


  اللغة العربية : اآلداب                القسم : الموصل                     الكلية : الجامعة 

  

  البكالوريوس: الصباحية                                                  الشهادة : الدراسة 

  

  ٢٢/٦/٢٠٠٠ في ٩/٣٣/٥٠٦١ بموجب األمر الجامعي المرقم ٢٠٠٠-١٩٩٩: سنة التخرج 

  

  الدور  الدرجة   االسم  ت

  األول   ٨٨،٤٠٢  محمد إسماعيل محمد إسماعيل يونس المشهداني  ١

 األول  ٨١،٩٦٤  نادية خليل عثمان خضر ألنعيمي   ٢

 األول  ٨١،٤٠٢   اهللا جرجيسدضباعه عبد العزيز عب  ٣

 األول  ٨١،٠١٨  آالء محمد ابراهيم محمد السنجري  ٤

 األول  ٧٩،٩٣٩  ود الدليمي عبد الغفار عبد الجبار عمر محم  ٥

 األول  ٧٩،٣٦١  عبد اهللا متعب خليل إبراهيم الجبوري   ٦

 األول  ٧٧،٨٥٢  حسنين يحيى علي سليم ال سليم   ٧

 األول  ٧٧،١٥٣  إيمان محمد صالح سلطان العزاوي    ٨

 األول  ٧٣،٤٩٨  ختام محمد حسين مرعي الطائي   ٩

 ولاأل  ٧٣،٤٦٦  إيناس وليد اسعد محمد السعدي   ١٠

 األول  ٧٣،٣٥٢  عبد الرزاق سلطان عبد الحميد عبد الواحد  ١١

 األول  ٧٢،٥٩١  عدنان علي جدوع سلطان الحديدي   ١٢

 األول  ٧٢،٥٧٤  ابتهال محمد شكر محمود الجبوري   ١٣

 األول  ٧٢،٥٠٤  ماجد صالح محمد عبد اهللا الجبوري    ١٤

 األول  ٧٢،٢٨٨  محمد سعد اهللا محمد حميد البياتي   ١٥

 األول  ٧٢،٠٧٥  جمعة حسين يوسف حسين الجبوري   ١٦

 األول  ٧١،٨٧٢  محمد رمضان خليل عبد الرحمن الجزراوي   ١٧

 األول  ٧١،٣٣٧  نهاية عارب سعدون حمد سورجي   ١٨

 األول  ٧١،٢٦١   إسماعيل عاشور حمد التكريتي حسن  ١٩

 األول  ٧٠،٧٤٤  حسين حسن محمد محمود الجبوري   ٢٠

 األول  ٧٠،٤٩٢   حسن البياتي عادل حسن سعد  ٢١

 األول  ٧٠،٠٤٣  هناء هاشم جاسم عبد اهللا الطائي   ٢٢



 األول  ٦٩،٥٣١  هيفاء محسن ددو حسين الشهواني   ٢٣

 األول  ٦٨،٩٣٦   يفائق أكرم سعدي أمين الرزكر  ٢٤

 األول  ٦٨،٦٣٢  علي حسن سليمان علي الراشدي   ٢٥

 ولاأل  ٦٨،٥١٩  فارس احمد محمد صالح الطائي   ٢٦

 األول  ٦٨،٠٢٦   الهاشمي دجالل غانم عبد الجبار محمو  ٢٧

 األول  ٦٧،٢٦٤  شهاب احمد حنش خليف الجنابي   ٢٨

 األول  ٦٧،١٨٥  أنفال فاضل محمد الراوي   ٢٩

 األول  ٦٦،٩٦٣  تحسين حنش عبد اهللا عبد الطائي  ٣٠

 األول  ٦٦،٨٢٨   محمود احمد الخاتوني نعمار حس  ٣١

 األول  ٦٦،٦٩٩  سموقي هادي جوكو حمد ال  ٣٢

 األول  ٦٦،٥١٤  زهراء نامق حميد محمود الحسيني   ٣٣

 األول  ٦٦،٤٣٥  عبد األمير إسماعيل محمد خضر الظاهر    ٣٤

 األول  ٦٦،٣٧٨  أمين طه محمد عمر الزبيدي  ٣٥

 األول  ٦٦،١٣  داليا عبد اهللا جمعة ساقي الحمزاوي   ٣٦

 لاألو  ٦٥،٨٨  صهيب وعد رجب يونس العكيدي   ٣٧

 األول  ٦٥،٧٧٣  رعد رمضان محمد بالل الجبوري   ٣٨

 األول  ٦٥،٧١٢  عمر حازم جاسم محمد الرجب   ٣٩

 األول  ٦٥،٢١٣  محمد علي حسين فيروز المعماري  ٤٠

 األول  ٦٤،٧٣٧  محمد سعيد محمد سليم محمد عمر  ٤١

 األول  ٦٤،٤١٨  محمد عبيد عيسى خلف الجبوري   ٤٢

 األول  ٦٤،٣٨٥  عايد حازم عاشور السياف   ٤٣

 األول  ٦٤،٣٤٩  طه ياسين فتاح شمر الجبوري   ٤٤

 األول  ٦٣،٧  عاصم حسن محمد عبد القادر ذو الفقار  ٤٥

 األول  ٦٣،٣٧٧  هدى علي محمد حيدر البياتي   ٤٦

 األول  ٦٣،٢٧٣  سالمة محمد سالم عبد اهللا الجبوري   ٤٧

 األول  ٦٢،٨١٧  فيصل حسن إسماعيل المزوري   ٤٨

 األول  ٦٢،٣٤٣  براهيم احمد عمر الهاجاني تحسين ا  ٤٩

 األول  ٦٠،٩٣١  خالد حسين مندال ظاهر الجبوري   ٥٠

 األول  ٦٠،٧٩٤  مها عبد العزيز برجس محمد صالح المولى   ٥١



 األول  ٦٠،٢٧٦  محمد سالم إسماعيل مصطفى العبيدي   ٥٢

 األول  ٦٠،١٧٨  إسماعيل ابراهيم إسماعيل الطائي   ٥٣

 األول  ٥٩،٣٩٤  خيل طرشان الجبوري محمد نوفان د  ٥٤

 األول  ٥٩،٠٧٦  حسن نجم عبد اهللا خلف الجبوري   ٥٥

 األول  ٥٨،٨٤٨  باسل عباس يونس عباس شريان  ٥٦

 األول  ٥٨،٦٣٥  صالح سليمان ابراهيم فرح الجبوري   ٥٧

 األول  ٥٨،٥٩٩  صفوك مطر حسين الجبوري   ٥٨

 ولاأل  ٥٦،٦٨٨  جاسم نجم حمد عبد اهللا الجبوري   ٥٩

  

