


اللغة العربية:                      القسماآلداب:   الكلية             الموصل          : الجامعة   

سالبكالوريو: الصباحية                                                       الشهادة : الدراسة   
  ٢٦/٦/١٩٩٤في   ٢٠٠٦  :                رقم و تأريخ األمر الجامعي١٩٩٤-١٩٩٣:سنة التخرج

 

 ت االسم الثالثي الدرجة الدور

 ١ صباح حسين محمد الجرجري  ٨٨،٥١٢ األول

 ٢ وفاء فيصل اسكندر محمد  ٨٤،٦٩٠ األول

 ٣ عيسى حسين علي الحمداني ٨٣،٨٢١ األول

 ٤  خزعل جبر الكتوإسراء ٨٢،٨٣٩ األول

 ٥ قتيبة محسن علي الجوهر ٨١،١٧٩ األول

 ٦  عبد اهللا حسينإسماعيلزهرة  ٨٠،٩١٩ األول

 ٧  األحمديصالح محمد عبد اهللا محمد  ٨٠،٧٥٨ األول

 ٨ احمد ياسين طه علي البقال ٨٠،٥١٤ األول

 ٩ جمان فيصل خليل محمد ٨٠،٤٩٠ األول

 ١٠ إيمان وادي أمين محمود  ٨٠،٠٠٩ األول

 ١١   نربى ذنون يوسف مال ذنو ٧٩،١٩ األول

ة حازم دحام الحيالي نادي ٧٨،٤١٥ األول  ١٢ 

 ١٣ احمد نايف موسى اللهيبي  ٧٧،٩٧٨ األول

 ١٤ داليا أنور علي الهرمزي  ٧٧،٧٠٠ األول

 ١٥ علي يوسف علي محمود ٧٦،٨٦٩ األول

 ١٦ هاشم بكر مصطفى التوكلي ٧٦،٨١٠ األول

 ١٧  احمد يونس الحمدونيإبراهيم ٧٦،٧٩٦ األول

يخصالح علي شيخ الش ٧٦،٦٦١ األول  ١٨ 

 ١٩  يالنقشبندعيشة ابراهيم محمد  ٧٦،١٨١ األول

 ٢٠ هديل عبد الرزاق ابراهيم العالف  ٧٦،٠٦٦ األول

 ٢١ صهباء هاشم حمد العبيدي  ٧٦،٠٠١ األول

 ٢٢ عبد اهللا محمد مصطفى الطحان  ٧٥،٤٠٧ األول



 ٢٣  عبد المجيدإسماعيلضحى ذكوان  ٧٥،١٦٧ األول

 ٢٤  جعفر درويشأمينفاضل  ٧٤،٤٩٠ األول

 ٢٥ عائشة خضر احمد هزاع ٧٤،٣٧٧ األول

 ٢٦ بنية علي اكبر محمد الياس  ٧٣،٨٢٨ األول

 ٢٧ بسمة محفوظ عبد اهللا محمد ٧٣،٧٠٤ األول

 ٢٨ رياض جمعة عواد العربي ٧٣،٣١٤ األول

 ٢٩ لمى جميل يحيى آل بليش ٧٣،٢٢٧ األول

 ٣٠ مها وارد طالب مغامس الشدود ٧٣،١٩٦ األول

 ٣١  ألنعيميوالء احمد مجيد  ٧٣،١٦٩ األول

 ٣٢ جالل برجس زكر علي البشكاني  ٧٣،٠٦٤ األول

 ٣٣ زاهر محمد عبد القادر  ٧٢،٧٤٢ األول

 ٣٤ معتصم عبد الحافظ سالم الدويكات  ٧٢،٥٩٦ األول

 ٣٤  علي حسين النجماويننزار حسي ٧٢،٢٧٩ األول

سليمانانظار محمد يوسف زهو  ٧٢،١٠١ األول  ٣٦ 

 ٣٧ فاطمة إسماعيل عبد اهللا  ٧١،٩١٩ األول

 ٣٨ إخالص حماد عبد الجليل  ٧١،٥٥٤ األول

 ٣٩ شهاب احمد عبد عودة  ٧١،٢٩٣ األول

 ٤٠ حسن ابراهيم علي خلف الراشدي  ٧٠،٦٨١ األول

 ٤١ احمد حمادي مصطفى التكريتي  ٧٠،٥٤٨ األول

 ٤٢ جوان محمد محمد مهدي  ٧٠،٥٣٧ األول

 ٤٣ فتحي حسين فتحي الحسين  ٧٠،١١٣ األول

 ٤٤ فارس عبد الجبار حسن  ٧٠،١٠٨ األول

 ٤٥ خليل حمادة شحاذة الطائي   ٦٩،٥٩٠ األول

 ٤٦ رمضان احمد محمود  ٦٩،٣٣٥ األول

 ٤٧  صالح الراوي دسليمان محمد نور محم ٦٩،٢٦١ األول

 4٨ كامل سليم حمودي حسين ٦٩،٢٤ األول

 4٩ غانم محمد سلطان السلطان ٦٨،٩٢ األول



 ٥٠ غيداء مؤيد عارف نايف حامد العلي  ٦٨،٩١٣ األول

 5١ ابراهيم عبد الكريم ابراهيم داؤد حسين ٦٨،٩ األول

 5٢ عامر خالد عكيل خالد  ٦٨،٨٤٠ األول

 5٣ خضر إبراهيم احمد محمد الجحيشي  ٦٨،٥٧٢ األول

 5٤ فاضل علي عبد اهللا المولى  ٦٨،٥٥٥ األول

 5٥  جاسم حمو الصائغ  أميرعبير  ٦٨،٥٥٤ األول

 5٦ بيزار موسى حجي عمر هسكان  ٦٨،٤١٣ األول

 5٧ محمد محي الدين اسماعيل عيسى البرزنجي ٦٨،٢٠٩ األول

 5٨ منى محمد صالح سلطان نبو ٦٧،٩٨٨ األول

 5٩ عمار فتحي عبد اهللا الطائي  ٦٧،٩٧٢ األول

