى النعيميههال ٤٩

 األول ٥٧٫٩١٥  الشكرجيحمد خالد محمد عليأ ٥٠

 األول ٥٦٫٧٩٩  النجارربى عامر شاكر خضر ٥١

 األول ٥٦٫٢٨٨  عنيز محمود جاسم محمد ٥٢

جاسم النعيمي محمود ياسين هنور ٥٣  األول ٥٥٫٢٤١ 

  األول ٥٤٫٨٢٧  الشبكيمهند رمضان سفر قادر ٥٤



 جامعة الموصل
االجتماعقسم / خريجو آلية اآلداب   

)الدور األول  ( ٢٠١١ ـ ٢٠١٠للعام الدراسي   
١٤٣٢ /  شعبان / ٢  الموافقم ٢٠١١/   ٧ / ٣  في٩/٣٣/١٢٢٤٠بموجب األمر الجامعي المرقم   

  
  الدور   الدرجة  االسم الثالثي  ت
 األول ٨٢،١٢٨ باسم احمد خلف محمد الجبوري  ١
 األول ٧٤،٤٨٠ عمارفتحي مربد محمد الجبوري  ٢
 األول ٧٣،٧٧١ قصي عبد العزيزعبد العزيز عمر المصطي  ٣
 األول ٧١،٣٧٦  الحلبي محمدمحمد علي سامي  ٤
 األول ٧١،٢٩٥  سليمان باباوشنسمة اي  ٥
اودوة موفق فتاح عبو الدرم  ٦  األول ٦٨،٨٩٠ 
 األول ٦٨،٧٨٥  حسين الجبوريدهنايف خلف حما  ٧
 األول ٦٨،٥٧١  ال حسيننآاظم محمد مقداد حس  ٨
 األول ٦٧،٨٧١ سروه خليل حسن مصطفى صالحي  ٩
هماجد بدري احمد عطي  ١٠  األول ٦٧،٢٩٤ 
لطائي امحبوب جمعة صالح حيدر  ١١  األول ٦٦،٦١٨ 
 األول ٦٦،٠٦١ اوس معتز يحيى محمد القزاز  ١٢
كر الحياليايناس نافع يحيى ش  ١٣  األول ٦٥،٦٥٧ 
 األول ٦٣،٥٥٧ هدير محمد مهدي عبد النعيمي  ١٤
 األول ٦٣،٢٥٧ علي محمد طه ضيف الجبوري  ١٥
 األول ٦٢،٦٣٧ عمر محمد محمود اسماعيل الدوسكي  ١٦
ين نجم الجبوريحسين سعود حس  ١٧  األول ٦١،٩٩٩ 
 األول ٦١،٩٩٥  البياتيشيماء علي عبد الغني محمد  ١٨
 األول ٥٨،٥٣٣ صفوان حكمت فتحي سليم العبيدي  ١٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 



 جامعة الموصل
اللغة الفرنسيةقسم / خريجو آلية اآلداب   

)الدور األول  ( ٢٠١١ ـ ٢٠١٠للعام الدراسي   
١٤٣٢ /  شعبان / ٢  الموافق م٢٠١١/   ٧ / ٣  في٩/٣٣/١٢٢٤٠امعي المرقم بموجب األمر الج  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الدور الدرجة االسم  الثالثي ت
 األول ٨١٫٩٧٩ إيمان رقيب محمد أنور ألمزوري ١
 األول ٧٧٫٦٥٤  الجادر محمد نجيبسارة أمية توفيق ٢
 األول ٧٣٫٩٨٣ سعد رجب احمد علي درباس ٣
 األول ٦٧٫٤٤٥  اهللا البزاز عبدميسم مثنى إبراهيم ٤
 األول ٦٥٫٤١٨  عيسى ألعبيديمها عدنان عبد المالك ٥
 األول ٦٢٫٧٢٦  عوادميادة محمد خلف ٦
 األول ٦١٫٧٠١  احمد الفراجياحمد قيس حمود ٧
 األول ٦٠٫٥٠٨  سليمان علي محمد داود ٨
 األول ٥٩٫٨٣٣  حسن اوس عبد الرحمن سعيد ٩
عيد قصاب باشي سأسماء ترآي محمود ١٠  األول ٥٩٫٦٠٨ 
 األول ٥٩٫٣٥٨  علي المشهدانيعلي رشيد احمد  ١١
 األول ٥٩٫٣٠١  إبراهيم الجحيشيرائد احمد علي  ١٢
 األول ٥٩٫١١٩   فخر الدين مصطفى الرشيدليأزهار عقيل  ١٣
 األول ٥٨٫٧٧٠  علي ألنعيميعلي صفاء محمود  ١٤
 األول ٥٨٫٤٦٠  صادقمشتاق عدنان ججو  ١٥
 األول ٥٦٫٢٥١  محمود محمد فرح ترآي سالم  ١٦
 األول ٥٦  خليل العباديهالة نافع حسين  ١٧



