


  اللغة العربية : اآلداب                القسم : الموصل                     الكلية : الجامعة 

  

  البكالوريوس: الصباحية                                                  الشهادة : الدراسة 

  
  ٣٠/٦/١٩٩٩يف٢٧٠: رقم و تأريخ األمر الجامعي                   ١٩٩٩-١٩٩٨:سنة التخرج 

  

  الدور  الدرجة   االسم  ت

  األول   ٨٧،٠٧٣  الحان صالح مهدي صالح التميمي   ١

 األول  ٨١،٧١٦  عدنان مهدي سلطان عبد اهللا الدليمي   ٢

 األول  ٨١،٠٠٣  امية غانم ايوب يعقوب الحديدي   ٣

 األول  ٧٩،٧٩٤  يونس هالل منديل صالح اللهيبي   ٤

 األول  ٧٧،٨٥٣   احمد صالح حديد حمدان النجماوي  ٥

 األول  ٧٧،٧٦٧  علي احمد عبد اهللا عبد اهللا   ٦

 األول  ٧٧،٠٤٤  نبيل خلف احمد اسود األحمد   ٧

 األول  ٧٦،٩٣٨  قحطان جاسم محمد مذود الجبوري   ٨

 األول  ٧٥،٧٦٢  ايمان حازم جاسم احمد الجبوري   ٩

 األول  ٧٥،٥١٦  حازم ياسين محمد ابراهيم الراوي   ١٠

 األول  ٧٥،٤١٤  عالء الدين احمد سلطان الجبوري خير اهللا   ١١

 األول  ٧٥،٣١١   كناش الفيحان  طالباحمد محمد  ١٢

 األول  ٧٥،٠١٨  مازن موفق صديق مصطفى الخيرو الطائي  ١٣

 األول  ٧٤،٩٧١  رضوان انور حسن الخالدي   ١٤

 األول  ٧٤،٩٤٢  محمد عبد الرزاق محمد عبد اهللا الجبوري   ١٥

 األول  ٧٤،١٧٠  عمر الحديدي عمر علي حواس   ١٦

 األول  ٧٣،٤٦٦  حمد محمود محمد عبد اهللا الجبوري   ١٧

 األول  ٧٢،٦٤٤  عالية محمد زكي علي مصطفى البرزنجي   ١٨

 األول  ٧٢،٣١٣  نايف احمد السنجاري افراح مجيد   ١٩

 األول  ٧٢،٢٨٢  جرجيس عاكوب عبد اهللا فرحان الراشدي   ٢٠

 األول  ٧١،٥٧٣  ضيري وفاء قاسم ظاهر احمد الح  ٢١

 األول  ٧١،٥١٢  فائزة حازم حمودي حسن الشهواني   ٢٢

 األول  ٧١،٤٥٢  حنان عبد الغني ياسين عبد اهللا  ٢٣



 األول  ٧١،٣١٤  خير الدين علي الهادي سليمان البو داؤد   ٢٤

  األول  ٧٠،٩٠٨  سالم جندي ياسين شهاب الحمد  ٢٥

 األول  ٧٠،٧٤٠  قنبر الطائي كاظم غانم   ٢٦

 األول  ٧٠،٦٩٢  عبد اهللا فتحي محمد إبراهيم ألنعيمي   ٢٧

 األول  ٧٠،٤٤٤  صالح سالم صالح حسين العزاوي   ٢٨

 األول  ٧٠،٣٥١  مجيد مقداد ابراهيم حسن الشكري   ٢٩

 األول  ٧٠،٣٣٥  عبد حمد السبعاوي اياد بدر   ٣٠

 األول  ٦٩،٥١٠  رغد مروان احمد محمد الونسة   ٣١

 األول  ٦٨،٨٩٥  ال عبد العزيزاحمد جاسم خضر خلف   ٣٢

 األول  ٦٨،٨٦٥  ريهان خليل عسكر مهدي   ٣٣

 األول  ٦٨،٧٨٦  ملبي فتحي احمد العيدان   ٣٤

 األول  ٦٨،٦٧٤  حسين البياتي اديبة جاسم محمد   ٣٥

 األول  ٦٨،٥٣٠   ألعبيديحسام الياس عبد اهللا عبد القادر   ٣٦

 األول  ٦٨،٤١٢  باسم محمد صالح جمعة الجبوري   ٣٧

 األول  ٦٨،٣٢٥  مروة غازي حميد يونس   ٣٨

 األول  ٦٨،٣١٧  عبوش حسين السليمان ذاكر عبد اللطيف   ٣٩

 األول  ٦٨،١٤٥  محمد عبد اهللا ال عكيل عبد الرحمن جاسم   ٤٠

 األول  ٦٨،٠٢٤  كامل ابراهيم خلف حسام اللهيبي   ٤١

 األول  ٦٧،٨٠٤  الداودي اسالم احمد ابراهيم   ٤٢

 األول  ٦٧،٧٦٣  كريم عبد الرحمن اميرة رحيم   ٤٣

 األول  ٦٧،٦٥٧  عمر عطا اهللا ايوب خلف الجبوري   ٤٤

 األول  ٦٧،٦٠٤  مهدي علي وادي العيسى   ٤٥

 األول  ٦٧،٥٤٢  محمد نافع اسماعيل الطائي ظافر   ٤٦

 األول  ٦٧،٥١٨  محمود محمد احمد حسين الجبوري   ٤٧

 األول  ٦٧،٤٩٣  نايف حسن محمد النجار   ٤٨

 األول  ٦٧،٠٥٩  يماء ذنون حامد رجب الدليمي ش  ٤٩

 األول  ٦٦،٩٦٢  مجيد ياسين محمود محمد المولى   ٥٠

 األول  ٦٦،٩٣٦  رغد منير نديم يعكوب الحديدي   ٥١

 األول  ٦٦،٦٤٦  رحمن حمود محمود احمد الجبوري   ٥٢

 األول  ٦٦،٤١٤  ني احسن خليل الحمدمهند محمد ظاهر   ٥٣



 األول  ٦٦،٣٤٤  جبوري  الفجاسم خضر محمد خل  ٥٤

 األول  ٦٦،٣٢٤  حمو عباس الحجي صهيب عباس   ٥٥

 األول  ٦٦،٢٨٤   ىد الهادي عزيز حسين احمد العيسبع  ٥٦

 األول  ٦٦،٢٣٧  احمد محمد مصطفى الحاصود   ٥٧

 األول  ٦٦،١٤٤  شان الجبوري راحمد إبراهيم شالش ط  ٥٨

 األول  ٦٦،١١٧  بشار عبد الرزاق قاسم الصالح   ٥٩

 األول  ٦٥،٥٦٧  سعاد محمد زغير الدبي   ٦٠

 األول  ٦٥،٥٤٤  عبد نجم عبد اهللا مصطفى الزبيدي   ٦١

 األول  ٦٥،٣٨٨  موفق هذال سليمان الحنكاوي ميرفت   ٦٢

 األول  ٦٥،٣٤٤  كاظم اسود خلف خضر السبعاوي   ٦٣

 األول  ٦٥،١٣٤  بشير رشيد علي موسى المزوري   ٦٤

