


  اللغة العربية : اآلداب                القسم : الموصل                     الكلية : الجامعة 

  البكالوريوس: الصباحية                                                  الشهادة : الدراسة 

  ١/٧/٢٠٠٢ في ٦٥٢٠ بموجب األمر الجامعي المرقم ٢٠٠٢-٢٠٠١: سنة التخرج 

  الدور  الدرجة   ماالس  ت

  األول   ٨٥،٤٥٤  سليمان علي احمد عمر جنابي   ١

 األول  ٨٣،٨٥٤  عمر خليل حمدون حسن الهاشمي   ٢

 األول  ٨٢،١٢٧  حيدر خليل اسماعيل علي الخالدي   ٣

 األول  ٨١،٨٢٩  شيماء احمد محمد احمد البدراني   ٤

 األول  ٨١،٦٧٤  عصام احمد حسون علي الصالح   ٥

 األول  ٧٩،٤٩٦   حسون عجاج اللهيبي إسماعيل خليل  ٦

 األول  ٧٨،٤١٧  احمد عباس داؤد سليمان العبوك   ٧

 األول  ٧٨،٢٦٨  حسام حنش عبد اهللا عبد الطائي   ٨

 األول  ٧٧،٧٨٢  محمد حسين محمود حسن العبيدي   ٩

 األول  ٧٧،٧٧٠  منال خليل احمد شمو الفضلي   ١٠

 األول  ٧٦،٧٣٣  عبد المحسن محمود احمد جبر الجبوري   ١١

 األول  ٧٦،٥٧٤   كماش آلاحسان محمد علي احمد   ١٢

 األول  ٧٦،٥٣٣   وهب آلنافع محمد غائب مصطفى   ١٣

 األول  ٧٥،٨٨٨  اكرم حازم محمد بشير الحديدي   ١٤

 األول  ٧٥،٥٢٣  آالء احمد حسن حسان الشاكر   ١٥

 األول  ٧٥،٠٤٨   حمو آلبشير جاسم احمد قدو   ١٦

 األول  ٧٤،٩٤٥   الحمداني إبراهيمفارس ياسين محمد   ١٧

 األول  ٧٤،٤٨٤  صالح وسمي مهاوش سالم المرسومي  ١٨

 األول  ٧٤،٤٧٧  عطية عبد اهللا محمد جزاع الجبوري   ١٩

 األول  ٧٤،٢٣٧  محمد شريف احمد سلطان البو شمال   ٢٠

 األول  ٧٤،١٢٥   احمد رجب الحيالي دحال محم  ٢١

 األول  ٧٣،٩٤٦  عزاوي علي مال اهللا خليل عبد الرزاق ال  ٢٢

 األول  ٧٣،٩١٢  حنان طلعت فائق مصطفى هوار اغا   ٢٣

 األول  ٧٣،٨٣٥  عدنان صالح احمد محمد العكيدي   ٢٤

 األول  ٧٣،٣٣٧  احمد غني خليل إبراهيم ألعبيدي   ٢٥

 األول  ٧٣،٢٩٣  شهير عبد الغني محمد صالح العكيدي   ٢٦



 ولاأل  ٧٢،٤٥٤  هند مزعل شهاب احمد البدراني   ٢٧

 األول  ٧٢،١١٦  ناصح عبد اهللا حمو عبد اهللا الزيداني   ٢٨

 األول  ٧١،٨٦٨  ماجد مطر عبيد حدب الحدب   ٢٩

 األول  ٧١،٢٨٤  دلي عبيد عيسى جاسم الجبوري   ٣٠

 األول  ٧١،٠٥٦  عبير ناجي نجيب موسى الحديدي   ٣١

 األول  ٧٠،٥٨٧  طه محمد شاكر احمد الهاللي   ٣٢

 األول  ٧٠،٤٤٨  يد كاكي حميد مجيد حميد مج  ٣٣

 األول  ٧٠،٣٣٩  معن وعد اهللا قاسم يحيى البديع   ٣٤

 األول  ٧٠،٢٢٤  محمد طه عبد المعين ذنون اليونس   ٣٥

 األول  ٧٠،٢٠٥  اللهيبي احمد عبود عزيز جلعوط   ٣٦

 األول  ٧٠،١٧٨  عبد الخالق فرحان علي آل حمو الخاتوني   ٣٧

 األول  ٧٠،١٤٨   سراء ياسين داود معاضيد العاضيدي  ٣٨

 األول  ٦٩،٦٧١  سعاد حنش محمد عطيوي العطيوي   ٣٩