 جامعة الموصل
الترجمةقسم / خريجو آلية اآلداب   

)الدور األول  ( ٢٠١١ ـ ٢٠١٠للعام الدراسي   
١٤٣٢ /  شعبان / ٢ افق المو م٢٠١١/   ٧ / ٣  في٩/٣٣/١٢٢٤٠بموجب األمر الجامعي المرقم   

   

 الدور الدرجة االسم الثالثي ت
 األول ٨٥،٥٥٥ لبنى مرقس خوشابا آينا آبة ١

 األول ٨٤،٣٤٦ نورا مصطفى ايمن عز الدين يونس العبيدي ٢

 األول ٨٣،٥٨٤  رؤوفدينا فريد محمد سعيد حمدي ٣

 األول ٨١،٠٦٣ رباح  عبد اهللا علي احمد  ٤

رحمن احمد عمر فاروق عبد ال ٥  األول ٨٠،٥٨٨ 

 األول ٨٠،٠٨٩ سوزان اسماعيل حسين اسماعيل ٦

 األول ٧٨،٨٧٠ احمد ابراهيم حسن علي الجبوري  ٧

 األول ٧٧،٨٧٩ شمدين شمدين يونس عبد الرحمن الريكاني  ٨

 األول ٧٦،٨٠٣ زهراء اياد حسن علي العكيدي  ٩

 األول ٧٤،٤٥٧ دالل وعد اهللا شهاب احمد الحيالي  ١٠

 األول ٧٤،٢٤٣ ابراهيم عبد اهللا محمد حمزة  ١١

 األول ٧٣،٨٠١  العلوشي عليبان وائل يونس  ١٢

 األول ٧٣،٣١٠ اسكندر عبد اهللا خضر حسين االعرج  ١٣

 األول ٧١،٠٥١ عدنان جاسم عبد اهللا موسى العكيدي  ١٤

 األول ٧٠،٦٢٨ سعد صبحي شيت حسين النعيمي  ١٥

ائيل قليتهمارلين اونادم بطرس جبر  ١٦  األول ٦٩،٧٨٥ 

 األول ٦٨،٩٥٤ اماني خليل ابراهيم حبيب بصري  ١٧

 األول ٦٨،٧٣٢ ايثار فوزي عبد الرزاق جاسم العبيدي   ١٨

ميدي مح احمد يوسف سميط  ١٩  األول ٦٧،٩٧٤ 

 األول ٦٦،٤٣١  عوني نجيب داؤد عطار باشيهسار  ٢٠

 لاألو ٦٦،١٩٢  حسناحالم عبد الواحد محمد يونس  ٢١

 األول ٦٥،٢٩٦ خالد خضر علي دلي الـ عيسى  ٢٢

 األول ٦٤،٩٤٢ هناء صبحي عزيز فتحي  ٢٣

 األول ٦٤،٧٢١ سالم وافر سالم علي   ٢٤

 األول ٦٤،٥٦٣ محمد رافع فتحي عبد اهللا الخياط  ٢٥