  

  

  

  



  علم االجتماع: اآلداب                    القســـم : الموصـل                           الكلية : الجامعة 
 

  بكالوريوس: الصباحية                                                                  الشهادة : الدراسة 
  

  ٢٢/٦/٢٠٠٠في ٥٠٦١:و تأريخ األمر الجامعي الدور األول رقم ٢٠٠٠-١٩٩٩سنة التخرج
  
 الدور الدرجة االسم الثالثي ت

 األول ٧٩و٥٩٨ عدي بجاي شبيب .١
 األول ٧٧و٧٩٢ داليا عقبه توفيق .٢
 األول ٧٧و٢٧٩ ميسم موفق إسماعيل .٣
 األول ٧٣و٢٦٦ رجاء وليد عزيز.٤
 األول ٧٢و٧٨٤ ضياء عبد الرزاق احمد .٥
 األول ٧٢و٧٢٢ سفانة احمد داؤود .٦
 األول ٧١و٥٤٨ يوسف حامد محمد .٧
 األول ٧١و٤٦١ فراس عباس فاضل .٨
 األول ٦٩و٦٥١ خالد محمود حمي .٩
 األول ٦٨و٧٩٤ عفاف شفيق عثمان .١٠
 األول ٦٧و٥٩٤ منال ميكائيل سليمان .١١
 األول ٦٧و٢٤٨ رواء حبيب يعقوب .١٢
 األول ٦٦و٨٢٨ محمد عيسى محمد .١٣
 األول ٦٦و٦٢٣ منى يوسف حسن .١٤
 األول ٦٦و٠٤٢ رائد سعيد احمد .١٥
 األول ٦٤و٦٩٣ احمد وعد اهللا يونس .١٦
 األول ٦٤و٣٨٥ علي عاشور عبد اهللا .١٧
 األول ٦٢و٤٤٦ فراس غانم يونس .١٨
 األول ٦١و١٤٦ جدعان فاضل عبد الحميد .١٩
 األول ٦٠و٣٣٨ خالد ابراهيم حسين .٢٠
 األول ٥٩و٨٠٧ طالب  ابراهيم عبد .٢١
 األول ٥٨و١٣٧ ف ذنون رضوان يوس.٢٢

  



  التاريخ:اآلداب                       القسم :الموصل                              الكلية:الجامعة
  

  سبكالوريو:صباحي                                                 الشهادة :الدراسة 
  

  ٢٢/٦/٢٠٠٠ في ٥٠٦١:   رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٠-١٩٩٩:سنة التخرج
  
  الدور   الدرجة  االسم الثالثي   ت
 االول  ٨٥،١٤  هيثم اآرم غني   ١
 االول  ٨٢،٢٧  عمر سالم داود   ٢
 االول  ٨٠،٦٢  ايمان احمد محمد   ٣
 االول  ٧٩،٥٦  خالدة ابراهيم مخلف   ٤
 االول  ٧٩،٣٦  احمد ميسر محمود   ٥
 االول  ٧٩،٢٤  محمد يونس اسماعيل   ٦
 االول  ٧٧،٧١  يد محمد ايمان عبد الحم  ٧
 االول  ٧٦،٥٤  احمد حسين عبد خلف   ٨
 االول  ٧٦،١٦  احمد مشعل شريف   ٩
 االول  ٧٤،٨١  ضياء محمد جميل   ١٠
 االول  ٧٤،٧١  عبد محمد صالح   ١١
 االول  ٧٤،٣٢  محمد خضر هجيج   ١٢
 االول  ٧٣،٨٥  زاهد محمد طاهر   ١٣
 االول  ٧٢،٥٧  ربيع منصور صليوة  ١٤
 االول  ٧٢،١٥  يد محوخالد رش  ١٥
 االول  ٧٢،١  احمد محمد حويجة   ١٦
 االول  ٧١،٩٤  حازم احمد عبد اهللا   ١٧
 االول  ٧١،٨٦  شكر خضر مراد   ١٨
 االول  ٧١،٤١  خليل ابراهيم حسن   ١٩
 االول  ٧٠،٩٢  ياسر احمد حسين   ٢٠
 االول  ٧٠،٨٦  نايف محمود علي   ٢١
 االول  ٧٠،٧٤  دنيا صالح مردان   ٢٢
 االول  ٧٠،٧٢   عبد الرضا موسى عقيل  ٢٣
 االول  ٧٠،١٤  هالة رفيق قادر   ٢٤
 االول  ٦٩،٩٦  شيماء حازم احمد   ٢٥
 االول  ٦٩،٩٤  محمد خالد عبد احمد   ٢٦
 االول  ٦٩،٦٣  شيماء امين مصباح   ٢٧
 االول  ٦٩،٤٣  عواطف عجاج سليمان   ٢٨
 االول  ٦٩،٢٣  صفاء حسن حمدان   ٢٩
 االول  ٦٨،٨٤  اآرم احمد صالح   ٣٠
 االول  ٦٨،٧٨  زياد طارق باهر   ٣١
 االول  ٦٨،١٣  حبيب حسن حسين   ٣٢
 االول  ٦٧،٦٤  جمال علي احمد   ٣٣
 االول  ٦٧،٦٠  فرحان اسعد محمد   ٣٤