 األول  ٦٣،٩٦١    عبد اهللاآلخضر محمد علي حسين   ٦٥

 األول  ٦٣،٨٦٨   العنزي وفاء عبد اآلله محمد عبد اهللا   ٦٦

 األول  ٦٣،٨١٩  محمود حريد خلف سالمة الجبوري   ٦٧

 األول  ٦٣،٧٢١  محمد نامس ابراهيم احمد الجبوري   ٦٨

 األول  ٦٣،٦٠٧  فتحي احمد صالح فتحي الخفاجي   ٦٩

 األول  ٦٣،٢٩٣  باسم محمد علي جميل خلف االسماعيل   ٧٠

 األول  ٦٣،٢٨٥  خلف الياس بشار مطو الراوي   ٧١

 األول  ٦٣،٢١٠  و قاسم الخالدي سنفدخيل صالح خضر   ٧٢

 األول  ٦٢،٨٤٤  حبيب علي حسن مهيدي المتيوتي   ٧٣

 األول  ٦٢،٧٣٤  معيوف عبد اهللا محمد علي الجبوري   ٧٤

 األول  ٦٢،٢٤٥  محمد عبد اهللا جاسم احمد الزبيدي   ٧٥

 األول  ٦٢،١٢٨  طارق سعدي علي النعيمي علي   ٧٦

 األول  ٦١،١١١  فاتن محمد سعيد مبارك البياتي   ٧٧

 األول  ٦٠،٨٧٨  خالد عطية حمد عبد اهللا الجبوري  ٧٨ 

 األول  ٦٠،٢٨٧  حمحمد صالعالية عمر عبد اهللا   ٧٩

 األول  ٥٩،٩١٦  حسين احمد خلف حمد الجبوري   ٨٠

  
  
  
  



  علم االجتماع: اآلداب                    القســـم :                الكلية الموصـل            : الجامعة 
  

  سبكالوريو: الصباحية                                                                الشهـادة : الدراسة 
  

  ٣٠/٦/١٩٩٩في٢٧٠: رقم و تأريخ األمر الجامعي                   ١٩٩٩-١٩٩٨:سنة التخرج 
  
  الدور  الدرجة  االسم الثالثي  ت

  األول  ٨٠و٥٨٩  انوارمحمود علي .١
 األول  ٧٧و٩٩٤  رضوان عجيل عبد الغني .٢
 األول  ٧٣و٦٨٢  زيد ظاهر مصلح .٣
 األول  ٧١و٠٣٥  ثامرة علي عزيز .٤
 األول  ٦٩و٧٨٦  مروان موفق سعيد .٥
 األول  ٦٦و٧٩٣  خمي وردة يوخنا .٦
 ولاأل  ٦٦و٦٥٦  سليمان احمد ضبع .٧
 األول  ٦٦و٠٤٣  محمد غريب يونس .٨
 األول  ٦٤و٤٤  سعد ياسين طه .٩
 األول  ٦٤و٢٨٣  ريم بيرام يعقوب .١٠
 األول  ٦٤و١٨٨  نزار مصطفى شيت .١١
 األول  ٦٤و٠١٤  بشرى قيريو حتي.١٢
 األول  ٦٣و١٦٥  نزار عبد الكريم يونس .١٣
 األول  ٦٢و٤٢٨  ثامر حامد فتحي .١٤
 األول  ٦١و٢٢٣  ابراهيم خضر محمد .١٥
 األول  ٦٠و٤٥  موزدة مجيد اسماعيل .١٦
 األول  ٥٨و٧٨٤  محمد يونس محمود .١٧
 األول  ٥٨و٦  راشد عايد حسين .١٨
 األول  ٥٧و٣٩٥  محمد حسين حمد .١٩
 األول  ٥٥و٨١٨  اسماء عبد فاضل .٢٠

 



  التاريخ:اآلداب                       القسم :الموصل                              الكلية:الجامعة
  

  سبكالوريو:صباحي                                                 الشهادة :لدراسة ا
  

  ٣٠/٦/١٩٩٩ في ٢٧٠:    رقم وتاريخ األمر الجامعي           ١٩٩٩-١٩٩٨:سنة التخرج
  
  الدور   الدرجة  االسم الثالثي   ت
 االول  ٨٨،٣٤  نسيبه عبد العزيز عبد اهللا  ١
 االول  ٨٥،١٩١  مها سعيد حميد   ٢
 االول  ٨٣،٠٦  افراح ناثر جاسم   ٣
 االول  ٨٢،٧٠٧  محمد عبد اهللا احمد   ٤
 االول  ٨١،٢٠٦  شعبان فاضل ايراهيم   ٥
 االول  ٨٠،٨٩٠  فاتن يونس محمد   ٦
 االول  ٧٨،٦٤٤  خالدة ابراهيم خليل   ٧
 االول  ٧٨،٥٢٠  علي حمزة عباس   ٨
 االول  ٧٧٫٥٦٢  نايف محمد شبيب   ٩
 االول  ٧٧،٣٨٥  لموسعد احمد س  ١٠
 االول  ٧٦،٤١٠  محمد رمضان حسن  ١١
 االول  ٧٦،٣٠١  وعد حميد عبد اهللا   ١٢
 االول  ٧٦،١٧٥  هيثم محمود يونس   ١٣
 االول  ٧٥،٨٥٦  مهند غازي سرحان   ١٤
 االول  ٧٥،٨١١  بشار محمد مال عبد   ١٥
 االول  ٧٥،٧٤٦  آالويش عادل ابراهيم   ١٦
 الولا  ٧٥،٧٤٢  اشواق غانم وحيد   ١٧
 االول  ٧٥،٧٢٦  صميم صديق احمد   ١٨
 االول  ٧٥،٧٠٤  هادي جرجيس عبد اهللا   ١٩
 االول  ٧٥،٦٩٦  خالد مرعي حسن   ٢٠
 االول  ٧٥،٥٠٤  عامرة آاظم محمد   ٢١
 االول  ٧٤،٤٥٦  شكيب راشد بشير   ٢٢
 االول  ٧٤،٢٣  احمد زيدان خلف   ٢٣
 االول  ٧٣،٣٩٠  حازم محمد نور   ٢٤
 االول  ٧٣،١٠٨  سيونس محمد يون  ٢٥
 االول  ٧٣،٠٥٣  حسن احمد محمود  ٢٦
 االول  ٧٢،٣٨٣  بشار اآرم جميل   ٢٧
 االول  ٧١،٨٤٩  ميرو سليم خديدا   ٢٨
 االول  ٧١،٣٥٤  أن اآرم نجم الدين   ٢٩
 االول  ٧١،١٦٠  نكتل عبد الهادي عبد الكريم   ٣٠
 االول  ٧٠،٩٦٨  سهيلة مراد سليم   ٣١
 الولا  ٧٠،٩٤١  رحمة يونس عمر   ٣٢
 االول  ٧٠،٩٤٠  سالم يحيى رزوقي  ٣٣
 االول  ٧٠،٨٨٥  محسن سليمان حسن   ٣٤
 االول  ٧٠،٧٤٣  سعدي محمد علي آصبان   ٣٥
 االول  ٧٠،٦٥٨  سهير نبيل آمال    ٣٦



