


  اللغة العربية:                      القسماآلداب:   الكلية             الموصل          : الجامعة 

 

سالبكالوريو: الصباحية                                                       الشهادة : الدراسة   

 
  ١٩٩٢/ ٢١/٦في    ٢٥٣٧:  جامعي رقم و تأريخ األمر ال                  ١٩٩١/١٩٩٢:سنة التخرج

                                    

 ت االسم الثالثي الدرجة الدور

حسن محمد ماهر جاسم  ٩٠،٣٤٨ األول   ١ 

 ٢ فريال عبد الرحمن سعيد العلي ٨٨،١٢٥ األول

 ٣ مظفر أحمد محمد علي  ٨٦،٥٥٨ األول

لعبيديا محمد شهاب إسراء ٨٥،٧٦٧ األول  ٤ 

لاألو  ٥ هناء ذنون محمد علي يونس الطائي ٨٤،٥٥٨ 

الهسكانينايف خرزي علي كبعو  ٨٤،٤١٨ األول   ٦ 

 ٧ أسماء غانم عبد ذنون الصيادي ٨٤،١١٦ األول

 ٨  الدوسكي أمينلوالف حازم محمد  ٨٤،٠٦٩ األول

أغا محي الدين حسننوزت  ٨٢،٧٢٠ األول  ٩ 

 ١٠  قبع يمحمد عل ادريس مي ٨١،٤٦٥ األول

 ١١ سامي محمد علي حمزه حسين الطائي ٨٠،٩٥٣ األول

حمن محمود بلو صالح الصالحرعبد ال ٨٠،٩٥٣ األول  ١٢ 

 ١٣ محمد ياسين جاسم المعماري  ٨٠،٧٦٧ األول

 ١٤ رافع صالح حمد الجبوري  ٧٩،٨١٣ األول

 ١٥ طلعت عبد صالح جرجيس الجبوري  ٧٨،٨٨٣ األول

ش جاسم كلنمها حس ٧٨،٦٩٧ األول  ١٦ 

 ١٧ سعد اهللا سالم صالح محمود الكيكي  ٧٨،٣٠٢ األول

 ١٨ محمد صالح محمد فتحي الجحيشي ٧٨،٠٦٩ األول

 ١٩ نهاد محمد حميد فتاح  ٧٧،٩٧٧ األول

 ٢٠ قاسم محمد عبد الرحمن سعد المعماري ٧٧،٩٥٥ األول

 ٢١ فيان معمر محمد البرواري ٧٧،٧٢٠ األول



مد شهاب الزهيري احببشار شها ٧٧،٦٧٤ األول  ٢٢ 

 ٢٣ محاسن محسن خليل الخابوري  ٧٧،٠٦٩ األول

 ٢٤ عبد اهللا علي عطية الجبوري ٧٦،٩٠٦ األول

 ٢٥  الجبوري إبراهيم خليل إبراهيم ٧٦،٨٨٣ األول

 ٢٦ اورى محمد سالم داؤد الجوادي  ٧٦،٥١١ األول

 ٢٧ رزاق شالكة سلمان الخفاجي  ٧٦،٤٦٥ األول

الة عادل عبد الحياليه ٧٦،٢٣٢ األول  ٢٨ 

 ٢٩ جنان ذنون محمد  ٧٦،١٨٦ األول

 ٣٠  احمد يحيى العزاويأمل ٧٦،١٣٥ األول

 ٣١ نسرين توما منصور السندي  ٧٥،٨٦٦ األول

 ٣٢ صالح احمد صالح الجبوري ٧٥،٦٥١ األول

 ٣٣  الميرانيإسماعيلحميد درويش  ٧٥،١٦٢ األول

يق الزاويتيبيان عبد الكريم توف ٧٥،٠٦٩ األول  ٣٤ 

 ٣٤  مرعيآلمنال عادل احمد  ٧٤،٠٤٦ األول

 ٣٦ سرور عبد الرحمن عبد اهللا  ٧٣،٩٧٦ األول

 ٣٧ رشيد محمد رشيد الرشيد  ٧٣،٨٦٠ األول

 ٣٨  ألعبيدي إبراهيم محمد إبراهيمرافع  ٧٣،٤١٤ األول

 ٣٩  حسين محمد الساداني إبراهيم ٧٣،١٦٢ األول

د الوهاب عبد القادر حموالهام عب ٧٣،٠٠ األول  ٤٠ 

 ٤١ قاسم احمد خضر الخضر ٧٢،٦٩٧ األول

 ٤٢ وزيرة حاجي شيخو مصطفى  ٧٢،٢٨٨ األول

 ٤٣  عبد األزل احمد جرجيسإيمان ٧٢،٠٩٣ األول

 ٤٤ دنيز قلندر زين العابدين الطائي ٧١،٨٦٦ األول

 ٤٥  هيرو سعيد نجعفر حس ٧١،٧٦٧ األول

مان احمدالماس سلي ٧١،٧١١ األول  ٤٦ 

 ٤٧ عمار زهير توفيق الخفاف ٧١،٢٦٦ األول

 4٨  خضر خلف العبد عزيزإبراهيماحمد  ٧٠،٩٥٣ األول

 4٩  نوري حسين تك إسماعيل ٧٠،٧٢٠ األول



 ٥٠ حليمة ويسي علي  ٧٠،٥٨١ األول

 5١ زينب عبد الجبار محمد  ٧٠،٥١١ األول

 5٢ احمد عبد اهللا خضر علي  ٧٠،٣٤٨ األول

ولاأل  5٣ محمد احمد طه الياس الجحيشي  ٧٠،٠٩٣ 

 5٤ فؤاد محمد كاكة شين  ٧٠،٠٠ األول

 5٥ كمال قاسم هلف حلو  ٦٩،٩٥٣ األول

 5٦ طه حمزة حميد العسكر  ٦٩،٨٦٠ األول

 5٧  عبد اهللا آلحسن حسين خضر  ٦٩،٢٠٩ األول

 5٨ عويد علي خضر جاسم الخضر  ٦٩،١٣٩ األول

 5٩  شيت صالح اللهيبي عبد اهللا ٦٨،٩٧٧ األول

 ٦٠ ثابت لطفي محمود خصاونة  ٦٨،٩٠٦ األول

 ٦١ حسن شريف محمد  ٦٨،٨٢٩ األول

 ٦٢ خالد محمود عبد اهللا علي ذو الفقار  ٦٨،٥٣٤ األول

 6٣ نوفل محيسن عجيل صالح البو حمد ٦٧،٨٠٠ األول

 6٤ حربي شهاب احمد حمادة الجبوري  ٦٧،٧٩٠ األول

 6٥ محمود علي خضر الخضر  ٦٧،٧٤٤ األول

 6٦ دلخوش عثمان محمد قادر  ٦٧،٣٤٨ األول

