


  اللغة العربية : اآلداب                القسم : الموصل                     الكلية : الجامعة 

  

  البكالوريوس: الصباحية                                                  الشهادة : الدراسة 

  
  ٢٩/٦/١٩٩٦ في ٤٢٤: رقم و تأريخ األمر الجامعي                 ١٩٩٦-١٩٩٥:سنة التخرج

  

  الدور  الدرجة   االسم  ت

  األول   ٨٩،١٩٥  معن يحيى محمد العبادي   ١

 األول  ٨٤،١٤٧  لبنى الياس يونس المشهداني   ٢

 األول  ٨١،٩١٨  بيداء محمد صالح عكلة الجبوري   ٣

 األول  ٨١،٠٧٣  لميس كساب حسن ابو لبدة   ٤

 األول  ٨٠،٧٨٠  نهى محمد عمر اسماعيل الدليمي   ٥

 األول  ٨٠،٥٩٣  محمد اسماعيل نوار   ٦

 األول  ٧٩،٨٧٢  نهلة جاسم محمد السبعاوي   ٧

 األول  ٧٦،٧٢٩  عامر علي مصطفى الصمادي   ٨

 األول  ٧٦،٤١٧  فائزة محمد محمود   ٩

 األول  ٧٥،٤٩٢  حامد علي عبد اهللا حسوني   ١٠

 األول  ٧٥،٤٧٨  ورقاء محمد محمود  ١١

 لاألو  ٧٤،٢٧٧  اسماعيل قادر خان عثمان  ١٢

 األول  ٧٤،١٤٦  خليل احمد الخابوري سائدة يونس   ١٣

 األول  ٧٣،٩٢٢  حامد احمد سلطان   ١٤

 األول  ٧٣،٢٤٥  زينة غانم محمد سليمان شرابي   ١٥

 األول  ٧٢،٩١٣  نبهان حسون عبد اهللا احمد   ١٦

 األول  ٧٢،٨٢٩  ميسان شهلة كامل شامل عمر   ١٧

 األول  ٧٢،٨١٣  برغد فاروق عبد الرزاق بن الفتاح الكات  ١٨

 األول  ٧٢،٢٤٤  جيباحمد سعيد يحيى كب  ١٩

 األول  ٧٢،٠٤٢  رقية حامد علي حيدر   ٢٠

 األول  ٧١،٧٢٢  انوار يحيى حمدون العبيدي   ٢١

 األول  ٧١،٢٨١  ياسر عبد العزيز زيدان   ٢٢



 األول  ٧١،٠٥١  نهلة محمود مصطفى الصوفي  ٢٣

 األول  ٦٩،٩٦٤   جي ة القليشيماء عبد اهللا محمد علي   ٢٤

 األول  ٦٩،٩١٣  بيداء محمود جاسم رهيب األزهري   ٢٥

 األول  ٦٩،٦٧٠   محمود إبراهيممحمود   ٢٦

 األول  ٦٩،٢٩٨  محمد الزبيدي جنان عبد اهللا يونس   ٢٧

 األول  ٦٨،٦١٤   االعرجي أمين إبراهيماحمد خير الدين   ٢٨

 األول  ٦٨،٢٦٤  موفق لقمان احمد   ٢٩

 األول  ٦٨،٠٨٦  لمعماري احمد امين سلطان ا  ٣٠

 األول  ٦٧،٩٢٥  يسرى حميد سعيد جمعة   ٣١

 األول  ٦٦,٨٣٦  عبد الكريم علي عمر العمر   ٣٢

 األول  ٦٦،٨٠٨  مصطفى محسن فاضل   ٣٣

 األول  ٦٦،٥٣٠  سالم فاضل عباس حسين   ٣٤

 األول  ٦٦،١٧٣   الصوفي إبراهيممحمد ويس زينل   ٣٥

 األول  ٦٥،٩١٥  فرقد غازي قاسم الصويح   ٣٦

 األول  ٦٥،٧٨٧   الخليفةإبراهيمصالح علي   ٣٧

 األول  ٦٥،٧٣١  عبد العزيز محيميد علي   ٣٨

 األول  ٦٥،٦٣٩  فارس موسى خليف سحل   ٣٩

 األول  ٦٥،٣٩٠   إبراهيممايخان  خان دديار مرا  ٤٠

 األول  ٦٥،٢٥٦  احمد جوير احمد   ٤١

 األول  ٦٤،٥٥٦    علي حسين السراج ة عباسدرائ  ٤٢