 االول  ٧٠،٣١٣  فائز محمد داوؤد  ٣٧
 االول  ٧٠،١٧١  ماهر حمد صالح  ٣٨
 االول  ٦٩،٩٩٩  شفيع محمد محمود   ٣٩
 االول  ٦٩،٨٦٢  لكريم جمعة هشام عبد ا  ٤٠
 االول  ٦٩،٦٢٥  ابراهيم محمد حسين   ٤١
 االول  ٦٩،٥٩٥  شهلة موسى علي   ٤٢
 االول  ٦٩،٢٤٨  عامر حمد سليمان   ٤٣
 االول  ٦٩،١٦٩  غانم حامد حمد   ٤٤
 االول  ٦٩،١٧٣  توفيق علي نصيف   ٤٥
 االول  ٦٨،٤٢  حمد عبد محمد   ٤٦
 االول  ٦٨،٣١٠  نغم مظهر محمود   ٤٧
 االول  ٦٨،٢١٧  نامق دينو درويش   ٤٨
 االول  ٦٧،٦٨  يونس توفيق مصطفى   ٤٩
 االول  ٦٧،٦٥٥  عباس عارف نايف   ٥٠
 االول  ٦٧،٦١٧  أبراهيم محمد علي   ٥١
 االول  ٦٧،٥١٨  عامر صلبي داوؤد   ٥٢
 االول  ٦٧،٥٠٥  ياسين خضر فتاح   ٥٣
 االول  ٦٧،٤٩٠  عمار محمود خلف   ٥٤
 االول  ٦٧،٤٢١  محود احمد نزال   ٥٥
 االول  ٦٧،١٩٦  سوري /احمد عبد الرزاق علي   ٥٦
 االول  ٦٧،١٩٠  الفي عيدان احمد   ٥٧
 االول  ٦٧،١٣١  عبد الرزاق عبد اهللا محمد   ٥٨
 االول  ٦٦،٩١٥  علي صالح زآرط   ٥٩
 االول  ٦٦،٧١٠  عادل محمد هويدي   ٦٠
 االول  ٦٦،٧٠٥  برهان الدين احمد سعدي   ٦١
 االول  ٦٦،٤٥٠  د اآرم رشيد احم  ٦٢
 االول  ٦٥،٨٤٧  رنا جميل قاسم   ٦٣
 االول  ٦٥،٦٦٣  محمد علي محمد عفين   ٦٤
 االول  ٦٥،٦٣٥  سندس عبد الخالق مجيد   ٦٥
 االول  ٦٥،٥٢٨  حسن محمد عبد اهللا   ٦٦
 االول  ٦٥،٤٨٢  غيث عبد اهللا سلطان   ٦٧
 االول  ٦٥،٣٠٢  حكم ناظم زيدان   ٦٨
 االول  ٦٥،١٨٧  احمد معيوف محمود   ٦٩
 االول  ٦٥،١١٠  سعد عمر محمد   ٧٠
 االول  ٦٤،٨٣٤  حسام محمد توفيق   ٧١
 االول  ٦٤،٥٠٠  مخلف عبد اهللا صالح   ٧٢
 االول  ٦٤،٢٤٢  احمد حسين عمر   ٧٣
 االول  ٦٤،١٣٣  نشوان علي محمود   ٧٤
 االول  ٦٣،٩٢٩  فالح صالح حسن   ٧٥
 االول  ٦٣،٨٩٧  محسن محمد محمود   ٧٦
 االول  ٦٣،٧٠٣  هيم محمد محمد ابرا  ٧٧
 االول  ٦٣،٠١  ايمن عبد الكريم سليمان   ٧٨
 االول  ٦٢،٥٠٤  حميد حمد محمود   ٧٩



 االول  ٦١،٤٠٥  قحطان عبد الرحمن احمد   ٨٠
 االول  ٦١،٣٧٠  خالد صديق علي   ٨١
 االول  ٦١،٢٠٩  امل نجاة فرج   ٨٢
 االول  ٦٠،٨٦٣  حاتم جاسم خليل   ٨٣
 االول  ٦٠،٨٤٦   ثائر عبد الرزاق جمعة  ٨٤
 االول  ٥٩،٠٠٣  موسى  ظاهر عبد اهللا   ٨٥

  



  الترجمة:                           القسم   اآلداب: الكلية                الموصل: الجامعة 
  

  بكالوريوس:                                        الشهادة       صباحي: الدراسة 
  

  ٣٠/٦/١٩٩٩ في270:    رقم وتاريخ األمر الجامعي             1998-1999: سنة التخرج 

 الدور الدرجة االسم الثالثي ت
 مسائي/أألول ٨١،٤١٣ نبيل خليل يونس سليمان ١
 مسائي/أألول ٨٠،٢٧٥ طالل حسين مرعي صالح  ٢
 مسائي/أألول  ٧٩،٦٦٧ طالل عبد الكريم خليل احمد ٣
 أألول ٧٩،٣٠١   الجبوريباسم عبد الحسين مروان حمزة ٤
 مسائي/أألول ٧٧،٩٨٤ ناجي خوشابا شمعون توما ٥
 مسائي/أألول ٧٧،٩٢٢ فراس نوفل عبد الغفور يحيى  ٦
 أألول ٧٧،٧٨٧ رائد فرمان عبو مراد الشيخ  ٧
 األول ٧٧،٧٤١ اوس عادل عبد الوهاب احمد النعيمي   ٨
 مسائي/األول ٧٦،٧١٩ فاتن عز الدين يوسف احمد  ٩
 مسائي/أألول ٧٦،٥٩٢  عبد اهللا خلف حبل عبد الواحد ١٠
 مسائي/أألول ٧٦،٣٩٩ سيف محمد جاسم محمد ١١
 مسائي/أألول ٧٥،٦٦٣ علي حسن محمد آرموش ١٢
 أألول ٧٥،٦٥٢ خوام محمد يونس محمد امين ال سليمان ١٣
 مسائي/أألول ٧٥،٥٥٤ مظفر ميسر سلطان عبد اهللا ١٤
 أألول ٧٥،٥٢٣ عمر احمد عبد اهللا يحيى المالح ١٥
 مسائي/أألول ٧٥،٢٢٤ سالمه ذنون سليم محمد ١٦
 أألول ٧٤،٩٩٤  اهاب ادم خوشابا ادم العبد اهللا ١٧
 مسائي/أألول ٧٤،٥٨٤ زيدون عبد اهللا امين ايوب ١٨
 أألول ٧٤،٤٩٥ هاشم منصور حسن ابوماحم ١٩
 مسائي/أألول ٧٤،٠٤٤ نهى فاضل مال اهللا داؤد ٢٠
 مسائي/أألول ٧٣،٦٠٠ وفيق مصطفى قيدار حسين ت ٢١
 مسائي/أألول ٧٣،٣٧٣ فخري اسماعيل يونس احمد  ٢٢
 مسائي/أألول ٧٣،٣٤٩ فراس سالم سلطان جرجيس ٢٣
 أألول ٧٢،٨٥٧ بشار سالم عبد اهللا علي الحربي ٢٤
 مسائي/أألول ٧٢،١٤٩ فتحي عزيز طه اسماعيل  ٢٥
 أألول ٧١،٥٠٧ عبد الجبار عبو عرب يوسف البراي ٢٦
 مسائي/أألول ٧١،٣٢٩ صالح الدين محمد طاهر حسين ٢٧
 مسائي/أألول ٧١،٢٥١ عبد الرزاق محمد فائق محمد  ٢٨
 مسائي/أألول ٧١،١٧١ خطاب عمر حمودي  ٢٩
 أألول ٧١،٠٢٢ زينه نزار عبد الرحمن علي الرجبو ٣٠
 أألول ٧٠،٩٦٨ عمار حازم حسين علي العبيدي ٣١
 أألول ٧٠،٧٨٨  الهادي عبد القادر ياسينعبد القادر عبد ٣٢
 مسائي/أألول ٧٠،٧٨٠ احمد حسين عبود زناد ٣٣
 أألول ٧٠،٦١٨ احمد عبد المنعم دريع اسفيح الصالحي ٣٤
 مسائي/أألول ٧٠،٢٨٣ منهل ابراهيم عبد اهللا ال محمد ٣٥
 مسائي/أألول ٧٠،٢٨١ حارث سلطان عبو الملك ٣٦
 أألول ٦٩،٣٥٩  الجبوريمحمد خليل موسى عبد اهللا ٣٧