 6٧ احمد صالح محمد  ٦٧،٢٢٥ األول

 6٨ سعدي منير فتني العاني  ٦٧،٢٣٢ األول

 6٩ هناء يونس ذنون احمد النعيمي ٦٧،٢٠٩ األول

 ٧٠ ضحى صبري جرجيس الزبيدي  ٦٧،٠٢٣ األول

ي الحمداني رمضان عطية عبد سار ٦٦،٦٠٤ األول  ٧١ 

 ٧٢ ميسون جوجي عبد السادة السوداني  ٦٦،٣٣٣ األول

 7٣ عمر وهب عبود األحمد  ٦٥،٨٨٣ األول

 7٤ صالح علي مطرود النوفل  ٦٥،٦٧٤ األول

 7٥  محمود الحمداني إسماعيلجمعة  ٦٥،٢٠٠ األول

 7٦ حسن قاسم الياس  ٦٤،٧٦٧ األول

 7٧ هادي محمد عطية السند  ٦٤،٤١٨ األول



 7٨  طه سلطان الطائي إبراهيم ٦٤،٣٤٠ األول

 7٩  طليع يوسف الوضحة إيناس ٦٤،١٦٨ األول

 ٨٠ طالب غانم عداي علوان التميمي  ٦٤،٠٨٨ األول

 ٨١ فاطمة حمود حسن السلمان  ٦٣،٩٥٣ األول

 ٨٢ عبد حميد عبد اهللا الجبوري  ٦٣،٩٣٠ األول

بدراني سهيل محمد محمود محمد ال ٦٣،٨٨٣ األول  8٣ 

 8٤ بهزاد محمد رسول حويزي  ٦٣،٨٣٧ األول

 8٥ عواد خلف علي الخفاجي  ٦٣،٧٢٠ األول

 8٦ امانج رضا عارف  ٦٢،٩٧٦ األول

 8٧  موسى دفاطمة احمد محم ٦٢،٥٨١ األول

 8٨  الراوي إبراهيمشاكر خليل  ٦٢،٢٢٢ األول

 8٩ هاشم محمد كاظم  التميمي   مكرر٦٢،٢٢٢ األول

ولاأل  ٩٠ نوال جرجيس عاربوك ٦١،٧٢٠ 

 ٩١ بالسم محمد صادق العالف  ٦١،٣٥٥ األول

 ٩٢  مرزا كريم أمينتارا محمد  ٦١،٣٢٥ األول

 ٩٣ بديع محمد عادل المزوري  ٦٠،٥٨١ األول

 9٤ محمد حسن مرعي الطائي  ٥٩،٦٤٤ األول

 9٥ بشار موفق بدر نجم  ٥٩،٠٦٣ األول

شان هذال بهار خ ٥٨،٣١٩ األول  9٦ 

 9٧ شيرزاد محمد توري رشيد ٥٧،٣٥٩ األول
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  



  الخدمة االجتماعية: اآلداب                    القســـم :               الكلية الموصـل         : الجامعة 
  

  سبكالوريو : ادةـالشه                                                                ةالصباحي: الدراسة 
  

  ١٩٩٢/ ٢١/٦في    ٢٥٣٧:   رقم و تأريخ األمر الجامعي          ١٩٩١/١٩٩٢:سنة التخرج
  

  الدور  الدرجة  االسم الثالثي  ت

  األول  ٩٢و٩٥  مرح مؤيد حسن عبد الرحيم ١

 األول  ٨٥و٨٣  نادية حميد مجيد ٢

 األول  ٨١و٩٣  هيفاء شيت حسين ٣

  ولاأل  ٨١و٩٠   احمدشهباء عبد رشيد ٤

 األول  ٨١و٧١  احمدشهالءآامل آريم  ٥

 األول  ٨١و١٢  صونا ارتيون موسيس ٦

 األول  ٨٠و٢٤  هالة احسان نايف ٧

 األول  ٧٨و٨٠  اميرة  وحيد خطاب ٨

 األول  ٧٧و٩٠  محمود احمد شيخو ٩

 األول  ٧٧و٠٩  صالح حسين مجيد ١٠

 األول  ٧٧ و٠٤  رباح عبد الرزاق خليل ١١

 األول  ٧٥و٨٣  بفرين خسرو عثمان ١٢

 األول  ٧٥و١٦  جمال مصطفى محمد ١٣

 األول  ٧٥و٠٩  حسن يونس حسين ١٤

 األول  ٧٤و٩٧  آميلة عبديش هرمز ١٥

 األول  ٧٤و٩٢  غزالة عبد الكريم سلمي ١٦

 األول  ٧٤و٩٢  غيداء بشير داؤود ١٧

 األول  ٧٢و٦٩  و قروباسي الخالديفر ١٨

 األول  ٧٢و٥٩  عثمانبشار محسن فتحي  ١٩

 األول  ٧٢  زن حسن عبوما ٢٠

 األول  ٧١و٦٩  عبد العزيزخلف خضر علي  ٢١

 األول  ٧١و٦٩  اسعد سليم ابراهيم ٢٢



 األول  ٧٠و٩٧  محمد عبد الرزاق محمد ٢٣

 األول  ٧٠و٠٤  خالد عزيز احمد فتحي ٢٤

 األول  ٦٩و٩٥   عبد الرحمن حسنقاسم محسن جهاد ٢٥

 األول  ٦٩و٨٣  محمدحسن خلف صالح  ٢٦

 األول  ٦٩و٧٨   جارو محمدعبد اهللا ٢٧

 األول  ٦٩و٣٨  شهاب احمد علي ٢٨

 األول  ٦٧و٥٢  عزالدين عبد الرحمن مصطفى ٢٩

 األول  ٦٦و٣٨  عليطارق ذنون محمد  ٣٠

 األول  ٦٥و٩٥  شهم صالح حميد ٣١

 األول  ٦٥و٨٠  فارس غانم سليمان ٣٢

 األول  ٦٥و٧١  عبد الحميد احمد محمد ٣٣

 األول  ٦٥و٥٩  دييثائر سعدون حم 34
 األول  ٦٥و٥٩  عوض عبد القادر ابراهيم  ٣٥
 األول ٦٥و١٦ اميمة عبده مدني  ٣٦
 األول ٦٤و٦٦ اسماعيل عبداهللا حمزة  ٣٧
 األول ٦٣و٧٨ عبد الجبار محمد صديق  ٣٨
 األول ٦٢و٩٧ احمد مراد فتاح  ٣٩
 األول ٦٢و٤٢ بيار هادي صالح  ٤٠
 األول ٦٢و٣٥ عثمان ابراهيم علي  ٤١
 األول ٦١و٤٢ ل عبد اللة مصطفىجمي  ٤٢

