
  



 جامعة الموصل
قسم التاريخ/  آلية   اآلداب       

 تسلسل الطلبة الناجحين للمرحلة الرابعة 
2009 /2008 للعام الدراسي) الدور األول  (  

   هـ١٤٣٠رجب  / ٨ الموافق ٢٠٠٩  /    ٧  /   ١  في    ١٠٨٠٠بموجب األمر الجامعي المرقم      
 ت االسم الثالثي الدرجة الدور

 ١ نهال عبدالوهاب حامد جواد العبوبي ٨٧،٠٠٦ األول

 ٢ احمد شمس الدين عبداهللا داؤد الراوي ٨٥،٤٨٢ األول

 ٣ هديل عبدالغني فتحي عبداهللا الدلي ٨٣،٠٤٦ األول

 ٤ ضياء اسماعيل آرموش ابراهيم العبيدي ٨٢،٨٠٠ األول

 ٥ شيرين علي احمد خلف السبعاوي ٨٢،٤٤٤ األول

 ٦  شكري فتحي الريكانيعلي عبيد ٨١،٨٤٤ األول

 ٧ شيماء غازي خليل محمد الصوفي ٨١،٤٤٣ األول

 ٨ عضيد خالد مجيد محمد االلوسي ٨٠،٩٦٤ األول

 ٩ زينة طالل سعداهللا جاسم السمان ٧٩،٩١٤ األول

 ١٠ عبير رفعت مهدي العياش ٧٥،٩٤٢ األول

 ١١ عامر ابراهيم داؤد الجبوري ٧٥،٦٦٦ األول

 ١٢ ء احمد حزيران سعود العبيديبيدا ٧٥،٥١٥ األول

 ١٣ أحمد عيدان أحمد علي المشهداني ٧٥،٣١٧ األول

 ١٤ مصعب عطية ذنون حمادي الجحيشي ٧٣،١٩١ األول

 ١٥ ياسرنذير يونس احمد النعيمي ٧٢،٨١١ األول

 ١٦ صفاء نوري احمد عبدالقادر المحمد ٧٢،٤٥٧ األول

 ١٧ نهى محمود عوض حسين صالح ٧٢،٤١١ األول

 ١٨ عبيدة جاراهللا علي حسين الزيدي ٧٢،٣٦٣ األول

 ١٩ دعاء عبدالجبار حامد احمد العزو ٧١،٧٩٣ األول

 ٢٠ جمال جالل بليامين هرمز قوامة ٧١،٤٤٦ األول
 ٢١ نور محمود عزيز محمود المشهداني ٧٠،٦٧٩ األول

 ٢٢ أمجد علي حمادي عبدالجبار العبدلي ٦٩،٥٠٠ األول
 ٢٣ ميبمود جميل محمد خليفة اللهيمح ٦٩،٤٥٩ األول
 ٢٤ رشا ميسر ابراهيم حمادي الجبوري ٦٩،٣٨٧ األول
 ٢٥ اياد حميد صالح جميل الجميلي ٦٩٫١٩٢ األول
 ٢٦ رغد قحطان ايوب حسن الشهواني ٦٩٫١٤٦ األول
 ٢٧ سالم صالح ذنون احمد الجبوري ٦٨٫٨٩٩ األول
 ٢٨ هالت قادر عبد الهادي مراد ٦٨٫٤٩٣ األول



 ٢٩ عدي عبد المنعم يونس صالح العبيدي ٦٧٫٧٩١ األول
 ٣٠ بشير حامد حسن احمد الطائي ٦٧٫٥٣٣ األول
 ٣١ نارين حسن علي عبو ٦٦٫٨٥٣ األول
 ٣٢ يحيى سالم محمد صبري الداؤدي ٦٦٫٢٩٥ األول
 ٣٣ فالح سالم محمد علي السياف ٦٥٫٧٦٧ األول
 ٣٤ لجبوريماهر خلف عبد اهللا محمد ا ٦٥٫٤٨٤ األول
 ٣٥  الهسنيانيصالح حاجي رمضان مراد ٦٤٫٥٣٣ األول
 ٣٦ لؤي مرعي حسن محمد الجبوري  ٦٤٫١٠٤ األول
 ٣٧ احمد رحيم احمد محمد النعيمي ٦٣٫٦٤٦ األول
 ٣٨ قاسم محمد صالح جميل الجميلي ٦٣٫٢١١ األول
 ٣٩ وريمهدي ابراهيم حسن جاسم الجب ٦٣٫١٤١ األول
 ٤٠ ير خليل عبيد مصطفى الجبوريتيس ٦٣٫٠٢٨ األول
 ٤١ ارشد شاهر اجمد خلف الجبوري ٦٢٫٨٠٤ األول
 ٤٢ قصي ماهر مجيد احمد العلي ٦٢٫٤٢٧ األول
 ٤٣ محمود حلبي دندح سالمة الشيخ عيسى ٦٢٫٣٨٨ األول
 ٤٤ آرم طالل شاآر محمد الطائي ٦٢٫١٤٤ األول
 ٤٥ محمد محمود علي طعمة الجبوري ٦١٫٩٨٨ األول

ألولا  ٤٦ محمود حمد محمود محسن النعيمي ٦٠٫٩٣٢ 
 ٤٧ نشوان عيسى حسين موسى  ٦٠٫٧٣١ األول
 ٤٨ سعيد جاجان سعيد شاهين ٦٠٫٥٧٠ األول
 ٤٩ ياسين محمود محمد الشرابي ٦٠٫١١١ األول
 ٥٠ هشيار عبد االحد رشيد معروف الزيباري ٥٩٫١٤٩ األول
 ٥١ ريجرجيس اسماعيل احجاب الجبو ٥٨٫٧٧٨ األول
 ٥٢ نصرت يونس احمد نجم الحاصود ٥٧٫٣٨٨ األول
 ٥٣ عبد الرزاق حسن صالح حمود الجبوري ٥٤٫٤٩١ األول

 

 
 
 
 

 
 

 



 
 جامعة الموصل

قسم اللغة االنكليزية/  آلية   اآلداب       
 تسلسل الطلبة الناجحين للمرحلة الرابعة 