 األول  ٦٤،٥٤٠   صالح إبراهيمليل خ  ٤٣

 األول  ٦٣،٩٩٦  مراد داروليد رمضان   ٤٤

 األول  ٦٣،١٣٨   عزيز محمد عباس الطائيأحالم  ٤٥

 األول  ٦٢،٩٨١  يونس فرج سبهان   ٤٦

 األول  ٦٢،٩١٦  محمد مخلف محمد علي   ٤٧

 األول  ٦٢،٨٤٧  خضر صالح حسين نعمان الجبوري   ٤٨

 األول  ٦٢،٥١٤  طائي طارق حسين عطية محمود ال  ٤٩

 األول  ٦٢،١٥٩  شانكول جمال رشيد اورج   ٥٠

 األول  ٦٢،١٠١  بشير حاجي صالح عبد اهللا   ٥١



 األول  ٦١،٧٣٧  علي غرب خليفة حنوش الجبوري   ٥٢

 األول  ٦١،٤٥٠  سناء محمد سالم الجبوري   ٥٣

 األول  ٦١،١٠١  كاميران محمد حاجي   ٥٤

 األول  ٦١،٠٤٠  مها محمد علي   ٥٥

 األول  ٦٠،٩١٢  عيسى محمود رجب   ٥٦

 األول  ٦٠،٤٤٣  سالف ذنون احمد الزبيدي   ٥٧

 األول  ٥٩،٨٦٤  احمد حسين مخيسير العبودي   ٥٨

 األول  ٥٨،٠٠٢  هند فخري نجيب عطار باشي   ٥٩

 األول  ٥٦،٨٤٩  علي يونس ذنون   ٦٠

 األول  ٥٦،٦٧٣  نهال محمد برغش العلي   ٦١

 
 
 
 
 



  علم االجتماع: اآلداب                    القســـم :                        الكلية الموصـل    : الجامعة 
  

  بكالوريوس: الصباحية                                                                الشهـادة : الدراسة 
  

  ٢٩/٦/١٩٩٦ي  ف٤٢٤:رقم و تأريخ األمر الجامعي                  ١٩٩٦-١٩٩٥:سنة التخرج
  
 الدور الدرجة االسم الثالثي ت

 األول ٧٩و١٥١ محمد عبد المنعم محمد علي .١
 األول ٧٤و٢٦٠ عطا اهللا سلطان عجاج .٢
 األول ٧٤و٢٠٩ عادل نمر عطية .٣
 األول ٧٢و٥٤٠ عمر محمد حسين .٤
 األول ٧٢و٢٩٠ وعد إبراهيم خليل .٥
 األول ٧٢و٠٧١ محمد عبد اهللا حنطاوي .٦
 األول ٧٠و٤٠ محمد عبد اهللا احمد .٧
 األول ٦٩و٦٢٥ أنفال محمود علي .٨
 األول ٦٩و٥٩٦ فرحان ثامر فتحي .٩
 األول ٦٩و٢٩٠ نشوان إبراهيم طاهر .١٠
 األول ٦٩و١٧٥ حسام محمود علي محمد .١١
 األول ٦٨و٣٠٩ حسين خضر خلف .١٢
 األول ٦٨و٠٠٩ سعد زيدان محمد .١٣
 األول ٦٧و٣٠١ نهلة احمد حسين .١٤
 األول ٦٦و١٤٦ شوان سالم عوني ن.١٥
 األول ٦٥و٥٠٣ حامد احمد محمود .١٦
 األول ٦٢و٩٣٠ رعد خضر حسو .١٧
 األول ٦٢و٣٨٤ محمد ياسين إبراهيم .١٨
 األول ٦٢و٢١٧ علي احمد خضر .١٩
 األول ٦٢و٠٢٧ نزار هاشم احمد .٢٠
 األول ٦٢و٠١٠ نصر الدين محمد علي محمد .٢١
 األول ٦١و٦٥٧ عاصم حمدي حمد.٢٢
 األول ٦٠و٩٢ حمد حسن محمدم.٢٣
 األول ٦٠و٤٦٦ مازن رفعت حمدي.٢٤
 األول ٥٥و٥٧٧ حميد أحمد نجم عبد اهللا .٢٥
  



  
  التاريخ:اآلداب                       القسم :الموصل                              الكلية:الجامعة

  
  سبكالوريو:        الشهادة                                     صباحي            :الدراسة 