 االول  ٦٦،٧٩  عدنان علي حسن   ٣٥
 االول  ٦٦،٥١  عمر حازم يونس   ٣٦
 االول  ٦٦،٤٢  بيمان محمد خالد   ٣٧
 ولاال  ٦٦،٤  نواف ظاهر عارف   ٣٨
 االول  ٦٦،٠٥  احمد سلطان محمد   ٣٩
 االول  ٦٦،٠٤  هند شيت حسين   ٤٠
 االول  ٦٥،٧٥  عبد الجبار بالسم حمد   ٤١
 االول  ٦٥،٦٨  محمود محمد احمد   ٤٢
 االول  ٦٤،٣١  خضير رمضان احمد   ٤٣
 االول  ٦٤،٤٢  فارس برجس صالح   ٤٤
 االول  ٦٤،٠٩  فاضل طه محيميد   ٤٥
 االول  ٦٣،٨٤  د اهللا هاني عبد الغني عب  ٤٦
 االول  ٦٣،٥٣  احمد حمود محمد   ٤٧
 االول  ٦٣،٤٩  عيدو الياس سمو   ٤٨
 االول  ٦٣،٣٣  عادل طاهر موسى   ٤٩
 االول  ٦٣،٣٠  هنية محمد حسين   ٥٠
 االول  ٦٢،٥٣  حسين حمد حسين   ٥١
 االول  ٦٢،٢٣  حمود هالل مسمار   ٥٢
 االول  ٦٢،٠٤  مربد صالح ضامن   ٥٣
 االول  ٦١،٨٣  امين ليث جبر   ٥٤
 االول  ٦١،١٧  نبيل ذنون يونس   ٥٥
 االول  ٥٨،٦٧  ناجي عبد االحد قاسم   ٥٦

  



  الترجمة:                                القسم   اآلداب: الكلية              الموصل: الجامعة 
 

  لوريوسبكا:                                             الشهادة     صباحي: الدراسة 
  

 ٢٢/٦/٢٠٠٠ في 5061 /9/٣٣:         رقم وتاريخ األمر الجامعي 1999-2000:سنة التخرج 
 
 الدور الدرجه االسم الثالثي  ت
   داخل القطر٨٨،٥٤١ لقمان عبد الكريم ناصر خضير السنجري  ١

  خارج القطر٨٨،٥١١
 االول

 االول ٨٠،٩٧١ عمار احمد محمود عبد الرزاق المالح ٢
 االول 80,43 د محمد طاهرعادل حميد الصرافزيا ٣
 االول ٧٨،٨٣٢ فواز محمد عثمان بادر الشمري ٤
 االول ٧٦،٧٨٢ عبد اهللا محمد نايف شبيب الجبوري ٥
 االول ٧٦،٣٩٥ صفاء حجاب ياسين خلف الجبوري ٦
 االول  ٧٣،٨٠٥ افراح حازم محمد داود النعيمي ٧
 االول ٧٣،٥٨٥ ايناس عبو سعيد آورآيس ال بينوآا ٨
 االول ٧٣،٤٤٩ عمار يوسف فرحان يوسف الحيدري ٩
 االول ٧٢،٣٥٣ عمر نور عبد اهللا سليمان ال صالح ١٠
 االول ٧١،٨٩٤ محمد محمود حسين علي الجحيشي  ١١
 االول ٧١،٥٦١ خالد محمود احمد خلف الشرابي ١٢
 االول ٧١،٢٥٣ بالل عبو عيدان محمود المعماري ١٣
 االول ٧١،٠٤٢ الل محمد عبد اهللا الهمونديشامل ج ١٤
 االول ٦٩،٥٠١ عمار ممتاز علي عبود العالف ١٥
 االول ٦٨،٩٤٥ سماح محمود ناصر حسين الجبوري ١٦
 االول ٦٨،٢١ انتصار ذنون دعي علي الحديدي ١٧
 االول ٦٧،٦٥ عبد اهللا فتحي حسن عبد اهللا البدراني ١٨
 االول ٦٧،٣١٢ سجى فوزي شهاب احمد البني ١٩
 االول ٦٧،٣٠٨ محمد عبد الرحمن رجب حسين التكريتي ٢٠
 االول ٦٦،٩٩٩ نجالء علي مصطفى امين الكيالني ٢١
 االول ٦٦،٩٠ همسة مظفر اسعد محمد النعيمي ٢٢
 االول ٦٦،٥٧٩ دعد رافع طاهر رؤف دالل باشي ٢٣
 االول ٦٥،٩٩٨ رغد موفق عبد الحميد جاسم الحليم  ٢٤
 االول ٦٥،٧٨٩ م عزيز محمود ابراهيم السالم اآر ٢٥
 االول ٦٥،٤٢ شيماء محمد عبد الفتاح يوسف المالح ٢٦
 االول ٦٤،٧٢٤ نور هاني سالم علي العلوش ٢٧
 االول ٦٤،٦٧٧ بهجت شاآر مجيد سيفو  ٢٨
 االول ٦٣،٦٢٢ محمد علي احمد خلف الجبوري  ٢٩
 االول ٦٣،٥٦٢ احمد ابراهيم محمود علي الحيالي ٣٠
 االول ٦٣،٥٥١ بشار هاشم فرحان محمد النعيمي ٣١
 االول ٦٣،٥٠٦ صدام يوسف علي محمد المولى ٣٢
 االول ٦٢،٦٩ نضال يونان توما يونان العقرواي ٣٣



 
 