 األول ٦٤،٢٨٧ جهان محمد ياسين جاسم   ٢٦

 األول ٦٣،٢٣٧ انوار دانيال موسى جمجوم زهرة  ٢٧

متعباحمد مظهر خلف   ٢٨  األول ٦٣،٢٠٣ 

 األول ٦٢،٨٠٤ بدور ناهل بشير سليمان الصائغ  ٢٩

 األول ٦٢،٧٧٢ رفل عامر محمود مصطفى شهيدو  ٣٠

 األول ٦٢،٣١٨ محمد صالح محفوظ بشير حمادي البارودي  ٣١



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

سبتي هالة صباح الياس متي ال  ٣٢  األول ٦٢،٠٣٨ 

 األول ٦١،٨٣٦  الجافسالم محمد احمد قهرمان  ٣٣

 األول ٦٠،٦٨٦ احمد عبد المهيمن ادريس خضر  ٣٤

هالل ملكي شمعون ه تمار  ٣٥  األول ٦٠،١٠١ 

 األول ٦٠،٠٥٨  الصواف جرجيس نبيل عبد الرزاقهبسم  ٣٦

 األول ٦٠،٠٠٤ نيفادا بولص ايشو توما الزيباري  ٣٧

الجبوريعرزال اياد ابراهيم محمد   ٣٨  األول ٥٩،٣٧٩ 

 األول ٥٩،٢٧٦  سلوم ناصر السويدحنان سعد اهللا  ٣٩

 األول ٥٨،٨١٤ مهدي وليد ياسين محسن  ٤٠

ل يونس علي عجيهدى محمد   ٤١  األول ٥٨،٧٣٩ 

 األول ٥٨،٧٢٦ اوراس احمد عيسى ابراهيم الجبوري  ٤٢

 األول ٥٨،٦٥٨ وسناء خالد حسن محمد االجدح  ٤٣

 األول ٥٨،٥٢٣ ازاد زر علي محمد اغا الكوراني  ٤٤

قالالصعمر احمد خالد بشير   ٤٥  األول ٥٨،٢٤٤ 

 األول ٥٨،١٣٩ احمد اياد ثامر زيدان النجماوي  ٤٦

زآريا محمد عفراء منتصر علي   ٤٧  األول ٥٧،٠٨٠ 

 األول ٥٥،٤٦٠ والء نايف محمد الياس   ٤٨

 األول ٥٤،٦٩٦ سيزار خليل شمو ابراهيم  ٤٩

 األول ٥٣،٥٤١ فواز سعد فائق عزيز سرسم  ٥٠



 جامعة الموصل
لغة العربيةقسم ال/ خريجو آلية اآلداب   

)الدور األول  ( ٢٠١١ ـ ٢٠١٠للعام الدراسي   
١٤٣٢ /  شعبان / ٢  الموافق م٢٠١١/   ٧ / ٣  في٩/٣٣/١٢٢٤٠بموجب األمر الجامعي المرقم   