  
  ٢٩/٦/١٩٩٦ في ٤٢٤:  رقم وتاريخ األمر الجامعي           ١٩٩٦-١٩٩٥:سنة التخرج

  
  الدور   الدرجة  االسم الثالثي   ت
 االول  ٨١،٣٠٣  نادية مسعود شريف   ١
 االول  ٨٠،٢٣٤  نهى احمد محمد   ٢
 االول  ٧٧،١٧٤  صباح احمد قاسم   ٣
 االول  ٧٦،٥٦٦  مشعل جاسم محمد   ٤
 االول  ٧٦،١٨٤  وليد مصطفى محمد   ٥
 االول  ٧٥،١٢٤  فاضل طه عبداهللا   ٦
 االول  ٧٥،٠٤٨  نواف عاي عبدي   ٧
 االول  ٧٤،٦٨٢  عبد علي مخلف   ٨
 االول  ٧٤،٤٧٤  زوزان صبري عبد الكريم   ٩
 االول  ٧٤،٢٤٢  فندي نواف حروش  ١٠
 االول  ٧٤،٠٢٣  سهلة مرعي حسن   ١١
 االول  ٧٤  ن حاجم سعيد نوما  ١٢
 االول  ٧٣،٧٠٥  خالدة علي سليمان   ١٣
 االول  ٧٣،٥٨٨  طه محمد اسود   ١٤
 االول  ٧٣،٣١٧  نومان سالم عبد   ١٥
 االول  ٧٢،٦٧٤  نعمة عبد االله حميد   ١٦
 االول  ٧٢،٦١٦  شهلة  احمد خضر   ١٧
 االول  ٧٢،٥٩٥  صالح سليمان هالل   ١٨
 االول  ٧١،٨٠٢  عائدة احمد محمد   ١٩
 االول  ٧١،٧٣٥  بد اهللا مهيدي سليمان ع  ٢٠
 االول  ٧١،٧٢٦  مسعود ابراهيم رشيد   ٢١
 االول  ٧١،٥١٩  اآرم عبد الرزاق عبود   ٢٢
 االول  ٧١،٤٥٢  فلسطيني /جميل موسى محمد  ٢٣
 االول  ٧١،٤٢٣  وليد فتحي محمد   ٢٤
 االول  ٧١،٢٩٦  محمود حمدي عبداهللا   ٢٥
 االول  ٧١،٠٥٩  جنان محمود حمود   ٢٦
 االول  ٧٠،٦٨٩  الهام جعفر احمد   ٢٧
 االول  ٧٠،٤٥٤  صالح ابراهيم  محمد   ٢٨
 االول  ٧٠،٣  نضال عباس عمران   ٢٩
 االول  ٧٠،٠٠٣  ياسين احمد محمد   ٣٠
 االول  ٦٩،٦٧٢  عادل محمد طه مصطفى   ٣١
 االول  ٦٩،٦٣  انعام منصور محمد   ٣٢
 االول  ٦٩،٦٠٢  علي آامل نور الدين   ٣٣



 االول  ٦٩،٥٤٥  سين احمد يوسف يا  ٣٤
 االول  ٦٩،٢١٦  نرمين جالل  رفيق   ٣٥
 االول  ٦٩،٢٠٣  عبد الرزاق حسين عبد اهللا   ٣٦
 االول  ٦٩،١٤٥  اردنية /سهى عبد اهللا صالح  ٣٧
 االول  ٦٨،٩٢٢  نهى حسن مرعي   ٣٨
 االول  ٦٨،٧٢٩  نسيم حسين يونس   ٣٩
 االول  ٦٨،٥٤٢  هاشم عبد الرزاق صالح   ٤٠
 االول  ٦٧،٩٦  صالح محمد خالد   ٤١
 االول  ٦٧،٦٤٤  صالح مهدي جمعة   ٤٢
 االول  ٦٧،٤٣٥  قاسم سمو خلف   ٤٣
 االول  ٦٧،٣٢٨  افان ابراهيم قادر  ٤٤
 االول  ٦٧،٠٣٢  علي عبد اهللا شيبان   ٤٥
 االول  ٦٦،٧٨١  فاضل رمضان عطيوني   ٤٦
 االول  ٦٦،٥٦٨  فراس شهاب احمد   ٤٧
 الولا  ٦٦،٤٨٤  صباح فتحي آنهش   ٤٨
 االول  ٦٦،٤١٦  عبد اهللا ابراهيم صلو   ٤٩
 االول  ٦٥،٩٨٤  حامد محمد عواد   ٥٠
 االول  ٦٥،٣٣٨  مصطفى احمد خضر   ٥١
 االول  ٦٥،١٨٢  محمود جدوع محمد   ٥٢
 االول  ٦٥،١٣٥  اسماعيل ابراهيم عيدان   ٥٣
 االول  ٦٥،٠٧٨  ترآي مهيدي محمد   ٥٤
 االول  ٦٤،٨٤٥  خلف حسين عبد   ٥٥
 االول  ٦٤،٨٣٢  ل آاظم حسن منا  ٥٦
 االول  ٦٤،٨٢٧  عابد حسن شرو  ٥٧
 االول  ٦٤،٥٣٧  محمد ذنون عيدان   ٥٨
 االول  ٦٤،٠٢٥  ابراهيم حسين عبد الرحيم   ٥٩
 االول  ٦٣،٩٣  سالم عثمان موسى   ٦٠
 االول  ٦٣،٧٨٣  عبد السالم عبد الكريم محمد   ٦١
 االول  ٦٣،٤٥٢  عبداهللا حسن عبد اهللا   ٦٢
 االول  ٦٣،٢٩٢  ن حازم خالد عدنا  ٦٣
 االول  ٦٢،٩٥٢  ايدن صالح الدين خليل   ٦٤
 االول  ٦٢،٤٢٧  ادهم سليمان ادهم   ٦٥
 االول  ٦٢،١٥  خلدون خزعل آريم   ٦٦
 االول  ٦١،٩٠٨ عبد عواد محمد   ٦٧
 االول  ٦١،٨٧  نهلة فرحان محيميد   ٦٨
 االول  ٦١،٧٣٧  علي خلف علي   ٦٩
 االول  ٥٩،٩٧٧  ذنون محمود حسن  ٧٠
 االول  ٥٩،٤٥٤  ابراهيم جاسم ليلة   ٧١
 االول  ٥٧،٤٤٦  يسار محمد ميرزا   ٧٢