لول محمد موفق مهدي مد ٦٧،٩٥٩ األول  ٦٠ 

 ٦١ حسن احمد حمودي عطا اهللا  ٦٧،٨٠١ األول

 ٦٢ طارق سالم محمد الزبيدي  ٦٧،٧٠٧ األول

 6٣ جاسم محمد إسماعيل ولي  ٦٧،٥٧٢ األول

 6٤ عوني شكور محمد سلطان  ٦٧،٣١٩ األول

 6٥ زينة مصطفى سامي السليفاني  ٦٧،١٨٤ األول

 6٦ علي حسين ابراهيم حسين  ٦٧،٠٨٧ األول

 6٧  محمد حميد النزيل نمحمد عثما ٦٧،٠٠٢ األول

 6٨  يزينب محمد شريف نما سور ٦٦،٧٧١ األول

 6٩ طارق عبد الكريم عبد القادر  ٦٦،٣٦٠ األول

 ٧٠ بسام سيد محمد سيد احمد ٦٦،٢٩٢ األول

 ٧١ عبد اهللا حميد الطالب ٦٦،١٢٦ األول

 ٧٢ عدنان مصطفى احمد حميد ٦٦،٠٨٩ األول

ولاأل  7٣  دعبد الرحمن محمد محمو ٦٦،٠٢٢ 

 7٤ سميرة عوديش شموئيل عوديش  ٦٥،٥٨٢ األول

 7٥ نازداك حسن قاسم علي  ٦٥،٨٤٥ األول

 7٦ سنان عبد العزيز عبد الرحيم ٦٥،٦٧٦ األول



ادي بزكي علي احمد الع ٦٥،٦١٠ األول  7٧ 

 7٨ نوفل احمد محمد أمين ياسين  ٦٥،١٧٠ األول

 7٩ ديار محمد سليم جرجيس االتروشي   ٦٤،٨٨٩ األول

 ٨٠ علي حمد رشو المطو  ٦٤،٧٣٣ األول

 ٨١ غازي محمود مال اهللا البو جعفر  ٦٤،٧٤٤ األول

 ٨٢ حامد محمد يوسف الحسن  ٦٤،٧٠٤ األول

 8٣ علي محسن حسن  ٦٤،٦٨٠ األول

 8٤ ماضي إيليا إبراهيم حالق ٦٤،٤٥٤ األول

 8٥  قاسم مراد نايف سيدو ٦٤،٣٢٩ األول

 8٦ اسماعيل داؤد صالح الحسين ٦٤،٤٢١ األول

 8٧ ازاد محمد سليم محمد جندي  ٦٤،١٢٨ األول

 8٨ زيان محمد محمود خالد ٦٣،٨٧٨ األول

 8٩ ياسين توفيق احمد الربيعي  ٦٣،٧٢٣ األول

 ٩٠ سليمان سالم محمد ٦٣،٧١٣ األول

 ٩١ محمد خالد حسن ألمفرجي  ٦٣،١٥٧ األول

 ٩٢ موفق مبترك حلو الحلو ٦٣،١٤١ األول

 ٩٣ سوزان عبد اهللا حسن الخفاف  ٦٣،٠٧٨ األول

 9٤ جنين احمد طاهر احمد  ٦٢،٩١٩ األول

 9٥ سيعة عزت إبراهيم الواوي  ٦٢،٦٣٥ األول

 9٦ كتان محمد عيسى  ٦٢،٤٠١ األول

 9٧ محمود صالح مشوح اللهيبي  ٦٢،٢٧٧ األول

ليمان سرحان آل مشكوداؤد س ٦٢،٢٥٢ األول  ٩٨ 

 ٩٩ طالل صالح موسى ال موسى  ٦١،٩٤٠ األول

 ١٠٠ وفاء حسب نوري  ٦١،٧٠٥ األول

 ١٠١ فارس محمد عبد اهللا عبيد  ٦١،٥٦٥ األول

 ١٠٢  عبد الرحمن آلطه احمد خضر  ٦١،٥٠٤ األول

 ١٠٣ فاطمة محي الدين عمر عون الدين ٦١،٤١٢ األول



ان حمو محمود  رزكارسليم ٦١،٢٢٧ األول  ١٠٤ 

 ١٠٥ مفيدة مشير غفور محمود  ٦١،١٥٤ األول

 ١٠٦ عبد اهللا مولود علي  ٦٠،٨٠٧ األول

 ١٠٧ عبد العزيز احمد محمد ٦٠،٧٥١ األول

 ١٠٨  عيسى إسحاقرنزار مني ٦٠،٦٦٦ األول

 ١٠٩  أمينكمال عبد الهادي  ٦٠،٣٤٦ األول

 ١١٠ مهدي عثمان عيسو ٦٠،٢٥٥ األول

 ١١١ خميس احمد ياسين اسماعيل  ٦٠،٢٣٢ األول

 ١١٢ عبد اهللا فاضل محمد احمد  ٦٠،١٢٤ األول

 ١١٣ ابراهيم صالح علي عنبر ٥٩،٨٩٧ األول

 ١١٤ ايدن قادر كرم صادق ٥٩،٤٧٦ األول

 ١١٥ نرمين جعفر طه قادر ٥٩،٣٩٧ األول

 ١١٦ ياسين حمود ابراهيم الطائي ٥٩،٢٤٥ األول

 ١١٧  حسين سليمان احمدجمال ٥٩،٢٣٤ األول

 ١١٨  حسين حسن حسينيحيى ٥٩،٠٩ األول

د احمد اغاينازدار فارس سع ٥٨،٨٧٩ األول  ١١٩ 

 ١٢٠ وليد ياسين محمد قادر ٥٨،٠٠١ األول

 ١٢١ يحيى محمود حسين  ٥٧،٦٤٦ األول

 ١٢٢ ميديا بابكرعبدول ٥٧،٥٧٢ األول

 ١٢٣ كوكب محمود محمد الصالح ٥٧،١٢٤ األول

ولاأل  ١٢٤  علي قادر خواداأسمهان ٥٦،١١٩ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  الخدمة االجتماعية: اآلداب                    القســـم : الموصـل                       الكلية : الجامعة 
  