 



  التاريخ:اآلداب                       القسم :الموصل                              الكلية:الجامعة
  

  سبكالوريو:صباحي                                                 الشهادة :الدراسة 
  

  ١٩٩٢/ ٢١/٦في    ٢٥٣٧:  مر الجامعي رقم و تأريخ األ          ١٩٩١/١٩٩٢:سنة التخرج
  
  الدور   الدرجة  االسم الثالثي   ت
 االول  ٨٧،٠٢١  سراب طالل داؤد الصواف  ١
 االول  ٨٥،١٣٠  حازم ذياب حسن اللهيبي  ٢
 االول  ٨٤،٤٧٨  عبد شاطر عبد الرحمن المعماري  ٣
 االول  ٨١،١٥٢  تونسي/الشاذلي بن بريك اآواص   ٤
 االول  ٨٠،٥٢١  مه مراد دارا محمد عبد اهللا ح  ٥
 االول  ٨٠  اياد احمد محمد علي حديد  ٦
 االول  ٧٩،٤١٣  دعاء غالب ياسين التكريتي  ٧
 االول  ٧٩،٠٢١  حنان عبد الخالق علي السبعاوي  ٨
 االول  ٧٨،٦٧٣  هدئ ياسين يوسف الدباغ  ٩
 االول  ٧٨،٦٥٢  رغيد عزيز عبد المجيد عبد القادر  ١٠
 االول  ٧٨،٠٦٥  لمى مهدي عبد الرحمن  ١١
 االول  ٧٧،٢٣٩  ذنون ياسين ثالج الحسن  ١٢
 االول  ٧٦،٣٢٦  سحر عبد الوهاب نعمه   ١٣
 االول  ٧٦،٠٨٦  اردني/قتيبة علي ابراهيم سمو   ١٤
 االول  ٧٥،٩٥٦  سندس حمزة علي محمد  ١٥
 االول  ٧٥،٦٣٠  عبد القادر احمد يونس محمد الزبيدي   ١٦
 االول  ٧٥،٥٤٤  نزار مخلف ياسين الحمد  ١٧
 االول  ٧٥،٥٤٣  خالد بالل جاسم الجبوري  ١٨
 االول  ٧٥،٥١٧  امل ابراهيم عبد القادر   ١٩
 االول  ٧٥،٥  اردني/ثائر يوسف عبد اللطيف   ٢٠
 االول  ٧٤،٠٦٥  فيصل احمد عبد الحميد الجرجيس  ٢١
 االول  ٧٤،٠٢١  سارة نور الدين خليل ال عباس  ٢٢
 ولاال  ٧٤  فتحي محمد عبد اهللا الحمو   ٢٣
 االول  ٧٣،١٨١  اردني/احمد هايل طاهر   ٢٤
 االول  ٧٣  عادل عبد اهللا احمد العكيدي  ٢٥
 االول  ٧٢،٧١٧  شرمين جوهر عبدال   ٢٦
 االول  ٧٢،٦٣٠  عامر اسماعيل محمد العلو  ٢٧
 االول  ٧٢،١٧٣  ايمان محمود جرجيس الحداد   ٢٨
 االول  ٧٢،٠٦٨  منال لقمان حمادي السقا   ٢٩



 االول  ٧٢   حسونيمحمد آاظم  ٣٠
 االول  ٧١،٧٣٩  افراح آنعان نايف المالح  ٣١
 االول  ٧١،٧٣٩  آاظم جميل فارس نظر لي  ٣١
 االول  ٧١،٧٢٧  صونكل فائق رضا الدباغ   ٣٢
 االول  ٧١،٦٠٨  شيرزاد ياسين صابر  ٣٣
 االول  ٧١،٥٦٥  عامر فاضل غزال  ٣٤
 االول  ٧١،٥٢٢  امل شكر محمد  ٣٥
 االول  ٧١،٢١٧  اامين قاسم يوسف ميرز  ٣٦
 االول  ٧١،١٩٥  الياس اسود ابراهيم اليوسف  ٣٧
 االول  ٧٠،٦٥٨  حكيم عادل احمد   ٣٨
 االول  ٧٠،٥٨٦  احمد محمد مطلوب الجحيشي  ٣٩
 االول  ٧٠،٥٢١  لبنى ادريس محمد علي   ٤٠
 االول  ٦٩،٧٢٩  علي حسين سلطان السلطان   ٤١
 االول  ٦٩،٦٣٠  قاسم محمد جميل علي   ٤٢
 االول  ٦٩،٦٠٨  القهار رشيد اسماعيل الكورافعبد   ٤٣
 االول  ٦٩،٥  شرقيه جرجيس محمد امين   ٤٤
 االول  ٦٩،٤١٦  حمادي عبد اهللا فاضل   ٤٥
 االول  ٦٩،٣٦٩  فاتن خضر محمد   ٤٦
 االول  ٦٩،١٥٢  سردار رمضان ياسين المزوري  ٤٧
 االول  ٦٨،٩٣٤  شهلة قادر غريب محمد   ٤٨
 االول  ٦٨،٨٠٤  يمحمود حسين حسن السادان  ٤٩
 االول  ٦٨،٧٨٢  اردني/ احمد حسن عبد اهللا  ٥٠
 االول  ٦٨،٦٣٠  اخالص صالح حمد   ٥١
 االول  ٦٨،٣٤٧  عسكري / ايراهيم خليل حنوش  ٥٢
 االول  ٦٨،١٣٠  فاطمه عزيز محمد   ٥٣
 االول  ٦٨،٠٤٥  سناء عبد الرضا جوالن يوسف   ٥٤
 االول  ٦٨  رحمن قنبر حسن   ٥٥
 االول  ٦٧،٨٦٩  صور الحديدي زبيدة عواد من  ٥٦
 االول  ٦٧،٨٦٣  احمد عبد حيدر الخليفاوي  ٥٧
 االول  ٦٧،٥٤٣  عبد الهادي طلوع خلف الجبوري   ٥٨
 االول  ٦٧،٤١٣  ورقاء عنبر محمود   ٥٩
 االول  ٦٧،٣٩٥  محمد شهاب محمد   ٦٠
 االول  ٦٧،٣٦٩  لمياء طارق جاسم   ٦١
 االول  ٦٧،٢٧٢  سعد عبد العزيز محيي   ٦٢
 االول  ٦٧،١٩٥  اوات احمد ابراهيم   ٦٣