2009 /2008 للعام الدراسي) الدور األول  (  
  هـ١٤٣٠رجب  / ٨ الموافق ٢٠٠٩  /    ٧  /  ١  في١٠٨٠٠الجامعي المرقم  بموجب األمر 

   
  الدور  الدرجة  االسم الثالثي  ت

  األول  ٨٦،٩٤٥  مصطفى العبداهللامروة احسان عبد الغني ١

 األول ٨٤،٢٥٩ مؤيد عامر سعيد علي االمين ٢

 األول ٨٣،٦٥ سعيد عايد عطية نجم العبداهللا ٣

 األول ٨٢،٤٢ الجبار محمود حديثيبشير رشاد عبد ٤

 األول ٨٢،١٣٨ صبا سالم حنا عبو شعيا ٥

 األول ٨١،٦٩٥ احمد طارق عبد الياس خضير ٦

 األول ٨١،٥٥ فاطمة زاهر محمد زآي ٧

 األول ٨٠،٣١٦ فرح غازي حمادي شهاب النعيمي ٨

 األول ٧٨،٦٨٥ زينب نوري محسن عبد علي العبيدي ٩

 األول ٧٧،٦٣٤ محمد البزازيمامة هيثم يحيى  ١٠

 األول ٧٧،١٤٢ ندى عبدالكريم خضر يونس مال ١١

 األول ٧٧،٠٥٧ مريم بدري صالح جاسم العاني ١٢

 األول ٧٣،٥٢٦ ناتالي نبيل داؤد توما ال آبو ١٣

 األول ٧٣،٤٥٥ بسام محمد خضر خلف اللهيبي ١٤

 األول ٧٠،٦٣٧ ريفان نشوان جرجيس عبو الدبان ١٥

 األول ٧٠،٤٨٣  علي محمد سلطان الجبوريمروة ١٦

 األول ٦٩،٣٩٤ محمود فخرالدين هادي محمود النعيمي ١٧

 األول ٦٨٫٩٨٥ مهند ابلحد داؤد متي ال مطوري ١٨

 األول ٦٨٫٩٦٠ رسل عصام شكر محمود مال حمو ١٩

 األول ٦٨٫٩١٦ نور الهدى صبري جميل سليم السيد ٢٠

 األول ٦٨٫١٦٠ ديشيماء غانم يحيى محمد العبي ٢١

 األول ٦٧٫٥٤١ سامي سالم محمد محمود الكوراني ٢٢

 األول ٦٧٫٤٩١ هالة عبد الرحمن حسين جفال الزبيدي ٢٣

 األول ٦٧٫٢٠٠ مهند مؤيد يونس صالح الطائي ٢٤

 األول ٦٧٫١٤٩ رؤى عبد الخالق ذنون ايوب الدباغ ٢٥



 األول ٦٧٫٠١٠ هدار احمد عمر مصطفى ٢٦

 األول ٦٦٫٤٢٨ م احمد عبد الخالق العبيديرامي هيث ٢٧

 األول ٦٦٫٤١٦ ونسة محمد علي عباس الحبو ٢٨

 األول ٦٦٫٠٣٣  طه المزوريبختيار سعيد عبداهللا ٢٩

 األول ٦٥٫٧٣٣ شيالن احمد علي احمد مزوري ٣٠

 األول ٦٥٫٧٣١ سيف سعد محفوظ احمد الحمداني ٣١

 األول ٦٥٫٤١١ مها محمود ناصر محمود االسماعيل ٣٢

 األول ٦٤٫٤٠٣ رحمة حازم فائق عمر النعيمي ٣٣

 األول ٦٤٫١٥٧ خولة محمد آعود احمد الزبيدي ٣٤

 األول ٦٣٫٩٨٧ وديان صبري ياسين ظاهر الجبوري ٣٥

 األول ٦٣٫٦٦٨ بشار مسعود صديق خليل المحمد ٣٦

  األول ٦٣٫٣٨٥ ايناس صباح شاآر اسماعيل الزبيدي ٣٧

 األول ٦٢٫٥٤١ د احمد الجلبيهديل خالد محم ٣٨

 األول ٦٢٫٣٩١ رفل جدعان حامد محمد الجماس ٣٩

 األول ٦٢٫٢٩١ سعد احمد محمود مسعر السويداني ٤٠

 األول ٦٢٫١٦٧ سيف اسود هرمز بهورا ٤١

  األول ٦٢٫١٣٦ ايمان مروان احمد محمد الزيباري ٤٢

 األول ٦١٫٨٥٣ دحام محمد علي حسين العبار ٤٣

 األول ٦٠٫٦٠٤ وفل محمود داؤد البياضاحمد ن ٤٤

 األول ٦٠٫٥٣٣ فهمي شريف عبد المحمد احمد ٤٥

 األول ٦٠٫١٤٠ رحمة سمير حقي رشيد البياتي ٤٦

 األول ٦٠٫٠٠٥ فؤاد نجم سالم نجم الجبوري ٤٧

  األول ٥٩٫٤٣٢ ميالد صباح هرمز اصطيفو صفار ٤٨

 األول ٥٨٫٤٦٢ رغد سمير حسين سعيد ٤٩

 األول ٥٧٫٩٥١ الل حميد سعيدمحمد ط ٥٠

 األول ٥٧٫٧٩١ نور محمد مهدي صالح الطائي ٥١

 األول ٥٣٫٣٣٠ قصي رفاعي محمد مؤيد الجبوري ٥٢



  جامعة الموصل 
   علم االجتماعقسم / خريجو آلية اآلداب 

  )الدور األول  ( ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨للعام الدراسي 
   هـ ١٤ ٣٠/رجب / ٨الموافق ٢٠٠٩ / ٧ / ١ في١٠٨٠٠بموجب األمر الجامعي المرقم 

 
  