 مسائي/أأل ول ٦٨،٩٩٠ رضوان منذر عبد الرحمن داؤد ٣٨
 مسائي/أألول ٦٨،٦١٣ اسماء عادل ذنون مصطفى  ٣٩
 مسائي/األول ٦٨،٤٨٢ عفاف عبد الرحمن محمود جمعه ٤٠
 مسائي/األول ٦٨،٤٢٠ رعد نوئيل نعوم عبد االحد ٤١
 مسائي/أألول ٦٨،٢٤٢ انفال قبيس سعيد عبد الفتاح ٤٢
 أألول ٦٨،١٧١ محمود حسن احمد اسعد النعيمي ٤٣
 أألول ٦٨،٠٣٨ رغيد آمال يوسف عبد اهللا حبوش ٤٤
 أألول ٦٧،٩٣٤ وليد جمال علي عبد اهللا الجبوري  ٤٥
 أألول ٦٧،٥١٣ محمد جاسم محمد ذنون الحمداني  ٤٦
 مسائي/أألول ٦٧،٠٣٣ محمد ياسين طه محمد  ٤٧
 مسائي/أألول ٦٦،٩٣٥ ق مصطفى حموآه ادريس توفي ٤٨
 مسائي/أألول ٦٦،٨٦٦ نذير فرحان هاشم محمد  ٤٩
 أألول ٦٦،٣٤٦ شيماء خالد شيت هجر الحديدي  ٥٠
 أألول ٦٥،٩١٤ وليد حازم عبد اهللا زيدان  ٥١
 مسائي/أألول ٦٥،٦٧٧ تغريد بطرس بولص بطرس  ٥٢
 ألولأ ٦٥،٥٤٤ محمد عبد السالم خليل خضرالطائي  ٥٣
 مسائي/أألول ٦٥،٥١٥ عبد الحكيم مصطفى رسول بيرمكة  ٥٤
 أألول ٦٥،٤٣١ صفوان حازم ذنون احمد الجواري  ٥٥
 مسائي/أألول ٦٥،٤٢٥ عبد الغني محمد عبد الحميد حامد ٥٦
 مسائي/أألول ٦٥،٢٨٧ رسالن علي خلف محمود  ٥٧
 مسائي/أألول ٦٥،٠٥٧ دريد عبد اهللا حسن جوير ٥٨
 مسائي/أألول ٦٤،٩٨٤ د جمعه فاضل عباسمحم ٥٩
 أألول ٦٤،٧٧٩ عبد الستار توفيق يوسف السليفاني ٦٠
 أألول ٦٤،٦٧٨ بشار محمد سالمه محمد العبيسارت ٦١
 مسائي/أألول ٦٤،٥٥٥ محمد عبد الغني سليمان عبد العزيز ٦٢
 مسائي/أألول ٦٤،٤٥٢ شهله ابراهيم عبد الرزاق محمد  ٦٣
 مسائي/أألول ٦٤،٤٣١ حسن فتحي غاده محمد  ٦٤
 االول ٦٤،٣٧٩ هديل عبدالقادر حسين عبداهللا الصبحة ٦٥
 االول ٦٤،٣٤٨ انتصار علي حسون عبد الرحمن الجبوري ٦٦
 مسائي/االول ٦٤،٢٦١ رفعت اهللا علي صادق بالل ٦٧
 مسائي/االول ٦٤،٠٤٦ طه خضير عبداهللا ٦٨
 االول ٦٤،٠٤٣ سنان عبد السالم ياسين الدباغ ٦٩
 أألول 64,022 ناديه مرشو الياس المرشاوي ٧٠
 مسائي/أألول 63,979 احمد جاسم محمد حسين ٧١
 األول 63,093 نغم جوزيف انطوان يوسف المارديللي ٧٢
 األول 62,948 عبد الملك محمد حميدي محمد عبيدات ٧٣
 مسائي/أألول 62,803 حسن عبد الملك عبد الجواد احمد ٧٤
 أألول 62,789  دخيل اسماعيل جمعه الحباشنهاحمد ٧٥
 أألول 62,564 زياد اآرم عزيز مال اهللا الطائي ٧٦
 أألول 62,285 معتز فرج عزيز منصور القطراوي ٧٧
 أألول 62,148 محمد مهدي محمود عطيه الراوي ٧٨
 مسائي/أألول 61,672 زين محمد شكري هبه اهللا محمد  ٧٩
 مسائي/أألول 61,575 هيثم عائد بدر مصطفى  ٨٠



  
 
 
 
 

 أألول 61,267 زياد عادل قاسم محمد الطائي  ٨١
 أألول 60,741 زينه محمود يحيى حمودي الطائي ٨٢
 أألول 60,741 نشاط مؤيد محمود فتحي البارودي ٨٣
 أألول 60,730 زهير اسماعيل ابراهيم علي الهسنياني ٨٤
 مسائي/أألول 60,268 احمد زآي سليمان محمد ٨٥
 أألول 60,142 يوسف العدواني منذر يونس محمد ٨٦
 مسائي/أألول 56,999 ساطع عبد الغني حامد عبد الرحمن  ٨٧
 أألول 59,994 رضوان محمد فخري احمد ايوب الشيتي ٨٨
 أألول 58,953 منير ثامر احمد علي العبيدي ٨٩
 أألول 58,925 رعد صالح حسين علي الجبوري ٩٠
 مسائي/أألول 58,426 ونسرمضان حسين خضر ي ٩١
 أألول 58,202 فتحي محمد احمد صالح الصغاني ٩٢
 مسائي/أألول 57,762 فواز هزاع شريف العاني ٩٣
 مسائي/أألول 58,426 رمضان حسين خضر يونس ٩١
 أألول 58,202 فتحي محمد احمد صالح الصغاني ٩٢
 مسائي/أألول 57,762 فواز هزاع شريف العاني ٩٣