  



  الترجمة:                      القسم   اآلداب: الكلية                  الموصل: الجامعة 
 

 بكالوريوس:                                             الشهادة     صباحي: الدراسة 
  

  ٢٩/٦/١٩٩٦ في  4242:                  رقم وتاريخ األمر الجامعي 1995-1996 :سنة التخرج
  
 الدور الدرجة الثالثي االسم ت

 االول ٩٠،٦٧٢٣ قصي بشير ابراهيم حساوي ١
 االول ٨٠،٩٩٦٩   فائزة علي عبداهللا ٢
 االول ٨٠،١٢٨٥ سامي محمد يونس عبداهللا ال حمو ٣
 االول ٧٩،٣٦٧٥ هبة اسماعيل غريب شريف ٤
 األول ٧٨،٢٥٢٨ ناصر مطلك عبد عبد ٥
 األول ٧٦،١٤٧ صفوان ادريس ذنون حيدران ٦
 األول ٧٣،٦٨١٥ لينا جوزيف وديع فتح اهللا رسام ٧
 األول ٧٢،٢٠٤٤ نعمان محمود قاسم صالح ٨
 االول ٧٢،٠٢٤٢ بشار احمد حمو سليم ٩
 األول ٦٩،٧١٠٢ هشام علي محمود جاسم العبادي ١٠
 األول ٦٩،١٧١٥ مهند فائز مصطفى عبداهللا الحمداني ١١
 األول ٦٨،٨٧٢ اسامة عزيز حسن  ١٢
 االول ٦٧،٨١٠ عبداهللا محمد عبداهللا الطائي ١٣
 األول ٦٧،٧٨٤٥ اسامة عدنان محمد علي ١٤
 األول ٦٦،٨١٠٨ محمود اسماعيل علي محمد االحمدي ١٥
 األول  ٦٦،٣٥٣٤ ياسين يونس محمد  ١٦
 األول ٦٦،٢٨٦٧ بدالهادي محمد جاسم علي الدليميع ١٧
 األول ٦٥،٨١٦٤ عدنان فارس داؤد الطائي ١٨
 األول ٦٥،٥٢٦٤ بان هادي عبداالحد يوسف ججي ١٩
 األول ٦٥،١٥٨٤ احمد عبدالوهاب خطاب ٢٩
 األول ٦٤،٧٣٤٥ حنان عبدالرزاق سامي ٢١
 األول ٦٤،٣٩٥٢ زآي صالح طه ٢٢
 األول ٦٤،١٣٨٧ انيس الجبوريجاسم محمد عزيز  ٢٣
 األول ٦٣،٤٦٥٨ ياسر خير الدين محمد شريف عبداهللا القزاز ٢٤
 األول ٦٣،٤٣٨٥ تغريد طارق حمودي الجاسم ٢٥
 األول ٦٣،٠٢٦٦ حمد مجيد خضر عزيز الجبوري ٢٦
 االول ٦٢،٩٣٢٥ ايمان بشير عبد بكر ال غزال ٢٧
 االول ٦٢،٩٢٨٤ عادل صالح عبداهللا سليمان الجبوري ٢٨
 االول ٦٢،٦٢٥٨ خالد نجم عبداهللا ٢٩
 االول ٦٢،٤٨٤١ بسام ادريس مال اهللا ٣٠
 االول ٦٢،٣٤٥ صباح عبدالرحمن آاآة رشو صالح ٣١
 االول ٦٢،٣٢٠٢ عذبة عدنان احمد عزت ال قاسم اغا ٣٢
 االول 61,8073 عبدالقادر محمود يونس الشيخ ٣٣



 
     
                      
        