  
  الدور  الدرجة  االسم الثالثي  ت
  األول ٩٣٫٦٥٣ محمود آريم قادر حسين العزاوي   ١
 األول ٨٩٫٣٣٠ عبد الرزاق خلف محمود حمادي الحيالي   ٢
 األول ٨٦٫٨٦٩ اليمامة حازم هايس عويد الحديدي  ٣
 األول ٨٤٫٨٨٩ محمد طالل رجب هرو الحاج   ٤
 األول ٧٩٫٣٢٦ نجالء خليل إبراهيم صوفي آل مراد   ٥
 األول ٧٨٫٢٨٢ أحمد باسل ذنون خطاب الشطي  ٦
لد توفيق أيوب المختارالوليد خا  ٧  األول ٧٧٫٨٤٩ 
 األول ٧٦٫٨٩١ ماهر عبد اهللا حسن حمادة السبعاوي   ٨
 األول ٧٥٫٤٢١ بشير إبراهيم احمد عويد الجبوري   ٩
 األول ٧٥٫١٨٦ شهد زهير نذير عبد اهللا  الحسيني  ١٠
 األول ٧٤٫١٩٩ مثنى صالح سالم عبد الهادي البدراني   ١١
يمان الحيالياحمد حازم ذنون سل  ١٢  األول ٧٣٫٥٠٥ 
 األول ٧٣٫٢٠٢ محمد ترآي علي حمادة الجبوري   ١٣
 األول ٧٢٫٧٨٨ عزام محمود حميد هندي الجبوري   ١٤
 األول ٧١٫٩٥٦ فالح حسن عويد عبد اهللا السالمي   ١٥
 األول ٧١٫١٥٦ عدنان نجم عبد اهللا المعماري  ١٦
 األول ٧٠٫٦٨٠ مهند احمد طه أحمد الزبيدي  ١٧
د العباسيؤإيمان ماهر حسن دا  ١٨  األول ٧٠٫٦٠٤ 
 األول ٦٩٫٠١٨ سماح أنور فاضل سليم الطائي  ١٩
 األول ٦٨٫٩٧٧ حسام فاضل عباس خلف الخليل  ٢٠
 األول ٦٧٫١٩٦ محمد شاهر مزهر عواد الكروي   ٢١
 األول ٦٦٫١٣١ سعد محمد صالح حسن الخاتوني  ٢٢
 األول ٦٥٫٢١٤  عمر خالد عزاوي عبد اهللا الحيالي  ٢٣
الفتاح فتاح محي الدين مصدق يونس   ٢٤  األول ٦٤٫٧٦٩ 
 األول ٦٣٫٤٠٣ سعد مولود احمد محمد العزي  ٢٥
 األول ٦٢٫٨٥٣ عبد الرحمن صالح علي عبد العكيدي   ٢٦
 األول ٦٢٫١٦٦ انتصار أحمد علي محمد البكوع  ٢٧
 األول ٦١٫٩٣٢ آمنة اهالل سليم رشيد أبو  جاموس  ٢٨
 األول ٦٠٫٣٢٥ بالل أحمد عبد صالح العاني  ٢٩
 األول ٥٩٫٨١٢ أحمد محمود حسين مهدي الجبوري  ٣٠
 األول ٥٩٫٧٣٠ أسعد ضاري موسى عزو العبيدي  ٣١
 األول ٥٨٫٨٨٢ بشير شهاب أحمد حميد الجبوري   ٣٢
 األول ٥٨٫١٢٧ عمر حبش عيسى يونس الراشدي  ٣٣
 األول ٥٧٫١٦٢ نذيرة محمد طاهر علي طه المزوري   ٣٤
 األول ٥٥٫٤٩٥ نشوان سعيد رشيد خليل  الجوعاني   ٣٥
 األول ٥٤٫٧٢٥ هه وري توفيق عزيز رضا البرزنجي   ٣٦

  



 جامعة الموصل
قسم الفلسفة/ خريجو آلية اآلداب   

)الدور األول  ( ٢٠١١ ـ ٢٠١٠للعام الدراسي   
١٤٣٢ /  شعبان / ٢ الموافق  م٢٠١١/   ٧ / ٣  في٩/٣٣/١٢٢٤٠بموجب األمر الجامعي المرقم   

  

 
 
 

 الدور الدرجة االسم  الثالثي ت
 األول ٩٦٫٤٥٤  مثنى ياسين صالح طه الطه ١
 األول ٨٥٫٩٤٩   المشهدانيدرؤى زبير عبد الجبار محمو ٢
 األول ٨١٫٣٢  نور هاشم يونس سلطان ألنعيمي ٣
 األول ٧٩٫٤٧٥  حسن صباح حسن عثمان الهفيرآي ٤
 األول ٧٦٫٥٢٦  الجبورينعلي حسين أحمد حس ٥
 األول ٧٥٫٦٣٥  عبير حسين قادر محمد برو ٦
 األول ٧٤٫١٧٩  يوسف خالد عبد الحافظ عزيز الفتاح ٧
 األول ٧٢٫٠٨٦  ماجد شيبه توما بريخا اآلشوري ٨
 األول ٧٠٫٠٧٦  قآارمن فارس يقين يعقوب القس إسح  ٩
 األول ٦٦٫٥٣٣  عبير خلف خضر أحمد السبعاوي  ١٠
 األول ٦٥٫٦٢٥   سالم أيوب سلو البناءصفاء  ١١
 األول ٦٣٫٤٢٩  الشيخال إسراء أحمد شوقي محمد صالح   ١٢