 األول  ٦٩،٥٩٠  فالح محمد محمود حمدون الجدوع   ٤٠

 األول  ٦٨،٩٤٧  عبد المنعم محمود محمد عبد الحي   ٤١

 األول  ٦٨،٩٣٨  فواز حمو خليل حمو اليتيم   ٤٢

 لاألو  ٦٨،٧٦٨  إسراء عبد القادر إبراهيم إسماعيل النعيمي  ٤٣

 األول  ٦٨،٧٥٢  عماد شحاذة صعب حسن العبيدي   ٤٤

 األول  ٦٨،٧٢٣  قصي رمزي احمد عبد القادر ال سلي   ٤٥

 األول  ٦٨،٥٧٥  احمد إبراهيم احمد مصطفى المشهداني   ٤٦

 األول  ٦٧،٦١٣  أسامة سالم سليمان مصطفى السويدي   ٤٧

 األول  ٦٧،٥٩١  علية قاسم محمد سلطان العمري   ٤٨

 األول  ٦٧،٣٤٤   حميد يوسف محمد العبيدي عبد اهللا  ٤٩

 األول  ٦٧،٢٢٤  صالح موسى صالح حماش الجبوري   ٥٠

 األول  ٦٧،١٤٨  عمر سالم احمد يوسف العباسي   ٥١

 األول  ٦٦،٤١٠  فؤاد اسماعيل محمد عبد القادر   ٥٢

 األول  ٦٦،٢٧٥  أغصان نور الدين هادي محمود ألنعيمي   ٥٣

 األول  ٦٦،١٥٣  النعيمي زبيدة احمد جرجيس نوري   ٥٤

 األول  ٦٦،٠٤١  معاذ زينل علي عبد اهللا ذو الفقار   ٥٥

 األول  ٦٥،٩١٣  مؤيد مجبل احمد عشم الجبوري   ٥٦



 األول  ٦٥،٩٠٨   خالد سليمان الجماس ممحمد هاش  ٥٧

 األول  ٦٥،٤١١  حسن قاسم غائب حيدر النعيمي   ٥٨

 األول  ٦٥،٢٢٤  ندى محمد عباس علي الجوالق   ٥٩

 األول  ٦٥،٠٧١  ي نحيدر محمد خالوي مشير الزركا  ٦٠

 األول  ٦٤،٥٠٠  احمد غانم جرجيس عبد اهللا المريومة   ٦١

 األول  ٦٤،٣٠٩  ايمان فؤاد احمد جواد القيسي   ٦٢

 األول  ٦٣،٩٣٣  مؤيد اسماعيل محمد شاوش الدليمي   ٦٣

 األول  ٦٣،٨٢٣  رياض حازم صالح محمد الحمداني   ٦٤

 األول  ٦٣،٢٧٨  ضل فتحي الحيالي عمار احمد فا  ٦٥

 األول  ٦٣،٢٤٧  ابراهيم عبد اهللا كعود حماد الخفاجي   ٦٦

 األول  ٦٣،٠٢  صالح العبيدي احمد علوان عطية   ٦٧

 األول  ٦٢،٩٠٣  محمد ابراهيم ادريس جرجيس النعيمي   ٦٨

 األول  ٦٢،١٨٦   مجيد محمد حشكو معبد الماجد ابراهي  ٦٩

 األول  ٦١،٩٥٧   الطائي نيان محمد حسين شهراد  ٧٠

 األول  ٦١،٦٨٢  محمود محمد راوي احمد الجبوري   ٧١

 األول  ٦٠،٩٤٤  محمد خلف سلطان حمادي الجبوري   ٧٢

 األول  ٦٠،٦٠٩  صبري عز الدين امين احمد العبادي   ٧٣

 األول  ٦٠،٢٦٥  احسان سالم محمد علي السياف   ٧٤

 لاألو  ٦٠،١١٢  عصام يحيى حامد محمود الحديدي   ٧٥

 األول  ٦٠،٠٥٣  علي النوراوي نديم يونس خضر   ٧٦

 األول  ٥٩،٨٩٦  نورس جاسم محمد جاسم الحمداني  ٧٧

 األول  ٥٩،٣١٨  طارق حسين علي هالل النعيمي   ٧٨

 األول  ٥٩،١٠٦  زينب حسن حسين اهللا داد الدلولي   ٧٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  علم االجتماع: اب                    القســـم اآلد: الموصـل                           الكلية : الجامعة 
 