  بكالوريوس: الصباحية                                                                الشهـادة : الدراسة 
  
  ٢٦/٦/١٩٩٤في   ٢٠٠٦  :                رقم و تأريخ األمر الجامعي١٩٩٤-١٩٩٣:نة التخرجس
  
 الدور الدرجة االسم الثالثي ت

 األول ٨٤و٠٣ خولة ابراهيم حسن محمد .١
 األول ٨١و٥٧ هالب محمد مصطفى .٢
 األول ٧٨و٢٦ ثائر صديق حامد .٣
 األول ٧٧و٥٩ بلقيس احمد موسى .٤
 األول ٧٦و٥٠  دينا عيسى اشو.٥
 األول ٧٤و٦١ منير صديق عبد .٦
 األول ٧٤و٢٨ صالح يوسف محمد .٧
 األول ٧٤و٢٧ احمد يوسف احمد .٨
 األول ٧٤و٢٠ جنان سالم مصطفى .٩
 األول ٧٢و٣٧ صبحي منديل جمعة .١٠
 األول ٧٢و٢٧ محاسن حميد جاسم .١١
 األول ٧٢و٢٤ انيس سالم يونس .١٢
 األول ٧٢و١٥ عامرة عبد العزيز محمد علي  .١٣
 األول ٦٩و٨٦ ماهر عقر علي.١٤
 األول ٦٩و٧٩ زياد طارق عبد المجيد .١٥
 األول ٦٩و٦٧ جاسم رمضان صالح .١٦
 األول ٦٩و١٦ سردارحميد شريف .١٧
 األول ٦٧و٤٩ محمد سليمان داؤود .١٨
 األول ٦٦و٧٧ لقمان سليم مامة .١٩
 األول ٦٤و١٣ هاني احمد يونس .٢٠
 ولاأل ٦٣و٨٦ جاسم محمد عبد .٢١
 األول ٦٣و٣١ حسين صالح حسين .٢٢
 األول ٦٢و٠٣ فريال يوسف عزيز .٢٣
 األول ٦٢و٨٩ حازم يوسف سعد .٢٤
 األول ٦٢و٢٨ عبد اهللا فاضل المشهداني .٢٥
 األول ٦١و٠٢ عارف عبد الرحمن عبد المناف .٢٦
 األول ٦٠و٦٠ شيروان عبد الواحد عباس  .٢٧
 األول ٦٠و٢١ وحيد جعفر داؤود .٢٨
 األول ٥٩و٢٢ كر عامر حسن ب.٢٩
 األول ٥٨و٧٦ هجران عزيز خورشيد.٣٠

  



  التاريخ :اآلداب                       القسم :الموصل                              الكلية:الجامعة
  

   سبكالوريو:صباحي                                                 الشهادة :        الدراسة 
  

  ٢٦/٦/١٩٩٤في   ٢٠٠٦  :                رقم و تأريخ األمر الجامعي١٩٩٤-١٩٩٣:سنة التخرج
  
  الدور   الدرجة  االسم الثالثي   ت
 االول  ٨١،٥٥٩  هشام سوادي هاشم   ١
 االول  ٧٩،٦٤٠  سميرة صالح علي   ٢
 االول  ٧٩،٥١٦  عمار يوسف عبداهللا   ٣
 االول  ٧٨،٩٦٨  تونسي /صالح بن علي الحبيبي   ٤
 االول  ٨٧،١٨٠  تونسي /د الحميد فؤاد بن عب  ٥
 االول  ٧٧،٩٩٤  عبدالسالم صبوري صالح   ٦
 االول  ٧٧،٦٦٤  رابحة محمد خضير   ٧
 االول  ٧٧،٦٠٠  درويش يوسف حسن   ٨
 االول  ٧٦،٩٩٠  اسماء سالم عبداهللا   ٩
 االول  ٧٦،٨٥٧  سندس ازهر هادي   ١٠
 االول  ٧٦،٥٤٥  صباح نور الدين سليم   ١١
 االول  ٧٦،٣٤٠  لح هدار سليم صا  ١٢
 االول  ٧٥،٨٨٠  محمد طارق حميد   ١٣
 االول  ٧٥،٧٣١  سلمى فتحي الياس   ١٤
 االول  ٧٥،٥٩٣  حسان محمد رجب   ١٥
 االول  ٧٥،٥٧٨  ازدهار مؤيد مال اهللا   ١٦
 االول  ٧٥،٢٦٦  الهام خليل محمد   ١٧
 االول  ٧٤،٤٦٠  محمد احمد خلف   ١٨
 االول  ٧٣،٩٧٨  هدى علي بالل   ١٩
 االول  ٧٣،٩٤٨  عبدالقادر محمد سويح   ٢٠
 االول  ٧٣،٧٠٠  سوسن غريب آريم   ٢١
 االول  ٧٣،٥٧١  فكتور يوحنا زآي   ٢٢
 االول  ٧٣،٤٥٠  محمود خضر مهاوش   ٢٣
 االول  ٧٣،١٨٠  عمرة تحسين علي   ٢٤
 االول  ٧٣،١٢٧  عزيز عواد سالم   ٢٥
 االول  ٧٢،٧٩٠  سعدو احمد ميشو   ٢٦
 االول  ٧٢،٧٢٣  يد خضر عبدالرحمن عبد الحم  ٢٧
 االول  ٧٢،٦٧٠  محمد داخل آريم   ٢٨
 االول  ٧٢،٥٥٠  عامر محمود فاضل   ٢٩
 االول  ٧٢،٤٦٠  محمد شاآر احمد   ٣٠
 االول  ٧٢،٣٩٩  احمد خلف سليم   ٣١