 االول ٦٢،٥٦ شعبان باقي رشيد علي الريكاني ٣٤
 االول ٦٢،٢١٣ سليمان سعيد حسن موسى المزوري ٣٥
 االول ٦١،٨٤٢  عبد الهادي الجبوريفراس احمد عبد اهللا ٣٦
 االول ٦١،٦٤ صدقي محمد سليمان ياسين الدوسكي ٣٧
 االول ٦١،٣٣٦ شيماء سعيد داود عبد الرحمن القزاز ٣٨
 االول ٦١،١٧٦ انتصار اديب ميخائيل بطرس العقراوي ٣٩
 االول  ٦٠،٨٦٥ نجاح يحيى قاسم حسين الجبوري  ٤٠
 االول ٦٠،٨١١ ليمي يسرى خلف محمد زآور الد ٤١
 االول ٦٠،٦٦٨ الطيف عليوي حلومطران الشمري  ٤٢
 االول ٦٠،٦٠١ صفاء طالب يونس مصطفى الجادرجي  ٤٣
 االول ٦٠،٢١ نشوان زهير عبداهللا محمد الشهواني ٤٤
 االول ٥٩،٥٨٦ بشرى يوسف بشير نعومي عسكر ٤٥
 االول  ٥٩،٢٠٥ ازهر عبدالعزيز هاشم  سليم النعيمي ٤٦
 االول ٥٨،٦٣٦ خالد نايف محمد سليمان الصميدعي ٤٧
 االول ٥٨،٠٤٩ فراس فاروق فتحي فرحان الجبوري  ٤٨



 الفرنسي:                         القسم   اآلداب: الكلية                الموصل: الجامعة 
 

  بكالوريوس:                 الشهادة       صباحي: الدراسة 
  

  ٢٢/٦/٢٠٠٠ في ٥٠٦١:   رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٠-١٩٩٩  :  سنة التخرج 
  

 الدور الدرجة االسم الثالثي ت
   داخل القطر ٩١٫٦١٩ دارا حسن طه حسن  ١

  خارج القطر٩١٫٥٣٩
 األول

 األول  ٧٢٫٧٢٩ قيس سعد اهللا يعقوب جرجيس  ٢
 األول ٧٢٫١٤٦ آوثر عبد المجيد أحمد خليل  ٣
 األول ٧١٫٧٣٤ ي سعد ساجد فتاح عل ٤
 األول ٧١٫٦٢٢ خلف محمد حسين دوري  ٥
 األول ٧٠٫٤٩٥ مثنى عويد شبيب عبد اللطيف  ٦
 األول ٧٠٫٢٨٢ فداء افريم بونا عكونا  ٧
 األول ٦٨٫٦ صفوان عبد الحميد محمد محمود  ٨
 األول ٦٨٫٤٢٧ عدي عبد الجبار محمود علي ٩
 األول ٦٦٫٦٤١ هيثم عزيز محي الدين جانكير ١٠
 األول ٦٦٫٤٤٩ بسام حميد فرج رعين  ١١
 األول ٦٥٫٧٩٢ علي عزيز محمود مخيلف ١٢
 األول ٦٤٫٥٤٨ عطاء طوبيا دنحا هرمز  ١٣
 األول ٦٤٫٤٣٣ وعد اهللا غانم حامد حمود ي ١٤
 األول ٦٤٫٢٧٦ إيمان سالم جاسم محمد  ١٥
 األول ٦٣٫٤٣٤ عمر نامق نوري مخيلف ١٦
  األول ٦٢٫٠٤٢  محوسعاد أحمد علي  ١٧
  األول ٦١٫٩٩٥ محمد عبد اهللا حسن علي   ١٨
  األول ٦١٫٤٧٤ ندى حسين رمضان حسين   ١٩
  األول ٦١٫٤١١ شعالن نواف ياسين يونس   ٢٠
  األول ٦١٫٣٦ داليا منير داؤد سليمان   ٢١
  األول ٦٠٫٧٩٦ سنحاريب بنيامين أوديشو داؤد   ٢٢
  األول ٥٩٫٥٠٣ ضحى محمد إبراهيم فاضل   ٢٣
  األول ٥٩٫٤٤٢ لبنى مظفر يونس غزال   ٢٤
  األول ٥٨٫٨٨١ مرفت عبد الكريم نصيف جاسم   ٢٥
  األول ٥٨٫٨٦٥ سرى سالم أحمد مصطفى   ٢٦
  األول ٥٨٫٧٩٨ عقيل علي حسين علي   ٢٧
  األول ٥٨٫٣٧ ماجد مؤيد سالم عبد اهللا   ٢٨
  األول ٥٧٫٧٦٩ هالة خليل علي مصطفى   ٢٩
  األول ٥٧٫٥٨٦ ميد أحمد سامي أحمد ح  ٣٠
  األول ٥٧٫١٨٨ صبيحة رمضان هالل محمد  ٣١
  األول ٥٦٫٤٦٤ فهمي عبد اهللا محمد خلف   ٣٢
  األول ٥٥٫٩٨ عادل حسن رشيد أحمد   ٣٣
   ٥٥٫٨٩٥ حازم حسن علي حسن  ٣٤



  اللغة اإلنكليزية:                  القسم   اآلداب: الكلية                الموصل: الجامعة 
  

  بكالوريوس:                                       الشهادة       صباحي: الدراسة 
  

  ٢٢/٦/٢٠٠٠في ٩/٣٣/٥٠٦١:     رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٠-١٩٩٩: سنة التخرج 
  