 االول  ٦٦،٩٣٤  احمد محمد موسى الجبوري   ٦٤
 االول  ٦٦،٩٣٤  سامي عادل سعد اهللا   ٦٤
 االول  ٦٦،٥٨٣  حسين علي عبد اهللا الحسن   ٦٥
 االول  ٦٦،٠٩٠  سكينة وينل آاظم   ٦٦
 االول  ٦٥،٨٨٦  ليلى حميد محمود   ٦٧
 ولاال  ٦٥،٧٩٥  حسين عبد العباس مهدي  ٦٨
 االول  ٦٥،٧٧٢  منى آورآيس يوسف   ٦٩
 االول  ٦٥،٧٦٠  محمود صالح حسن البارو  ٧٠
 االول  ٦٥،٥٦٨  سلوى علي مجيد شريف   ٧١
 االول  ٦٥،٥٢١  اردني/عبد الوالي محمد عبد الوالي  ٧٢
 االول  ٦٥،٤١٣  شهلة حسون علي حسين   ٧٣
 االول  ٦٥،٤٠٩  صالح جميل غناوي   ٧٤
 االول  ٦٥،٠٦٥  فاروق سليمان احمد   ٧٥
 االول  ٦٤،٨٩١  حميد مجيد علي الجبوري   ٧٦
 االول  ٦٤،٨٦٩  عطية حميد محمد   ٧٧
 االول  ٦٤،٧٦٠  طه حمه امين حمه رش  ٧٨
 االول  ٦٤،٧٣٩  وعد اهللا علي خلف حبور   ٧٩
 االول  ٦٤،٧١٧   ليزان دزار فتح اهللا خروب  ٨٠
 االول  ٦٤،٧١٧  مهى حاتم احمد قاسم   ٨٠
 االول  ٦٤،٥٩٠  مهدي العامري منى حميد   ٨١
 االول  ٦٤،٥٤٣  جميلة برهان حميد نوري   ٨٢
 االول  ٦٤،٣٤٧  عبد الحكيم محمد يونس خليل  ٨٣
 االول  ٦٤،٢٢٩  محمد صالح عبد الكريم محمد صالح  ٨٤
 االول  ٦٤،٠٣٤  خضر علي خلف  ٨٥
 االول  ٦٤،١٥٢  علي محمد سعيد   ٨٦
 االول  ٦٤،٠٤٣  سردار محمد محمد امين  ٨٧
 االول  ٦٣،٩٣١  ايهان عبد الرحمن احمد   ٨٨
 االول  ٦٣،٧١٧  اسماء ميكائيل ميرزا   ٨٩
 االول  ٦٣،٥  هاشم خلف محمود البياتي   ٩٠
 االول  ٦٣،٣٨٦  سوسن فتح اهللا رفعت فتاح   ٩١
 االول  ٦٢،٧١٧  خالد ابراهيم عبد اهللا   ٩٢
 االول  ٦٢،٦٣٠  عبد الرحمن شكري عبد الرحمن  ٩٣
 االول  ٦٢،٥  ان محمد الحياليهشام قحط  ٩٤
 االول  ٦٢،٣٤  حسن خميس آاظم   ٩٥
 االول  ٦٢،١٠٨  رعد محمد رشيد   ٩٦



 االول  ٦١،٨٦٣  اسن  ايدن عبد القادر   ٩٧
 االول  ٦١،٨١٢  يحيئ امين علي   ٩٨
 االول  ٦١،٦٤٥  دالن فواد عبد الوهاب عقراوي   ٩٩
 االول  ٦١،٥٤٥  نهله موسى عثمان  ١٠٠
 االول  ٦١،٥٢٠   ياسين لقمان عمر ١٠١
 االول  ٦١،٣٩١  محمد عبد اهللا عمار  ١٠٢
 االول  ٦٠،٨٤٧  وليد يونس محمد ١٠٣
 االول  ٦٠،٤٧٨  حسن غانم حسن ١٠٤
 االول  ٦٠،٢٥  خربة محمود لطيف  ١٠٥
 االول  ٥٧،٦٥٢  عبد اهللا ضحوى آران ١٠٦



  الترجمة:          القسم                  اآلداب: الكلية                الموصل: الجامعة 
  

  الوريوسبك:                 الشهادة                             صباحي: الدراسة 
  

  ١٩٩٢/ ٢١/٦في    ٢٥٣٧:   رقم و تأريخ األمر الجامعي          ١٩٩١/١٩٩٢:سنة التخرج
    

 الدور الدرجة االسم الثالثي ت
 االول ٨٦،٥٠٩ راوى ترف حبيب ١
 االول ٨٦،٠٩٠  مصطفىيونس قادر ٢
 االول ٨٣،٦٠٦ عمار فتاح محمد ٣
 االول ٨٢،٤٤٣ احمد حيدر صكر ٤
 االول ٨٢،٤٠٤ مازن فوزي احمد ٥
 االول ٨٠،٤٠٤ سجى خالد خليل ٦
 االول ٧٩،١٤٣ احمد محمد محي الدين ٧
 االول ٧٨،٥٣٦ زينه منير بشير ٨
 االول ٧٦،٥٩٠ ابراهيم عبد الحليم فالح ٩
 االول ٧٤،٩٠٦ ون موسيسبفا ارتسيل ١٠
 االول ٧٤،٣٩٥ منتهى هرمز يوحنا ١١
 االول ٧٣،٥٦٥ ماهر سامي حسن ١٢
 االول ٧٢،٩٥٩ عبد الرحمن محمد نوري ١٣
 االول ٧١،٨٦٣ محمود عبد الخالق يحيى ١٤
 االول ٧١،٧٠٩ هيفي صالح الدين عبد الصمد ١٥
 االول ٧١،٦٣٦ محمد نايف احمد ١٦
 االول ٧٠،٠٥٩ ابرم آورآيساخالص  ١٧
 االول ٦٨،٧٦٧ رائف حماد مصطفى ١٨
 االول ٦٨،٣٥٤ تهاني صباح سعيد ١٩
 االول ٦٨،٠٩٠ حميد علي عمر ٢٠
 االول ٦٨،٠٧٠ حميد احمد صالح ٢١
 االول ٦٧،٦٣٧ خالد محمد حسن ٢٢
 االول ٦٧،٣٨٦ حسين ناظم امين ٢٣
 االول ٦٧،٣٦٨ موفق فتحي محمود ٢٤
 االول ٦٦،٩٤٧ ل طالل احمدهدي 25
 االول ٦٥،٤٢٠ ريم اديب آلو ٢٦
 االول ٦٥،٢٩٥ اسماعيل موسى ياسين ٢٧
 االول ٦٤،٨٠٠ ريا محمد رمزي ٢٨
 االول ٦٤،٧٢٠ امل عبد الجبار صالح ٢٩
 االول ٦٤،٦٢٥ عادل فتاح فرج ٣٠
 االول ٦٤،٥٥٤ حسن حميد حسن ٣١
 االول ٦٤،٥٠٤ بسمان عبد الرزاق  داؤد ٣٢
 االول ٦٤،٣٢٠ احمد جاسم سلطان ٣٣