  الدور   الدرجة  االسم الثالثي  ت
 األول  ٧٤و٠٢٣٦  دعاء صديق غازي حسين العبيدي  ١
 األول  ٧٣و٠٢٣٥  احمد صالح محمد امين صالح الشرفاني  ٢
 األول  ٧١و٩٣٨٠  احمد قاسم محمد محمود الطائي  ٣
 األول  ٧١و٦٤٢٧  نور طه سلطان عباس الطائي  ٤
 األول  ٦٩و٨٤٨٠  هللا سمعان الطوني ياآورواء سعد ا  ٥
 األول  ٦٩و٤١٨٩  تانيا ابلحد هرمز حنا آريمة  ٦
 األول  ٦٨و٦٢٨٤  جمال علي فيصل حمد صالح المحمدي  ٧
 األول  ٦٦و٤٩٠٣  اسراء وعد اهللا قاسم يحيى البديع  ٨
 األول  ٦٦و١٨٥٦  احمد نبيل عزالدين داؤود الحربا وي  ٩
 األول  ٦٥و٤١٤٢  بوريفاروق عمر محجوب جاسم الج  ١٠
 األول  ٦٥و٣٥٨٤  رجاء حبيب موسى منصور ياآو  ١١
 األول  ٦٣و٧٣٨٠  عمر ضياء الدين عبد الكريم حمادي البياتي  ١٢
 األول  ٦٣و٠٤٦٩  عفاف حسين شمس الدين خليل الحديدي  ١٣
 األول  ٦٢و٧٨٣٦  طه ثامر حسن علي الشريفي  ١٤
 األول  ٦٢و٣٩٩٩  ثائر بدوي عبد الجادر حسن الجبوري  ١٥
 األول  ٦٢و٠٢٣٦  دلس يوئيل ادم هرمز الريكاني  ١٦
 األول  ٦١و٢٤٢٧  فؤاد فهمي فؤاد حميد السبعاوي  ١٧
 األول  ٦١و٠٩٨٩  مروى ايليا بطرس شمعون بوسم  ١٨
 األول  ٦٠و٧٦١٧  معن منعم مشرف آردي منديل الدليمي  ١٩
 األول  ٦٠و١٣٢٢  رويده شابا بهنان يعقوب بهنان  ٢٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



الفرنسية  اللغةقسم /   اآلدابآلية    
 تسلسل الطلبة الناجحين للمرحلة الرابعة 

2009 /2008 للعام الدراسي )الدور األول  (  
  هـ١٤٣٠رجب  / ٨ الموافق ٢٠٠٩  / ٧ / ١  في  ١٠٨٠٠بموجب األمر الجامعي المرقم

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الدور الدرجة  االسم  الثالثي ت
 األول ٩٢٫٩٩٣ نزهراء مؤيد عباس عبد الحس ١
 األول ٨٩٫٤٣٦ يحيى زهير يحيى علي ٢
 األول ٨٣٫٨١٦ ايمان عبد الباري محمد عمر ٣
 األول ٧٩٫٥٨٨ زآريا خالد زآي علي ٤
 األول ٧١٫٥٧١ سناء محمد علي محمود ٥
 األول ٧١٫٠٤١ هداية مامند حمد مولود ٦
 األول ٧٠٫٣٤٥ صفا شهاب احمد محمد ٧
 األول ٦٩٫٥٥٦ راهيم دعاء محمد ايوب اب ٨
 األول ٦٨٫٤٨٩ عبد الفادي عامر عبد سليم ٩
 األول ٦٧٫٢٩٣ منال ابراهيم فنوش محمد ١٠
 األول ٦٥٫١٥٦ اشواق فيصل محمد ابراهيم   ١١
 األول ٦٤٫٣٧٠ وسام فرحان عبد اهللا موسى  ١٢
 األول ٦١٫٤١٤ محمد حميد خليفة آريف  ١٣
ألولا ٦٠٫٦٠٥ جمعة طالل فرحان شبيب  ١٤  
 األول ٥٨٫٥٣٩ حكيم ياسين محمد سليم   ١٥