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ولاال ٦١،٥٨٤٢ محمد زهير توفيق ٣٤
 االول ٦١،٥٠٦٤ أثينا الكسندر يونان بابا اليونان ٣٥
 االول ٦٠،٨١٥٧ انعام فتحي  عبداهللا موسى العكيدي ٣٦
 االول ٦٠،٥٦٥٢ صفوان جاسم محمد شيت ٣٧
 االول ٦٠،٢٩٤١ غادة محمد شريف داؤد ٣٨
 االول ٦٠،٢٣٦٩ شيرزاد جوهر خضر اودك ٣٩
 الولا ٦٠،٢١٩٣ ذآرى سليمان ابلحد ألسو ٤٠
 االول ٦٠،١٨٩٦ صفوان فاروق محمد امين الكاتب ٤١
 االول 59,2865 فاطمة محمد يونس عبداهللا محمد ٤٢
 االول ٥٨،٩٥٣٦ احمد رعد سليمان ياسين العباسي ٤٣
 االول ٥٨،٦٧١٨ اميرة محمد فتحي صابورالجبوري ٤٤
 االول ٥٧،٩٢٦٩ عبداهللا احمد ياسين اسماعيل ٤٥
 االول ٥٦،٧٦٧٣  مهلهلسمار اسماعيل ٤٦
 االول ٥٥،٧٤١٣ عبدالسالم جاسم محمد العبدلي ٤٧



 الفرنسي:                         القسم   اآلداب: الكلية                الموصل: الجامعة 
 

  ريوسبكالو:                الشهادة                              صباحي: الدراسة 
  

  ٢٩/٦/١٩٩٦ في ٤٢٤:    رقم وتاريخ األمر الجامعي          ١٩٩٦-١٩٩٥: سنة التخرج 
  
  
 الدور الدرجة  االسم الثالثي ت

 األول ٧٠٫٠٦١ عادل صالح علي عبد الكريم الهسيناني  ١
 األول ٦٩٫٩٣٦ عماد محمد مرزا محمد الدوسكي  ٢
 األول ٦٧٫٨٥١ جيهان موفق عبد اهللا جرجيس الدليمي  ٣
 األول ٦١٫٥٧٥ عدنان عبد الرحمن احمد عبد اهللا الجبوري ٤
 األول ٦١٫٢٢٩ عدنان رحمن خدر محي الدين هموندي ٥
 األول ٥٩٫٨٣١ محمد عبد الجبار يونس مصطفى ألنعيمي ٦
 األول ٥٩٫٧٨١ ياسر علي الهادي علي موسى العبيدي ٧
 األول ٥٨٫٣٨٩ خلود سالم يونس رشو البياتي  ٨
 األول ٥٨٫٠١٧ محمد احمد حسن علي النجار ٩
 األول ٥٧٫٠٤٢ وفاء عبد اهللا محمد نجم  ١٠
  األول ٥٦٫٧٦٨ صفوان علي سليمان عبد اهللا العمري ١١
 األول  ٥٦٫٤١٤ فتحي موسى تيلو موسى الكلي ١٢
 األول  ٥٥٫١٥٣ ابراهيم محمد حسين فياض البدراني  ١٣
 األول  ٥٤٫٠٨١ اديبة غائب عباس حسن جدو  ١٤
 األول  ٥٣٫٤١٩ ياسر خضر جاسم خلف الجبوري   ١٥

  



  اللغة االنكليزية:االداب             القسم:الموصل                     الكلية:الجامعة
  