 االول  ٧٢،٣٣٠  طارق احمد شيخو   ٣٢
 االول  ٧٢،٢٩٣  تونسي /لطفي بن معاوية بن الشيخ   ٣٣
 االول  ٧٢،٢٣٧  ليم مفيدة نور الدين س  ٣٤
 االول  ٧٢،٠٣٤  مصطفى احمد محمد   ٣٥
 االول  ٧١،٧٣٢  عمار عبد االله شيت   ٣٦
 االول  ٧١،٦٧٠  مسعود صالح محمد   ٣٧
 االول  ٧١،٦٢٤  سعاد بكر احمد   ٣٨
 االول  ٧١،٤٢٥  خالد جندي سليم   ٣٩
 االول  ٧١،١١٠  محمد عبد اهللا محمد   ٤٠
 ولاال  ٧١،١١٠  ياسين علي ياسين   ٤٠
  االول  ٧٠،٧٨٢  رمضان اسود خلف  ٤١
 االول  ٦٩،٨٩٧  ادريس علي صادق   ٤٢
 االول  ٦٩،٨٦٦  محسن حمزة محمد   ٤٣
 االول  ٦٩،٦٥٠  عامر محمد مصطفى    ٤٤
 االول  ٦٩،١٨٤  زهراءجمال  جميل   ٤٥
 االول  ٦٩،١٧٨  احمد عبد الجبار فتحي    ٤٦
 االول  ٦٨،٨٠٣  محمد عبد اهللا محمد   ٤٧
 االول  ٦٨،٧٩٠  جمعة الياس محسن   ٤٨
 االول  ٦٨،٦٣٠  مها عبد اهللا نجم   ٤٩
 االول  ٦٨،٦٢٧  فرمان خلف احمد   ٥٠
 االول  ٦٨،٣٩١  ادريس عاآوب عبداهللا   ٥١
 االول  ٦٨،٣٠٠  حاجم فرحان سلطان   ٥٢
 االول  ٦٨،٢٨٠  عدنان محمد سوادي   ٥٣
 االول  ٦٧،٩٥١  جاسم محمد حسين   ٥٤
 االول  ٦٧،٩٢٢  عباس فرحان نايف   ٥٥
 االول  ٦٧،٧٧٦  اقبال محمد سلطان   ٥٦
 االول  ٦٧،٥٩٥  حمد خلف محمد   ٥٧
 االول  ٦٧،١٧٠  عبد المنعم صالح محمود   ٥٨
 االول  ٦٦،٨٨٥  سالم ياسين حمد   ٥٩
 االول  ٦٦،٦٩٥  نايف عرب احمد   ٦٠
 االول  ٦٦،٥٣١  علي حسين علي   ٦١
 االول  ٦٦،٣٧٨  صالح جهاد حميد   ٦٢
 االول  ٦٦،٢٢٠  حسين فتحي عصام   ٦٣
 االول  ٦٦،١٩٨  حسين علي حسين   ٦٤
 االول  ٦٦،١٥٨  محمد طعمة دريهم   ٦٥
 االول  ٦٥،٦٦٤  احمد عبد القادر عيسى   ٦٦
 االول  ٦٥،٦٠٠  عدنان محمد سعيد   ٦٧
 االول  ٦٥،٤١٠  سلطان عواد جاسم   ٦٨
 االول  ٦٤،٧٨٣  سعدي علي طلب   ٦٩



 االول  ٦٤،٤٦٣  محمد يونس عبد الكريم   ٧٠
 االول  ٦٤،٤٢٠  حلمي عباس خلف   ٧١
 االول  ٦٤،٣٨٠  حسين علي احمد   ٧٢
 االول  ٦٤،١٩٦  محمد قاسم اسماعيل   ٧٣
 االول  ٦٤،١٨١  جاسم ابراهيم احمد  ٧٤
 االول  ٦٣،٨٠٥  صالح حسين محمد   ٧٥
 االول  ٦٣،٦٠٠  جاسم محمد يونس   ٧٦
 االول  ٦٤،٤٧٧  علي نعمة عبد اهللا  ٧٧
 االول  ٦٣،٤٧٠  تونسي/لعزيز بن محمد  عبد ا  ٧٨
 االول  ٦٣،٤٢٠  شوآت طه ياسين   ٧٩
 االول  ٦٣،٤٠٥  تحسين شهيد جلوب  ٨٠
 االول  ٦٣،٣٤٨  حسن علي سعدو   ٨١
 االول  ٦٢،٦٠٧  نادية صالح الدين علي   ٨٢
 االول  ٦٢،٢٣٠  عماد نجم الدين نور الدين  ٨٣
 االول  ٦٢،٠٦٣  نشوان علي حسين   ٨٤
 االول  ٦٢،٠٤٥  طفى طهصباح مص  ٨٥
  االول  ٦٠،٥٦٩  خلف عزيز علي    ٨٦
  االول  ٥٩،٥٣٠  رجب عايد محمد  ٨٧
  االول  ٥٨،٩٦٠  سالم يونس حسن   ٨٨

  
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  الترجمة:                                القسم   اآلداب: الكلية                الموصل: الجامعة 
  

  بكالوريوس:                                   الشهادة                 صباحي: الدراسة 
  