 جامعة الموصل
قسم الترجمة/   اآلدابآلية     

 تسلسل الطلبة الناجحين للمرحلة الرابعة 
2009 /2008 للعام الدراسي )الدور األول  (  

  هـ١٤٣٠رجب  / ٨ الموافق ٢٠٠٩ / ١/٧ في ١٠٨٠٠بموجب األمر الجامعي المرقم 
  

 الدور الدرجة االسم الثالثي ت
 األول  ٨٩٫٩٥٨  احمد الحموديعدنان عادل شهاب  ١
 األول  ٨٩٫٩٠٣  المعماريزياد محمد خلف احمد  ٢
 األول  ٨٥٫٩٠٦  محمد الننيحكم محمد غانم  ٣
 األول  ٨٤٫٢٣٥   اغا قاسمشيماء ربيع محمد ٤
 األول  ٨٣٫٠٣٨  اسماعيل الجقماقجينور الهدى إسماعيل جميل ٥
 األول  ٧٨٫٧٦٧  الجبوريأنور علي محمد عبداهللا  ٦
 األول  ٧٨٫٢٥٢   حسن الجحيشيعلي طه احمد  ٧
 األول  ٧٧٫٢٠٤  سعيد حديدرحمة  سعد خليل   ٨
 األول  ٧٦٫٩٥٢  محمد البرادعيعبد الوهاب إسماعيل  إسماعيل  ٩
 األول  ٧٦٫٩٤٨  أيوب الدباغإيمان عبد الخالق ذنون   ١٠
 األول  ٧٦٫٧٥٥  محمد الغضنفري عبدالغفورتمارة رعد  ١١
 األول  ٧٦٫١٤١   الوزانشهد زهير إبراهيم نوري  ١٢
 األول  ٧٤٫٣١١  العمريعذبة سيف محمد سامي   ١٣
 األول  ٧٣٫٨٨٦  محمد النيلةزبيدة احسن احمد   ١٤
 األول  ٧٢٫١٢٤  احمد الحديديليلى محمد فرحان   ١٥
 األول  ٧١٫٧٦٧   علي آل خضرميسر إبراهيم محمد   ١٦
 األول  ٧١٫٦٢٥   الهاشميآصال نبيل عزيز قاسم  ١٧
 األول  ٧١٫٢٩٢  العباسمحمد نزار عزيز محمد   ١٨
 األول  ٧١٫٠٤٤  ايتا طالل بهنام نعوم حداد  ١٩
 األول  ٧٠٫٩٤٢  متي  القناناميسم بولص بهنام   ٢٠
 األول  ٦٩٫٨٩٢  علي السبعاويمروه احمد صالح   ٢١
 األول  ٦٩٫٧٧٤  عبد القادر العبيدي عبداهللا اليأس عبداهللا  ٢٢
 األول  ٦٩٫٢٨٢   عياش القرغوليعقيل خلف علي  ٢٣
 األول  ٦٨٫٦٤٨   عبيد العكيديجيهان نواف احمد   ٢٤
 األول  ٦٨٫٥٨٤   مهدي صالح النجماويزينب عبدالعظيم   ٢٥
 األول  ٦٨٫٤٩٢  ريم جواد الربيعيانسام جالل آ  ٢٦
 األول  ٦٨٫٤١١   خلف البجاريمروه جاسم محمد  ٢٧
 األول  ٦٧٫٨٦٠   المعماريسلوان صالح محمد حسين  ٢٨
 األول  ٦٧٫٦٤٢  مريم سالم مال اهللا سليم عقراوي  ٢٩
 األول  ٦٦٫٩٠٧  حسن شنشلنورا أياد محمود   ٣٠
 األول  ٦٦٫٥٦٣   خضر آل حنوعمر ممتاز حميد  ٣١
 األول  ٦٦٫١٠٢   عزيز آلومريم سالم نجيب   ٣٢
 األول  ٦٥٫٣٢٩   الخورييوسفعبير ماجد يعقوب   ٣٣
 األول  ٦٥٫٣١٣   حمود اللهيبيمنذر جاسم محمد  ٣٤
 األول  ٦٤٫٠٦٣   خمو كيسوداني اندريوس شيبا  ٣٥
 األول  ٦٢٫٩٣٨  زينة رياض محمد يونس المالح  ٣٦
 األول  ٦٢٫٣٠٢   ميتكا سكمانيسلفانا حنا كوركيس  ٣٧
 األول  ٦٢٫٢٩٣   نعوم بطيمريم هالل متي   ٣٨



 األول  ٦٢٫٢٤٩  محمد خضير الجبورياهيم الحان إبر  ٣٩
 األول  ٦٢٫٠٨٢   الزراريآالء يأسين حسين علي  ٤٠
 األول  ٦١٫٤٥٧   ذنون العبيديرنا قيدار محمد نجيب  ٤١
 األول  ٥٩٫٩٦٩  ماردنيليأن جورج انطوان يوسف   ٤٢
 األول  ٥٩٫٨٥٩  سليمان البارانيشذى شمدين خدر  ٤٣
 األول  ٥٩٫٣٣٨  رياحميدي الجبوفرحان هاشم ادريس   ٤٤
 األول  ٥٨٫٧٦٢  درويشرنا كليان يلدا حنا   ٤٥
 األول  ٥٨٫٣١٤   السالمهند طارق احمد  ٤٦
 األول  ٥٨٫٢٨٢   العيسىمثنى حازم رجا جاراهللا   ٤٧
 األول  ٥٥٫٩٩٨   محسن القزازهدى محفوظ محمد  ٤٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 جامعة الموصل
اللغة العربيةقسم   /  اآلدابخريجو آلية      

  )الدور األول (٢٠٠٩-٢٠٠٨ للعام الدراسي
  هـ١٤٣٠/ رجب /٨ الموافق ٢٠٠٩  / ٧  / ١   في  ١٠٨٠٠بموجب األمر الجامعي المرقم   

 
  

  الدور  الدرجة  االسم الثالثي  ت
  األول  ٨٧،٦٤٣  هبا قاسم علي عبد اهللا طه الحاج عالوي  ١
 األول  ٨٣،٤٤٠  عبد اهللا جاسم حسين محمد  ٢
 األول  ٨٣،٢٩٨  غزوان محمد سلمان فنش  ٣
 األول  ٨٢،٣٣٦  منتصر أحمد محمد خضير  ٤
 األول  ٨١،٧٠٦  سجى إسماعيل إبراهيم قاسم  ٥
 األول  ٨١،٠٤٥  أيمن أحمد جاسم خليفة  ٦
 األول  ٨٠،٩٠٢  سارة هيثم عبد الكريم سعيد  ٧
 األول  ٧٨،٨٨٦  جواهر إبراهيم شيت شهاب المولى  ٨
 األول  ٧٦،٦٣٦  عبد خليل إبراهيم العويدأحمد   ٩
 األول  ٧٦،٤٨٢  منار حسن أحمد علي خلو  ١٠
 األول  ٧٥،٧٧٠  أسماء نبيل عبد الرحيم جاسم  ١١
 األول  ٧٥،٤٢٣  عباس حسين محمد حشاش  ١٢
 األول  ٧١،٨٢٣  عمر علي طه علي  ١٣
 األول  ٧١،٧١٩  هاجر ناطق محمد جواد  ١٤
 األول  ٧٠،٩٨٩   محمددرحمة عامر عب  ١٥
 األول  ٧٠،٣٧٣  نشوان عمر سعيد حسين  ١٦
 األول  ٦٩،٨٧٤  شيماء ذنون يونس سلطان  ١٧
 األول  ٦٩،٤٩٠  فاطمة حسين محمد الياس علي  ١٨
 األول  ٦٨،١٧٧  زينة حازم قاسم  محمد  ١٩
 األول  ٦٨،٠٢٥  أحمد عطية حسين علي  ٢٠
 األول  ٦٧،٩٩٢  منذر طيب أحمد إبراهيم  ٢١
 األول  ٦٧،٤٩٠   حسينزياد حميد صالح  ٢٢
 األول  ٦٦،٣٨٦  عبد الباري حمادي جاسم حسن  ٢٣
 األول  ٦٤،١٥٧  عبد الحميد أنور عبد الحميد موسى    ٢٤
 األول  ٦٣،٦٩٨  أيمن نضال عبد الرزاق محمد  ٢٥
 األول  ٦٢،٢٢٣  عمر رياض محمد ثامر حمودي  ٢٦
 األول  ٦٢،١٦٥  فاضل عباس محمد آاظم  ٢٧
 األول  ٥٩،٩٧٦  قصي ياس صالح غريب  ٢٨
 األول  ٥٩٫٦٩١  محمود أمجد محمود أحمد علي  ٢٩
 األول  ٥٩،٣٦٢  ريان محمد ذنون خضر  ٣٠
 األول  ٥٧،٤٣٧  شيماء حسن حيدر محمد  ٣١