 الفرنسي:                         القسم   اآلداب: الكلية                الموصل: امعة الج
  

  سبكالوريو:                 الشهادة       صباحي: الدراسة 
  

  ٣٠/٦/١٩٩٩ في ٢٧٠:    رقم وتاريخ األمر الجامعي ١٩٩٩-١٩٩٨:  سنة التخرج 
  

 الدور الدرجة االسم الثالثي ت
 األول ٨٥٫٧٤٩ علي حج يونس مريم يونس محمد  ١
 األول ٨٤٫٠٥٥ حنان هاشم محمد سعيد القصاب  ٢
 األول ٧٦٫٢ قيدار نمر جندي نمر الخالتي ٣
 األول ٧٣٫٤٩٢ حسن علي أحمد ذنون المشهداني  ٤
 األول ٧٣٫١٤١ والء حسين جارو سليمان الجبوري ٥
 األول ٧٣٫٠١٥ محمد آفيل برهان عادل العمري ٦
  األول ٦٩٫٥٩٤ سماعيل مجيد سوعان الجبوري رمضان إ  ٧
  األول ٦٧٫٨٢٤ عبيد أحمد طه خليف الناصر  ٨
  األول ٦٧٫٦٣٢ وسن نذير قاسم جرجيس الخفاف   ٩
  األول ٦٦٫٣١٧ ميرزا مراد جولو رشو القادري   ١٠
  األول ٦٤٫٨٧٣ محمد إسماعيل محمد علي جاسم الحاج ججاوي  ١١
  األول ٦٤٫٤٠٧ د العبادي مولود عبد القادر محمد احم  ١٢
  األول ٦٤٫٠٦١ رياض أحمد محمد علي الصائغ   ١٣
  األول ٦٣٫٦٣ عبد اهللا شكري شريدة طالل الزغبي   ١٤
  األول ٦٣٫٢٨٥ مصطفى أحمد خضر فتحي النعيمي   ١٥
  األول ٦١٫٨٢٨ هديل وعد اهللا أيوب قاسم الحسيني   ١٦
  األول ٦١٫٦٦٣ سهيل ذنون يونس محمد بشار   ١٧
  األول ٦٠٫٨٢٦ محمد علي نزال يوسف الطائي  ١٨
  األول ٦٠٫٢٢٩ معمر صالح عبد اهللا سليمان الصالح   ١٩
  األول ٥٩٫٨٦٧ وليد سالم طه خضر العبيدي   ٢٠
  األول ٥٩٫٤٧٦ علي طه عبد الرزاق محمد آشمولة  ٢١
  األول ٥٨٫٨٩٨ عبد اهللا حسن خليفة عبد اهللا السبعاوي   ٢٢
  األول ٥٨٫٦٨٩ نهير الجبوري داؤد علي خلف   ٢٣
  األول ٥٨٫٠١٢ عقيل حيدر يونس سلطان المولى  ٢٤
  األول ٥٧٫٩٢٨ فيحاء حميد خضير الغزال الشمري    ٢٥
  األول ٥٧٫٨٢٢ سعدي عبد اهللا ثلج علي الجبوري   ٢٦
  األول ٥٧٫٦٨٣ هبة مؤيد سعيد داؤد الطابور  ٢٧
  األول ٥٧٫١٩١ محمد حسين درويش الحاجي الميراني   ٢٨
  األول ٥٧٫٠٠٠ ياسر داؤد محمود داؤد الداؤد   ٢٩
  األول ٥٦٫٣٨٥ جمال أحمد عبد الرحمن طارق الجبوري   ٣٠
  األول ٥٥٫٩٩٦ أحمد خميس صالح حسن الجبوري   ٣١
  األول ٥٥٫٦٧٤ أحمد مسطي عدي مسطي آل ملك  ٣٢

  



         القسم اللغة االنكليزيةاالداب       : الموصل                        الكلية:الجامعة 
  

  بكالوريوس:  الشهادة        صباحي:الدراسة 
  

  ٣٠/٦/١٩٩٩ في ٢٧٠:رقم وتاريخ االمر الجامعي   ٩٩-٩٨:سنة التخرج
  
  الدور  المعدل  االسم الثالثي  ت
  االول  ٧٩٫٨١٢  طه ياسين محمد  ١
  االول  ٧٠٫٥٩٩  شيماء زآي محمد  ٢
  االول  ٧٠٫٣٩٧  ناجي اسعد ناجي  ٣
  االول  ٦٥٫٢٦٢  مر يوخنا اسحقاس  ٤
  االول  ٦٤٫٤٠٩  مامون طالل عبداهللا  ٥
  االول  ٦٤٫١٥١  عدي مصطفى يونس  ٦
  االول  ٦٣٫٩٣٣  شيالن نور الدين رشيد  ٧
  االول  ٦٣٫٣٧٧  نجالء هاشم محمد  ٨
  االول  ٦٣٫٠٦٥  معاد محمد عباس  ٩
  االول  ٦٢٫٦٧٥  زهير ابراهيم ثلج ١٠
  االول  ٦٢٫٥٧٣  عبداهللا حميد محسن ١١
  االول  ٦٢٫٥٤٧  براء عاطف محمد ١٢
  االول  ٦٢٫٤٤٩  امساهر صالح محمد ١٣
  االول  ٦٢٫٣٦١  هدى عادل محمد ١٤
  االول  ٦٢٫٣٥٩  مريم دنخا يوحنا ١٥
  االول  ٦١٫٦٨٤  خالد خليف محمد  ١٦
  االول  ٦١٫٥٤٩  خميس خضر ظميش ١٧
  االول  ٦١٫٣٧٦  بشار حازم جاراهللا ١٨
  االول  ٦١٫٢٧٤  علي خلف حسن ١٩
  االول  ٦١٫٢٠٨  محمد مؤيد محمد ٢٠
  االول  ٦٠٫٣٠٥  غادة خليل ابراهيم ٢١
  االول  ٦٠٫٢٢٠  انتصلر عزيز يوسف ٢٢
  االول  ٦٠٫١٥١  وداد زآي بير موسى ٢٣
  االول  ٦٠٫٠٣٦  ابراهيم حسين ظاهر ٢٤
  االول  ٥٩٫٩٨٧  علي مخلف آوير ٢٥
  االول  ٥٩٫٨٣٠  سندس محمد محمود العكيلي ٢٦
  االول  ٥٩٫٤٣٧  نتصار صالح عبد الستارا ٢٧
  االول  ٥٩٫٠٩٢  سيلين يوحنا بولص ٢٨
  االول  ٥٨٫٨٥٤  فيان حسن عمر ٢٩
  االول  ٥٨٫٦٦٣  عباس توفيق عباس ٣٠
  االول  ٥٨٫٤٢٤  شكرية سعد حمد ٣١
  االول  ٥٨٫٢٩٥  محمد خلف محمد اللهيب ٣٢
  االول  ٥٨٫١٣٨      محمدعليابتسام    ٣٣
  االول  ٥٧٫٩٥٦  شمشيماء اآرم ها ٣٤
  االول  ٥٧٫٥٥١  علي احمد ابراهيم المولى ٣٥
  االول  ٥٦٫٦٠٠  ليديا الكسندر يوناثان ٣٦