  الدور  الدرجة  االسم الثالثي  ت
  األول  ٨٥،٨٧١  اشراق فائز فتح اهللا عبدالرحيم .١
 األول  ٧٨،٠٥٤   اسراء هشام محمد عبد القادر .٢
 األول  ٧٧،٤٩٣  احمد سالم خضر علي                  .٣
 األول  ٧٤،٧١٥  الهام محمد نوري جرجيس      .٤
 األول  ٧٠،٦٣٣  سجى عبدالخالق ايوب  .٥
 األول  ٦٨،٤٣٥ غادة منصور رشدي حامد    .٦
 األول  ٦٨،٢٣٦  ريم جورج حنا روفائيل  .٧
 ألولا  ٦٧،٥٤٣  ابتهال سناء اهللا صالح حسين  .٨
 األول  ٦٧،٢٩٢  جيتا حورج يقوب حنا  .٩
 األول  ٦٧،٠٢٨  سوزان نيسان اسحاق يعقوب.١٠
 األول  ٦٦،٦٦١  مها عبدالواحد عيسى سعد.١١
 األول  ٦٥،٦٧٧  اسماء رياض محمود داؤد.١٢
 األول  ٦٥،٢٨٩  زاهدة عبداهللا احمد عبدو.١٣
 األول  ٦٤،٩٥٦  احمد جمال رؤوف غفور .١٤
 ولاأل  ٦٤،٤٩٦  اياد محمد بشير .١٥
 األول  ٦٣،٣٢٥  وجدان خلف علي محمد .١٦
 األول  ٦٢،٠٢٩  آفاح عبد جاسم المالكي .١٧
 األول  ٦٠،٧٨٤  فرح ياسين عبداهللا احمد.١٨
 األول  ٦٠،٧٧٢  سامي عبداهللا نجم عبداهللا .١٩
 األول  ٦٠،٦٨٤  شيماء يوسف محمد صالح .٢٠
 األول  ٦٠،٣٩٥  سامر نيازي موسى موسى.٢١
 األول  ٦٠،٢٦١  رنا سعداهللا ناصر بطرس .٢٢
 األول  ٥٩،٨٧٢  سوزان وديع سعيد سلمو.٢٣
 األول  ٥٩،٠٩٧  سبهان جاجان طوآان ثلج .٢٤
 األول  ٥٨،٩٤٢  فارس عودة موسى .٢٥
 األول  ٥٨،٧٨٥  بشير فاضل بشير يونس.٢٦
 األول  ٥٨،٧٠٦  ايفان الياس اسحق صوموا .٢٧
 األول  ٥٨،٤٠٦  سحر تحسين علي محمود .٢٨
 األول  ٥٨،٢٠٦  سعد سالم الياس اسود .٢٩
 األول  ٥٦،٣٧٩  جمعة عبدالرحمن محمد امين.٣٠
 األول  ٥٦،٠٨٤  داليا ناطق طاهر محمد .٣١
 األول  ٥٢،٢٠٨  سمية طارق محمود حسين.٣٢

  



  
  اسالمي/ اآلثار:                      القسم   اآلداب: الكلية           الموصل: الجامعة 

  
  بكالوريوس:         الشهادة                                     صباحي: الدراسة 

  
       ٢٠٠٠ /٦ / ٢٢  في ٥٠٦١رقم:  رقم وتاريخ األمر الجامعي      ٢٠٠٠ /١٩٩٩سنة التخرج   

  
  

  الدور  الدرجة  االسم الثالثي  ت
  األول  ٧١٫٦٧  محمد يحيى محمد  ١         

 األول  ٧٠٫٥٧  روخوش رسول عزيز ٢
 األول  ٦٩٫٧٣  خالد حسين محمد ٣

 األول  ٦٧٫٢٠  اشتي روبتيان امين ٤         
 األول  ٦٣٫٧٢  جمان عبداهللا ابراهيم ٥         
 األول  ٦٣٫٥٧ فاضل صالح فاضل ٦         



  القديم/ اآلثار:                              القسم  اآلداب: الكلية                الموصل: الجامعة 
  

  بكالوريوس:                       الشهادة                       صباحي: الدراسة 
  

       ٢٠٠٠   / ٦  /٢٢  في  ٥٠٦١رقم وتاريخ األمر الجامعي  رقم٢٠٠٠ /١٩٩٩سنة التخرج   
  

  الدور  الدرجة  االسم الثالثي  ت
  األول  ٨٥٫٢١  هيفاء احمد عبد  ١
 األول  ٨٥٫١٢  ليال خليل اسماعيل  ٢
 األول  ٨٤٫٩٥  عثمان غانم محمد  ٣
 األول  ٨٣٫٧٠  د عائد محمدسعا  ٤
 األول  ٧٤٫٩٥  بشار علي درعان  ٥
 األول  ٧٤٫٨٠ نافع حسو محمد  ٦
 األول  ٧٠٫١٩  منذر علي قاسم  ٧
 األول  ٦٩٫٣٧  عبد الستار احمد حسين  ٨
 األول  ٦٩٫٢٦   أحمود احمعبدا هللا  ٩
 األول  ٦٥٫٦٤   جدوع حميدعبدا هللا ١٠

 



  الفلسفة:                         القسم   اآلداب: الكلية                الموصل: الجامعة 
  

  ريوسالوبك:   الشهادة                                                صباحي: الدراسة    
  

  ٢٢/٦/٢٠٠٠ في     ٥٠٦١   :    رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٠ -١٩٩٩:سنة التخرج 
  

  الدور  الدرجة  االسم الثالثي  ت
  األول  ٨٢,٤٠٧  ؤد سليمأحمد ناظم دا   .١

 األول  ٧٨,٢٧٣  أنعام محمود حمه امين   .٢

 األول  ٧٨,١٧٥  ايمان ضاحي نجم محمد   .٣

 األول  ٧٧,٩٩٨  اسراء عبد المحسن هاشم زبون   .٤

 األول  ٧٥,٧٦٤  حال ازهر عبد مجيد   .٥

 األول  ٧٣,٢٣٦ درين كمال عز الدين فتاح   .٦

 األول  ٧٢,٦٤  هجران عبد االله أحمد عزيز   .٧

 األول  ٧٢,٣٩٦  لو خشان حسنأفراح كي   .٨

 األول  ٧١,٣٥  بدوية خلف مجالع علي   .٩

 األول  ٦٩,٧٠٨  مصعب عبد الكريم محمود عبد الرحمن .١٠

 األول  ٦٩,٥٩٨  شيماء غانم مجيد كريم .١١

 األول  ٦٨,٩١٥  علي عبد المحسن يونس سعيد .١٢

 األول  ٦٨,٥٤٦  مازن محسن مصطفى حسن .١٣

  األول  ٦٧,٧٦٢  محمد حازم أحمد مرزه .١٤

 األول  ٦٧,٥٦  باس خلف علي محمدع .١٥

 األول  ٦٦,٨٨١  الياس خضير أحمد خليف .١٦

 األول  ٦٦,٨٠٧  وعد سامي محمود حمادة .١٧

 األول  ٦٣,٤٩٨  حسين ذنون سليم محمد .١٨

 األول  ٦٢,٨٥٩  محمد كالو خلف علي   .١٩
  



  المعلومات والمكتبات: الموصل                                                            القسم : الجامعة 
  