  



 جامعة الموصل
الفلسفةقسم /   اآلدابآلية     

 تسلسل الطلبة الناجحين للمرحلة الرابعة 
2009 /2008 للعام الدراسي )الدور األول  (  

  هـ١٤٣٠رجب  / ٨ الموافق ٢٠٠٩  /    ٧  /  ١   في١٠٨٠٠بموجب األمر الجامعي المرقم 
 
 

 
 

 الدور الدرجة االسم  الثالثي ت
 األول ٩٠٫١١٢١ ايمن هشام اسماعيل الياس العبيدي  ١
 األول ٨٩٫٥٧٢٤ ريم طالل عبد الرحمن فتحي علي السنجري  ٢
ألولا ٨٤٫٨٩٠٣ عطاء عوديشو يلدا حنا ال توما  ٣  
 األول ٨٤٫٧٤٠٣ مروة حازم محمد صالح عزيز البكر  ٤
 األول ٧٩٫٥٨٧٩ شيالن طه حسين طه المزوري  ٥
 األول ٧٨٫٤٧٦٣ مها مثنى ابراهيم محمد الحمداني  ٦
 األول ٧٦٫١٧٥٤ ابراهيم احمد شعير جبارة الجميلي   ٧
 األول ٧٣٫١٧٤٢ شيماء ابراهيم علي فندي الجبوري  ٨
 األول ٧١٫٨٧٩٠ د عبد اهللا فتحي العليعبد اهللا زيا  ٩
 األول ٧١٫٧٢٦٢ ادريس قادر عزيز حسن الكوراني  ١٠
 األول ٧١٫٤٠١٤ احالم حمدي عمر حسن الحمداني  ١١
 األول ٧٠٫٩٩٩٣ فرح امجد حسين عبد اهللا حسين السوفارجي  ١٢
 األول ٧٠٫١٢٦٠ االء عباس عبد اهللا يونس المولى  ١٣
 األول ٦٨٫٥٣٦٣  شيت المانياسامة مؤيد سعد اهللا  ١٤
 األول ٦٨٫٠٨٦٤ تمارا محمد سليم داؤد طائع  ١٥
 األول ٦٧٫٧٩٣٥ ثريا قتيبة مصباح قادر القزاز  ١٦
 األول ٦٦٫٨٦٤٢ رشا اسماعيل مصطفى علي الحياني  ١٧
 األول ٦٦٫٦٨٩٩ نور غانم محمود عبد اليوزبكي  ١٨
ولاأل ٦٤٫٣٤٦١ لؤي يوحنا يوسف توما يوسف بوسا  ١٩  
 األول ٦١٫٣٢٤٥ سعد وعد حسين عبد العبيدي  ٢٠



 جامعة الموصل
المعلومات و المكتباتقسم   /     اآلدابآلية     

 تسلسل الطلبة الناجحين للمرحلة الرابعة 
2009 /2008 للعام الدراسي )الدور األول  (  

  هـ١٤٣٠رجب  / ٨ الموافق ٢٠٠٩ / ٧ / ١  في  ١٠٨٠٠بموجب األمر الجامعي المرقم 
   

  
 

 الدور الدرجة االسم  الثالثي ت
 األول ٨٨٫٧٣٣ اياس يونس اسماعيل عبد اهللا آوراني ١
 األول ٨٥٫٢٢٠ راني راآان عرب حمادي الطائي ٢
 األول ٦٩٫٦٣٥ نور قتيبة حميد احمد آشمولة ٣
 األول ٦٩٫٠٣٧ نور نذير محمود صالح الحمداني ٤
 األول ٦٦٫٦٥٠ صفا عماد محمد علي الياور ٥
 األول ٦٦٫٦٢٧ سهى جاسم احمد خلف ألفي ٦
 األول ٦٢٫٩٥٢ همام فاضل عباس عيسى الطائي ٧
 األول ٦٢٫٦٢٩ االء مشعل ابراهيم عبدالرحمن الطائي ٨
 األول ٦٢٫٦٢٩ سحر نزار طه امين حديد ٩
 األول ٦١٫٠٧٧ شهاب طه خضر محمد الخربة ١٠
 األول ٦٠٫٤٧٢ ياسر آامل محمد نزال الجبوري ١١
 األول ٥٥٫٤٨٦ حارث نشوان محسن احمد الراوي ١٢
 األول ٥٣٫٩٢١ خالد وليد فتحي عوف الطائي  ١٣



 جامعة الموصل
الفرع  إسالمي/قسم اآلثار/خريجي  آلية اآلثار  

الدور األول/٢٠٠٨/٢٠٠٩للعام الدراسي  
هـ ١٤٣٠ رجب ٨الموافق١/٧/٢٠٠٩ في ١٠٨٠٠: بموجب األمر الجامعي المرقم  

  
 

 الدور الدرجة االسم  الثالثي ت
٨٣و٨٤٩ ميادة نافع زآي احمد ١  األول 
٧٦و١٥٩ صفى جاسم يوسف مطرود ٢  األول 
٧١و٢٣٩ عذراء حسين محمود يسر ٣  األول 
٧٠و٥٩٦ وعد حسين علي خضر ٤  األول 
٦٩و٤٤ سوزان رمضان سلمان حسين ٥  األول 
٦٨و٠١٦ احمد هاني خليل مصطفى ٦  األول 
د اهللا محمود اخضيرعب ٧ ٦٧و٦٦٧   األول 
نعمر سالم حمدون حس ٨ ٦٥و٤٦٢   األول 
٦٥و١١٧ حارث جاسم محمد عباس ٩  األول 
٦٤و٧٩٨ احمد جاسم سلطان خليل ١٠  األول 



