
  اللغة الفرنسية: اآلداب                               القسم : الموصل                    الكلية: الجامعة

  )بكالوريوس: (الشهادة )                                                              صباحي: (الدراسة 

  

  م  ١/٧/٢٠١٢      في ٩/٣٣/١٤٢١١:   رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠١٢ - ٢٠١١: سنة التخرج

 المالحظات الدور الذي نجح منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
  األول ٩٠،٧٢٣ بهاء دانيال الياس  .١

  األول ٨٧،٠٩٤ هاجر زياد محمد  .٢

  األول ٨٢،٠٧٩ سارا صباح فقي   .٣

  األول ٧٤،٧٠١ رياض محمد ذياب  .٤

  األول ٧٠،١١ نور هاني إبراهيم  .٥

  األول ٦٨،٤٩٩ رونزة فرج بطرس  .٦

  األول ٦٨،٤٨٢ سدير  شكري إبراهيم  .٧

  األول ٦٧،٦٥٤ الرا جمال يوسف  .٨

  األول ٦٧،١٣١ أمنة عصام صديق  .٩

  األول ٦٦،١٥٤ جوانا جنان ايليا .١٠

  األول ٦٥،١٥٥ ايفا حميد آورآيس .١١

  األول ٦٣،٩٢٨ أسماء نور الدين بكر .١٢

  األول ٦٣،١٠٩ عمر نوري عبد علي .١٣

  األول ٥٩،٩٥٢ ستيفاني نزار الياس .١٤

  األول ٥٧،٧٣٢ هاني محمود خلف .١٥
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  اللغة العربية: اآلداب                               القسم : الموصل                    الكلية: الجامعة

  )بكالوريوس: (الشهادة )                                                              صباحي: (الدراسة 

  

  م  ١/٧/٢٠١٢      في ٩/٣٣/١٤٢١١: امعي   رقم وتاريخ األمر الج٢٠١٢ - ٢٠١١: سنة التخرج

 المالحظات الدور الذي نجح منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
  األول ٩٢،٠٦٤ زهراء سعد محسن   .١

  األول ٩٢،٠٢٦ أحمد جمال عبد محمود  .٢

  األول ٨٩،٧٠٨ حامد عدنان عبد اهللا  .٣

  األول ٧٨،٦١٧ داليا قيدار غانم  .٤

  األول ٧٥،٢١٨ صالح محسن حازم  .٥

  األول ٧٤،٩١٧ عبد الرضا عبد شاطي علي  .٦

  األول ٧٤،٢٠٢ يحيى غازي سليمان  .٧

  األول ٧١،٧٨٢ فلك ويسي شاباز  .٨

  األول ٧١،٢٧٨ زهراء محمد آاظم   .٩

  األول ٦٤،٠١٠ هشام فرحان علي .١٠

  األول ٦٢،٧٤٢ رفل هاني غانم .١١

  األول ٦١،١١٠ أحمد جليل ياسين .١٢

 األول ٦٠،٦٢٢ قصي إبراهيم رميض .١٣

 األول ٦٠،٣٦٣ عبد القادر صالح أحمد .١٤

 األول ٥٩،٣٣٥ عمار فاضل محمود .١٥

 األول ٥٨،٥٩٧ سهام لطيف رشيد .١٦

 األول ٥٧،٧٢٤ عمر عاصم حمودي  .١٧
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الترجمة: اآلداب                               القسم : الموصل                    الكلية: الجامعة

  )بكالوريوس: (الشهادة )                                                              صباحي: (الدراسة 

  

  م  ١/٧/٢٠١٢      في ٩/٣٣/١٤٢١١:   رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠١٢ - ٢٠١١: سنة التخرج

 المالحظات الدور الذي نجح منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
  األول ٨٨٫٧١٨ رقية أديب إبراهيم  .١

  األول ٨٣٫١٩٢  محمد أزهر هرغد .٢

  األول ٧٩٫٦٧٩ غفران مهند عبدا لستار  .٣

  األول ٧٩٫٣٦٤ حسن يوسف ميكائيل  .٤

  األول ٧٩٫٣٣٧ شهبانو عبد العزيز محمد طيب .٥

  األول ٧٢٫٠٧٣ رنا زهير عبد الرزاق  .٦

  األول ٦٩٫٠٦٧ ساره محمد صباح  .٧

  األول ٦٨٫٤٨٤ جورجي منيب جرجيس  .٨

  األول ٦٦٫٧١٣ غفران وليد حميد  .٩

  األول ٦٦٫٢١١ مريم عماد الياس .١٠

  األول ٦١٫٥١٧ سالي حكمت متي .١١

  األول ٥٧٫٩٦١ رؤى جاسم محمد .١٢

  األول ٥٧٫٨٢ نور ظاهر حيدر .١٣

  األول ٥٧٫٤٣٢ بابل يوسف مجيد .١٤

  األول ٥٧٫٣٠٣ محمد عبد الستار خطاب  .١٥
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  التاريخ: اآلداب                               القسم : الموصل                    الكلية: الجامعة