  بكالوريوس: الصباحية                                                                الشهـادة : الدراسة 
  

  ١/٧/٢٠٠٢في٦٥٢٠:رقم و تأريخ األمر الجامعي                   ٢٠٠٢ -٢٠٠١: سنة التخرج
  
 الدور الدرجة االسم الثالثي ت

 األول ٦،٧٨ غادة علي سعيد اسماعيل .١
 األول ٤٨٤،٧٧ قصي رياض آنعان .٢
 األول ٤٦٩،٧٦ ايفيت جميل آورآيس.٣
 األول ١٨١،٧٢ خالد عثمان محمد .٤
 األول ٣٢٤،٧١ عبد الرزاق صالح محمود .٥
 األول ٠٢٩،٦٩ ايناس محمد عزيز .٦
 األول ٩٨١،٦٨ احمد عبد هالل .٧
 األول ٢٤٧،٦٦  خالد قدوري احمد.٨
 األول ٥٠٤،٦٥ صدام حسين علي .٩
 األول ٠٢٢،٦٥ فتح اهللا حازم فتحي .١٠
 األول ٠١٤،٦٥ بيداء عبد الرحمن محمد .١١
 األول ٠٥١،٦٤ احمد مال اهللا شهاب .١٢
 األول ٦٧٩،٦٣ وليد خالد عبد .١٣
 األول ٠٧٤،٦٣ علي صالح قاسم .١٤
 األول ٠٠٦،٦٣ ازهار فوزي فاضل .١٥
 األول ٦٨٣،٦١ الهادي صالح احمد عبد .١٦
 األول ٤٥٦،٦١ محمد عبد الرزاق فتح اهللا .١٧
 األول ٦١٣،٦٠ ابراهيم ماميق سلطان .١٨
 األول ٥٦٤،٦٠ لمياء فتحي محمود.١٩
 األول ٩٩٤،٥٩ نزار محمد ناصر .٢٠
 األول ٤١٨،٥٩ خليل ابراهيم حسين .٢١
 األول ١٦٩،٥٨ صهيب خليف محمد .٢٢
 ألولا ٢٩١،٥٧ طلعت أسد فتحي .٢٣

  



  التاريخ:اآلداب                       القسم :الموصل                              الكلية:الجامعة
  

  سبكالوريو:صباحي                                                 الشهادة :الدراسة 
  

  ١/٧/٢٠٠٢ في ٦٥٢٠: رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٢-٢٠٠١:سنة التخرج
  