 جامعة الموصل
الفرع القديم /قسم اآلثار /خريجي آلية اآلثار  

الدور األول /٢٠٠٩ /٢٠٠٨للعام الدراسي   
  هـ١٤٣٠رجب ٨الموافق ١/٧/٢٠٠٩في ١٠٨٠٠:عي المرقمبموجب األمر الجام

 
 

 الدور الدرجة االسم  الثالثي ت
٩١و١١٥ تهاني رياض يونس محمد ١  األول 
٨٣ و ٣٣٤ إستبرق عامر ذنون صفاوي ٢  األول 
٨١و١٢٥ نهلة فتحي عزيز طه ٣  األول 
٨١و ٠١٩ رنا زهير إبراهيم خليل ٤  األول 
٧١و ٧١٤  شاآر محمود صالحعبد اهللا ٥  األول 
٦٨و٨٥٢ زينة نزيه عبد الرزاق ياسين ٦  األول 
٦٧و٤٠٨ عمار محمد عباس حسين ٧  األول 



 جامعة الموصل
قسم الدراسات المسمارية/خريجي  آلية اآلثار  
الدور األول/٢٠٠٨/٢٠٠٩للعام الدراسي  

  هـ١٤٣٠ رجب ٨الموافق١/٧/٢٠٠٩  في ١٠٨٠٠: بموجب األمر الجامعي المرقم
  

 

 الدور الدرجة االسم  الثالثي ت
٨٣و٨٩ محسن صالح علي عبد اهللا ١  األول 
مد حسن سالمةحسعد م ٢ ٧٥و١١   األول 
٦٨و٧٨ تحرير إبراهيم عبود علي ٣  األول 





 جامعة الموصل
 الدور الثاني  بموجب االمر ٢٠٠٨/٢٠٠٩ للعام الدراسي /قسم التاريخ/خريجو آلية االداب 

١٤٣٠/شوال/١٢ الموافق ١/١٠/٢٠٠٩  في ١٦٢٧٣الجامعي المرقم     

 
 
 
 

 ت االسم الثالثي الدرجة الدور
 ١ منار رونق شريف يونس الحامد ٦٨٫٣٥٦ الثاني

 ٢ احمد عبد اهللا حسين علي الجبوري ٦٥٫٥١٠ الثاني

 ٣ علي مهدي محمد عباس الهرماني ٦٥٫٤٢٨ الثاني

 ٤ ايمان حسن احمد خلف الجبوري ٦٥٫٣٥٩ الثاني

نيالثا  ٥ الماس امين عبد اهللا حميد ٦٣٫٧٨٦ 

 ٦ لينا فاضل محمد يونس الحمداني ٦٢٫٦١٧ الثاني

ف قاسم احمد الخابوريلعمر خ ٦٢٫٦١٣ الثاني  ٧ 

 ٨ امين حسن علي حسين الهارون ٦٢٫٠٦٩ الثاني

 ٩ ايناس حميد خضيرنزال الشمري ٦٠٫٩٣٥ الثاني

روشيفيان سعيد عبد اهللا حميداالت ٥٩٫٩٧١ الثاني  ١٠ 

 ١١ وسن عبد الجبارحمدون احمد ٥٩٫٦٤٩ الثاني

 ١٢ سعد سامي اسماعيل اطليب ٥٩٫٤٨٨ الثاني

 ١٣ عمر نبيل عزيزطه الشهواني ٥٨٫٨٨٠ الثاني

 ١٤ محمد عبد الحميد عبد الرحمن محمد  ٥٨،٨٥٨ الثاني

 ١٥ رؤى بشير محمود يوسف الحيالي  ٥٨،٧٦٣ الثاني

 ١٦  محمد سعيد نعمان  فرح منذر ٥٨،٥١١ الثاني

 ١٧ زينب هاني بشير داؤد الطائي ٥٨،١١٢ الثاني

 ١٨ مؤيد عبد المجيد احمد علي الطائي  ٥٧،٥٤٦ الثاني

 ١٩ بشدار عبد المجيد رمضان خورشيد ٥٦،٨٧٩ الثاني

 ٢٠ شاهر جاسم محمد حسين  ٥٦،١٣١ الثاني

 ٢١ مهند سمير عباس علي النعيمي   ٥٥،٩٦٤ الثاني

انيالث  ٢٢ محمد اآرم حمد فارس البياتي   ٥٥،٩٠٢ 
 ٢٣ خليل ابراهيم خليل جاسم الطائي  ٥٥،٥٢٧ الثاني
 ٢٤ علي خالد محمد ابراهيم ال عاشور  ٥٣،٩٦٠ الثاني
 ٢٥ عبدالرحمن جمعة عبد فارس الدليمي  ٥٣،٤٩٧ الثاني



  قسم اللغة االنكليزية/  آلية اآلداب  
   للمرحلة الرابعةتسلسل الطلبة الناجحين

  )الدور الثاني   (  ٢٠٠٩ -٢٠٠٨للعام الدراسي 
   )١٤٣٠/شوال/١٢(الموافق)١/١٠/٢٠٠٩(في )١٦٢٧٣(بموجب االمر الجامعي المرقم

