


  اللغة العربية: اآلداب                    القســـم : الموصـل                       الكلية : الجامعة 
  

  بكالوريوس: الصباحية                                                                الشهـادة : الدراسة 
  

  ١/٧/١٩٩٥  في ٢٧٣٠:يخ األمر الجامعي رقم و تأر                   ١٩٩٥-١٩٩٤:سنة التخرج
  

  الدور  الدرجة   االسم  ت

  األول  ٩٠،١٧٢  فخري احمد سليمان العبد اهللا   ١

 األول  ٨٨،١٦  احمد جار اهللا ياسين  ٢

 األول  ٨٦،٥٧٢  زهراء خالد سعد اهللا محمد   ٣

 األول  ٨٥،٤٩٧  سوزان أنور عبد العزيز عبد الغفور  ٤

 األول  ٨٤،٦٠٣  غضنفريصهباء حازم عبد الرزاق أل  ٥

 األول  ٨٤،٢٤٣  باء يونس رشيد محمد ألبناإ  ٦

 األول  ٨٣،٠٥٦  أفراح حسين علي مرعي  ٧

 األول  ٨٢،٨٥٧  أسماء سعود ادهام خطاب  ٨

 األول  ٨٢،١٨  نادية فتحي هادي حمادي   ٩

 األول  ٨٠،٨٥٥  أنوار يونس حسين علي   ١٠

 األول  ٨٠،٤٩١  زينة فيصل شريف هادي   ١١

 األول  ٨٠،٠٩٧  لة حسن خلف عابدسه  ١٢

 األول  ٧٩،٤١٩  صفوان هادي مجيد خليل  ١٣

 األول  ٧٩،١٢٥  منى إدريس احمد الغنام  ١٤

 األول  ٧٨،٧٦٧  سميرة عبد الكريم سامي السليفاني   ١٥

 األول  ٧٨،٧١١  غانم محمود إبراهيم الطائي   ١٦

 األول  ٧٨،٥٧٩   طه محمود حسن تشوك  ١٧

 األول  ٧٨،١٢١  مد سلوى بكر حسين اح  ١٨

 األول  ٧٧،٥٩٦  احمد سالم محمد محمود  ١٩

 األول  ٧٧،٥٩٠  حسن مسعود عبد اهللا الجبوري    ٢٠

 األول  ٧٧،٥٢٩   كاظم صالحي ف نجإيهان  ٢١

 األول  ٧٧،٢٥٢  احمد سليم افدل سليم   ٢٢

 األول  ٧٧،٢٢١  آالء طارق محمود حسين  ٢٣

 ألولا  ٧٦،٦١٣  نور الدين جمعة علي ألبياتي   ٢٤



 األول  ٧٦،٥٧٨  خلدون سالم احمد الحمداني   ٢٥

 األول  ٧٦،٣٧٦  غيداء عادل عبد القادر حسن   ٢٦

 األول  ٧٥،٩٣٢   رسولدتحسين قادر حم  ٢٧

 األول  ٧٥،٦٦٣  سروه صباح رجب محمد  ٢٨

 األول  ٧٥،٥٥٩  عباس سعيد محمد الجبوري   ٢٩

 األول  ٧٥،٤٣٩  الحان عبد اهللا محمد حياوي   ٣٠

 األول  ٧٥،٣٧٥  رف عبد حماوي الطائي عا  ٣١

 األول  ٧٤،٥٧٠  رزهرة عمر محمد عم  ٣٢

 األول  ٧٣،٧٩٢  نجالء محمد مصطفى ال إبراهيم  ٣٣

 األول  ٧٣,٣٥٣  إبراهيم يونس محمد الحديدي   ٣٤

 األول  ٧٣،٣١٤  هالة احمد محمود عبد الرزاق   ٣٥

 األول  ٧٣،٢٩٦  زينب قبيس عبد العزيز داؤد    ٣٦

 األول  ٧٣،١٧٨  ية عبد اهللا علي يحيى قادر  ٣٧

 األول  ٧٣،٠٩٢  ياسين عبد الباقي علي الزيباري  ٣٨

 األول  ٧٢،٩٩١  زهير حسين ويس النجار  ٣٩

 األول  ٧٢،٩٣٣  محمد حمود عطية حمود   ٤٠

 األول  ٧٢،٨٩٦  احمد مهدي صالح يوسف   ٤١

 األول  ٧٢،٠١٩  قيس عيسى عبد الرحمن عيسى   ٤٢

 األول  ٧٢،٠١٢  دي الرمضاني بسمان سالم ها  ٤٣

 األول  ٧١،٩٦٤  خالد محمود شكر العربي  ٤٤

 األول  ٧١،٩٣٧   قاسم الحمداني يحيىفداء   ٤٥