  الدور   الدرجة  سم الثالثي اال  ت
 االول  ٨١،٠٠٧  قيس فتحي احمد   ١
 االول  ٨١،٠٠٤  عبد الرزاق خلف محمد   ٢
 االول  ٧٩،٩٥  ذنون يونس ياسين   ٣
 االول  ٧٩،٣٣  عماد عبد العزيز يوسف   ٤
 االول  ٧٥،٨٦  محمد يوسف يونس   ٥
 االول  ٧٥،٥١  ايمان محمد فتحي   ٦
 ولاال  ٧٥،١٥  ابتسام محمد عيسى   ٧
 االول  ٧٥،١٣  فراس محمد حسين   ٨
 االول  ٧٤،٩٥  فتحي حسين سليمان   ٩
 االول  ٧٤،٤٤  نجالء سفيان احمد  ١٠
 االول  ٧٤،١٨  عمر عباس محمد   ١١
 االول  ٧٣،٢٤  ناظم عبد اهللا محمد   ١٢
 االول  ٧٣،١٨  جسام محمد عبد اهللا   ١٣
 االول  ٧٢،١٣  فادية احمد عبوش   ١٤
 االول  ٧١،٩١   اشواق سالم محمد  ١٥
 االول  ٧١،٤٥  محاسن وليد محمد   ١٦
 االول  ٧١،٢٣  اسراء صالح الدين محمد   ١٧
 االول  ٧٠،٥٥  نجالء فتحي محمود   ١٨
 االول  ٦٩،٧٩  رويدة سليم عثمان   ١٩
 االول  ٦٩،١٢  صفوان غازي وعد اهللا   ٢٠
 االول  ٦٩،٦  بسمان حازم صابر   ٢١
 االول  ٦٨،٩٩  ندى عز الدين طه   ٢٢
 االول  ٦٨،٩٣  عبد اهللا سلطان نزال   ٢٣
 االول  ٦٨،٨٩  رجاء يوسف حميد  ٢٤
 االول  ٦٧،١٤  عبد اهللا محمد احمد   ٢٥
 االول  ٦٦،٨٣  فاديه محمد صالح   ٢٦
 االول  ٦٦،٦٧  حسن خلف حسن  ٢٧
 االول  ٦٦،٢٣  ميسون محمد ضاهر   ٢٨
 االول  ٦٦،٢٢  توفيق آامل احمد   ٢٩
 االول  ٦٦،٠٣  ضياء عبد اهللا احمد   ٣٠
 االول  ٦٥،٧٩  علي شيت محمود   ٣١
 االول  ٦٥،٣٢  محمد الياس عواد   ٣٢
 االول  ٦٤،٨٤  سامي خليل ابراهيم    ٣٣
 االول  ٦٤،٧٢  آفاح حسن سليمان   ٣٤
 االول  ٦٣،٥٢  احمد هويدي وآاع   ٣٥
 االول  ٦٢،١٢  نشوان حامد حميد   ٣٦



 االول  ٦٢،٠٨  خالد صعب سبهان   ٣٧
 االول  ٦٢،٠٢  يل عبد اهللا رياض اسماع  ٣٨
 االول  ٦٠،٨٦  جمعة عاصي حسين   ٣٩
 االول  ٦٠،٦٤  حاتم ابراهيم احمد   ٤٠
 االول  ٦٠،٥٨  بشار جهاد جاسم  الدليمي   ٤١
 االول  ٦٠،٢٣  سراب شيبا توما   ٤٢
 االول  ٥٩،١٧  جاسم علي فرج   ٤٣
 االول  ٥٨،٥٥  آمال حميد خليل   ٤٤

  



  الترجمة:                القسم              اآلداب: الكلية                الموصل: الجامعة 
  