    ٢٦/٦/١٩٩٤  في   2006:                 رقم وتاريخ األمر الجامعي 1993-1994سنة التخرج 
 

 الدور الدرجه االسم الثالثي ت
 االول ٨٣،٧٩٢ سعد منير حامد محمد ١
 االول ٨٢،٨٨٨ سهى ياسين حامد محمد ٢
 االول ٧٧،٨٩٠ د حسندعد مؤيد سعي ٣
 االول ٧٧،٨١٦ محمد نزار عبو علي ٤
 االول ٧٧،٠٥٥ انس احمد محي الدين محمد ٥
 االول ٧٦،٥٥٦ هند رستم يحيى جاسم ٦
 االول ٧٤،٦٢١ سوسن عبد المنعم قاسم خلف ٧
 االول ٧٢،٧٨٠ شدوان حنا صليوا حنا ٨
 االول ٧٢،٥١٨ مرفت عبد السالم عبد اهللا ايسو ٩
 االول ٧٠،٧٣١ ايمن مصطفى ابراهيم المرعي ١٠
 االول ٧٠،٦٢٩ رغد عبد الستار شريف جاسم ١١
 االول ٧٠،١٦٠ ماريا خوشابا ايشو خيو ١٢
 االول ٧٠،١٠٩ سناء بهنام داؤد موشي ١٣
 االول ٦٩،٣٧٥ وليد هاشم سعيد ابراهيم ١٤
 االول ٦٩،٠٤٨ نشتيمان محمد رشيد عارف ١٥
 االول ٦٨،٥٦٩ عبد الفتاحبان قيس  سعيد  ١٦
 االول ٦٨،٥٥٩ محمود حسين احمد محمد ١٧
 االول ٦٨،٤٩٠ خليل محمد علي سعيد علي ١٨
 االول ٦٨،٠٨٩ عامر جمعه محمود علي ١٩
 االول ٦٧،٤٨٠ مصطفى محمد علي عتوم ٢٠
 االول ٦٧،٢١١ جبار حسن قادر قاسم ٢١
 االول ٦٦،٦٢١ عصام محمد سليمان داؤد ٢٢
 االول ٦٦،٤٣٠ فان غازي شكر محمدش ٢٣
 االول ٦٦،٠١٦ مضر سالم فتحي نجم ٢٤
 االول ٦٥،٦٠٧ احمد عثمان عمر حسين 25
 االول ٦٥،٢١٨ مها سالم ابراهيم محمد ٢٦
 االول ٦٤،٢١١ حامد حسن قاسم اسماعيل ٢٧
 االول ٦٣،٧٧٨ احمد حازم قاسم ذنون ٢٨
 االول ٦٣،٥٤٤ نجاه عبد الرحمن حسن عبد الرحيم ٢٩
 االول ٦٣،٤١٣ يونس محمد حميد سعدي ٣٠
 االول ٦٣،٣٨٨ صالح محمد عمر الوند ٣١
 االول ٦٢،٧٢٩ مازن توما هرمز توما ٣٢



  
 

 االول ٦٢،٤٠٢ مي سامي نعوم فوزي ٣٣
 االول ٦٢،١٦٦ صفاء علي غالب عصمت ٣٤
 االول ٦١،٧٢٥ عبد الرحيم جاسم محمد خليل ٣٥
 االول ٦١،٤٨٣ بد الفتاحتغريد عبده فياض ع ٣٦
 االول ٦٠،٩٤٣ عبد الرحمن ابراهيم شريف ٣٧
 االول ٦٠،٨٧٠ سماء ناظم عبد الرزاق ياسين ٣٨
 االول ٦٠،٧٧١ عمار يوسف احمد مرجان ٣٩
 االول ٦٠،٦٥٣ شهم عبد القادر يحيى قاسم ٤٠
 االول ٦٠،٣١٤ نسرين خورشيد محمد نعمة ٤١
 االول ٦٠،٠٤٤ مجيد رجب ياسين عمر ٤٢
 االول ٥٩،٣٨٥ محمد محمود احمد محمود ٤٣
 االول ٥٩،١٥٥ فاديه يونس محمد اسماعيل ٤٤
 االول ٥٩،٠٦٩ حسيب حسن محمد خير ٤٥
 االول ٥٨،٧٩١ منال محمود يونس ٤٦



 الفرنسي:                         القسم   اآلداب: الكلية                الموصل: الجامعة 
  