 األول  ٧١،٩١٧  إيمان محمود احمد حماش   ٤٦

 األول  ٧١،٩٠٨  حسن محمود حمود العبد اهللا  ٤٧

 األول  ٧١،٧٧٣  عبد العزيز صالح محمد البو عثمان  ٤٨

 األول  ٧١،٥٦٨  مود عبد اهللا رمزية جميل مح  ٤٩

 األول  ٧١،٥٣٨  عمر خليل جاسم محمد  ٥٠

 األول  ٧٠،٨٦٥  مظفر حسين علي   ٥١

 األول  ٧٠،٨٦٥   اكرم ياسين رجب معمر  ٥٢

 األول  ٧٠،٤٤٩  محمود محمد خلف الجبوري   ٥٣



 األول  ٧٠،٣٦٨  هالة يونس صادق العالف  ٥٤

 األول  ٧٠،٢٢١  رمضان محمد حسن يوسف   ٥٥

 األول  ٧٠،٢٠١  ران بكر شاكر ألنعيمي ا  ٥٦

 األول  ٧٠،١٦٠  زيان جبار محمد   ٥٧

 األول  ٦٩،٩٣٩  كريم محمود إبراهيم صالح  ٥٨

 األول  ٦٩،٨٤٧  هادي تكموش سربوت   ٥٩

 األول  ٦٩،٧٧٥  ساجدة عباس عبد الرحمن  ٦٠

 األول  ٦٩،٣٣٨  نازك إبراهيم ظاهر سليمان   ٦١

 األول  ٦٨،٩٩٢  هيبي لعلي صراخ يونس ال  ٦٢

 األول  ٦٨،٨٠٩  ميسر فاضل نزال العيفان  ٦٣

 األول  ٦٨،٦٦٨  الهام سمو سعيد المزوري  ٦٤

 األول  ٦٨،٢٦٩  محمود محمد سعدو الخطيب  ٦٥

 األول  ٦٨،٢٣٤  مطلك حسين سليمان ياسين  ٦٦

 األول  ٦٧،٧٨١  كرية عبد الحميد محمودش  ٦٧

 األول  ٦٧،٦٥٩  جبار حميد صالح منصور   ٦٨

 األول  ٦٧،٥٨٤  ية احمد عبد اهللا عيسىقدر  ٦٩

 األول  ٦٧،٥١٨  بشرى جاسم محمد علي البدراني  ٧٠

 األول  ٦٧،٥٠٤  دي بن نور الدين بن علي االه  ٧١

 األول  ٦٧،٤٩٠  علي جاسم حميد الجبوري   ٧٢

 األول  ٦٧،٤١٠  احمد عبد الكريم مجيد الجبوري   ٧٣

 األول  ٦٧،٠٧٣  محمد جاسم محمد عبد اهللا  ٧٤

 األول  ٦٦،٩٧١  محمد مدهاس محمدمدهاس   ٧٥

 األول  ٦٦،٩٢٢   الحياوي عيسى محمود إيمان  ٧٦

 األول  ٦٦،٨٦٣   نإزهار عبد الهادي عبد الحس  ٧٧

 األول  ٦٦،٧٥٩  جنان فخر الدين شهاب التميمي   ٧٨ 

 األول  ٦٦،٦٦٩  حسن جميل ذياب  ٧٩

 األول  ٦٦،٦٤٨  ساجدة حبيب مجيد   ٨٠

 األول  ٦٦،١٧١  لشمريامل مشاري محمد ا  ٨١

 األول  ٦٥،٨٤٠   إسماعيلمالزم جاسم بكر   ٨٢



 األول  ٦٥،٧٦٤  تارا تحسين حميد ياسين  ٨٣

 األول  ٦٥،٧٠٥  حسيب مطرود كريم الجبوري   ٨٤

 األول  ٦٥،٥٧٢  سالم حاجي مصطفى علي   ٨٥

 األول  ٦٥،٥٦٢  شمس الدين جميل الياس   ٨٦

 ولاأل  ٦٥،٣٦٦  غالب محمد سعيد حسين علي   ٨٧

 األول  ٦٤،٩٥٩  هاشم حسين علي الجبوري   ٨٨

 األول  ٦٤،٨٢٨  رضوان ادريس جرجيس الحاج علي   ٨٩

 األول  ٦٤،٨٢١  خالد حمادي حسين الجبوري   ٩٠

 األول  ٦٤،٧٥٧  لقاء عبار محي الدين   ٩١

 األول  ٦٤،٣٣٨   عبد اهللا سليمان سيفان  ٩٢

 األول  ٦٤،٢٥٠   إبراهيمبشير محمد حبيب   ٩٣

 األول  ٦٣،٣٩٧  ماد عبد القادر يونس قبالن ع  ٩٤

 األول  ٦٢،٩٤٠   مصطفى مطلك دمحمد احم  ٩٥

 األول  ٦٢،٨٧١  نجيب حاضر عبد الجالء الجبوري  ٩٦

 األول  ٦٢،٧٠٥  محمد صالح غانم سليمان   ٩٧

 األول  ٦٢،٥٨٣  سعد اهللا سعيد عبد اهللا رسول  ٩٨