  بكالوريوس:    الشهادة                          صباحي                 :الدراسة
  

  ٢٩/٦/١٩٩٦ في ٤٢٤مر الجامعي  رقم وتاريخ األ   ١٩٩٦-١٩٩٥:سنة التخرج
 الدور الدرجة االسم الثالثي ت
 األول ٨٢،٣٠٦ جيهان خضر محمود عبد الرحمن مال خضر ١
 األول  ٧٧،٢٥٦ اسماء اسماعيل زيدان عصمان غفو ٢
 األول ٧٥،٦٨٧ دينا هاني يوسف محمد علي النوري ٣
 األول ٧٤،٧٠٦ مها ياسين حامد محمد القطان ٤
 األول ٧٣،٦٨٦ دا متي ايليا الزيباريجين يلاو ٥
 األول ٧٢،٥٤١ دعاء عبدالعزيز ياسين احمد المنو ٦
 األول ٧٢،٢٨٣ وفاء مظفر علي يحيى علي ٧
 األول ٧٠،٩٤٦ اباء مظفر يحيى يوسف الرسام ٨
 األول ٧٠،٧٢٤ بان يعسوب سليمان ابراهيم السليمان ٩
 ولاأل ٦٩،٧٤ نغم آرام سليمان عزيز شماني  ١٠
 األول ٦٧،٤٢١ دلفين محمد طاهر حاجي طه رسول ١١
 األول ٦٧،٣٦٦ احمد جاسم آرم البدران ١٢
 األول ٦٦،٧٧٥  صالح مصطفى عبد اهللا الطائيةآنان ١٣
 األول ٦٦،٢٤٣ عمار حسين علي العكيدي ١٤
 األول ٦٤،٦١٧ ع/عمر سليمان ابراهيم  ١٥
 األول ٦٤،٥٣١ حسن شعبان علي عبد اهللا الجبوري ١٦
 األول ٦٤،٤٠٢ نها حسين احمد الصوفي ١٧
 األول ٦٤٫٧٧٤ سعدي صالح احمد البريفكاني ١٨
 األول ٦٤،٣٧١ عائد يوسف حنا يوسف سابيوس ١٩
 األول ٦٣،٠٩٤ اسراء سعدون احمد مصطفى احمد ٢٠
 األول ٦٢،٦١٤ عدنان اسماعيل حسين مجمد الخفاجي ٢١
 األول ٦٢،٢٨٠ خالدة درويش محمد درويش ٢٢
 األول ٦١،٩٢٧ صباح درويش حاجي قادو الحراقي ٢٣
 األول ٦١،٧٧١ بدرخان محمد ميرو صالح الدروشي ٢٤
 األول ٦١،٦٨٠ نسرين مجيد طوبيا زاآي ٢٥
 األول ٦١،٥٢٢ ليندا بهنام يوسف آورآيس آذيا ٢٦
 األول ٦٠،٩٨٨ انطوانيت خوشو ايشو خوشو ٢٧
 األول ٦٠،٦٨٣ ع/صهيب عبد الرحمن يوسف  ٢٨
 األول ٦٠،٥٧٤ اخالص عبد الرحمن توفيق ٢٩
 األول ٦٠،٥٤٢ رستم انترانيك ملكون ملكونيان ٣٠
 األول ٦٠،٥٢٨ غيداء عصام يحيى العالف ٣١
 األول ٦٠،٣٠٦ ع/عبير عمر امين  ٣٢
 األول ٥٩،٨٤٢ فائدة عزيز محمود ٣٣
 األول ٥٩،٥٨٤ شيرين جميل ناصر ناصر الهاللي ٣٤
 األول ٥٩،٤٥٩ زهرة طه محمد حسن الجبارى ٣٥
 األول ٥٩،٠٠٤ ليلى عطا اهللا عبد اهللا صالح ٣٦



 األول ٥٨،٨٠١ محمد شكور علي حميد الطالباني ٣٧
 األول ٥٨،٤٩٣ ع/عبد اهللا راجح عبد اهللا  ٣٨
 األول ٥٨،٤٧٩ آوثر جميل ابراهيم ٣٩
 األول ٥٨،٣٨٧ امل علي عبو حسو السليفاني ٤٠
 األول ٥٨،١٦١ طه حسن يوسف عبد اهللا ٤١
 األول ٥٧،٦٦٨ محمد حسن هالل عناز البدراني ٤٢
 األول ٥٧،٣٩٨ نبال عبد الرزاق احمد ابراهيم الطائي ٤٣
 األول ٥٦،٨٧١ ع/محمد صالح احمد  ٤٤
 األول ٥٦،٥١٧ صالح احمد فرج صالح الجبوري ٤٥
 األول ٥٦،٣٤١ امير يحيى قاسم الهاشمي ٤٦
 األول ٥٥،٧٦٥ يادة نايف شيخو محمد الموسىم ٤٧
 األول ٥٥،٦٣٠ شلير احمد ابراهيم احمد الصمادي ٤٨
 األول ٥٥،٣٦٢ خلود وليد عبد الكريم محمد الناصري ٤٩