  بكالوريوس:                الشهادة                               صباحي: الدراسة 
  

  ٢٦/٦/١٩٩٤ في ٢٠٠٦:     رقم وتاريخ األمر الجامعي ١٩٩٤-١٩٩٣: سنة التخرج 
  

 الدور الدرجة االسم الثالثي ت
 األول  ٧٤و١٤٦ فراس خالد عبد اهللا ١
 األول ٧٣و٧٧٩ قاسم محمد الياس ٢
 األول ٦٨و٧٧٩ ب الجبوريخلف محمد حمد حبي ٣
 األول ٦٤ و٩٠٧ معن غازي محمد حسن اليوزبكي ٤
 األول ٦٣و٩٧٦ سليمان عبد اهللا يونس جبار ٥
 األول ٦٣و٤٤٣ انجاد عمرمحمد منير الجبوري ٦
 األول ٦٣و٢٥١ عادل عبد الرحمن فتحي سلطان النعيمي  ٧
 األول ٦٢و١٢٣ معمر حميد عبد البدراني  ٨
 األول ٦١و٦٧ حمد المزورينزار نورو م  ٩
 األول ٦٠و٨٦ البير يوسف آورآيس البازي  ١٠
 األول  ٦٠ ،٧٤٥ محمودبالل احمد الزيدان    ١١
 األول ٦٠٫٤٨٩ قتيبه عبد اهللا سليمان يونس السالم  ١٢
 األول ٦٠، ٣   حميد صالح علي الطائي محمد  ١٣
 األول ٥٩،٩٨٦ طه صالح احمد طعمه الطائي   ١٤
 األول ٥٩،١٣١ فوض محمد عمر بك نسرين مح  ١٥
 األول ٥٨، ٦٣٧ حجي حسين مراد الخطاب   ١٦
 األول   ٥٨  ،٤٢ خيري رشيد حسن الصادق   ١٧
 األول ٥٨ ،  ٢٨ جرجيس غازي شيخو عبدو  ١٨
 األول ٥٨،٠٧٤ بشار محمد شهاب حمد الجبوري   ١٩
 األول ٥٨،٠٤٩ سرآل علي عبوش السليفاني   ٢٠
 األول ٥٧،٧٧٩ نس الحمداني فوز انور خليل يو  ٢١
 األول ٥٧،٧١ رائد عبد اهللا حاجي احمد   ٢٢
 األول ٥٧،٣٤٩ لمياء صالح الدين محمد خضر الميمون  ٢٣
 األول ٥٧،٢٢ مؤيد محمود سهيل خليل العبيدي   ٢٤
 األول ٥٦،٤٢١ مسعود حسن يوسف الناصر   ٢٥
 األول  ٥٦،٣٦٧  ادريس احمد طه اخضير الزبيدي   ٢٦
 األول  ٥٦،٣٦٣  نىزامل عبد القادر عبد الحيالي مث  ٢٧
 األول  ٥٦،٠١٢  احمد عبد اهللا محمد خليل الطائي   ٢٨
 األول  ٥٤،٢٧٣  بشار وعد اهللا فتحي عبد اهللا   ٢٩

  



  اللغة االنكليزية: اآلداب                  القسم :                         الكلية الموصل: الجامعة 
  

  سبكالوريو:                                                           الشهادة صباحي: الدراسة 
  

  ٢٦/٦/١٩٩٤ في٢٠٠٦باالمر الجامعي ١٩٩٤-١٩٩٣: سنة التخرج 
  

  الدور  الدرجة  االسم الثالثي  ت
  األول  ٨٤٫٢٢  عباس حسن جاسم محمد الزهرة  .١
  األول  ٨١٫١٢٩  اسماء سليمان مصطفى احمد  .٢
  األول  ٧٧٫١٣٦  اسم محمد عبد الرحمن عبيديرحمة ج  .٣
  األول  ٧٧٫٦٢٨  انتظار عبد العال ابراهيم الزج  .٤
  األول  ٧٦٫٧٨١  ياسر عبد اهللا محمد العبيدي  .٥
  األول  ٧٥٫١٠٤  خلود سعدي مجيد احمد الطحان  .٦
  األول  ٧٤٫٨١٣  عبد الرحمن رشيد صالح  .٧
  األول  ٧٢٫٩٠٢  يمني/ خالد درهم حزام   .٨
  األول  ٧٢٫٢٥  فلسطينية/ ائشة محمد عبد الرحيم ع  .٩
  األول  ٦٩٫٠٢٦  شيالن خليل جنيد العباسي .١٠
  األول  ٦٨٫٩١٤  شوبو مجيد حميد الداؤودي .١١
  األول  ٦٨٫٣٩٤  سوسن حازم عبد الرحمن محمد السمان .١٢
  األول  ٦٧٫٧٢٣  بروسك خضر ظاهر الحيدري .١٣
  األول  ٦٧٫٠٥٢  ارام محمد ابراهيم حمه رضا .١٤
  األول  ٦٦٫٩٨٨  فلسطينية/ نائلة جمعة خضر  .١٥
  األول  ٦٦٫٨١٥  فراس محمد صالح محمد امين الزهيري .١٦
  األول  ٦٦٫٣٧٥  غادة زهير سعد اهللا السمان .١٧
  األول  ٦٥٫٥٣٥  ايمان غانم يونس الطحان .١٨
  األول  ٦٥٫١٥٠  سوداني/ آرار مصطفى آرار  .١٩
  األول  ٦٥٫١٠٥  مينزهت زآي مصطفى النعي .٢٠
  األول  ٦٥٫٤٨  اآرم عبد حسين اصالن الناآي .٢١
  األول  ٦٤٫٢٢٥  معاذ صالح سنجار وهب السنجار  .٢٢
  األول  ٦٤٫١٥٨  لمياء شريف يونس العلوش .٢٣
  األول  ٦٢٫٠٠٥  تونسي/ وحيد بن بو جمعة  .٢٤
  األول  ٦١٫١٢١  فلسطيني/ زآي عبد الحميد زآي  .٢٥
  األول  ٦١٫٠٥٠  اردني/ ى علي محمود مصطف .٢٦
  األول  ٦٠٫٣٨٥  حسن محمد جالل الدين البرواوري .٢٧
  األول  ٥٩٫٨٠٦  ياسين محمد ناجي مصطفى البياتي  .٢٨
  األول  ٥٨٫٩٦٠  سعد مطلك صالح الخفاجي .٢٩



  األول  ٥٨٫٠٢٦  عبيد علي طه علي .٣٠
  األول  ٥٥٫٤٠٥  ميادة رشيد عبد اهللا مصطفى .٣١
  األول  ٥٤٫٧٧٠   الجبورينعم محمد صالح .٣٢

  





  اللغة العربية:  القسم           اآلداب   :       الكلية                 الموصل: الجامعة 

  

 بكالوريوس:  الشهادة                                                            صباحي    : الدراسة 