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 االول ٦٤،٣٤٧ شهباء خالد شريف ٣٤
 االول ٦٣،٩٦٥ رائد ميخائيل شابا ٣٥
 االول ٦٣،٦٠٤ شهله نافع احمد ٣٦
 االول ٦٣،٣٦٥ هدار وديع عزيز ٣٧
 االول ٦٣،٣٤٩ قاسم حسن عبود ٣٨
 االول ٦٢،٦٦٥ شفان طارق عبد الصمد ٣٩
 االول ٦٢،٤٩٥ آر محمودعبد الرحمن شا ٤٠
 االول ٦١،٨٨١ جوني اوراها جرجيس ٤١
 االول ٦١،٨٠٦ زآي ابراهيم طيب ٤٢
 االول ٦١،٦٧٠ ابراهيم يونس ابراهيم ٤٣
 االول ٦١،٦٥٤ عبد الغني ميكائيل رشو ٤٤
 االول ٦١،٦٣٣ حميد يعقوب متي ٤٥
 االول ٦١،١٨١ زهير عبو احمد ٤٦
 الولا ٦٠،٤٥٠ نبيل آاظم عبد ٤٧
 االول ٦٠،١٢٥ عائد صالح خضر ٤٨
 االول ٥٩،٨٢٩ حاتم محمد صالح ٤٩
 االول ٥٩،٥٨٤ صديق سعيد معروف ٥٠
 االول ٥٩،٥٢٧ رمضان اسماعيل احمد ٥١
 االول ٥٩،٤٩٠ وليد غازي ابراهيم ٥٢
 االول ٥٨،٩٥٦ عدنان حاجي احمد ٥٣
 االول ٥٨،٠٠٠ احمد علي امين ٥٤
 االول ٥٦،٩٩٥ لقمان خضر احمد ٥٥



 الفرنسي:                         القسم   اآلداب: الكلية                الموصل: الجامعة 
  

  بكالوريوس:                الشهادة               الدور األول  صباحي: الدراسة 
  

  ٦/١٩٩٢ /٢١ في ٢٥٣٧  :    رقم وتاريخ األمر الجامعي ١٩٩٢-١٩٩١: سنة التخرج 
  

 الدور الدرجة االسم الثالثي ت
 األول ٧٣و٧٤ ليلى محمد عبد القادر ١
 األول ٧٣و٢٠ محمد جمال إبراهيم حسن الطائي  ٢
 األول ٧٠و٦٢ صبيحه حميد ابراهيم عباس الجبوري ٣
 األول ٦٩ و٦٧ عبد الرحيم عبد الرحمن محمد امين شريف  ٤
 ولاأل ٦٦ و٨٣ عامر فتحي فاضل موسى الطائي  ٥
 األول ٦٦ لمياء خيري مال احمد  ٦
 األول  ٦٤ و٥٨  عقيل اسماعيل خليل   ٧
 األول  ٦٣ و٩٣  اسيل ادريس سعيد حاج شريف حديد  ٨
 األول  ٦٣ و ٢٧  عبد الكريم سليمان عبد الكريم جردو   ٩
 األول  ٦٣و١١  رافع عبد الهادي عمير الجحيشي   ١٠
 األول  ٦٣و ٠٢  اآرم يوسف ياسين فتاح النعيمي   ١١
 األول  ٦٢ و٣٤  منال غانم سلطان دأود السليم   ١٢
 األول  ٦١ و٨٦  اسراء محسن محمد علي الحاج زبير   ١٣
 األول  ٦٠و ١٦  نوزاد ظاهر محمد صالح الشرفاني   ١٤
 األول  ٦٠و١١  سلمى آورآيس عبد االحد توما  ١٥
 األول  ٥٩و٤٤  طارق فتحي عطو ال شعيب  ١٦
 األول  ٥٧و ٨٦   رؤؤف مسعود هاني عبد الحميد  ١٧
 األول  ٥٧و٦٩  رافد نوح بطرس يونو جميل   ١٨
 األول  ٥٦و ٩٠  حسين علي حسين العبيدي   ١٩

  
  



  اللغة اإلنكليزية:                  القسم   اآلداب: الكلية                الموصل: الجامعة 
  