 جامعة الموصل
المعلومات والمكتباتقسم / خريجو آلية اآلداب   

)الدور األول  ( ٢٠١١ ـ ٢٠١٠للعام الدراسي   
١٤٣٢ /  شعبان / ٢  الموافق م٢٠١١/   ٧ / ٣  في٩/٣٣/١٢٢٤٠بموجب األمر الجامعي المرقم   

  
  

 

 الدور الدرجة االسم  الثالثي ت
 األول ٨٦٫٧١٢ غفران عبدالكريم فرج يحيى الطائي ١
 األول ٨٦٫٠٢١  أسماء غانم رمضان محمد السبعاوي  ٢
 األول ٨٣٫٦١٩  زينب هادي شاآر مرزا الحكيم ٣
 األول ٨٠٫٥٥٤  صفا أحمد محمد جالل البدراني  ٤
 األول ٧٩٫٢٤٧  يد التكمصطفى هيمان أحمد مج ٥
 األول ٧٨٫٤٤٥  رشا فارس خضر طابور  ٦
 األول ٧٣٫١٩١  غفران غسان محمد سلطان أحمد آل مرود ٧
 األول ٧١٫٨٠٢  عمار صالح مهدي محمد صالح النعمة ٨
 األول ٦٨٫٥٢٤  رنده ميسر صالح طاهر الرفاعي  ٩
 األول ٦٤٫٤٤١  اهللا الطائي  المجيد حمودي عبد رباح عبد ١٠
 األول ٦٤٫٣٤٧   أحمد محمد خضر المشهداني ءأال ١١
 األول ٦٢٫٨٦٣  نعم راشد ذنون يونس  ١٢
 األول ٦٢٫٦٤٥  الجليلينور أياد عائد محمد عسكر  ١٣
 األول ٦٠٫٥٢٦  محمود مازن ياسين محمد أمين  ١٤
 األول ٦٠٫٠٩٤  أستبرق ناظم محمود سعيد البدراني  ١٥
 األول ٥٩٫٦٤٧  ن الوهاب حس أحمد محمد عبد ١٦
 األول ٥٧٫٩٨٢  لويزيلخلف جمعة اعبيد حسين ا ١٧
 األول ٥٧٫٠٣٩  رغده رعد حامد محمد السامرائي ١٨
 األول ٥٤٫٨٣٢  القادر مصطفى الجلبي اهللا مؤيد عبد عبد ١٩



 
 جامعة الموصل

الفرع اإلسالمي/ اآلثار قسم / خريجو آلية اآلداب   
)الدور األول  ( ٢٠١١ ـ ٢٠١٠للعام الدراسي   

١٤٣٢ /  شعبان / ٢  الموافق م٢٠١١/   ٧ / ٣  في٩/٣٣/١٢٢٤٠بموجب األمر الجامعي المرقم   

 

  
  
 