  
  الدور  الدرجة  االسم الثالثي  ت

   الثاني  ٦١،٤٨٠  آالء ثائر صالح حسن جلميران ١

 ثانيال  ٦٠،٥٧٤  عمرة  عبد العالي محمد  امين النجماوي ٢

 الثاني  ٦٠،٠٠١  محمد حسين محمد  حمود اللهيبي  ٣

 الثاني  ٥٩،٨٠١  وسام ترآي فتحي محمود الطائي  ٤

 الثاني  ٥٩،٥٨٦  حسن عاطف طه أمين األمين  ٥

 الثاني  ٥٨،٤٤٩  رشا  عامر محمود سلطان  يونس  ٦

 الثاني  ٥٨،٢٦٥  أشرف خليل حسن حسين االسعد ٧

 الثاني  ٥٧،٦٩  ة الخانرجاء عبد المجيد أحمد حمز ٨

 الثاني  ٥٧،٥٥٧  محمد عواد محمد عبدالحميد الجبوري  ٩

 الثاني  ٥٧،٣٩٧  أروى عامر يعقوب متي دانو ١٠

 الثاني  ٥٦،٤٤٩  ايهاب زآريا  يحيى احمد الحديدي  ١١

 الثاني  ٥٦،٢٩٦  نوار عبد الكريم  حيدر شيخيل الطائي  ١٢

 الثاني  ٥٦،١٤٠  ميناس  غريب فرج جالب البو عبود ١٣

 الثاني  ٥٥،٩٣٥  نور طه ياسين محمد العبيدي  ١٤

 الثاني  ٥٥،٨٢٠  عبد الرحمن خالد محمد شيت ١٥

 الثاني  ٥٥،٥٤٠  عالء  احمد جاسم محمد  النعيمي  ١٦

 الثاني  ٥٥،٤٩٦  غزوان  حازم حامد حسين المشهداني ١٧

 الثاني  ٥٥،٣٨٩  محمد  مؤيد  يوسف حمش النعيمي  ١٨

 الثاني  ٥٥،٢٥٤    عيسى حبيب آتا عبادةسانية ١٩

 الثاني  ٥٥،١٢٥  مهند موفق علي يونس الصميدعي  ٢٠

 الثاني  ٥٤،٧١٦  سهيل عامر جاسم يحيى القصاب ٢١

 الثاني  ٥٤،٦٥٠  فيفيان سامي الياس يعقوب آذيا ٢٢

 الثاني  ٥٤،٥٦٧  مثنى جاسم محمد  نعمة الجبوري ٢٣

 الثاني  ٥٤،٢٠٨  نغم دريد عزيز احمد الطائي  ٢٤

 الثاني  ٥٣،٢٦٣  رعد اسماعيل حمادي طه العيساوي  ٢٥

 الثاني  ٥٣،١١٧  ريتا عبد السالم نيسان شمعون  حنو ٢٦

 الثاني  ٥٢،٥٤٤  علي خلف حسين علي  الجبوري  ٢٧



 
 

 جامعة الموصل 
  علم االجتماعقسم / خريجو آلية اآلداب 

  )الثانيالدور  ( ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨للعام الدراسي 
  ٢٠٠٩/ ١٠ / ١في  ١٦٢٧٣وجب األمر الجامعي المرقم بم

١٤٣٠شوال ١٢الموافق   
  

  الدور   الدرجة  االسم الثالثي  ت
 الثاني ٥٩٫٩٣٢ زهراء محمد سالم عبد اهللا احمد  ١
 الثاني ٥٩٫٣٧٥ حسين ياس رومي عبد اهللا  ٢
٣٦١/٥٨ مهران بهنام عزيز الياس  ٣  الثاني 
٥٢٧/٥٧ خضر اسماعيل خضر نعمو  ٤  الثاني 
٥٨٧/٥٦ اسراء صالح ابراهيم طه  ٥  الثاني 
٨١٧/٥٥ محمد فوزي فرحان محمود  ٦  الثاني 
٥٢٥/٥٥ رياض غانم حسين علي  ٧  الثاني 
١٠٧/٥٥ ايناس محمد خليل اسماعيل   ٨  الثاني 
٣٧٥/٥٣ حمد وطبان حمد خلف  ٩  الثاني 
٥٦٥/٥٢ قصي عبد الغفور علي  ١٠  الثاني 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



  
 جامعة الموصل

قسم اللغة الفرنسية/ خريجو آلية اآلداب   
)الثانيالدور  (٢٠٠٩ / ٢٠٠٨للعام الدراسي   

ه ١٤٢٨ الموافق  ٢٠٠٩ / ١٠ / ١  في  ١٦٢٧٣:بموجب األمر الجامعي المرقم   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الدور الدرجة االسم  الثالثي ت
 الثاني ٧٢،١٦٦ مراد شرو سليمان كالومروة  ١

 الثاني ٦١،٤٢٦ ر الدين جرجيس احمدفراس خي ٢

 الثاني ٥٩،٢٣٩ علي غازي فيصل مرعي ٣

 الثاني ٥٨،٢٤٥ شرمين كمال محمد عصمان ٤

 الثاني ٥٥،٣١٦ اسيد خالد خليل عكرب ٥



 
 جامعة الموصل

قسم الترجمة/  آلية   اآلداب       
الرابعة تسلسل الطلبة الناجحين للمرحلة   

)الدور الثاني ( 2008/ 2009للعام الدراسي   
  هـ١٤٣٠/ شوال / ١٢ م  الموافق ٢٠٠٩ /  ١٠ /١في )   ١٦٢٧٣(بموجب األمر الجامعي المرقم  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الدور الدرجة االسم الثالثي ت
 الثاني  ٦٥٫٨٢٦  عمر عبداهللا فتحي محمد العكيدي ١
 الثاني  ٦٣٫٢٦٣  صفا آنانة حميد محمد القزاز ٢
 الثاني  ٦٢٫٩٣٦  نعم عبداهللا داؤد توما سلمان ٣
 الثاني  ٦٢٫٥٦٧  رانيا عدنان عبداألحد موسى ياقو ٤
 الثاني  ٦٠٫٠٨٢  إسراء محمود جاسم رجب البدراني ٥
 الثاني  ٥٩٫٨٩٨  رافد عبداللطيف عبداهللا حسو المشهداني ٦
 الثاني  ٥٩٫٥٥٦  آمنة هاشم محمد علي رضا الزراري  ٧
 الثاني  ٥٨٫١٠٣  اسين وهيب الحديثيسارة محمد ي  ٨
 الثاني  ٥٧٫٢٨٩  سهى عصام إسماعيل إلياس العبيدي  ٩
 الثاني  ٥٦٫٠٩٨  إيفان بهنام ججو توما القصاب  ١٠
 الثاني  ٥٥٫٥٤٥  مرح عماد أحمد عبدالرحيم الجواري  ١١
 الثاني  ٥٥٫٠١٧  سامي عودة فرحان سلمان الشمري  ١٢
 الثاني  ٥٤٫٩٦١  سهى صالح حسين علي السالم  ١٣
 الثاني  ٥٤٫٤٨٦  هوزان محمد عمر محمد أمين  ١٤
 الثاني  ٥٣٫١٨٩  عمر معن عبدالقادر مصطفى آل زكريا  ١٥