الموصل: الجامعة  اآلداب   :       الكلية                  اللغة العربية:  القسم             
 

صباحي    : الدراسة  بكالوريوس:  الشهادة                                                             
 

  ١/١٠/١٩٩٦في٩٥٦/١:  الدور الثاني رقم و تأريخ األمر الجامعي ١٩٩٥/١٩٩٦: سنة التخرج

 الدور الدرجة االسم الثالثي ت

 الثاني ٦٤،٥٩٥ علي سلطان عبد الرزاق الجبوري  ١

براهيم عبد الغفور طاهراعبد الستار محمد  ٢  الثاني ٦٣،٤٥٧ 

 الثاني ٦٢،٩٢٩ نور الدين محمود عزيز نزار  ٣

 الثاني ٦٢،٣٩٩ عمر محمد عمر جانو السليفاني  ٤

 الثاني ٦١،٤٨٧ حكمت شكري رشيد علي  ٥

 الثاني ٦١،٢٥٨ شامل عبد القادر عرب صالح  ٦

 الثاني ٦٠،٨٩١ اراس عبد اقادر مجيد صالح  ٧

زيح عطا اهللا حمادة الجبوري محمد ار ٨  الثاني ٦٠،٦٤٣ 

 الثاني ٥٩،٨٥٢ زياد محمد احمد محمد المزوري  ٩

 الثاني ٥٩،٤٥١ طالب عباس موسى مصطفى عرب  ١٠

 الثاني ٥٩،٠٧٤ ياسمين هاشم هادي النعيمي  ١١

 الثاني ٥٨،١٨١ سرباز نافخوش عبد الخالق عبد الرحمن  ١٢

بيدي طارق مؤيد علي محمد الع ١٣  الثاني ٥٧،٤٦٥ 

 الثاني ٥٧،٢٠١ صباح اسماعيل عبد اهللا  ١٤

 الثاني ٥٥،٢٢١ عبد الستار محمد عزيز صالح  ١٥

 الثاني ٥٤،٤٦٥ فائدة حميد محمد احمد السهماوندي  ١٦

 الثاني ٥٢،٧٥٥ صالح بهاء الدين صالح بهاء الدين  ١٧



  علم االجتماع: اآلداب                    القســـم : لكلية الموصـل                           ا:  الجامعة 
  

  بكالوريوس: الصباحية                                                                الشهـادة : الدراسة 
  

  ١/١٠/١٩٩٦في٩٥٦/١:  رقم و تأريخ األمر الجامعي                ١٩٩٥/١٩٩٦: سنة التخرج
  
 الدور الدرجة ثالثياالسم ال ت

 الثاني ٣٢٥،٦٦ عبد الرحمن احمد عليوي .١
 الثاني ٩٨٥،٦٣ عمار عبد الرحيم احمد .٢
 الثاني ٦٨٦،٦٣ حسين علي محمد سليم .٣
 الثاني ١٤٧،٦٢ حسن حمد عبد خليف .٤
 الثاني ٥٥٠،٦١ شذى سالم حسين .٥
 الثاني ٤٣٧،٥٧ احمد جندو علي .٦
 انيالث ٢٨٦،٥٦ غازي محمد طاهر .٧
 الثاني ١٤٦،٥٦ حسن يوسف احمد.٨
 الثاني ٩٦٣،٥٥ خالد ادريس احمد .٩
 الثاني ٩١٨،٥٤ حسين علي حاجي .١٠

  
 
 



  التاريخ:اآلداب                       القسم :الموصل                              الكلية:الجامعة
  

  سبكالوريو:      الشهادة صباحي                                           :الدراسة 
  

  ١/١٠/١٩٩٦ في ٩٥٦:    رقم وتاريخ األمر الجامعي ١٩٩٦-١٩٩٥:سنة التخرج
  
  الدور   الدرجة  االسم الثالثي   ت
 الثاني  ٦٨،٧٥٣  صادق جعفر حميد   ١
 الثاني  ٦٦،٤٧٢  اوصمان حجم بيرو   ٢
 الثاني  ٦٤،٧٦  جسام عبد القادر يونس  ٣
 ثانيال  ٦٤،٦١٣  يحيى صالح وسمي  ٤
 الثاني  ٦٣،٩٧٢  صباح شمران الزم   ٥
 الثاني  ٦١،٧٢٦  عبد الخالق عثمان قدو   ٦
 الثاني  ٥٨،٧٦٥  محمد غالب خورشيد   ٧
 الثاني  ٥٨،٤٢  نهايت عبد اهللا محمد  ٨
 الثاني  ٦٣،٩٢٥  شهاب طالب احمد   ٩
 الثاني  ٥٩،٩١٥  ريان حكمت سعيد   ١٠

 
 



  الترجمة:                            القسم   اآلداب: الكلية                الموصل: الجامعة 
  

 بكالوريوس:                                          الشهادة       صباحي: الدراسة 
  

  ١/١٠/١٩٩٦ في٩٥٦/١:                 رقم وتاريخ األمر الجامعي ١٩٩٥-١٩٩٦: سنة التخرج 
    

         
  
 