  بكالوريوس :                                       الشهادة      صباحي: الدراسة 
  

  ٢١/٦/١٩٩٢  في ٢٥٣٧رقم:     رقم وتاريخ األمر الجامعي ١٩٩٢-١٩٩١سنة التخرج 
  

  الدور  الدرجة  االسم الثالثي  ت
  األول  ٨٨،٤٤  ذآرى شمعون آورآيس  .١
 األول  ٨٠،٨٨٨  شفاء هادي حسين  .٢
 األول  ٨٠،٩٢٢  منى ذنون احمد ابراهيم  .٣
 األول  ٨٠،١٣٣  غنية بطرس اسحاق  .٤
 األول  ٧٦،٢٨٨   فاضل اسماعيل هدى .٥
 األول  ٧٥،٣١١ خالدة بهنام توما .٦
 األول  ٧٤٫٠٢٢  سندس حاتم هاشم  .٧
 األول  ٧٣،٩١١  سعدي احمد عبد اهللا  .٨
 األول  ٧٣،١١١  هيه طالل خضر حياوي .٩
 األول  ٧٢،٥٧٧  احمد شاآر محمد رضا.١٠
 األول  ٧١،٤٨٨  عدنان محمد آمال .١١
 لاألو  ٧٠،٩٢٢  اسراء محمد فوزي .١٢
 األول  ٧٠،٥٥٥  حيدر جاسم محمد .١٣
 األول  ٧٠،٥٢٢  حسن امين احمد .١٤
 األول  ٧٠،٢٨٨  سناء صبيح عثمان .١٥
 األول  ٧٠،٢٢٢  هالة وسام عثمان .١٦
 األول  ٧٠،١١١  عمار عبد اهللا فتحي .١٧
 األول  ٧٠،٠٨٨  ايمان وديع يوسف .١٨
 األول  ٦٩،٩٣٦  بهزاد سليمان حسن .١٩
 لاألو  ٦٩،٨٢٢  حسان حازم محمد .٢٠
 األول  ٦٩،٧٥٥  هيثم محمود حسين .٢١
 األول  ٦٩،٧٥٥  احمد فؤاد مصطفى.٢٢
 األول  ٦٩،٥٧٧  عدنان محمود عبد القادر .٢٣
 األول  ٦٩،٤٨٨  سلمى محمود حميد .٢٤
 األول  ٦٩،٠٢٢  بتول محمد مجول .٢٥
 األول  ٦٨،٨٦٦  صبحي علي احمد .٢٦
 األول  ٦٨،٨٤٤  نهيل هيثم سعيد .٢٧
 األول  ٦٨،٨  شفان حبيب محمد .٢٨
 األول  ٦٨،٧٧٧  محمد حسين درويش .٢٩
 األول  ٦٨،٤٦٦  ان نزار عبد الرحمن .٣٠
 األول  ٦٨،٤٦٦  مكرر /وسيم آمال آامل.٣١
 األول  ٦٨،١٣٣  رحاب عبد المجيد حميد .٣٢
 األول  ٦٨،٠٤٤  شهزاد سعيد احمد .٣٣



 األول  ٦٧،٠٢٢  عبير سامي ابراهيم .٣٤
 األول  ٦٦،٨٤٤  فراس اآرم نعوم .٣٥
 األول  ٦٦،٦٦   خضر طه الياس خضر.٣٦
 األول  ٦٦٫٥١١  ماآار رؤوف صابر .٣٧
 األول  ٦٦،٣٦١  موسى جمال موسى .٣٨
 األول  ٦٥،٩٥٥  زينة طارق محمود.٣٩
 األول  ٦٥،٦١٧  عوني جاسم سليمان .٤٠
  األول  ٦٤،٤  خالدة سليم احمد .٤١
 األول  ٦٤،٣٤٠  فرحان احمد محمد .٤٢
 األول  ٦٤،١٣٣  نادرة حازم طه .٤٣
 األول  ٦٣،٨   وفاء محمد علي عبد اهللا.٤٤
 األول  ٦٢،٧٧٧  احمد رشيد لطيف .٤٥
 األول  ٦٢،٧٧٧  مكرر/سناء علي حسين.٤٦
 األول  ٦٢،٣٧٧  نعم محمد امين .٤٧
 األول  ٦٢،٠٦٦  بان سعداهللا يعقوب .٤٨
 األول  ٦١،٦٨٨  هيفاء احمد محمد.٤٩
 األول  ٦١،٦٦٦  وسن سليمان حيا.٥٠
 األول  ٦١،٢  به ري فريدون علي .٥١
 األول  ٦١،١٣٣  غازي نبي عثمان .٥٢
 األول  ٦٠،٥١١  منال طالل سلو.٥٣
 األول  ٦٠،٢٦٦  ايمن حازم يحيى .٥٤
 األول  ٥٧،٧٥٥  فاطمة نوري احمد .٥٥
 األول  ٥٧،٤٨٨  ئاشتا قادر عبداهللا احمد.٥٦

  





  لغة العربيةال:                         القسم   اآلداب: الكلية                الموصل: الجامعة 
  

  الوريوسبك:                 الشهادة                             صباحي: الدراسة 
  

 ٢٦/٩/١٩٩٢/ في  ٤٧٧٣:     رقم وتاريخ األمر الجامعي ١٩٩٢-١٩٩١:سنة التخرج 
 الدور الدرجة االسم الثالثي ت

 الثاني ٧٦،٢٢ سها عبد القادر حسين  ١

 الثاني ٦٩،١٦ فارس حسن محمد أمين ٢

 الثاني ٦٤،٩٥ ذابل جالل اسود  ٣

 الثاني ٦٤،٤٢ الياس خضر محمد  ٤

 الثاني ٦٣،٦٦ سندس هنادي عبد نور ٥

 الثاني ٦٣،٣٠ بناز قادر كريم  ٦

 الثاني ٦٢،٧١ عذراء حسن علي  ٧

 الثاني ٦١،١٣ فارس تركي إسماعيل  ٨

 الثاني ٦٠،٦٢ صهيب حامد عباس  ٩

 الثاني ٦٠،٥٥ هاشم عبد الرحمن حاجي  ١٠

د صالحروشن حمي ١١  الثاني ٥٩،٧٦ 

 الثاني ٥٩،٤١ احمد قرو علي  ١٢

 الثاني ٥٩،٣٥ علي حمود طلمس  ١٣

 الثاني ٥٩،٠٠ حسن حمو خضر  ١٤

 الثاني ٥٨،٩٣ عزيز قادر خليفة  ١٥

 الثاني ٥٨،٢٢ عالء حسين علوان  ١٦

 الثاني ٥٧،٤٢ رفاه نعمة شهيد  ١٧

 الثاني ٥٧،٠٣ عطية صالح جبر  ١٨

عبد اهللا احمد  ةزاهد ١٩  الثاني ٥٦،٤٢ 

 الثاني ٥٦،٣٠ اسمر قادر كريم ٢٠

 الثاني ٥٥،٨٠ عايد احمد تامر  ٢١

 الثاني ٥٥،٠٩ حازم نجم سرهيد ٢٢

 الثاني ٥٣،٧٩ زيدان عيسى سلطان ٢٣



  
  جتماعيةالخدمة اال: اآلداب                    القســـم :              الكلية الموصـل         : الجامعة 

  
  سبكالوريو: ادة ـ  الشه                                                              ةالصباحي: الدراسة 