  
 جامعة الموصل

قسم اللغة العربية/ كلية اآلداب   

 تسلسل الطلبة الناجحين للمرحلة الرابعة 

)الدور الثاني  ( ٢٠٠٩ ـ ٢٠٠٨للعام الدراسي   
    هجري١٤٣٠/ شوال / ١٢ م ١/١٠/٢٠٠٩ في تاريخ ١٦٢٧٣موجب األمر الجامعي المرقم ب

 

 
  الدور  الدرجة  االسم الثالثي  ت
  الثاني ٦٣،٥٣٢  فياض عايد المحمديرعمر عام  ١

 الثاني ٦٣،١٨١ عادل علي سليمان عبد اهللا الجبوري   ٢

 الثاني ٦١،٧٢ عبد الكريم خلف عبد اهللا جواد الجبوري  ٣

 الثاني ٦٠،٩٦٤ آية احمد محمود محمد طاهرا لمال  ٤

 الثاني ٥٩,١٦٦ رقية حمزة يحيى عبد اهللا النني  ٥

 الثاني ٥٧،٣٣٣ نوح عبد الرحمن محمد رؤوف البريفكاني    ٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  جامعة الموصل

  قسم الفلسفة/آلية اآلداب
  )الدور الثاني(٢٠٠٩-٢٠٠٨للعام الدراسي 

  )١٤٣٠/شوال١٢ الموافق١/١٠/٢٠٠٩في١٦٢٧٣(وجب األمر الجامعي المرقمبم

   
  

  
  
  
  
  
  
 
 
 

 الدور الدرجة االسم  الثالثي ت
 الثاني ٦٩،٧٩٦٧ أطياف فاضل إدريس إسماعيل الحنكاوي ١
موشي أوراهم آينا القصراني ستيال ٢  الثاني ٦٧،٢١٢٢ 
 الثاني ٦٧،١٠٩٨ منى سالم حسين علي البدراني ٣
اسم شهاب العزاوياحمد أآرم ق ٤  الثاني ٦٥،٧٣٥٧ 
 الثاني ٦٥،٣٧٣١ حيدر مردان إدريس مردان  الطائي ٥
 الثاني ٦٤،٢٠٦٥ قيصر احمد علي دحدوح الجبوري ٦
 الثاني ٦٣،٩٢٤٣ عمر صالح حامد محمود العبيدي ٧
 الثاني ٥٩،١٨٢٩  البياتييمخلد قحطان محمد عبدالباق ٨
ريمحمد إبراهيم احمد جاسم الجبو ٩  الثاني ٥٨،٨١١٥ 
 الثاني ٥٨،٣٠٣٦ فائز فريد خلف مطيران الشمري ١٠



  جامعة الموصل 
  قسم المعلومات والمكتبات / خريجو آلية اآلداب 

   )الثانيالدور  ( ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨للعام الدراسي 
    ١٤٣٠شوال ١٢الموافق  ٢٠٠٩/ ١٠ / ١في  ١٦٢٧٣بموجب األمر الجامعي المرقم 

 
 الدور الدرجة سم  الثالثياال ت
 الثاني  ٦٧  ريان أحمد عبد محمد المولى  ١
 الثاني  ٦٥  الستار عبد مجيد النعيمي د مها عب ٢
 الثاني  ٦٤  سجى محمد فتحي حاجي الخليلي ٣
 الثاني  ٥٩٫٩٣  أنفال سالم فتحي عبدالقادر  ٤
 الثاني  ٥٨٫٥  حال محمد صالح خلف الطائي  ٥
 الثاني  ٥٧٫٧٥  يد الطائيعدنان محمد يونس سع ٦
 الثاني  ٥٠٫٢  نايف عبدالرزاق نائف حسن العنزي ٧



 جامعة الموصل
قسم الدراسات المسمارية/تسلسل خريجي آلية اآلداب  

)الدور الثاني (٢٠٠٩-٢٠٠٨للعام الدراسي  
  )١٤٣٠شوال/١٢الموافق١/١٠/٢٠٠٩في ١٦٢٧٣(بموجب األمر الجامعي المرقم 

  

 

 الدور رجةالد االسم  الثالثي ت
 الثاني  ٥٨٫١  يوسف نبيل عبد الجبار ١





 جامعة الموصل
)قسم التاريخ(   

)الدور التكميلي(تسلسل الطلبة الناجحين للمرحلة الرابعة   
٢٠٠٩-٢٠٠٨للعام   الدراسي   

  )١٤٣٠/ذي الحجة /٢٨الموافق ٢٠٠٩/ ١٥/١٢ في ٢١٢٠٥(بموجب األمر الجامعي المرقم 
  

 

 الدور درجةال االسم  الثالثي ت
 تكميلي ٥٦،٦١٩  ورقاء خليل محمد امين ١
  تكميلي ٥٦،٥٤٢  رشا محمود نظر محمود  ٢



 جامعة الموصل
قسم اللغة االنكليزية/ آلية اآلداب   

 تسلسل الطلبة الناجحين المرحلة الرابعة
)الدور التكميلي   ( ٢٠٠٩-٢٠٠٨للعام الدراسي   

  )١٤٣٠/ذي الحجة /٢٨الموافق ٢٠٠٩/ ١٥/١٢ في ٢١٢٠٥(بموجب األمر الجامعي المرقم 
  

  
 

 الدور الدرجة االسم  الثالثي ت
 تكميلي ٥٢،٣٥  محمد عايد تبان خلف الكربولي ١



  جامعة الموصل 
  قسم المعلومات والمكتبات / خريجو آلية اآلداب 

  )الدور التكميلي  ( ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨للعام الدراسي 
  )١٤٣٠/ذي الحجة /٢٨الموافق ٢٠٠٩/ ١٥/١٢في  ٢١٢٠٥(بموجب األمر الجامعي المرقم 

 

  
  
 

 الدور الدرجة االسم  الثالثي ت
 تكميلي ٦١٫٩٧  ذو الفقار عبدالكاظم موسى البياتي ١