  بكالوريوس:        الشهادة                                       صباحي: الدراسة 
  

  ١/٧/٢٠٠٢ في  6520:  رقم وتاريخ األمر الجامعي             2001-2002: سنة التخرج 
 

 الدور الدرجة االسم الثالثي ت

 أألول ٧٨،٩٩٥ د طه ياسين حمش النعيميمحم ١
 أألول ٧٧،٢٣٦ ريحانة يونس عمر محمد المحمود ٢
 أألول  ٧٤،٣٣٤  ندى يوسف عزيز يوسف   ٣
 أألول  ٧٣،٩١١  وضاح رسول حسين مخلف البجاري   ٤
 أألول  ٧٣،٥٣٤  فواز محمد عبدة الخفاجي  ٥
 أألول  ٧٣،٥٢٣  غزوان وديع يعقوب متوآا  ٦
 أألول  ٧٢،٧٨٨   محمد سعيد الحسينينور مظفر حامد  ٧
 أألول  ٧١،٨٤٣  مازن آمال يوسف داؤد البازي  ٨
 أألول  ٧٠،٩١٢  سعد حازم عبد اهللا زيدان البكري   ٩
 أألول  ٧٠،١٧٠  احمد عبد االله مصطفى علي الحربي   ١٠
 أألول  ٦٩،٦٧٤  محمد يحيى محمد قاسم الهادي   ١١
 أألول  ٦٩،٠٢٢  هيبي  صفوان عبد الرحمن حميد عبد اهللا الل  ١٢
 أألول  ٦٨،٤٣٤  محمد يونس راشد بني عيسى  ١٣
 أألول  ٦٧،٨٢١  حيدر ياسين سيد خان يوسف  ١٤
 أألول  ٦٧،٧٧٤  احمد محمود محمد علي الجبوري   ١٥
 أألول  ٦٦،٩٩٩  ريم فاروق عبد المجيد ظاهر المرزوق   ١٦
 أألول  ٦٦،٩٨٣  عماد عبد الصمد يونس خلف الجبوري   ١٧
 أألول  ٦٦،٩٤٧  مد وليد حمدون جاسم الحمداني مح  ١٨
 أألول  ٦٦،٧٢١  فاتن محمد طليع يحيى الصفار   ١٩
 أألول  ٦٦،٧١١  جيمن عبد الرحمن شريف  معروف  ٢٠
 أألول  ٦٦،٢٩٤  نور عبد العزيز صالح البزاز   ٢١
 أألول  ٦٥،٩٥٢  رباح سليم عبدو آدي الحراقي  ٢٢
 أألول  ٦٥،٨٠٩  ومضان ترآي جواد عبود الجبوري  ٢٣
 أألول  ٦٥،٥٩٢  عبد القادر ابراهيم رمضان عزيز الصالح   ٢٤
 أألول  ٦٥،٠٧٠  علياء انس عبد المجيد عبد الهادي العمري   ٢٥
 أألول  ٦٤،٩٩٤  عزيزة فريق خليفة محمد البرواري   ٢٦
 أألول  ٦٤،٣٦٩  ستيفان يوئيل هاويل البازي  ٢٧
 أألول  ٦٣،٥٣٢  شيماء رشيد حمود رشيد المحمدي   ٢٨
 أألول  ٦٣،٣٦٥  عمر باسل محمود حميد الدباغ   ٢٩
 أألول  ٦٢،٩٥١  محمد عبد المجيد حسن علي الجبوري   ٣٠
 أألول  ٦٢،١٦٠  راوية عاآف عبد اهللا محمد البك   ٣١
 أألول  ٦١،٧٤٧  علي عبد الرحمن ابراهيم العودات   ٣٢
 أألول  ٦٠،٥٤٤  محمد نزار يونس محمود النعيمي   ٣٣
 أألول  ٦٠،٥٢٢  مت عبد القادر حسين البرزنجيغادة حك  ٣٤
 أألول  ٥٩،٥٦٢  احمد وائل حازم محمد العبادي   ٣٥



 الفرنسي:                         القسم   اآلداب: الكلية                الموصل: الجامعة 
  

  بكالوريوس:                 الشهادة       صباحي: الدراسة 
  

  ١/٧/٢٠٠٢ في ٦٥٢٠:  م وتاريخ األمر الجامعي    رق٢٠٠٢-٢٠٠١: سنة التخرج 
  

 الدور الدرجة االسم الثالثي ت
 األول ٨٦٫٦٨٥ أحمد حسن جرجيس مصطفى البياتي  ١
 األول  ٧٦٫٩٩٥ هبة قيس خليل مصطفى الصفاوي  ٢
 األول  ٧٥٫٩٧٥ فارس سمير آلو صفو بلولة  ٣
 األول   ٧٥٫٧٦٥ ثائر سعيد شجاع محمود الراشدي  ٤
 األول  ٧٣٫٩٨٢ بديعة هرمز سوالقا مين باآو  ٥
 األول  ٧٢٫٨٠٥ شيماء وليد حسن سلو الحمداني  ٦
 األول  ٦٧٫٠٨ احسان شريف حميد فتحي الصائغ   ٧
 األول  ٦٦٫٧٢ سهاد يوسف ججي بهنام عولو   ٨
 األول  ٦٥٫٠٦٥ عفاف محمد سلطان عبد اهللا العجيلي   ٩
 األول ٦٤٫٣٧٦ عثمان مثنى ابراهيم شهاب احمد ال  ١٠
 األول ٦٣٫٢ زينب ابراهيم محمد عثمان هفيرآي   ١١
 األول ٥٩٫٥١٥ بدران ابراهيم يونس آتو البدراني  ١٢

  



  اللغة اإلنكليزية:                  القسم   اآلداب: الكلية                الموصل: الجامعة 
  

  بكالوريوس:        الشهادة                                      صباحي: الدراسة 
  

  ٢٠٠٢ /٧ / ١  في   ٦٥٢٠رقم:   رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٢ /٢٠٠١سنة التخرج   
  