  البكالوريوس: الدراسة الصباحية                                                                 الشهادة 
  

  ٢٢/٤/٢٠٠٠ بتاريخ ٥٠٦١    رقم وتاريخ األمر الجامعي عدد ٢٠٠٠ – ١٩٩٩: سنة التخرج  
  

 الدور المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 األول ٨٦,٥٥ دالقادر أحمد الخيرو رفل نزار عب ١

 األول ٨١,٥٢ اواز حكمت محمد علي طه المزوري  ٢

 األول ٧٩,٤٣ أمثال شهاب أحمد حمودي الحجار  ٣

 األول ٧٣,٦٤١أردني/محمد علي محمد المصطفى العودات  ٤

 األول ٧١,١٥ عبدالرحيم يحيى قاسم محمد البكان  ٥

 األول ٦٩,٤٥ فرقد داخل هيل سلوم الجياش ٦

 األول ٦٧,٤٣ بسام محمد عبد الجبوري  ٧

 األول ٦٧,٤٣ عبدالكريم أبراهيم علي حسين الطائي ٨

 األول ٦٦,٣٥ ثناء أحمد عطااهللا محمد الجبوري  ٩

 األول ٦٣,٢٢ أحمد رمضان محمد الجبوري  ١٠

 األول ٦٠,٩٢ جاسم محمد علي جديع الجبوري  ١١
  
  





الموصل: الجامعة  اآلداب   :       الكلية                  اللغة العربية:  القسم             

صباحي    : الدراسة  بكالوريوس:  الشهادة                                                             

 ١٩/٩/٢٠٠٠في   ) ٨٠١٠(  بموجب األمر الجامعي المرقم ٢٠٠٠ -١٩٩٩: سنة التخرج 

                

  

    

 الدور الدرجة االسم الثالثي ت

 الثاني ٧٩،٩٦٧ محمد عصمان علي حامد بني صخر  ١

 الثاني ٧٠،٩٥٨ قيس عباس حسين علو ٢

 الثاني ٧٠،٦٢ علوان عجيل خطاب سلطان البو شمال  ٣

 الثاني ٦٩،١٧٤ صالح الدين احمد عمر مرزا ٤

 الثاني ٦٨،٨٧٨ مجيد رمضان حسين العبد اهللا  ٥

مان خلف محمد الجبوري محمد عث ٦  الثاني ٦٥،١١٦ 

 الثاني ٦٤،٣٨٤ علي حسين كاظم حسين المراد ٧

 الثاني ٦٤،٣٠٥ عبد الكريم حسن عالوي عبد الرحمن العلو  ٨

 الثاني ٦٢،٥٠٧ عبد المعين تحسين سهيل نجم الصميدعي  ٩

 الثاني ٦٢،٢٦٥ صباح نصيف جاسم فياض الجبوري  ١٠

لمولى عكرمة عبد حمدون ا ١١  الثاني ٦١،٠٤١ 

 الثاني ٦٠،٢٧٧ صالح ابراهيم عبد اهللا فرحان الراشدي  ١٢

 الثاني ٦٠،٢٠٧ ابراهيم محمد محمود دخيل الجبوري ١٣

 الثاني ٦٠،٠٩٩ محمد احمد سماق هليش الجبوري  ١٤

 الثاني ٥٩،٣٤٦ واثق يوسف محمد محسن الجبوري ١٥

 الثاني ٥٥،٨٩٨ هيثم جهاد عبد اهللا عواد الجبوري  ١٦



 
  علم االجتماع: اآلداب                    القســـم : الموصـل                           الكلية : الجامعة 

  
  بكالوريوس: الصباحية                                                                الشهـادة : الدراسة 

  
  ١٩/٩/٢٠٠٠في٨٠١٠:الثاني  رقم و تأريخ األمر الجامعيالدور ٢٠٠٠ -١٩٩٩: سنة التخرج

  
 الدور الدرجة االسم الثالثي ت
 الثاني ٧٥و٦٩١ خالد مخلف سويد .١
 الثاني ٧٣و٢٠١ حميد يونس بكتش .٢
 الثاني ٦٩و٠١٢ حيدر قاسم رشو.٣
 الثاني ٦٨و٣٨٨ بسام حسن محمود.٤
 الثاني ٦١و٥٢٤ محمد غانم حسين .٥
 الثاني ٦١و٣٥٧  ابراهيم محمد حمزة.٦
 الثاني ٦٠و٧١٤ رضوان اآرم عبد الرحمن .٧
 الثاني ٥٩و٤٠٥ محيي الدين محمد امين .٨
 الثاني ٥٨و٨٢١ نبيل عبد الكريم احمد .٩
 الثاني ٥٨و٧٩٢ محمد آمال عبد اهللا .١٠
 الثاني ٥٨و٢٧٨ محمد اسماعيل ابراهيم .١١
 الثاني ٥٧و٧١٤ صالح عبد عطااهللا .١٢
 الثاني ٥٧و٥١٤ محمد شريف موسى .١٣
 الثاني ٥٧و٤١٢ مازن حسن موسى .١٤
 الثاني ٥٥و٣٠٣ علي هاشم عبد اهللا .١٥
 الثاني ٥٤و٩٣٠ منى مجيد رفو .١٦
 الثاني ٥٤و٧٨٢ احمد فتحي احمد .١٧
 الثاني ٥٤و١٥٦ نوفل احمد عبد القادر .١٨

  
 
 



  التاريخ:           القسم اآلداب            :الموصل                              الكلية: الجامعة
  

  سبكالوريو:صباحي                                                 الشهادة :الدراسة 
  

  ١٩/٩/٢٠٠٠ في ٨٠١٠:   رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٠-١٩٩٩:سنة التخرج
  