 األول  ٦٢،٣٥٦   الحسيني إسماعيلار خليل ثقي  ٩٩

 األول  ٦٢،٣٥٠  هيثم مجول جمعة البياتي   ١٠٠

 األول  ٦٢،٢٢٥  إبراهيم حسين مإبراهيسلوى   ١٠١

 األول  ٦١،٦٣١   محمد شريفأميناحالم محمد   ١٠٢

 األول  ٦٠،٨٩٠  محمد مراد محمد سليمان  ١٠٣

 األول  ٦٠،٧٩٤  حميد عمر عبد اهللا فندي   ١٠٤

 األول  ٦٠،٦٢٩  بو علي بسن عمر بو عوني  ١٠٥

 األول  ٦٠،٦١٦  حارث خليل فتحي الحساوي   ١٠٦

 األول  ٦٠،٢٢٧  عماد مسيحا طاهر محمد  ١٠٧

 األول  ٥٩،٩٩٥   كمال عبد الكريم علي كاللة   ١٠٨

 األول  ٥٩،٧٣٨  ادريس احمد قاسم تمر  ١٠٩

 األول  ٥٩،٦٨٢  رجفساالر أمين   ١١٠

 األول  ٥٩،٦٢٢  خورشيد سليمان طاهر احمد  ١١١



 األول  ٥٩،٣٥٣  الداؤدي لقمان علي خليل   ١١٢

 األول  ٥٩،٠٣٧   يابتهال رضا محمد عل  ١١٣

 األول  ٥٨،٦٢٣  شديبيمان عبد اهللا عو  ١١٤

 األول  ٥٧،٦٧٤  دلفين طه عبد اهللا  ١١٥

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



  االجتماعيةالخدمة : اآلداب                    القســـم : الموصـل                       الكلية : الجامعة 
  

  بكالوريوس: الصباحية                                                                الشهـادة : الدراسة 
  

  ١/٧/١٩٩٥  في ٢٧٣٠: رقم و تأريخ األمر الجامعي                   ١٩٩٥-١٩٩٤:سنة التخرج
  
 الدور الدرجة االسم الثالثي ت

 األول ٨٤و٣٠٧ هدى عثمان خطاب عمر .١
 األول ٧٦و٧٤٢ سحر علي حبش فتحي .٢
 األول ٧٦و٣٠٠ آاميران احمد سليمان محمد .٣
 األول ٧٤و٠٣٧ ميادة ذنون يونس .٤
 األول ٧١و٩٠١ مي آورآيس حنا .٥
 األول ٧١و٤٧٠ محمد عطية حديد حسن .٦
 األول ٧١و١٠٩١ مظفر صالح سعيد محمد .٧
 األول ٧١و٠٣٦ بشير حسين نعمة .٨
 األول ٧٠و٣٤٨ بد الواحد ابراهيم خلف  عصام ع.٩
 األول ٧٠و٣٢١ فائز متي منصور نوح .١٠
 األول ٦٩و١٦٥ حمدخضر طه .١١
 األول ٦٩و٠٤٦ زآري حسين عالوي .١٢
 األول ٦٨و٧٧٨ نهى عبد القادر طه حسين .١٣
 األول ٦٨و٥٨٨ محمد ذنون زينو .١٤
 األول ٦٧و٨١٤ محمد عبد المحسن احمد محمد .١٥
 األول ٦٧و٧٧٠ بداهللا خلف نبراس هاني ع.١٦
 األول ٦٧و٣٩٥ شرف حيدر خضر حسن .١٧
 األول ٦٦و٤٤٢ سرى زيدان شكر .١٨
 األول ٦٦و٠٦١ ثامر حمدي مال اهللا .١٩
 األول ٦٥و٨٤٥ اياد عون الرفيق يونس .٢٠
 األول ٦٥و٤٥٣ عدنان فخري احمد .٢١
 األول ٦٤و٠٨٤ شيرزاد بكر قادر .٢٢
 األول ٦٣و٤١٦ آاوة مصطفى حسن .٢٣
 األول ٦٢و٧١٨ نوال جمال جليل .٢٤
 األول ٦١و٦٣٩ محمد عارف محمد .٢٥
 األول ٥٨ و٦٦٠ عامر علي رجب.٢٦
 األول ٥٨و٦٠٢ عماد يونس اسماعيل .٢٧
 األول ٥٧و٠٥٤ احمد عبد محمد .٢٨

  



  التاريخ:اآلداب                       القسم :الموصل                              الكلية:الجامعة
  

  سبكالوريو:صباحي                                                 الشهادة :راسة الد
  