  )بكالوريوس: (الشهادة )                                                              صباحي: (الدراسة 

  

  م  ١/٧/٢٠١٢      في ٩/٣٣/١٤٢١١:   رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠١٢ - ٢٠١١: سنة التخرج

 المالحظات الدور الذي نجح منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
  األول ٨٩،١٧٢ إيمان جاسم حسن  .١

  األول ٨٧،٣٣٩ رؤى رعد غانم  .٢

  األول ٨٢،١٣٩ عبد اهللا سليمان شحاذة  .٣

  األول  ٧٩،٤١ حيدر عطا اهللا سعد اهللا  .٤

  األول ٧٨،٨٩١ لبنى رضا عبد الغني  .٥

  األول ٧٧،٧٣ سماح سعد جمعة  .٦

  األول ٧٧،٥٠٤ عبداهللا عدنان آامل  .٧

  األول ٧٦،٨٢٣ عبدالكريم طه خضر  .٨

  األول  ٧٥،١٢٣ بروين عبدي خليل  .٩

  األول ٧٤،٦٢٩ محمد عبد الجليل نايف .١٠

  األول ٧٣،٨٦٧ زينب ضياء سليم .١١

  األول ٧٢،٧١٦ سالم حسن علي  .١٢

  األول ٧١،٨٧٢ ميفان محمد صالح محمد طاهر.١٣

  األول  ٧١،٨٣١ روبار محمد وهاب .١٤

  األول ٧١،٤٤٤ ففيان خدر حسن .١٥

  األول ٧٠،٩٢٥ شيماء محمد علي .١٦

 األول ٧٠،٦٨٨ ماهر آريم الياس .١٧

 األول ٦٩،٣٦١ عبير فيصل عيسى .١٨

 األول ٦٨،٠٧٩ خطاب صالح مخلف .١٩

 األول ٦٧،٨٨١ حسين علي حسين .٢٠

 األول ٦٧،٣٥ محمد عواد مليحان .٢١

 األول ٦٦،٢٩٤ ابوبكر دخيل إبراهيم  .٢٢

 األول ٦٤،٤٦٢ اميرة خالد حيدر .٢٣

 األول ٦٣،٧١٤ محمد حسين علي .٢٤



 األول ٦٢،٧٣٦ رامي خيري جبور.٢٥

 األول ٦٢،٦١٨ فالح حسن فياض .٢٦

 األول ٥٨،٩٣ علي عبد الحميد حسن .٢٧
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  اللغة التركية: اآلداب                               القسم : الموصل                    الكلية: الجامعة

  )بكالوريوس: (الشهادة )                                                              صباحي: (الدراسة 

  

  م  ١/٧/٢٠١٢      في ٩/٣٣/١٤٢١١:   رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠١٢ - ٢٠١١: سنة التخرج

 المالحظات الدور الذي نجح منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
  األول ٩٣٫٨٢٧ نوران حمزة خليل  .١

  األول ٨٤٫٠٨٠ اينا زين العابدين محمد  .٢

  األول ٧٦٫٨٣٦ هدى طالب عزيز  .٣

  األول ٧٤٫٣٨٣ علي عبد اهللا فتحي  .٤

  األول ٧٤٫٢٦٢ خالد صالح علي  .٥

  األول ٧٢٫٣٧٥ شاناز فخري اسماعيل  .٦

  األول ٧١٫١٣٧ شيالن صديق عزيز  .٧

  األول ٧٠٫٦٠٣ خالد عادل رمو  .٨

  األول ٦٩٫٣٥٨ عبد اهللا حسن عبيد  .٩

  األول ٦٨٫٤٥٢ عادل خضر هالل .١٠

  األول ٦٧٫٦٣٧ هاجر ربيع احمد .١١

  األول ٦٤٫٩٦٠ احمد محمود هادي .١٢
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



المعلومات : اآلداب                              القسم : الموصل                    الكلية: الجامعة

  والمكتبات

  )بكالوريوس: (الشهادة )                                                             صباحي: (الدراسة 

  

  م  ١/٧/٢٠١٢      في ٩/٣٣/١٤٢١١: امعي   رقم وتاريخ األمر الج٢٠١٢ - ٢٠١١: سنة التخرج

 المالحظات الدور الذي نجح منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
  األول ٨٢٫٦٢٤ زينة بهجت جميل  .١