  الدور  الدرجة  االسم الثالثي  ت
  األول  ٨٧،٣١٣    محمد أشرف  رياض عبد اهللا .١
 األول  ٧٨،٤٤١  داليا  ديان نجيب عبد القادر .٢
 األول  ٧١،٤٢٩   يحيى قاسم رريم عبد الجبا .٣
 األول  ٧٠،٧٢٠  فلورا فصيح  خضر عولو .٤
 األول  ٦٩،٩٤١  أسماء ايوب احمد قاسم   .٥
 األول  ٦٩،٠١٥  جمعة حسينرهميلة عبد الستا .٦
 األول  ٦٧،٦٦٣  إبراهيم  خلف جديع جار .٧
 األول  ٦٧،٣٩٣  حسين علي محمد سليمان .٨
 األول  ٦٦،٠٤٤  منى محمد عبد الرزاق حميدي  .٩
 األول  ٦٥،٣٧١  بيرموسهدى إبراهيم محمد .١٠
 األول  ٦٥،٣٠٤  عمر محمد  حسين علي .١١
 األول  ٦٥،١٢٦  احمد عامر حسين إسماعيل.١٢
 األول  ٦٣،٢٩٨  مصطفى خليل إبراهيم  محمود .١٣
 األول  ٦٢،٦٨٣  احمد  خضر فاضل عبد.١٤
 األول  ٦٢،٥٠٧  شيماء زين  العابدين  حيدر حمادي .١٥
 األول  ٦٢،٤٩١  هالت صبحي رشيد عبد الهادي .١٦
 األول  ٦٢،١٩٤  محمد  خيري علي عبداهللا.١٧
 األول  ٦٢،١٣١  شذى قرياقوس آورآيس اوشانا .١٨
 األول  ٦١،٥٢٦  شاآر فرحان ياسين  جاسم .١٩
 األول  ٦١،٤٦٧  أسراء ازهر سعيد مصطفى.٢٠
 األول  ٦١،١٣١  أيمن يونس  حسين صالح.٢١
 األول  ٦١،٠٤٧  أمل محمد بهرام مصطفى.٢٢
 األول  ٦٠،٩٣٣  عمر ناصر محمد احمد .٢٣
 األول  ٦٠،٧١١  أسماء مؤيد رمضان مطر.٢٤
 األول  ٦٠،٢٤٦  نهرين بنيامين بنتو شمعون .٢٥
 األول  ٥٨،٩٠٢  شيماء يحيى ميكائيل احمد .٢٦
 األول  ٥٦،٦٤٢  بشرى عبد الكريم حميد أمين.٢٧
 األول  ٥٦،٥١٦   طه علي احمدمحمود عبد اهللا.٢٨

  
  
  



  اآلثار:                              القسم   اآلداب: الكلية                الموصل: الجامعة 
  

  بكالوريوس:                                       الشهادة       صباحي: الدراسة 
  

        ٢٠٠٢  /٧  / ١ في  ٦٥٢٠رقم :   رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٢ /٢٠٠١سنة التخرج   
  

  الدور  الدرجة  االسم الثالثي  ت
  األول  ٨٣٫٢٥٤  م حسينعلي ابراهي .٢٩
 األول  ٨٠٫٠٦٩  ابراهيم حسين حمد .٣٠
 األول  ٧٨٫٥٦٩  ئاري خليل آامل .٣١
 األول  ٧٨٫٠٣٨  يونس عثمان حسين .٣٢
 األول  ٧٧٫٧٠٩  عقيل عباس احمد .٣٣
 األول  ٧٦٫٣٨٨ وصال فيصل حمادي  .٣٤
 األول  ٧٤٫٩١٨  محمد فتحي حسين .٣٥
 األول  ٧٣٫٦٨٨  رامي عبد الكريم قاسم .٣٦
 األول  ٧٣٫٠٥٨  هبوهب اسماعيل و .٣٧
 األول  ٧٢٫١٤٦  شيماء موفق داؤد  .٣٨
 األول  ٧١٫٣١٦  ايمان هاشم سلطان .٣٩
 األول  ٧٠٫٥١٨  رآاد محمد محمود .٤٠
 األول  ٦٨٫٦٤٠  رعد سالم محمد .٤١
 األول  ٦٦٫٣٥٢  غسان مردي حجي .٤٢
 األول  ٦٦٫٠٣٢  خلف عيادة حلوس .٤٣
 األول  ٦٥٫١٣٦  عبد الخالق مرعي هايس .٤٤
 األول  ٦٤٫١٥٠  عماد حسين علي .٤٥
 األول  ٦١٫٩٩٢  فالح تمر  خضر .٤٦