 الدور الدرجة االسم  الثالثي ت
 األول ٨٨٫٠٩٤ أروى نامق صابر محمود العبايجي ١
 األول ٨٢٫٨٤٠ علي نجم احمد فرج الجبوري ٢
 األول ٧٩٫٠٠٦ هناء احمد جواد يوسف  ٣
 األول ٧٨٫٠٦٢ الزيديحموشي ء عامر عاصي عال ٤
 األول ٧٥٫٨٣١ عمر صباح علي لطيف الشبلي ٥
 األول ٧٥٫٥٤٣ هادي محمد محمود حماد الجبوري ٦
 األول ٧٣٫١١٣ ياسر رشيد حمود ذياب ٧
 األول ٧٣  ال شعيبعبد اهللا سهيل محمد زيدان ٨
 األول ٧٢٫٦٧٠ ماهر سبهان خلف صالح الجبوري ٩
 األول ٧٢٫٦٥٤ د سعود احمد صالح الصبيحرع ١٠
 األول ٧١٫٩٤٩ اهللا الجبوري وقاص محمد حمد عبد ١١
 األول ٧٠٫٩٤٤ فتاح عيسى حديد مديد الجبوري ١٢
 األول ٧٠٫٩٤٣ نوفل بدر شكور حمودي السنجري ١٣
 األول ٧٠٫٣٠١  حسن غازي حسين الياسريهآمن ١٤
 األول ٦٨٫١٦٥ محمد إبراهيم ناصر حسين الجبوري ١٥
 األول ٦٦٫١٩٢ ماهر حسن محمد دهام الجبوري ١٦
 األول ٦٥٫٤٤٢ قيس محمد حسين سبع الجواري ١٧
 األول ٦٥٫٢٩٩ أسيل زيدان يوسف شبيب الحسن ١٨
 األول ٦٠٫٤٠١ عبد اهللا عامر حسن محمد علي الحيالي ١٩



 
 جامعة الموصل

ديمالفرع الق/ اآلثار قسم / خريجو آلية اآلداب   
)الدور األول  ( ٢٠١١ ـ ٢٠١٠للعام الدراسي   

١٤٣٢ /  شعبان / ٢  الموافق م٢٠١١/   ٧ / ٣  في٩/٣٣/١٢٢٤٠بموجب األمر الجامعي المرقم   
    

 

 الدور الدرجة االسم  الثالثي ت
 األول ٩١٫٩٤٥  سليمان يونس صالح الحمدانيهسار ١
 األول ٨٨٫٢٠٤  رعد محمود إبراهيم النجيفيهآي ٢
 األول ٨٦٫٨٤١ مصطفى يحيى فرج محمد الفرج ٣
 األول ٨٣٫٩١٢  سيد فتحياهللا إبراهيم توفيق عزيز عبد ٤
 األول ٧٧٫٩٦٠  بطرسإيمان ماجد متي رفو ٥
 األول ٧٥٫٣٢٥ احمد عامر خطاب سعيد المختار   ٦
 األول ٧٢٫٧٠٥  خلوق عوني قاسم العبيديهفاطم ٧
 األول ٧٢٫٢٠٨  محمد احمد حسين الداوديهساجد ٨
 األول ٧٢٫٠٥٨ آوثر علي حسين علي ٩
 األول ٧١٫٣٢٩ احمد عادل فنو خلف الطائي  ١٠
 األول ٧١٫٢٠٢ الليلةذنون رويد موفق محمد عمر  ١١
 األول ٦٣٫٠٢٧ ضياء حسون ادهام عكلة الجبوري ١٢



 جامعة الموصل
لمسماريقسم ا/ خريجو آلية اآلداب   

)الدور األول  ( ٢٠١١ ـ ٢٠١٠للعام الدراسي   
١٤٣٢ /  شعبان / ٢  الموافق م٢٠١١/   ٧ / ٣  في٩/٣٣/١٢٢٤٠بموجب األمر الجامعي المرقم   

  

 
 

 الدور الدرجة االسم  الثالثي ت
 األول ٩٢،٢٢٩ رحاب سهيل سطام عيسى الدليمي ١
 األول ٨٦،٧٦٦ محمد خضر عباس  ٢
 األول ٨٦،٦٨٤ غادة احمد طيب إيبو ٣
ج محمد عبد اهللا ألسالميمريم سرا ٤  األول ٨٤،٩٢٦ 
 األول ٨٤،٩١٣  محمد علي عبد الهاديهسار ٥
 األول ٨١،٩٨٦ هند عبد الوهاب جاسم محمد  ٦
 األول ٧٩،٩٢٨ رنا لؤي بشير محمد القزاز ٧
 األول ٧٧،٥٦١ عمر رعد محمد سعدي طه ٨
 األول ٦٥،٧٧٦ علي سالم احمد حسن النجار ٩