  األول ٨١٫٢٥٤ أحمد خزعل سالم  .٢

  األول ٧٥٫٠٣٢ عبدالقادر أحمد علي  .٣

  األول ٧١٫١٢٦ مهدي صالح أحمد  .٤

  األول ٦٩٫٤٦٨ عبير أبراهيم خليل  .٥

  األول ٦٨٫٧٧٨ رنا غانم أسماعيل  .٦

  األول ٦٢٫٣٥٨ محمد قيس محمود  .٧

  األول ٦١٫٠٤٨ ريم عبدالرزاق عبد  .٨

  األول ٦٠٫٠٣١ دالل محمد سليمان  .٩

  األول ٥٤٫٤٠٤ نوفل محمد أحمد .١٠
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  
  
  
  
  
  



  
  

  علم االجتماع: اآلداب                               القسم : الموصل                    الكلية: الجامعة

  )بكالوريوس: (الشهادة )                                                              صباحي: (الدراسة 

  

  م  ١/٧/٢٠١٢      في ٩/٣٣/١٤٢١١:   رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠١٢ - ٢٠١١: سنة التخرج

 المالحظات الدور الذي نجح منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
  األول ٨٤،٤٣٧ طيبة اسماعيل ابراهيم  .١

  األول ٨٠،٣٨٥ محمد عسكر احمد  .٢

  األول ٧٩,٠١٤ صبا هاشم حمدي  .٣

  األول ٧٨،٨٠٩ عمر خليل جمعة  .٤

  األول ٦٨،٢١٤ رنين مسعود زيدان  .٥

  األول ٦٥،٨٦١ مروة محمد احمد  .٦

  األول ٦٥،٣٨٠ سجى نوفل محمد  .٧

  األول ٦٥,٣٧١ فراس غازي سلطان  .٨

  األول ٦٥،٢٧٦ لينا مطر محمد  .٩

  األول ٦٣،٨٩٠ عالء عبد اهللا حبش .١٠

  األول ٦٣،١١٤ محمد طه الياس .١١

  األول ٦١،٧٣٣ جمال محمود مضحي .١٢

  األول ٥٥،٦٤٢ ريان عبداالله خضر.١٣
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  اللغة االنكليزية: اآلداب                               القسم : الموصل                    الكلية: الجامعة

  )بكالوريوس: (                      الشهادة )                                        صباحي: (الدراسة 

  

  م  ١/٧/٢٠١٢      في ٩/٣٣/١٤٢١١:   رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠١٢ - ٢٠١١: سنة التخرج

 المالحظات الدور الذي نجح منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
  األول ٨٧٫٣١٠ أحمد عبد محمد  .١

  األول ٨٠٫٠٤٦ محمد محمود أيوب  .٢

  األول ٧٩٫٨٦٧ آمنة قصي أحمد  .٣

  األول ٧٦٫٠١٨ سعد خليل سعيد  .٤

  األول ٧٥٫٠٤١ رند زهير يونس  .٥

  األول ٧٣٫٨٠٤ عمر نشوان عبد الستار .٦

  األول ٧٢٫٦١٧ أحمد خميس أحمد  .٧

  األول ٧١٫٩١٠ رحمة هاني زكر  .٨

  األول ٧١٫٥٥٠ محمد حمزة حسن  .٩

  األول ٦٧٫٨٢٥ علي فتحي عبد اهللا .١٠

  األول ٦٧٫٠٩٢ أياد ميخائيل بولص.١١

  األول ٦٦٫٩١٧ آالء جمال سعدون .١٢

  األول ٦٦٫٦٥٦ ياسر محمد بالل .١٣

  األول ٦٦٫٦٥٤ رحمة ممتاز غائب .١٤

  األول ٦٦٫٢٨٤ فرح بشير حنا .١٥

  األول ٦٥٫٥٧٥ رودين صبري رفو .١٦

 األول ٦٥٫٠٩٧ ريم عبد الجبار قاسم  .١٧

 األول ٦٣٫٩٧٨ وضحة شعيب سعيد .١٨

 األول ٦٣٫٥٤٨ ازهار نجيب عزيز .١٩

 األول ٦٣٫٣١٩ رشد هشام عبد الجبار .٢٠

 األول ٥٨٫٨٥٦ آالء يونس ذنون .٢١
  
  
  



  
  

  فلسفة: اآلداب                               القسم : الموصل                    الكلية: الجامعة

  )بكالوريوس: (                                               الشهادة )               صباحي: (الدراسة 

  

  م  ١/٧/٢٠١٢      في ٩/٣٣/١٤٢١١:   رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠١٢ - ٢٠١١: سنة التخرج

 المالحظات الدور الذي نجح منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
  األول ٧٧،٩٨٧ مؤمن زهير حسن  .١

  األول ٧٦،١٨٨ خالد عبداهللا حميد  .٢

  األول ٧٢،٩٩٣ نهى توما يعقوب  .٣

  األول ٧١،٦١٣ فنر ميسر سعيد  .٤

  األول ٦١،٤٠٤ رياض حسين علي  .٥
 