  ١/٧/١٩٩٥ في ٢٧٣٠:        رقم وتاريخ األمر الجامعي ١٩٩٥-١٩٩٤سنة التخرج
  
  الدور   الدرجة  االسم الثالثي   ت
 االول  ٧٩،٩٢٢  شذى فيصل رشو  ١
 االول  ٧٩،١٣٢  جاراهللا حمدي احمد  ٢
 االول  ٧٧،٤٧٧  د يوسفيوسف احم  ٣
 االول  ٧٧،١٧٨  جوان داود عبداهللا   ٤
 االول  ٧٦،٥٥٨  حنان ميسر سلطان   ٥
 االول  ٧٦،٠٩  خالد حماد حسن   ٦
 االول  ٧٤،٩٩٤  تماري عوني نجيب   ٧
 االول  ٧٤،٦١٢  جمال مزهر بالل   ٨
 االول  ٧٤،٠٧٢  محمود فرحان سلطان   ٩
 االول  ٧٣،٩٦٩  عمار محمد خليل   ١٠
 االول  ٧٣،٦٥٢  شرى طه حسين ب  ١١
 االول  ٧٣،١٤٥  عويد حماد سند   ١٢
 االول  ٧٢،٧٨٩  ابتسام خضر الياس   ١٣
 االول  ٧٢،٧٥  نهاية محمد صالح   ١٤
 االول  ٧٢،٦٣٧  فالح عيادة محمد   ١٥
 االول  ٧٣،٥٩  غازي عباس حسين   ١٦
 االول  ٧٢،١٩  قاسم سعد محمد   ١٧
 لاالو  ٧١،٨٥٤  فيحاء اميم مصباح   ١٨
 االول  ٧١،٥٣٧  ابراهيم اسماعيل مصطفى   ١٩
 االول  ٧١،٤٨  اسماعيل ابراهيم محمود   ٢٠
 االول  ٧١،٣٢٧  نعم سالم احمد   ٢١
 االول  ٧٠،٦١٥  ايمان ياسين عباس   ٢٢
 االول  ٧٠،٥٢٧  ظفر جرجيس عبداهللا   ٢٣
 االول  ٧٠،٣٩٩  سعيد خليف محمد   ٢٤
 االول  ٧٠،٠٧  ياسر عادل عبد محمد   ٢٥
 االول  ٦٩،٦  عزت آالو ملحم   ٢٦
 االول  ٦٩،١٧٧  طه محمود مصطفى   ٢٧
 االول  ٦٨،٦٨  صالح فرحان محجوب   ٢٨
 االول  ٦٨،٣٨٤  عصمت ياسين مجيد   ٢٩
 االول  ٦٨،٣١٦  خالد اسماعيل احمد   ٣٠
 االول  ٦٨،١٠٤  جمال عبداهللا طاهر   ٣١
 االول  ٦٨،٠٧٩  ادريس عمر رشيد   ٣٢
 االول  ٦٨،٠٠٨  محمد سليمان احمد   ٣٣
 االول  ٦٧،٧٦  آريم حسن اسعد   ٣٤



 االول  ٦٧،٤٤٣  خالد ايالس ادي   ٣٥
 االول  ٦٧،٢٨  نبيل ايشو اسكندر  ٣٦
 االول  ٦٧،٠٨  احمد عبيد عيسى   ٣٧
 االول  ٦٧،٠٥٦  ابراهيم حسن اسماعيل   ٣٨
 االول  ٦٦،٨٢  عبداهللا محمد سعيد   ٣٩
 االول  ٦٦،٧٩  فاتن موفق فاضل   ٤٠
 االول  ٦٦،٧٠٦  لي مصطفى جنور ع  ٤١
 االول  ٦٦،٥١  فيان احمد نصر الدين   ٤٢
 االول  ٦٦،٥١  تونسي /محمد االمين بن علي   ٤٣
 االول  ٦٦،٣٨٥  خليل عبد القادر سليمان   ٤٤
 االول  ٦٦،١٦٢  فارس محمد فرحان   ٤٥
 االول  ٦٥،٨٥  احمد عبد محمد   ٤٦
 االول  ٦٥،٨٣  هاشم يونس حسن   ٤٧
 االول  ٦٥،٧٩  مد وليد احمد مح  ٤٨
 االول  ٦٥،٦٢٦  عبداهللا سعيد عبداهللا   ٤٩
 االول  ٦٥،٣١٧  طالل محمود شريف   ٥٠
 االول  ٦٤،٨٧  عماد خليل ابراهيم   ٥١
 االول  ٦٤،٧٠٣  طارق محمود منصور   ٥٢
 االول  ٦٤،٥٨٤  عبد السالم محمود محمد   ٥٣
 االول  ٦٤،٥٨٣  طي رشيد محمود   ٥٤
 االول  ٦٤،٥٦٧  نايف سليمان مجبل   ٥٥
 االول  ٦٤،٤٧  محمد خليفة محمد   ٥٦
 االول  ٦٤،٤٣٣  الياس صالح سعيد   ٥٧
 االول  ٦٤،٣٩  تونسية /هندة بنت الطاهر المقصري   ٥٨
 االول  ٦٤،١١  محسن عوني خضر   ٥٩
 االول  ٦٣،٤٧  حسن علي نجم   ٦٠
 االول  ٦٣،٤٦٨  بصير محمد محمود   ٦١
 االول  ٦٣،٤٣٦  تونسي /رمزي بن التيجاني   ٦٢
 االول  ٦٣،٢٣  عبداهللا عبد احمد   ٦٣
  االول   ٦١،٨٦  فالح حسين احمد   ٦٤
  االول   ٦٠،٨٦  نجالء نضال حسين   ٦٥
 االول   ٦٠،٨٣٥  معيوف حسن عبداهللا   ٦٦
 االول   ٦٠،٧٣٨  معتز عبد الستار داود  ٦٧
 االول   ٥٧،٦٨٥  محمد عيادة شاهين   ٦٨

 

 
 
 
 

 



  الترجمة:                           القسم   اآلداب: الكلية                الموصل: الجامعة 
 

  بكالوريوس:                                          الشهادة       صباحي: الدراسة 
  

  ١/٧/١٩٩٥ في  2730: رقم وتاريخ األمر الجامعي 1994-1995                   :سنة التخرج 