  
  ٢٥/٩/١٩٩٤ في٤٠٠٧: و تأريخ األمر الجامعي  رقم                ١٩٩٤-١٩٩٣:سنة التخرج

 
 الدور الدرجة االسم الثالثي ت

 الثاني ٧٩،٣٨٧ خالد عبد جمعة الدايني  ١

 الثاني ٦٧،١٩٥  سعيد علي جمانة ٢

 الثاني ٦٢،٨٣٣ غانم اسماعيل حمود مصطفى  ٣

 الثاني ٦٢،٦٩٣ كامل عبد اهللا حسين الجبوري ٤

 الثاني ٦٢،٤٧٣ احالم حاتم داؤد البياتي ٥

رفو الحيدر ياسين حيدر  ٦  الثاني ٦٢،٤٦٣ 

 الثاني ٦٢،٣٩٤  فاني يغازي عبد الكريم رشيد السل ٧

س النجاري اليابزاز يونس  ٨  الثاني ٦٢،٢٦٨ 

 الثاني ٦١،٤٥٥ نورس يسن طه ياسين  ٩

 الثاني ٦١،٣٥٤ سالم حمد خلف خماس  ١٠

لثانيا ٦٠،١٨٢  الجميلينياسين محمد سرا ١١  

 الثاني ٥٩،٨٢٥ بشرى علي محمود الدليمي  ١٢

 الثاني ٥٩،٥٣٤  نزالكصبلطيف محين   ١٣

 الثاني ٥٩،٥١١ بارزان بدل حمزة السنجاري ١٤

 الثاني ٥٩،٤٧٢ زاهر كامل محمد المسعودي  ١٥

 الثاني ٥٩،٠٤٦ صالح محمد علي الجبوري ١٦

 الثاني ٥٨،٨ هاشم حسن الياس  ١٧

عبد اللطيف حسين ابراهيم  ١٨  الثاني ٥٨،٤٤٧ 

 الثاني ٥٧،٥٣ ابراهيم محمد يونس البدولة  ١٩

 الثاني ٥٧،٥٦٨ خاجة رمضان خاجة ٢٠



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ا
 

 الثاني ٥٧،٥٣٤ فوزية ابراهيم محمد توفيق  ٢١

 الثاني ٥٦،٠٥٨ ياسين حاجم رميض  ٢٢

 الثاني ٥٥،٠٦١ سالم عويد خضير الجبوري ٢٣

 الثاني ٥٤،٩٩٥ بشير طه محمد الزبيدي  ٢٤

 الثاني ٥٣،٤٨٧ سالم محمد مروح الخليفة  ٢٥



  الخدمة االجتماعية: اآلداب                    القســـم : الموصـل                       الكلية : الجامعة 
  

  بكالوريوس:                     الشهـادة الصباحية                                            : الدراسة 
  

  ٢٥/٩/١٩٩٤ في٤٠٠٧: رقم و تأريخ األمر الجامعي                 ١٩٩٤-١٩٩٣:سنة التخرج
  
 الدور الدرجة االسم الثالثي ت

 الثاني ٦٨و١٤ مقداد شاهر احمد .١
 الثاني ٦٥و١٥ وليد عبد العزيز.٢
 الثاني  ٦٢و٧٥ وليد طاهر سليمان.٣
 الثاني ٦١و٩٨ محمد داؤود فائز .٤
 الثاني ٦١و٧ علي لطيف عالوي .٥
 الثاني  ٦٠و٩٩ خالد سلطان باشا.٦
 الثاني ٥٩و٦٦ محمد حازم فاضل .٧
 الثاني ٥٩و٦٣ جدوع اسعد مسطو .٨
 الثاني ٥٨و٤٦ يعرب غانم سعيد .٩
 الثاني  ٥٨و ٠٤ صالح عمر خضر .١٠
 الثاني ٥٧و٤٩ بيزة موسى صوفي .١١
 الثاني ٥٧و١٩ احمد علي اسماعيل .١٢
 الثاني  ٥٦و٥٥ الياس عبيد عبد اهللا .١٣
 الثاني ٥٦و٣٧ رائد محمد حامد .١٤
 الثاني ٥٦و١١ شعيب علي سعدي .١٥
 الثاني ٥٥و٢٠ احمد علي حمد .١٦
 الثاني ٥٤و٩٥ رمضان محمد امين .١٧
 الثاني ٥٤و٢٨ مريوان عبد الواحد .١٨
 الثاني ٥٤و١٤ دارا احمد عبد القادر .١٩

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  التاريخ :اآلداب                       القسم :الموصل                              الكلية:الجامعة
  

   سبكالوريو:صباحي                                                 الشهادة :        الدراسة 
  

  ٢٥/٩/١٩٩٤ قي ٣/١١/٤٠٠٧:      رقم وتاريخ األمر الجامعي ١٩٩٤-١٩٩٣:سنة التخرج
  
  الدور   الدرجة  االسم الثالثي   ت
 الثاني  ٦٧،٧٠٦  جاسم محمد عبد اهللا  ١
 الثاني  ٦٦،٩٥  ازاد قاسم الياس   ٢
 الثاني  ٦٤،٢  عصمت محمد جرجيس   ٣
 الثاني  ٦٢،٧٤١  علي محمود محمد   ٤
 الثاني  ٦٢،٠٧  عبد الكريم محمد عبد اهللا   ٥
 الثاني  ٦١،٤١٢  عماد محمود عباس  ٦
 الثاني  ٦١،٠٤٠  احمد سليمان عمر   ٧
 الثاني  ٥٩،٤٠٢  هشام صبحي سعد اهللا   ٨
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  الترجمة:                                القسم   اآلداب: الكلية                الموصل: الجامعة 
  

  بكالوريوس:    الشهادة                                              صباحي          : الدراسة 
  

  ٢٥/٩/١٩٩٤ في ٤٠٠٧:                   رقم وتاريخ األمر الجامعي ١٩٩٤-١٩٩٣:سنة التخرج 

 