 الدور الدرجة الثالثي:االسم ت

 الثاتى ٦٣،٨١٢٤ بدالرزاق ابراهيم خليل اوجياشرف ع ١
 الثانى ٦١،٦٠٤١ صالح مجيد عيسى درويش الروشياني ٢
 الثانى ٥٩،٧٣٢٦ جيان محمد سليم سعيد المزوري  ٣
 الثانى ٥٩،٠٥٩٩ سليمان عبدالرحمن عبدالكريم ابراهيم  ٤
 الثانى ٥٨،٦٩٥٢ رؤوف نوري نصيف النعيمي ٥
 الثانى ٥٧،٤٢٣٤ مرادمنى خليل ابراهيم ال  ٦
 الثانى ٥٦،٩٥ طلعت عبدالقادر طه سليمان ٧
 الثانى ٥٦،٥٣٦٨ رنا جاجان سعيد الشاهين ٨
 الثانى  ٥٥،٩٩٠٥ آحألء وعداهللا محمد موسى ٩
 الثانى  ٥٥،٣٠١٧ محمود عباس سعيد مظهور الجبوري ١٠
 الثانى ٥٤،٥٧٤٩ خير الدين عبداهللا احمد خليل الكوراني ١١
 الثانى ٥٤،٢٤٦٥ يات محمد منير زآيا ١٢



 الفرنسي:                         القسم   اآلداب: الكلية                الموصل:  الجامعة 
 

  بكالوريوس:                 الشهادة                             صباحي: الدراسة 
  

  ١/١٠/١٩٩٦في ١ /٩٥٦: الجامعي  رقم وتاريخ األمر           ١٩٩٦-١٩٩٥: سنة التخرج 
  
  
  
 الدور الدرجة االسم الثالثي ت
 الثاني ٦١٫٣١١ علي مولود عبد اهللا حمد ينديان  ١
 الثاني ٦٠٫٨٤٧ الياس آتومحي آتو محي  ٢
 الثاني ٥٨٫٠٦٥ غسان صالح احمد عبد الرحيم الجواري ٣
 الثاني ٥٧٫٥٤١ فيفيان نيسان روفائيل ساآو ٤
 الثاني ٥٥٫٤٥٨ ود حسين الحمدانياحمد طه محم ٥
 الثاني ٥٥،٠٢١ زينه غازي سعد اهللا الشيخ علي االرمين ٦
 الثاني ٥٤٫٠٩٤ عامر هاشم خليل امين حديد ٧
 الثاني ٥٤٫٠٦٤ عادل حمد عبد اهللا حسين الجبوري ٨
 الثاني ٥٣٫١٩٧ يوسف مراد جاد لطيف البدراني ٩
 الثاني ٥٢٫٣٩٠ وسام سالم محمد سعيد النجار ١٠

 
 



  اللغة االنكليزية:             القسماآلداب:الموصل                     الكلية:الجامعة
  

  بكالوريوس:    الشهادة                           صباحي                 :الدراسة
  

  ١/١٠/١٩٩٦ في ٩٥٦\١رقم وتاريخ األمر الجامعي       ١٩٩٦-١٩٩٥:سنة التخرج
  

 الدور المعدل  الثالثياالسم ت
 الثاني ٦٨،١٠٩ آادار اسماعيل برآات درويش ١
 الثاني ٦٢،٤٤٧ فؤاد احمد شفيق ٢
 الثاني ٦١،٢٧٠ منذر آتاب محمد خلف الجبوري ٣
 الثاني ٥٧،١٧٣ موفق مشرور عبد العزيز ٤
 الثاني ٥٦،٩٨٢ فارس عبد الغفور محمد سعيد الطائي ٥
 الثاني ٥٦،٦٠٧ شوانيافريز صالح محمد عزيز ال ٦
 الثاني ٥٦،٢٠٩ احالم اسماعيل بدر حسين النعيمي ٧
 الثاني ٥٦،٠٨٥ منال احسان فيض اهللا سعد اهللا عرزارا ٨
 الثاني ٥٥،٩٤٩ حمدة جاسم شخير عسل بو حمد ٩
 الثاني ٥٥،١٦٦ عمار شهاب احمد بالل الطائي ١٠
 الثاني ٥٣،٨٥٣ محمود عبد اهللا محمود ١١
 الثاني ٥٣،٦٤٥  احمد محمد الكاآينعمة ١٢
 الثاني ٥٣،١١٥ رعد سالم يونس وهب الهايش ١٣
 الثاني ٥٣،٠٤٧ افراح عبد المنعم اسماعيل مصطفى البدراني ١٤
 الثاني ٥٣،٠٢٩ ايداش آيدن عبد الجبار الهرمزى  ١٥
 الثاني ٥٢،٣٢٤ طالب محمود احمد األعرجي  ١٦

  





  علم االجتماع: اآلداب                    القســـم :                   الكلية الموصـل         : الجامعة 
  

  بكالوريوس: الصباحية                                                                الشهـادة : الدراسة 
  

  ١٤/١٠/٢٠٠٦ في ٨٣٣:رقم و تأريخ األمر الجامعي                  ١٩٩٦-١٩٩٥:سنة التخرج
  
 الدور الدرجة االسم الثالثي ت

 األول ٧٤و١٨٦  حسن حومد حمد عطية ١ 
  