  
  ٢٦/٩/١٩٩٢ في ٤٧٧٣: دور ثاني رقم و تأريخ األمر الجامعي١٩٩٢-١٩٩١:سنة التخرج

  
  الدور  الدرجة  االسم الثالثي  ت

  الثاني  ٧٤و٢٥٨  جهور عبو درويش  ١
  الثاني  ٦٧و٢٨  حمد عسل خليف م  ٢   
 الثاني  ٦٦و٨٠  غسان محمود علي   ٣
 الثاني  ٦٦و٦١  حميد صالح خضر   ٤
 الثاني  ٦٦و٤٠  عبد الرحمن بكر عبد الرحمن   ٥
 الثاني  ٦٦و١٦  سالم حربي موجد   ٦
 الثاني  ٦٥و٧٨  عبد القادر رمضان حسين   ٧
 الثاني  ٦٤و٩٠  سرآول عبد الرحمن محمود   ٨
 الثاني  ٦٣و٥٢  طالب بيان حمد   ٩
 الثاني  ٦٣و١٩  علي حسين بكر  ١٠
 الثاني  ٦٢و٧٨  شاآر فرحان الياس  ١١
 الثاني  ٦٢و٤٨  جميل جمعة سلمان  ١٢
 الثاني  ٦٢و٣٣  بشارمحمد احمد  ١٣
 الثاني  ٦١و٤٧  محمد صبري خليفة  ١٤
 الثاني  ٦٠و٩٠  فيصل يوسف خليل  ١٥
 الثاني  ٦٠و٣٩  تحسين محمد محمود  ١٦
 الثاني  ٦٠و٢٣  نوري علي عيسى  ١٧
 الثاني  ٦٠و٠٤  فاضل ابراهيم صالح  ١٨
 الثاني  ٥٩و٧٦  روباك آريم وهاب  ١٩
 الثاني  ٥٦و٨٠  احمد مجد احمد  ٢٠
 الثاني  ٥٦و١٩  محمد خليفة سليمان  ٢١

 
 
 



  التاريخ :م اآلداب                       القس:الموصل                              الكلية:الجامعة
  

   سبكالوريو:صباحي                                                 الشهادة :        الدراسة 
  

  ٢٦/٩/١٩٩٢ي ف ٣/١١/٤٧٧٣:      رقم وتاريخ األمر الجامعي ١٩٩٢-١٩٩١:سنة التخرج
  
  الدور   الدرجة  االسم الثالثي   ت
 الثاني  ٧١،١٨٧  عبد المطلب فاضل   ١
 الثاني  ٦٩،٦٣٠  س ذنون مهى يون  ٢
 الثاني  ٦٨،٣٩١  سهيل خليل ابراهيم   ٣
 الثاني  ٦٧،٤٧٨  فالح اسماعيل سليمان   ٤
 الثاني  ٦٧،٢٠٨  ابراهيم ربيع حسون   ٥
 الثاني  ٦٦،٩٣٠  يونس محمد امين   ٦
 الثاني  ٦٦،٤٣٧  صباح ابلحد عبد المسيح   ٧
 الثاني  ٦٦،٤٣٤  فاضل عباس تقي   ٨
 الثاني  ٦٤،٨٧٥  جاسم رمضان عطيه  ٩
 الثاني  ٦٣،٤٥٦  احمد عصمان سليمان   ١٠
 الثاني  ٦٣،٠٤٥  تشادي/عيسى يوسف عبد الرحمن   ١١
 الثاني  ٦١،٥٦٨  نوال آامل داؤد   ١٢
 الثاني  ٦١،٢١٧  علي حسين حسن   ١٣
 الثاني  ٦٠،٥٨٦  جالل سيلم عبد الحليم  ١٤
 الثاني  ٥٨،٣٦٩  بشرى محمود جمال   ١٥
 الثاني  ٥٧،٥٤٣  دمحمد سليمان محم  ١٦

 
 



 
  الترجمة:                         القسم   اآلداب: الكلية                الموصل: الجامعة 

  
  الوريوسبك:                 الشهادة                             صباحي: الدراسة 

  
 ٢٦/٩/١٩٩٢/في٤٧٧٣ :     رقم وتاريخ األمر الجامعي ١٩٩٢-١٩٩١:سنة التخرج 

 الدور الدرجه االسم الثالثي ت
 الثاني ٦٥،١٦٦ ندى حمزه علي ١
 الثاني ٦٣،٦٦٦ موسى محمد موسى ٢
 الثاني ٦١،٧٦١ نعمان حيدر هادي ٣
 الثاني ٦٠،٤٠٤ رفيق توفيق حمه ٤
 الثاني ٥٩،٨٨٠ هيثم سعيد محمد ٥
 الثاني ٥٨،٥ حسن اتروش عبد اهللا ٦
 الثاني ٥٧،٨٣٣ انعام يوسف ميخائيل ٧
 الثاني ٥٧،٧٧٢ عبد الرزاق ابراهيم عبد الرزاق ٨
 الثاني ٥٧،٦٤٢ صالح ياسين مجيد ٩
 الثاني ٥٧،١٩٠ اباء هاشم احمد ١٠
 الثاني ٥٧،٠٦٩ محمد خلف شيخو ١١
 الثاني ٥٦،٥ دلكير علي قادر ١٢
 الثاني ٥٦،٢١٤ علي الياس جاسم ١٣
 الثاني ٥٥،٤٠٤ رضا احمد عبد اهللا ١٤
 الثاني ٥٥،٢١٤ حمد اسماعيلدلشاد ا ١٥
 الثاني ٥٤،٨٨٨ عزيز آريم عبد اهللا ١٦
 الثاني ٥٤،٨٥٧ امانج سليمان رشيد ١٧
 الثاني ٥٤،٨٣٣ محمد غانم محمود ١٨
 الثاني ٥٣،٤٢٨ جمعه احمد شهاب ١٩



 الفرنسي:                         القسم   اآلداب: الكلية              الموصل: الجامعة 
 