 الدور الدرجة االسم الثالثي ت

 االول 85,3771 عامر محمود ذنون الكبريتة ١
 االول ٧٦،٣٩٧٤ عبير طارق محمد المالح ٢
 االول ٧٤،٤٤٩٧ وب سيروب يعقوبهاآ ٣
 االول ٧٤،١٩٩٢ خضير العباسي  محمد عبد اهللا عباس ٤
 االول ٧٣،٣٤٩٧ ضحى غانم محمد حسين المولى ٥
 االول ٧٢،٧٦٦٨ نشوان نجم عبد محمود ٦
 االول ٧١،٩٢٧٥ مي عبد الوهاب محمد الجبوري ٧
 االول ٧٠،٢١٦٦ مروان نجم عبد محمود ٨
 االول ٦٩،٧٩٩٤ مر هاشم محمدض ٩
 االول ٦٩،٤٣٣٨ مضر غانم عزو مجيد المشهداني ١٠
 االول ٦٩،٣٦٠٤ فيصل سالم عزيز محمد الحمداني ١١
 االول ٦٦،٥٠٨٥ ابراهيم محمود احمد يونس النعيمي ١٢
 االول ٦٦،٢٩٢٣ وليد يوسف احمد هزاع البدراني ١٣
 االول ٦٣،٧٩٣ محمد عبد الوهاب محمد شيت العبيدي ١٤
 االول ٦٣،٥٩٥٧ نازك محمد يحيى سليمان العقراوي ١٥
 االول ٦٣،٤٥٩٤ عسكري/ليث نوفل محمد  ١٦
 االول ٦٣،٣١٢٦ احمد محمد عبيد حمزة ١٧
 االول ٦٣،٠٤٠٨ عالء غانم شاآر محمد الهموندي ١٨
 االول ٦١،٧٧٦٨ فيصل محمد فتحي عبد الرحمن الحيالي  ١٩
 االول ٦٠،٨٩٦٩ مهدي صالح ايوب عبو الموالي ٢٠
 االول ٦٠،٧٧٩٤ ربيع محمود ابراهيم العبادة ٢١
 االول ٦٠،١٣١٩ عمار جادر حسن جليمران ٢٢
 االول ٦٠،٧٤٨ مؤيد بنيامين بطرس متي ٢٣
 االول ٥٩،٨٢٣ بان ذنون شهاب احمد الحمامي ٢٤
 االول ٥٩،٧٦٧٤ عمار عبد الكريم صبري ذنون ٢٥
 أالول ٥٩،٥٥٩٤ رواء زهير داؤد احمد الشيخ ٢٦
 أألول ٥٨،٩١٨٧ شريف سليمان علي ٢٧
 أألول ٥٧،٦١٨٥ نادية يونس محمود اسماعيل الزبيدي ٢٨
 أألول ٥٦،٨٦٤٥ عمانوئيل دنخا بطرس اليزري ٢٩
 أألول ٥٦،١٣٤٣ حكمت خورشيد علي ٣٠



 الفرنسي:                         القسم   اآلداب: الكلية                الموصل: الجامعة 
 

  بكالوريوس:                 الشهادة                            صباحي: الدراسة 
  

  ١/٧/١٩٩٥ في ٢٧٣٠:   رقم وتاريخ األمر الجامعي          ١٩٩٥-١٩٩٤: سنة التخرج 
  

  
 الدور الدرجة الثالثياالسم  ت
 األول ٧٥،٧٧٣ عامر خضر بهنام بحودا  ١
 األول ٧٤،٩٢٢ لينا امجد يوسف احمد المالح  ٢
 األول ٧١،٧٨٧ مامون عبد الصمد السيد محمد  ٣
  األول ٦٧،٦٠١ وليد احمد علي الزبيدي  ٤
 األول ٦٦،٣٤٦ لقمان مجيد محمد العبدلي  ٥
 األول ٦٥،٨٠ احمد مهتلف عبود االمارة  ٦
 األول ٦٥،٠٦٢ فراس سعيد حسن الخشاب  ٧
 األول ٦٤،٢٦٢ حازم سعود مصطفى فارس  ٨
 األول ٦٤،٠٣٤ عائده حبيب عبد االحد دديزا ٩
 األول ٦٣،٩٤٤ راآان محمد خضر الجبوري  ١٠
 األول ٦٣،٦٣٣ زيد محمد طاهر العباسي  ١١
 األول ٦٣،٣٤٤ صالح جميل سلطان محمد  ١٢
 األول ٥٩،٥٥٨ ام حسين علي هي ١٣
 األول ٥٩،٢٨١ ساجدة عاصي علي السبعاوي  ١٤
 األول ٥٧،١٧٤ ناصر ميسر صالح الجواري  ١٥
 األول ٥٦،٩٤٠ شامل خليل محمود عثمان  ١٦
 األول ٥٦،٧٦٨ ياسين طه محمود الجبوري  ١٧
 األول ٥٥،٦٦٥ يوسف آمال جرجيس محمود ١٨
 األول ٥٥،٥٣٥ سعدي سلطان حمدي آريم  ١٩

  



  اللغة االنكليزية: االداب                  القسم :                         الكلية الموصل: الجامعة 
  

  سبكالوريو: صباحي                                                          الشهادة : الدراسة 
  