  اسالمي/اآلثار:                    القسم   اآلداب: الكلية              الموصل: الجامعة 
  

  سبكالوريو:                                       الشهادة       صباحي: الدراسة 
  

        ١٩٩٩   /٦  /٣٠ ٢٧٠رقم  في :   رقم وتاريخ األمر الجامعي ١٩٩٩ /١٩٩٨سنة التخرج   
  

  الدور  الدرجة  االسم الثالثي  ت
  األول  ٨١٫١٣  مروان سالم شريف .١
 األول  ٨٠٫٩٢  هيثم قاسم محمد .٢
 األول  ٨٠٫٥٢  بشار محمود عبد القادر .٣
 األول  ٧٨٫٠٣  محمد فالح عيد علي .٤
 األول  ٧٧٫٤١   فتحيعادل عارف .٥
 األول  ٧٧٫١٥ فارس ابراهيم حسن .٦
 األول  ٧٥٫٦٤  جالل رجب جمعة .٧
 األول  ٧٥٫٥٠  وسناء فؤاد محمد .٨
 األول  ٧٥٫٤٢  راآان محمد فالح .٩
 األول  ٧٤٫٧٣  وردة يونس محمد.١٠
 األول  ٧٢٫٥٧٤  مهاد علي محي الدين.١١
 األول  ٧٢٫٤٠  مؤيد غانم عزيز.١٢
 األول  ٧١٫٥٨  سهام رستم رضا.١٣
 األول  ٧٠٫٥٦  صالح جاسم محمد.١٤
 األول  ٧٠٫١٠  احمد عبداهللا احمد.١٥
 األول  ٦٨٫٦٤  ارشد نوري حسين.١٦
 األول  ٦٨٫٥٠  عمرفالح محمود.١٧
 األول  ٦٨٫٣٣  محمد عبد الستار خليل.١٨
  االول  ٦٦٫٤٠  نسرين عزيزسعد.١٩
  االول  ٦٧٫٤٠  نضال غبيش حسين.٢٠
  االول  ٦٦٫٦٣  علي محمد جاسم محمد.٢١
  االول  ٦٦٫٣٨  محمدموسىمديد احمد .٢٢
  االول  ٦٥٫٥٣  سعد عادل قاسم.٢٣
  االول  ٦٥٫١٥  محمد خضير محمود.٢٤
  االول  ٦٤٫٨٩  عزالدين محمد حسين.٢٥
  االول  ٦٤٫٧٣  اسكندر بن حسن فتحي.٢٦
  االول  ٦٤٫٧١  احمد شاآر موسى.٢٧
  االول  ٦٣٫٣٤  مصطفى جاسم محمد.٢٨
  االول  ٦٢٫٥٣  سميرة خير اهللا حمد.٢٩
  االول  ٦٠٫٣٥  حمن مجبلعبد العزيز عبد الر.٣٠

 



  الفرع المسماري/ اآلثار:            القسم          اآلداب: الكلية           الموصل  : الجامعة 
  

  بكالوريوس:                                       الشهادة       صباحي: الدراسة 
  

        ١٩٩٨   /٦ /٣٠   في ٢٧٠رقم:   رقم وتاريخ األمر الجامعي ١٩٩٩ /١٩٩٨سنة التخرج   
  

  الدور  الدرجة  االسم الثالثي  ت
  األول  ٩١٫٤٩  آروان  عامر سليمان  ١
 األول  ٩٠٫٤٨  خالد حيدر عثمان  ٢
 األول  ٨١٫٠٨  خير الدين احمد ناصر  ٣
 األول  ٨٠٫٦٣  محمود عبداهللا وردي  ٤
 األول  ٧٩٫٤٦  هبة حازم محمد  ٥
 األول  ٧٦٫١١ غفران صبري احمد  ٦
 األول  ٧٠٫٦٣  يى خلفسالم يح  ٧
 األول  ٦٧٫٤١  جاسم محمد علي  ٨
 األول  ٦٥٫٧١  سعدي أآرم ابراهيم  ٩
 األول  ٦٢٫٨٢  قدري علي عبداهللا ١٠

  



  الفلسفة:                         القسم   اآلداب: الكلية                الموصل: الجامعة 
  

  ريوسالوبك:                 الشهادة       صباحي: الدراسة 
  

  ٣٠/٦/١٩٩٩ في     ٢٧٠:     رقم وتاريخ األمر الجامعي ١٩٩٩ -١٩٩٨: سنة التخرج 
  

  الدور  الدرجة  االسم الثالثي  ت
  األول  ٧٧,٠٧٦  انتصار خليل حسن علي الحرباوي   .١

 األول  ٧٤,٥٩١  أسعد رشيد هفن بريندار الرشكاني   .٢

 األول  ٧٣,٠٧٢  نزار نجيب حميد أحمد الطائي    .٣

 األول  ٧٢,١١   نجمرشيد أمين رشيد   .٤

 األول  ٧١,٩٥١  سامي محمود إبراهيم محمود الجبوري   .٥

 األول  ٧١,٨٢٤ إيمان أحمد عبداهللا ذياب البدراني   .٦

 األول  ٧١,٧٨٦  نورحكمت خضوري حلوبة حلوبة   .٧

 األول  ٧١,٥٣٧  سناء حسن عبداهللا حمد الجبوري   .٨

 األول  ٧١,١٨٦  ذكرى حازم أحمد محمود الحائك   .٩

 األول  ٧٠,٥٧٣  ييل خامس القصراني دلفين أبرم كو .١٠

 األول  ٦٧,٩٦٤  زياد كمال مصطفى خضر السوراني .١١

 األول  ٦٦,٨١٦  أحالم نوئيل ججي الياس النجار .١٢

 األول  ٦٦,٤٤٦  عبد الرحمن عبداهللا حسن عطية الجبوري .١٣

  األول  ٦٦,١٧١  إنعام عدنان محمد علي ذنون الخشاب .١٤

 ولاأل  ٦٥,٨٢٣  أحمد خضر علي حمزة الجحيشي .١٥

 األول  ٦٥,٤٧٢  دالل مصطفى عمر جبار .١٦

 األول  ٦٥,٢٨٤  إبراهيم فراج عنيز نعمان الجرجري  .١٧

 األول  ٦٥,٢٤٢  ابراهيم احمد غربي محمد األحمدي .١٨

 األول  ٦٥,١٥٦  كفاح عبد اللطيف عبوش حسين السليمان .١٩

 األول  ٦٤,٤٤٣  بسمة قاسم أحمد فتحي الحمداني .٢٠

 األول  ٦٢,٦٧٦  حاتم سلطان أحمد خلف الطائي .٢١

 األول  ٦٢,٠٥٧  أريج محمد زكي شيت حسين الصفار .٢٢

 األول  ٦١,٣٩٤  ثناء عبد الكريم حسن حسين البياتي .٢٣

 األول  ٦١,٠٣٢  هنار محمد سليم جرجيس محمد االتروشي .٢٤

 األول  ٥٧,٠٠٧  ليلى توفيق عجيب أنجه الدوادي .٢٥



  المعلومات والمكتبات :                       القسم الموصل                                      : الجامعة 
  