  الدور   الدرجة  االسم الثالثي   ت
 الثاني  ٧٥،١٤٨  ياسر محمد حسين   ١
 الثاني  ٧٢،١٩٦  رجيس محمد احمد ج  ٢
 الثاني  ٧٠،٩٥٥  سطام عايد ثرثار  ٣
 الثاني  ٧٠،٤١٤  زياد احمد محمود   ٤
 الثاني  ٦٩،٣١١  صباح رجا جربوع   ٥
 الثاني  ٦٨،٦٥٣  احمد اسماعيل خليل   ٦
 الثاني  ٦٧،٠٤٧  منهل عبد الستار جاسم   ٧
 الثاني  ٦٦،٨٥  بسام وعداهللا يحيى   ٨
 الثاني  ٦٥،٨١٨  خضير حميد ترآي   ٩
 الثاني  ٦٥،٦١٢  حسن خطاب حمد عبداهللا  ١٠
 الثاني  ٦٥،٠٨٨  نادر حبيب متي   ١١
 الثاني  ٦٤،٩٦  محمود حميد جاسم   ١٢
 الثاني  ٦٣،٤١٩  موفق عبد الغني الياس   ١٣
 الثاني  ٦٢،٣٨٣  يونس بن ساسي تيليلي  ١٤
 الثاني  ٦٢،٤٢  مصطفى احمد شهاب   ١٥
 انيالث  ٦١،٣٦٢  وهبية محمد صالح   ١٦
 الثاني  ٦١،١٨٧  حمدوش صحن صلبي   ١٧
 الثاني  ٦١،٠٨٩  عيادة هليل متروك   ١٨
 الثاني  ٦٠،٦٣  نهاد سلمان  علي   ١٩
 الثاني  ٦٠،٠١٧  اسماعيل احمد منديل   ٢٠
 الثاني  ٥٩،٩٢٨  عبد الملك ناظم عبداهللا   ٢١
 الثاني  ٥٩،٦٨٩  علي حسن علي   ٢٢
 يالثان  ٥٨،٤٤٤  عبد الكريم احمد درب   ٢٣
 الثاني  ٥٨،٢٦٤  فردوس ذياب صالح   ٢٤
 الثاني  ٥٨،٢١٣  باسمة محمود محمد   ٢٥
 الثاني  ٥٧،٧١٥  طارق عبد اللطيف عبد اهللا   ٢٦
 الثاني  ٥٧،٥٦٢  احمد نايف نجم   ٢٧
 الثاني  ٥٦،٦٦١  حسن صفاء احمد   ٢٨
 الثاني  ٥٦،١٣  محمد صالح حسن   ٢٩

  



  الترجمة:         القسم                    اآلداب: الكلية     الموصل: الجامعة 
 

  بكالوريوس:                                          الشهادة       صباحي: الدراسة 
  

 ١٩/٩/٢٠٠٠ في ٨٠١٠:               رقم وتاريخ األمر الجامعي 1999-2000:سنة التخرج 

  

 الدور الدرجه االسم الثالثي ت
 الثاني ٦٣،٨٢٧ دانياحمد عباس سليمان احمد الحم ١
 الثاني ٦٣،٨٢٥ مدلول محمد يحيى المشعان الجحيشي ٢
 الثاني ٦٢،٨٩٢ اشرف سامي عبد اهللا محمد الشهواني  ٣
 الثاني ٦١،٧٨٩ عمار مؤيد عبد القادر امين الطائي ٤
 الثاني ٦١،٥٠٧ محمود ابراهيم حسن محمد المعماري ٥
 الثاني ٦١،١١ خليل تمر جردو قاسم الباباواني ٦
 الثاني ٦٠،٨٨ سنابل حازم غيالن فاضل المختار ٧
 الثاني ٥٩،٥٤٤  طارق محسن احمد فرحان الجميلي ٨
 الثاني ٥٩،٥٢٢ سعد عصام محمد عبد اهللا الكرآجي ٩
 الثاني ٥٩،٣٥٩ شيماء طلعت ابراهيم خليل الدباغ ١٠
 الثاني ٥٨،٩٣٨ جان يوسف يوحنا يوسف االسوتي ١١
 الثاني ٥٨،٦٢٨ بانيا ياقو يلدا البرواريداليا اس ١٢
 الثاني ٥٨،٥٩١ عمار عبد الهادي اسماعيل احمد االحمدي ١٣
 الثاني ٥٨،٤٣ اآرم محمد بشير مصطفى القصاب ١٤
 الثاني ٥٨،٣٩٨ مياده وليد عبد علي النعيمي ١٥
 الثاني ٥٨،٢٧٥ عثمان عباس محمد صالح اسماعيل النعيمي ١٦
 الثاني ٥٨،٢٦٩ ف محمد العبيديازهار شيت خلي ١٧
 الثاني ٥٨،١٥٥ لؤي هاشم يونس عبد القادر الحاج قدو ١٨
 الثاني ٥٧،٩٧ بان حبيب فرجو بدروس فراج ١٩
 الثاني ٥٧،٩٠٤ غسان عيسى سعيد شيتو ٢٠
 الثاني ٥٧،٨٦٨ محمد طارق حسين قاسم المالح ٢١
 الثاني ٥٧،٥١٥ رضوان محمد شاآر محمود الطائي ٢٢
 الثاني ٥٧،٤٨٣ علي عصام جاسم داؤد الطائي ٢٣
 الثاني ٥٧،١٢ عبد الكريم تحسين سهيل نجم الدين الصميدعي ٢٤
 الثاني ٥٦،٨٦٦ محمد عايض سليمان علي الدويري ٢٥



 الفرنسي:                         القسم   اآلداب: الكلية                الموصل:  الجامعة 
 

  بكالوريوس:                الشهادة        صباحي: الدراسة 
  

  ١٩/٩/٢٠٠٠ في ٨٠١٠:   رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٠-١٩٩٩:    سنة التخرج 
  