 الدور الدرجه االسم الثالثي ت
 الثاني ٦٦،٧٤٨ سعد اهللا صالح حسين ١
 الثاني ٦٦،٢٩٤ جنان شكيب محمد ٢
 الثاني ٦٢،٦٤٤ رياض وعد اهللا سعيد ٣
 الثاني ٦١،٩٣٦ ارتيري/د محمد نور فاي ٤
 الثاني ٥٩،٦٩١ محمد يونس محمد ٥
 الثاني ٥٩،٣٠٠ غانم حسن علي ٦
 الثاني ٥٨،٩١٩ محمد خالد سعد اهللا ٧
 الثاني ٥٧،٥٩٤ علي مال اهللا مصطفى  ٨
 الثاني ٥٧،٥٨٠ انور احمد انور  ٩
 الثاني ٥٧،٥٤٠ علي عمر علو  ١٠
 الثاني ٥٧،٢٨٢ وليد حمادي حميد ١١
 الثاني ٥٧،١٢٢ ظافر ثامر مخلف ١٢
 الثاني ٥٦،٦٧٨ سمير خليل جرجيس ١٣
 الثاني ٥٦،٦٠٠ منال اندرواس ١٤
 الثاني ٥٦،١٥٤ حميد فائز عزيز ١٥
 الثاني ٥٥،١٢٦ معن عبد اهللا عبد الرزاق ١٦
 الثاني ٥٥،٦٥٣ محمد نزال عبد اهللا ١٧
 الثاني ٥٤،٧٩٥ نعمة مجيد لبو ١٨
 الثاني ٥٦،١٣٩  امينمراد يحيى ١٩
 الثاني ٥٢،٥٨٤ الياس حجي سيدو  ٢٠



 الفرنسي:                         القسم   اآلداب: الكلية                الموصل: الجامعة 
 

  بكالوريوس:                 الشهادة                                    صباحي: الدراسة 
  

  ٢٥/٩/١٩٩٤في ٤٠٠٧:  وتاريخ األمر الجامعي     رقم١٩٩٤-١٩٩٣: سنة التخرج 
  

 الدور الدرجة االسم الثالثي ت
 الثاني ٧٠،٠٩٢ شعبان صبري عبد الكريم عبد الغفور  ١
 الثاني ٦٤،٩٣٢ مروان علي حسن  ٢
 الثاني ٦٠،٠٦٣ نعمت خورشيد رشيد  ٣
 الثاني ٥٩،٦٧٩ طارق محمد عيسى  ٤
 الثاني ٥٧،٩١٧ ايمان يوحنا عوديش خوشابا  ٥
 الثاني ٥٧،٢ سمير حجي ابراهيم محي الريكاني  ٦
 الثاني ٥٦،٩٢٤ محمد صالح علي  ٧
 الثاني ٥٥،٤٥١ احمد هاشم حسين العبيدي  ٨
 الثاني ٥٥،٤٤٧ منال احمد علي امين الحلوجي  ٩
 الثاني ٥٥،٢٨٠ عبد اهللا محمد سعيد  ١٠
 الثاني ٥٣،٨٢٦ يوسف عاشور يوسف الطائي  ١١
 الثاني ٥١،٠٣٤ مصطفى احمد مصطفى الفرج ١٢

 



  اللغة االنكليزية: اآلداب                  القسم :                         الكلية الموصل: الجامعة 
  

  سبكالوريو: صباحي                                                          الشهادة : الدراسة 
  

  ٢٥/٩/١٩٩٤ في٤٠٠٧          باألمر الجامعي ١٩٩٤ -١٩٩٣: سنة التخرج 
  

  الدور  الدرجة  االسم الثالثي  ت
  الثاني  ٦٣٫٣٣  عبد الوهاب عباس محمد   .١
  الثاني  ٦١٫٠٧٨  وسناء صائب علي  .٢
  الثاني  ٦٠٫٧٧٥  اردني/ حسين احمد عقيل   .٣
  الثاني  ٥٩٫٦٨٧  محسن حمدي عبد اهللا  .٤
  الثاني  ٥٩٫٤٢٦  طه محمد احمد  .٥
  الثاني  ٥٩٫٢٩٥  حسن محسن نجم  .٦
  الثاني  ٥٧٫٧٩٦  اميرة جالل امين  .٧
  الثاني  ٥٧٫٣٦٦  لمياء حامد محمد  .٨
  الثاني  ٥٦٫٩٣٢  رواء محمود علي  .٩
  الثاني  ٥٥٫٩٦٢  عالء عادل امين .١٠
  الثاني  ٥٥٫٦٢  افنان فاروق شيت .١١
  الثاني  ٥٥٫٢٠٥  بيان رؤوف علي .١٢
  الثاني  ٥٥٫١٨٣  تونسي/ محمد بن رجب الخالدي  .١٣
  الثاني  ٥٤٫٢٠٢  وئام اسطيفان متي .١٤
  الثاني  ٥٤٫١٧  صباح سليمان علي .١٥
  الثاني  ٥٣٫٢٩٢  سناء محمد عبد الرحمن  .١٦
  الثاني  ٥٣٫١٣١  رضوان صديق قاسم .١٧
  الثاني  ٥٢٫٧٣٤  نادية نوري عبد اهللا الزيدي .١٨
  الثاني  ٥٢٫٤٢١  فرح محمد فؤاد .١٩

 
 





  الترجمة:                                القسم   اآلداب: الكلية                الموصل: امعة الج
  

  بكالوريوس:                                             الشهادة       صباحي: الدراسة 
  

    ٥/١٠/١٩٩٤ في ٣/١١/٤٣٢ :        رقم وتاريخ األمر الجامعي       1993-1994سنة التخرج 
 
 

 الدور الدرجة االسم الثالثي ت
 الثاني ٥٦،١٣٩ مراد يحيى امين ١
 الثاني ٥٢،٥٨٤ الياس حجي سيدو ٢