  البكالوريوس : الدراسة الصباحية                                                                 الشهادة 
  

  ٣٠/٦/١٩٩٩ بتاريخ ٢٧٠    رقم وتاريخ األمر الجامعي عدد ١٩٩٩ – ١٩٩٨: سنة التخرج  
  
  

 الدور المعدل ثياسم الطالب الثال ت

 األول ٨٣,٥٦٣ هيلدا عبدالمسيح سعيد رحو  ١
 األول ٨٣,٢٠٣٩ رنا سالم زكريا شابا الدكتا  ٢
 األول ٨١,٨٤٤٩ أغصان عامر حسين أسماعيل الخالدي  ٣
 األول ٧٩,٥٢٦٢ أنعام هاشم غزال عبداهللا الطائي ٤
 األول ٧٧,٠٣ شذى أحمد ذنون مولود الحمداني  ٥
 األول ٧٦,٢١٥ بدالرحمن خالد أبرؤاهيم فادية ع ٦
 األول ٧٢,٠٧٤٨٢ يسرى محمد رجب حسين شاهيري  ٧
 األول ٧٠,٤٥٧٣ عبير هاني عبدالهادي أمين العبيدي ٨
 األول ٧٠,١٤٧٩ زهراء ناطق عبدالقادر محمود آل رحيم  ٩
 األول ٦٧,٤٥٤٩ أردني/ عمار جبر محمود فريحات  ١٠
 األول ٦٣,٨٠٥٩  الداؤود زينة طارق دحام حامد ١١
 األول  ٦١,٣٢٤٧ ر البياتي عبداهللا حسن مامك جعف ١٢

  
  





 اللغة العربية:  القسم           اآلداب   :       الكلية                 الموصل: الجامعة 
 

 بكالوريوس:  الشهادة                                                            صباحي    : الدراسة 

 
  ٣٠/٩/١٩٩٩ في ٥٦٥:رقم و تأريخ األمر الجامعي              ١٩٩٩-١٩٩٨: سنة التخرج 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الدور الدرجة االسم الثالثي ت

 الثاني ٦٤،٩٤٣ احمد سليمان ياسين دهام الجميلي  ١

بط عويد الحمدوني رعدنان يونس م ٢  الثاني ٦٢،٣٣٢ 

 الثاني ٦٠،٦٣٩ ريم طالل بدران علي القوز بكر  ٣

 الثاني ٥٩،٤٤٧ ابوبكر كنعان بشير ابراهيم التتنجي  ٤

 الثاني ٥٨،٨٥١ محمد ظاهر ابراهيم جزاع المغيوني  ٥

 الثاني ٥٧،٤٥٥ محمد محمد صابر محمود الليلة  ٦



  علم االجتماع: القســـم اآلداب                    : الموصـل                           الكلية : الجامعة 
 

  بكالوريوس: الصباحية                                                                 الشهادة : الدراسة 
  

  ٣٠/٩/١٩٩٩ في ٥٦٥:رقم و تأريخ األمر الجامعي              ١٩٩٩-١٩٩٨: سنة التخرج 
  

 الدور الدرجة االسم الثالثي ت

 الثاني ٦٩و٨٥٠ مي احمد حامد  ١
 الثاني ٦٤و١٤٩ بشار عزيز سنجار  ٢
 الثاني ٦٣و٣٦٣ رحاب محمد محمود  ٣
 الثاني ٦٠و٧٦٧ مثنى إبراهيم محمد  ٤
 الثاني ٦٠و٦٥٤ هيثم سعيد عبد اهللا  ٥
 الثاني ٥٨و٧٥٤ محمد عبد الكريم عثمان  ٦
 الثاني ٥٧و٣٩٣ ايهاب طالل علي  ٧
 نيالثا ٥٦و٦٥٣ ريان احمد عمر  ٨
 الثاني ٥٦و٥٧٧ عبد الرحمن عبد اهللا جميل  ٩
 الثاني ٥٤و٤٣٣ ظاهر حمد نجم ١٠

 
 
  

  

  

  

  

  

  

  



  التاريخ:اآلداب                       القسم :الموصل                              الكلية: الجامعة
  

  سبكالوريو:ة صباحي                                                 الشهاد:الدراسة 
  

  ٣٠/٩/١٩٩٩ في ٥٦٥: رقم وتاريخ األمر الجامعي              ١٩٩٩-١٩٩٨:سنة التخرج
  
  الدور   الدرجة  االسم الثالثي   ت
 الثاني  ٦٨،٧٧  عبد الرحيم حسن يوسف   ١
 الثاني  ٦٨،٢٠٢  علي عمر عبد اهللا   ٢
 الثاني  ٦٨،٠٩٨  رائد محمد حامد   ٣
 الثاني  ٦٦،٤١٤  مخلف عبد اهللا مدبغ   ٤
 الثاني  ٦٤،١٧٣  حواس نعمة نايف   ٥
 الثاني  ٦٣،٦٨١  محمد ثامر عزيز   ٦
 الثاني  ٦٣،٢٢٠  وليد ابراهيم طاهر   ٧
 الثاني  ٦٣،١٨٦  ايمن عبد الرزاق زينل   ٨
 الثاني  ٦٣،٠٢  ميسر خليل ابراهيم   ٩
 الثاني  ٦١،٩٩٤  سجى وسام محمد   ١٠
 الثاني  ٦١،٦٩١  عبد اهللا احمد علي   ١١
 الثاني  ٦١،٤٥٤  محمود حميدان ناصر   ١٢
 الثاني  ٦١،٣٧٢  فراس احمد اسماعيل   ١٣
 الثاني  ٦١،٣١٦  زينة محمود خورشيد   ١٤
 الثاني  ٦٠،٦١٣  احمد عيسى محمد   ١٥
 الثاني  ٦٠،٤٧٢  صفوان علي احمد   ١٦
 الثاني  ٥٩،٢٥٤  خطاب علي احمد   ١٧
 الثاني  ٥٩،١٦٦  محمد حسن محمد   ١٨
 الثاني  ٥٧،١٨   ياسين حسين خلف  ١٩
 الثاني  ٥٦،٣٩٩  احسان عبد الرحمن اسماعيل  ٢٠

 
 
  

  
  
  
  
  
  

 
 

 
 
 
 
 
 



  
  الترجمة: االداب                                     القسم :     الكليه                   الموصل: الجامعة 

 
  بكالوريوس:                                        الشهادة       صباحي: الدراسة 

 
  ٣٠/٩/١٩٩٩ في ٥٦٥:               رقم وتاريخ األمر الجامعي ١٩٩٩-١٩٩٨: سنة التخرج 

  