 الدور الدرجة االسم الثالثي ت
 الثاني ٦٥٫٤٦ أميرة منير بطرس متي المتي ١
 الثاني ٦٠٫٠٠٦ وليد عواد حمدي رمثان مهيدي ٢
 الثاني ٥٩٫٣٢٢ بسمة عيسى قاسم محمد طنطور ٣
 الثاني ٥٨٫٧١٣ إبتسام أحمد محمود يحيى العبادي  ٤
 الثاني ٥٧٫٢٣٥ صفوان علي عباس سعد الخالدي  ٥
 الثاني ٥٥٫٨٦٣ نمير فرنسيس متي حنا شيتو ٦
 الثاني ٥٤٫٨٨ فارس سوريش ميخائيل شمعون ميخا ٧
 الثاني ٥٤٫٤٢٩ وسام سليمان داؤد شمعون السبتي ٨
 الثاني ٥٣٫٨٣٣ هر المطلكفواز فرحان ظا ٩

  
  
 
  
 
 
  



  اللغة اإلنكليزية:                  القسم   اآلداب: الكلية                الموصل:  الجامعة 
  

  بكالوريوس:                                       الشهادة       صباحي: الدراسة 
  

  ٢٠٠٠ /  ٩ /   ١٩  في  ٨٠١٠:رقم وتاريخ األمر الجامعي      ٢٠٠٠ -١٩٩٩: سنة التخرج 
  
  

  الدور  الدرجة  االسم الثالثي  ت
  الثاني  ٦٢،١٦١  زينب طلعت عزت فتاح  ١
 الثاني  ٥٨،٥١٦  عبد الحميد خليل محو   ٢
 الثاني  ٥٨،٤٦٩  اسراء خليل محمد جلو   ٣
 الثاني  ٥٨،٠٣١٨  محمد عبداهللا محمد علي   ٤
 الثاني  ٥٨،٠٣١  منى ذنون يونس عبداهللا   ٥
 الثاني  ٥٧،٩٦٠٥  مجيد محمد سليم شيماء  ٦
 الثاني  ٥٧،١٧٧  رواء محمود يونس احمد   ٧
 الثاني  ٥٦،٦٣٦  رواء رافع ايوب حسين   ٨
 الثاني  ٥٥،٨٨٠٦  محمد احمد سطام احمد   ٩
 الثاني  ٥٥،٥٦١٥  نائل عبد الكريم رضوان  ١٠
 الثاني  ٥٥،٤٢٤  عدنان عبد محمد صالح  ١١
 الثاني  ٥٤،٨١٠   حمود عبد المجيد حسن علي ١٢
 الثاني  ٥٤،٧٩٠  نوارة ياسين طه  ١٣
 الثاني  ٥٤،٧٠٧  مروان رمضان فائق  ١٤
 الثاني  ٥٤،٣٠٩  جمعة جاسم محمد الجبوري  ١٥
 الثاني  ٥٣،٥٨٩  لؤي عوني قاسم خضر  ١٦

 



  مي اسال/اآلثار: اآلداب                          القسم : الكلية              الموصل: الجامعة 
  

  بكالوريوس:                                       الشهادة       صباحي: الدراسة 
  

       ٢٠٠٠ /٩ / ١٩  في  ٨٠١٠رقم:   رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٠ /١٩٩٩سنة التخرج   
  
  الدور  الدرجة  االسم الثالثي  ت
  الثاني  ٧٣٫١٤  سلوان نجيب ابلحد  ١
 نيالثا  ٧٢٫٠٢  عامر زهير خليل  ٢
 الثاني  ٦٩٫٩٦  قيس عبد الرحمن ياسين  ٣
 الثاني  ٦٩٫٧٤  محمد عبد الكريم مصطفى  ٤
 الثاني  ٦٨٫٠٩  قيس عبد الكريم محمد  ٥
 الثاني  ٦٧٫٦٥ ياسر نوفل سعيد  ٦
 الثاني  ٦٥٫٧٣  فالح غضوي نومان     ٧
 الثاني  ٦٥٫٠٥  نبراس محسن حمودي   ٨
 الثاني  ٦٤٫٤٢  ياور شكورولي  ٩
 الثاني  ٦٣٫٥٦  م هجرصفوان اآر  ١٠
 الثاني  ٦٣٫٣٥  اراز جميل ابراهيم  ١١
 الثاني  ٦٣٫١٤  علي حاز ذنون  ١٢
 الثاني  ٦٢٫٨  هاشم عادل علي  ١٣
 الثاني  ٥٨٫٨٢  يونس عبد اهللا محمد  ١٤
 الثاني  ٥٧٫٧٢  قبيس حسام الدين عبد اللطيف  ١٥

 



  القديم/ اآلثار:         القسم                  اآلداب: الكلية              الموصل: الجامعة 
  

  بكالوريوس:                                       الشهادة       صباحي: الدراسة 
  

        ٢٠٠٠ /٩ / ١٩ في٨٠١٠رقم :   رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٠ /١٩٩٩سنة التخرج   
  

  الدور  الدرجة  االسم الثالثي  ت
  الثاني  ٧٣٫٠١  يسرى عوض عليان  ١
 الثاني  ٦٩٫٠٥  مين إبراهيم خلفأ  ٢
 الثاني  ٦٦٫٩١  إسراء عبد السالم مصطفى  ٣
 الثاني  ٦٥٫٥٧  هيثم احمد حسين  ٤
 الثاني  ٦٤٫٦  فواز عبد الرضا عبدا هللا  ٥

 
 
 



  الفلسفة:                         القسم   اآلداب: الكلية                الموصل: الجامعة 
  

  ريوسالوبك:        الشهادة                صباحي: الدراسة 
  

  ١٩/٩/٢٠٠٠ في  ٨٠١٠    :    رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٠ -١٩٩٩: سنة التخرج 
  

  الدور  الدرجة  االسم الثالثي  ت
  الثاني  ٥٥,٣٠٩  صدام محمد علي مختار فتحي العباسي  ١

 



  
  

  المعلومات والمكتبات :          القسم الموصل                                                   : الجامعة 
  

  البكالوريوس : الدراسة الصباحية                                                                 الشهادة 
  

  ١٩/٩/٢٠٠٠ بتاريخ٨٠١٠    رقم وتاريخ األمر الجامعي عدد ٢٠٠٠ – ١٩٩٩: سنة التخرج  
  

  
 ورالد المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني  ٥٩,٨٢ رفل خالد حسين علي الحمندي  ١
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  