  بكالوريوس:                الشهادة       صباحي             الدور الثاني: راسة الد
  

  ٢٦/٩/١٩٩٢ في ٤٧٧٣:     رقم وتاريخ األمر الجامعي ١٩٩٢-١٩٩١: سنة التخرج 
  

 الدور الدرجة االسم الثالثي ت
 الثاني ٦٨و٩٣٠ بدر فرحان يحيى   ١
 الثاني ٥٧و٩٠٦ مقديد خضر مولود  ٢
 الثاني ٥٦و٨٨٣  عبد الحي محمد خلف ٣
 الثاني ٥٦و٨٣٧ سحر فاروق محمد  ٤
 الثاني ٥٥و٩٣٠ لقمان حكيم محمد ٥
 الثاني ٥٥و٨٨٣ نواف ادريس اسود ٦
 الثاني  ٥٥و٢٥٥  جاني شكري سليمان   ٧
 الثاني  ٥٥و١٦٢  معزز عدنان جوني   ٨
 الثاني  ٥٤و٠٤٦  حواس جهاد خلف   ٩
 يالثان  ٥٣و٤٤١  منى بولص شابا   ١٠
 الثاني  ٥٢و٤٨٨  يوسف عثمان حسين  ١١

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  اللغة اإلنكليزية:                  القسم   اآلداب: الكلية                الموصل: الجامعة 
  

  بكالوريوس:                                       الشهادة       صباحي: الدراسة 
  

  ٢٦/٩/١٩٩٢      في ٤٧٧٣رقم   : ريخ األمر الجامعي     رقم وتا١٩٩٢-١٩٩١سنة التخرج 
  

  الدور  الدرجة  االسم الثالثي  ت
  الثاني  ٦٧،٦٤٤  سليمان عبداهللا سليم   .١
 الثاني  ٦٤،٦٨٨  بسمة ابو بكر حازم ناظم  .٢
 الثاني  ٦٣،٦٦  اسد يوسف بابادردر  .٣
 الثاني  ٦٣،١٣٣  اوراد غانم محمد توفيق   .٤
 الثاني  ٦٢،٩٣٣  اسالم عبداهللا حسن  .٥
 الثاني  ٦٢،٩١٤ ادريس صالح ناصر  .٦
 الثاني  ٦٢،٦٤٤  شيروان احمد حسن  .٧

 الثاني  ٦٠،٢٦٦  غازي لطيف جسيم  .٨
 الثاني  ٥٩،٩٥٥  خالد الياس داؤد  .٩
١٠  
  

 الثاني  ٥٩،٣٥٥  هيام محمد حاجم 

 الثاني  ٥٨،٨٨  عماد غالب ديكان .١١
 الثاني  ٥٨،٨٣٣  حاتم قنبر زينل .١٢
 الثاني  ٥٨،٧٣٣  سلوىيحيى مرعي  .١٣
 الثاني  ٥٨،٤٨٨  منتهى إسماعيل ملحم .١٤
 الثاني  ٥٨،٣٣  عبداهللا هاشم احمد .١٥
 الثاني  ٥٨،١٧٧  صباح اسماعيل احمد  .١٦
 الثاني  ٥٨،٠٠  رزوان خالد خالد .١٧
 الثاني  ٥٧،٩٧٧  اآرم محمد عبداهللا  .١٨
 الثاني  ٥٧،٨٨  فيان احمد رمضان  .١٩
 الثاني  ٥٧،٦٨٨  اجي الياس بحرن .٢٠
 الثاني  ٥٧،٥٣٣  آاروان عبداهللا صالح .٢١
 الثاني  ٥٧،٥١١  اسعد سليمان محي الدين .٢٢
 الثاني  ٥٧،٥١١  مها غانم عبدالرزاق  .٢٣
 الثاني  ٥٧،٤٤  راقية يونس رشيد .٢٤
 الثاني  ٥٧،١١  شاآول ناصح رسول  .٢٥
 الثاني  ٥٦،٧١١  عادل خليل حمه خان .٢٦
 الثاني  ٥٦،٦١٦  محمد احمد محي الدين  .٢٧
 الثاني  ٥٦،٥٣٣  شوان ابراهيم صابر .٢٨
 الثاني  ٥٥،٢٦٦  آريم فتاح محمود  .٢٩
 الثاني  ٥٥،٢٢  عرفان مراد زآي  .٣٠

 الثاني  ٥٥،١١١  داراتوفيق رحيم .٣١



 الثاني  ٥٤،٩١٤  اسماعيل عثمان صابر  .٣٢
 الثاني  ٥٤،٨٤٤  نوال عبدالستار جبار .٣٣
 الثاني  ٥٤،٧٧  محمد سليمان علي  .٣٤
 الثاني  ٥٢،٨٢٢  روناك حمه صالح .٣٥

 



 





اللغة العربية : اآلداب                     القسم: الموصل                        الكلية : الجامعة   

 

سالبكالوريو : الصباحية                                                       الشهادة: الدراسة   

 
  ١٩٩٢/ ٢٠/١في    ٢٧٥/ ٣/١١:  رقم و تأريخ األمر الجامعي           ١٩٩١/١٩٩٢:سنة التخرج

                                    

 ت االسم الثالثي الدرجة الدور

لثانيا  ١ سالم قادر محمد ٦٠،٨ 





  الخدمة االجتماعية:                    القســـم اآلداب :               الكلية الموصـل         : الجامعة 
  

  سبكالوريو: ادة ـالشه                                                                ةالصباحي: الدراسة 
  

  ١٩٩٢/ ١٩/١٢في    ٧٤٣٠/ ٣/١١:   رقم و تأريخ األمر الجامعي      ١٩٩١/١٩٩٢:سنة التخرج
  

  الدور  رجةالد  االسم الثالثي  ت

  األول  ٣٥٨،٧٤  ود درويشبجهور ع ١
 





  التاريخ :اآلداب                       القسم :الموصل                              الكلية:الجامعة
  

   سبكالوريو:             الشهادة                            صباحي                         :الدراسة 
  

  ٢٥/٧/١٩٩٢ي ف ٣/١١/353٣:      رقم وتاريخ األمر الجامعي ١٩٩٢-١٩٩١:سنة التخرج
  
  الدور  الدرجة  االسم الثالثي  ت
 األول  ٦٧،٩٥٤   علي آاظم عباس  ١
 األول  ٦٣،٩٧٧   رشيد جعفر عبد علي  ٢
 األول  ٦٢،٩٥٤   مجيد ناصرمجيد  ٣

 





  التاريخ :                   القسم اآلداب    :الموصل                              الكلية:الجامعة
  

   سبكالوريو:             الشهادة                            صباحي                         :الدراسة 
  

  ٢/8/١٩٩٢ي ف ٣/١١/٣١٦٢:    رقم وتاريخ األمر الجامعي    ١٩٩٢-١٩٩١:سنة التخرج
  
  الدور  الدرجة  االسم الثالثي  ت
 األول  ٦٤،٣٤   خلفيخضرعل  ١

 