 الدور الدرجة االسم الثالثي ت
 الثاني ٥٩،٠٤٣ سعد عز الدين محي الدين جهاد النعيمي ١
 الثاني ٥٨،٩٢٣ ابراهيم محمد مصطفى قاسم النعيمي ٢
 الثاني ٥٧،٩٠٦ مزيد ماهر محمود حسن العثمان ٣



 الفرنسي:                         القسم   اآلداب: الكلية                الموصل:  الجامعة 
 

  بكالوريوس:                 الشهادة       صباحي: الدراسة 
  

  ٣٠/٩/١٩٩٩ في ٥٦٥:   رقم وتاريخ األمر الجامعي ١٩٩٩-١٩٩٨:  سنة التخرج 
  

 الدور الدرجة االسم الثالثي ت
 الثاني ٦١٫٨٨٩ غسان خضر بطرس داود ١
 الثاني ٥٩٫٦٦٥ فتحي خليف خضير عبيد الحديدي ٢
 الثاني ٥٨٫٢٢٦ غادة ظاهر دهش محمد علي الزبيدي ٣
 الثاني ٥٨٫١٦٢ شيماء خليل إسماعيل علي الخالدي ٤
 الثاني ٥٨٫٠٥٥ عمار سليمان ذنون يونس المولى ٥
 الثاني ٥٦٫٨١٤ محمد حبش محمد مصطفى الزبيدي ٦
  الثاني ٥٥٫٨٩٧ غسان خليل محمود خليل الجبوري  ٧
  الثاني ٥٤٫٣٤٢ مهدي صالح حواس خلف الجبوري  ٨
  الثاني ٥٣٫٨٤٦ أفراح محمد علي حسن جاسم الحمداني   ٩

 



  االداب              القسم اللغة االنكليزية: الموصل                        الكلية:الجامعة  
  

  بكالوريوس:  الشهادة        صباحي:الدراسة 
  

  ٣٠/٩/١٩٩٩ في ٥٦٥:رقم وتاريخ االمر الجامعي   ٩٩-٩٨:سنة التخرج
  

  
  الدور  المعدل  االسم الثالثي  ت
  الثاني  ٦٩٫٣١٠  ياسين طه علي   ١
  الثاني  ٦٥٫٥٨٠  ليليان صادق شابا  ٢
  الثاني  ٦٣٫١١٥  فارس قاسم عبد القادر  ٣
  الثاني  ٦٢٫٥٦٥  غسان محمد حميد  ٤
  الثاني  ٦٢٫١٧١  دالل زيدان فاضل  ٥
  الثاني  ٦٠٫٠١٩     فادية  عدنان محمد علي   ٦
  الثاني  ٥٩٫٥٥٥   ارقية   سلطان قبر   ٧
  الثاني  ٥٩٫٢٥٠  لحمد عبد الخالق ايوب  ٨
  الثاني  ٥٩٫٠٩٩  خسن اسماعيل هويد  ٩
  الثاني  ٥٩٫٠٤٣  رنا تحسين مرعي ١٠
  الثاني  ٥٩٫٠٠٥  ياسين محمد عبداهللا ١١
  الثاني  ٥٨٫١٨٦  حسين سعيد عمر ١٢
  الثاني  ٥٨٫٠٨٧  رواء عناد عبد الرحمن ١٣
  الثاني  ٥٨٫٠٨٢  سعد شاآر محمود  ١٤
  الثاني  ٥٧٫٥١٣  فادي عطا يوسف ١٥
  الثاني  ٥٧٫٤٥٧  انور ثامر يحيى ١٦
  الثاني  ٥٧٫٠٨٥  غمار الزم هزاع ١٧
  الثاني  ٥٧٫٠١٦  زياد زآي محمد ١٨
  الثاني  ٥٦٫٨٢٤  عمر نذير محمود ١٩
  الثاني  ٥٦٫٢٨٩  نشوان علي خلف ٢٠
  الثاني  ٥٦٫٢١٨  سيناء جاسم محمد ٢١
  الثاني  ٥٦٫٠٩٣  نداء دحام جرجيس ٢٢
  الثاني  ٥٥٫٩٤٤  بدران صديق نعمت ٢٣
  الثاني  ٥٥٫٨٩٦  هيمن  عبد الكاظم منشد ٢٤
  الثاني  ٥٥٫٤٦٥  احمد عبداهللا حسين ٢٥
  الثاني  ٥٥٫٢٥٦  بسمان احسان طه ٢٦
  الثاني  ٥٥٫١٠٠   محمد ليث علي ٢٧
  الثاني  ٥٤٫٨٩١  سفيان فريد حامد ٢٨
  الثاني  ٥٤٫٤٣٩  آنعان نصيف عبط ٢٩

           



  
  اسالمي/ اآلثار:                    القسم   اآلداب: الكلية                الموصل: الجامعة 

  
  بكالوريوس: شهادة                                       ال      صباحي: الدراسة 

  
       ١٩٩٩   / ٩  /٣٠ في٥٦٥رقم :   رقم وتاريخ األمر الجامعي ١٩٩٩ /١٩٩٨سنة التخرج  

  
  الدور  الدرجة  االسم الثالثي  ت
  الثاني  ٦٧٫٣٣  عواد محمد حميد  ١
 الثاني  ٦٤٫٨٠  فيصل محمد مصطفى  ٢

 الثاني  ٦٢٫٧٦  احمد غانم محمود  ٣     
 لثانيا  ٥٩٫٠٤  فراس ازهر يونس  ٤
 الثاني  ٥٦٫١٩  هاجر احمد امين  ٥

  



  
  

  الفرع مسماري/ اآلثار: القسم                اآلداب : الكلية      الموصل: الجامعة 
  

  بكالوريوس:                                       الشهادة       صباحي: الدراسة 
  

  ٩٩  /  ٩  / ٣٠ في٥٦٥رقم :  رقم وتاريخ األمر الجامعي ١٩٩٩ /١٩٩٨سنة التخرج   
  

  الدور  الدرجة  االسم الثالثي  ت
  الثاني  ٥٩٫٣٥   ولي يونس محمدسفار  ١

 



  الفلسفة:                         القسم   اآلداب: الكلية                الموصل: الجامعة 
  

  ريوسالوبك:                 الشهادة       صباحي: الدراسة 
  

  ٣٠/٩/١٩٩٩ في   ٥٦٥    : رقم وتاريخ األمر الجامعي     ١٩٩٩ - ١٩٩٨: سنة التخرج 
  

  الدور  الدرجة  االسم الثالثي  ت
  الثاني  ٦٢,١٣٣  شهله عزيز عبد محمد العبيدي  ١

 الثاني  ٥٩,٨٥٦  شيماء علي جاسم محمد الكريدي  ٢

 الثاني  ٥٧,٩٨٥  راويه فؤاد عثمان محمد  ٣

  الثاني  ٥٦,٣٥١  عزيز سلطان عزيز أحمد الجحيشي  ٤
 