  ١٢/٧/١٩٩٥ في ٢٧٣٠باالمر الجامعي ١٩٩٥-١٩٩٤: سنة التخرج 
  

  الدور  الدرجة  االسم الثالثي  ت
  األول  ٨٣٫٥٣٣  ندى عاصم اسماعيل الياس  .١
  األول  ٨٠٫٤٨٣  عالء ابلحد متي ابراهيم  .٢
  األول  ٨٠٫١٦٨  سعيد ادريس سعيد ملكو  .٣
  األول  ٧٨٫٠١٤  شذى صبحي احمد العبد اهللا  .٤
  األول  ٧٧٫٧٩  بيمان حمه صالح صابر  .٥
  األول  ٧٢٫٠١٠  رديمنيرة طاهر مشير الك  .٦
  األول  ٧١٫٢٣١  مؤيد تحسين يوسف مصطفى  .٧
  األول  ٦٩٫٥٩٠  محمد محمد احمد البشري  .٨
  األول  ٦٨٫٨٤٢  زياد حازم محسن حسين  .٩
  األول  ٦٨٫٤٢٨  محمد سليم يونس يوسف .١٠
  األول  ٦٨٫٠٧٨  نجاة احمد يونس خضر .١١
  األول  ٦٦٫١٩٦  عمار يوسف خلف فياض الزبيدي .١٢
  األول  ٦٤٫٧٣٤  قتيبة طارق محمد سعيد حسن .١٣
  األول  ٦٢٫٩٩٩  عثمان علي عثمان علي الدوسكي .١٤
  األول  ٦١٫٣٢٠  رافد سليمان داؤود مرقس .١٥
  األول  ٦٠٫٨٣٢  نهلة وعد محمد محمود .١٦
  األول  ٦٠٫٣٩٦  رحاب يوسف احمد العلي .١٧
  األول  ٥٩٫٤٧٩  احمد محمد سعيد احمد .١٨
  األول  ٥٩٫١٥٩  هللا غفور اسين عبد ا .١٩
  األول  ٥٨٫٤٣٣  دالل مصطفى مؤمن علي  .٢٠
  األول  ٥٨٫٣٧١  نداء حامد ابراهيم عبد اهللا .٢١
  األول  ٥٨٫٢٣١  نهى نوئيل بهجت الياس .٢٢
  األول  ٥٧٫٧٧٥  جوان خالد حسين يعقوب .٢٣
  األول  ٥٥٫٣٠٦  فاطمة خلف محمد اللهيبي .٢٤

  



 



 اللغة العربية:  القسم           اآلداب   :       الكلية                 الموصل: الجامعة 
 

 بكالوريوس:  الشهادة                                                            صباحي : الدراسة 
 

  ١/١٠/١٩٩٥ في ١/٦٤٥: رقم و تأريخ األمر الجامعي              ١٩٩٥-١٩٩٤:سنة التخرج

 الدور الدرجة االسم الثالثي ت

 الثاني ٧٧،٧٦٣ معن توفيق دحام الحيالي  ١

 الثاني ٧٥،٠٣٧ مصطفى محمد علي احمد  ٢

 الثاني ٧٤،٢٣٤  عزيز عليممحمد هاش ٣

 الثاني ٦٩،٤٤٤ محمد عبيد خلف سلطان الخلف ٤

 الثاني ٦٦،٧١٦ عبد الرزاق عزيز محمد عباس  ٥

 الثاني ٦٥،٥٠٩ اسكندر سليم كريم ٦

 الثاني ٦٤،٩٨٣ خشو مرزا عطو  ٧

 الثاني ٦٤،٩٤٢ عثمان غانم سعد اهللا  ٨

دفرحان احمد محم ٩  الثاني ٦٤،٧٥٢ 

 الثاني ٦٣،٧٢٣ قاسم محمد سلطان محمد ألشمري   ١٠

 الثاني ٦٣،١٦١ خليل عبد الرحمن عبد الجبار ١١

 الثاني ٦٢،٩٧ محمد احمد علي عبد  ١٢

 الثاني ٦٢،٣٨٦ بسام جادر حسن مصطفى  ١٣

 الثاني ٦١،٧١٨ فالح حسن عزيز عبد الرحمن ألنعيمي  ١٤

مدأزهر عمر رسول اح ١٥  الثاني ٦١،٤٣٢ 

 الثاني ٦٠،٩٠٣ سرمد طه حميد غفور ١٦

 الثاني ٥٩،٥٧٥ علي صالح مهدي خفاجة  ١٧

 الثاني ٥٩،٥٢٩ نذير طه قاسم  ١٨

 الثاني ٥٨،٨٧٢ باسم نجم عبود الزبيدي  ١٩

 الثاني ٥٧،٨٨٣ ياسين عطية رفاعي ٢٠

 الثاني ٥٧،٣٣٣ إسماعيل علي محمد العثمان  ٢١

ز نوري صالحزيان عزي ٢٢  الثاني ٥٥،٦٠٤ 

 الثاني ٥٥،٠١٢ سالم رشيد يونس علي ٢٣

 الثاني ٥٣،٢٢٧ عيسى احمد حسن جبارة الجبوري ٢٤



  الخدمة االجتماعية:          القســـم اآلداب           : الموصـل                       الكلية : الجامعة 
  

  بكالوريوس: الصباحية                                                                الشهـادة : الدراسة 
  

  ١/١٠/١٩٩٥ في ١/٦٤٥: رقم و تأريخ األمر الجامعي              ١٩٩٥-١٩٩٤:سنة التخرج
  
 الدور الدرجة االسم الثالثي ت

 الثاني ٦٩و٥١ سام الدين محمد علي مصطفى ح.١
 الثاني ٦٨و١٥١ زمان سالم محمد جاسم .٢
 الثاني ٦٧و٨٠٩ خالد فرز حمد .٣
 الثاني ٦٥و٣٣ شامل جالل ايوب .٤
 الثاني ٦٤و٢٦١ اباء عبد اهللا احمد .٥
 الثاني ٦٤و١٩١ برهان عزاوي جكل .٦
 الثاني ٦٣و٠٠٩ مجدل خديدا قاسم .٧
 الثاني ٦٠و٥٥٦  قهار جبار عبد الرحمن.٨
 الثاني ٦٠و٣٨٧ برآات ميرو خضر .٩
 الثاني ٥٩و٤٩٧ فوزي عاشور حسن .١٠
 الثاني ٥٩و١٢١ حمزة حسن عباس .١١
 الثاني ٥٨و٩٥٧ صدام ابراهيم محمود .١٢
 الثاني ٥٨و٧١٠ جمعة عبد الرحمن حسين .١٣
 الثاني ٥٨و٦٧١ عبد اهللا حسين عطية .١٤
 يالثان ٥٧و٨٠١ سمير درويش خلف .١٥
 الثاني ٥٧و٧٩٠ رياض حمدون سلطان .١٦
 الثاني ٥٧و٢١٨ عادل محسن حسين .١٧
 الثاني ٥٦و٠٦٠ اسماعيل ابراهيم امين .١٨

  



  التاريخ:اآلداب                       القسم :الموصل                              الكلية:الجامعة
  

  سبكالوريو:            الشهادة صباحي                                     :الدراسة 
  

  ١/١٠/١٩٩٥ في ٦٤٥:        رقم وتاريخ األمر الجامعي ١٩٩٥-١٩٩٤:سنة التخرج
  

  الدور   الدرجة  االسم الثالثي   ت
  الثاني  ٦٦،٣٧  نشوان عاصم نجم   ١
 الثاني  ٦٥،٨٨٣  حسين ذيب عوض   ٢
 الثاني  ٦٤،٢٦  فواز داود آنوم   ٣
 ثانيال  ٦٤،١٤  هادي مزهر عبد   ٤
 الثاني  ٦٣،٥  روشن رمضان آريت   ٥
 الثاني  ٦٢،٨١٢  مجدل عبد رشو   ٦
 الثاني  ٦٢،٨١٢  نازي عجيل درويش   ٦
 الثاني  ٦٢،٥٩٢  صالح خريش خلف   ٧
 الثاني  ٦٢،٤٠٤  علي حسين طاهر   ٨
 الثاني  ٦١،٨٨٤  علي امهيدي صالوي   ٩
 الثاني  ٦١،٦٨  ابراهيم طاهر ابراهيم   ١٠
 الثاني  ٥٩،٢٦١   صالح خلف حمو  ١١
 الثاني  ٥٨،٥٨٢  صالح عزيز علي   ١٢
 الثاني  ٦٧،٧٩٧  خالد عكاب رشيد  ١٣

 
 



  
  الترجمة: اآلداب                              القسم : الكلية                       الموصل: الجامعة 

 
  الوريوسبك:                                          الشهادة       صباحي: الدراسة 

  
 في ١/٦٤٥: رقم وتاريخ األمر الجامعي 1994-1995                 :سنة التخرج 

١/١٠/١٩٩٥ 

  
  
 
 

 الدور الدرجة لثالثي االسم ت
 الثاتى ٦٧،٨٣٥٣ جالل سالم  ١
 الثانى ٦١،١٥٤٨ احمد ابراهيم حسين محمد آويانى ٢
 الثانى ٥٩،٦١٣٣ رائد مصيب سليمان داؤد بك ٣
 الثانى ٥٨،٩٢١٧ د احمد الصائغ رفل صالح عي ٤
 الثانى ٥٨،٤٣٢٨ الياس خضر مارزينه هدايا ٥
 الثانى ٥٧،٧٨٨١ اآرم يعقوب يوسف مرقوز ٦
 الثانى ٥٧،٧٣٥٨ واجدة يوشوع متى قابو ٧
 الثانى ٥٦،٤٤٣٩ نارين عباس محمد دهوآي ٨
 الثانى ٥٦،٠٦١٧ عواد احمد رمضان الرمضان ٩
 الثانى ٥٦،٠٢١٦ ادور عودش يوسف آتو ١٠
 الثانى ٥٥،٨٥٨٥ فيصل رضي عبد اهللا الحديدي ١١
 الثانى ٥٥،٢٨٩٤ هال حازم شيخو الشيخ علي العزاوي ١٢
 الثانى ٥٥،١٧٦٨ سهام نصور ميخو ١٣
 الثاني ٥٤،٦٨٢٦ شفان محمد عثمان خالد البامرني ١٤



 الفرنسي:              القسم              اآلداب: الكلية                الموصل:  الجامعة 
 

  بكالوريوس:                 الشهادة     ي     الدور الثان  صباحي: الدراسة 
  

  ١/١٠/١٩٩٥ في ١/٦٤٥:     رقم وتاريخ األمر الجامعي ١٩٩٥-١٩٩٤: سنة التخرج 
  
  
 الدور الدرجة  االسم الثالثي ت

 الثاني ٦١،٦٧٨ صالح حسن محمد عمر  ١
 الثاني ٥٩،٤٤٧ اش الجبوري فاضل عباس عي ٢
 الثاني ٥٩،٣٦٢ غياث صديق عبو الكوراني  ٣
 الثاني ٥٩،٣٢٣ حسين علي احمد  ٤
 الثاني ٥٨،٨٠٨ ياسر تحسين عبد االبراهيم  ٥
 الثاني ٥٧،٦٨ عماد خالد محمد قاسم  ٦
 الثاني ٥٦،٨٩٧ حسين احمد محمد خضر ٧
 الثاني ٥٦،٨٢٠ وليد طه يوسف الرجب  ٨
 الثاني ٥٦،٦٩٢ بحي مكائيل رشو الريكاني ص ٩
 الثاني ٥٥،٩٠٥ عزيز سليمان حسو  ١٠
 الثاني ٥٥،٦٥٤ عدنان جاسم محمد  ١١
 الثاني  ٥٥،٤١٣ عبد اهللا زيدان خلف العبيدي  ١٢
 الثاني  ٥٥،١٩٨ عادل موسى بطروز بوسا  ١٣
 الثاني  ٥٥،٠٧٦ ازاد ارسين موسى فيرويان   ١٤
 الثاني  ٥٥،٠١٢ سم عز الين محمد قا  ١٥
 الثاني  ٥٤،٥٨٩ اخالص جميل احمد   ١٦
 الثاني  ٥٤،٣٤٤ محمد احمد عايد الجبوري  ١٧
 الثاني  ٥٤،٣٣١ سناء سعيد محمد الجبوري  ١٨
 الثاني  ٥٤،٧٢ محمد سالم محمود العمري  ١٩
 الثاني  ٥٤٫٠٦٥ محمود عثمان محمد الجبوري   ٢٠
 الثاني  ٥٣٫٩٢٣ هوار احمد مصطفى   ٢١
 الثاني  ٥٣٫٧٢٥ محمد ا نصيف جاسم   ٢٢
 الثاني  ٥٣٫٦٦٨ االء عامر حمدون مال علو  ٢٣
 الثاني  ٥٣٫٥٢٢ صالح الياس فاسو العلي   ٢٤
 الثاني  ٥٣٫٤١٠  قحطان ياسين ذنون يونس     ٢٥
 الثاني  ٥١٫٦٩٧  معن موفق ابلحد الشماس   ٢٦
 الثاني  ٥١٫٨٢٥  ابراهيم صالح محمد   ٢٧
 الثاني  ٥٠٫٦٠٨  رفل زهير حموش   ٢٨

 



  اللغة االنكليزية: اآلداب                 القسم :                         الكلية الموصل:  الجامعة 
  

  سبكالوريو: صباحي                                                          الشهادة : الدراسة 
  

  ١/١٠/١٩٩٥ في٦٤٥       باالمر الجامعي ١٩٩٥-١٩٩٤: سنة التخرج 
  

  الدور  الدرجة  االسم الثالثي  ت
  الثاني  ٦٤٫٧٣٥  شيماازهر محمود النعيمي  .١
  الثاني  ٦١٫٩١٤  انسا يوسف حسن عبد الرزاق الحرباوي  .٢
  الثاني  ٦٠٫٧٩٨  داؤود جسي داؤود برواري  .٣
  الثاني  ٥٩٫٣٢٤  عبد اهللا سلمان احمد الجبوري  .٤
  الثاني  ٥٨٫٥١٢  احسن سعو سليمان جمعة  .٥
  الثاني  ٥٨٫٤٦٩  عمار لميمان خضر ال عبد الرحيم   .٦
  الثاني  ٥٧٫٧١٣  عباس عنبرعلي الحطاوي   .٧
  الثاني  ٥٧٫٥٩٦  ازها شاآر محمود نجو  .٨
  الثاني  ٥٦٫٩٥٣  عقيل عبد اهللا قنبر حسين  .٩
  الثاني  ٥٦٫٨٨  ناظم عبد الهادي مصطفى محمد .١٠
  الثاني  ٥٦٫٢٣٨  وليد خالد عبد الرزاق التكريتي .١١
  الثاني  ٥٥٫٥٥٨  عفيفة عبد اهللا صيهود الشاهري .١٢
  الثاني  ٥٥٫٤٢٧  اميرورآيس هرمز البازي  .١٣
  الثاني  ٥٤٫٧٩٢  هبا احسان هبة اهللا محمد سعيد  .١٤
  الثاني  ٥٤٫١٣٦  حسام حسين حسام .١٥
  الثاني  ٥٢٫٧٣٠٦  جاآلين صليوة ملكو اسعد .١٦

 
 





  التاريخ:اآلداب                       القسم :                        الكليةالموصل      :الجامعة
  

  سبكالوريو:صباحي                                                 الشهادة :الدراسة 
  

  ٤/٩/١٩٩٥ في ٣/١١/٣١٦١ :        رقم وتاريخ األمر الجامعي ١٩٩٥-١٩٩٤:سنة التخرج
  

  الدور  رجةالد  االسم الثالثي  ت
  األول  ٦٠،٨٣٥   معيوف حسن عبداهللا حسن  ١





  اللغة االنكليزية: اآلداب                 القسم :                         الكلية الموصل: الجامعة 
  

  سبكالوريو: صباحي                                                          الشهادة : الدراسة 
  

  ١٤/٣/٢٠٠٢ في  ١٢٤ الجامعي باألمر       ١٩٩٥-١٩٩٤: سنة التخرج 
  

  الدور  الدرجة  االسم الثالثي  ت
  الثاني  ٥٤٫١٣٦  حسام حسين حسام   .١
  