 



  المعلومات والمكتبات : الموصل                                                            القسم : الجامعة 
  

  البكالوريوس : الدراسة الصباحية                                                                 الشهادة 
  

 بتاريخ ٦٥٢٠           رقم وتاريخ األمر الجامعي عدد ٢٠٠٢-٢٠٠١:لتخرج  سنة ا
١/٧/٢٠٠٢  
  
  

 الدور المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 األول ٨٤,٨ أردني / يحيى فازع سالم مروج .١

 األول ٨٢,٠٦٩ أردني / شادي رسالن أحمد .٢

 األول ٧٨,١ أردني/ كامل فوزي عيد كنعان .٣

 األول ٧٤,١٥٩  اردني /عروة محمد أرشيد .٤

 األول ٧٣,٥٤٥ اردني / زيد محمود محمد عبيدات .٥

 األول ٧١,٠١٢ محمد خالد عيسى آللشبول .٦

 األول ٦٩,٢١٨ عوني فراس عبد ربه الطراونه .٧

 األول ٦٧,٦٤٤ سنبلة عزيز شهاب .٨

 األول ٦٥,٥٣٧ أحمد جميل علي شرف .٩
  

  





  اللغة العربية : اآلداب                القسم :   الكلية الموصل                   : الجامعة 

  

  البكالوريوس: الصباحية                                                  الشهادة : الدراسة 

  
  ٢٩/٩/٢٠٠٢  في ١٠٨٨٨ :              رقم و تأريخ األمر الجامعي٢٠٠٢-٢٠٠١:سنة التخرج

  

  الدور  الدرجة   االسم  ت

  الثاني  ٦٦،٨٠٦  هدي صالح برغش سطم الشمري م  ١

 الثاني  ٦٦،٧٠٠  مطر محمد عبد الرحمن محمد الجبوري   ٢

 الثاني  ٦٤،٣٥٤  احمد حسن محمد عباش الجبوري   ٣

 الثاني  ٦٣،٧١٢  خلف علي صالح علي الجبوري   ٤

 الثاني  ٦٢،٨٨٥  ساقي حيدر عبد اهللا محمد السياف   ٥

 الثاني  ٦٢،٤٨٥  هيم الطحان محمد عبد الرحيم صالح ابرا  ٦

 الثاني  ٦٢،٠١٧  عصام علي مهدي موسى العساف   ٧

 الثاني  ٦٠،٩٦٤  صباح عبد اهللا محمد سليمان البرو  ٨

 الثاني  ٦٠،٧٥٦  رضوان عايد مولودمحمد الداؤدي   ٩

 الثاني  ٦٠،٣٣٦  ربيع قدوري عبد اهللا علي الحيالي   ١٠

 انيالث  ٥٩،٧٩٥  حسام عزت صالح خضر ال زمو  ١١

 الثاني  ٥٩،٣٣٧  محمد صفان شاكر محمود النعيمي   ١٢

 الثاني  ٥٩،١٣٤  اسالم محمد محمود عمر الزهيري   ١٣

 الثاني  ٥٨،٥٦٣  حكمت عباس يوسف عيسى العبيدي   ١٤

 الثاني  ٥٨،٤٦١  فراس حسن عبد الرخمن محمد الجبوري   ١٥

 الثاني  ٥٨،٤٤٣  داليا صباح عبد اهللا عثمان الشكرجي   ١٦

  



  علم االجتماع: اآلداب                    القســـم : الموصـل                           الكلية : الجامعة  
 

  بكالوريوس: الصباحية                                                                 الشهادة : الدراسة 
  

  ٢٩/٩/٢٠٠٢في   ١٠٨٨٨ :مر الجامعي رقم و تأريخ األ             ٢٠٠٢-٢٠٠١:سنة التخرج
  
 الدور الدرجة االسم الثالثي ت
 الثاني ٧٠٢،٦٨ احمد عباس حسن .١
 الثاني ٦٧و٣٤٦ ياسر عبد القادر سعيد .٢
 الثاني ٢٢٧،٦٥ حارث ناصر عبد .٣
 الثاني ٤٤٩،٦٣ مؤيد عمر صديق .٤
 الثاني ٧٣٨،٦٢ هالة شليمون آورآيس .٥
 الثاني ٢٦،٦٢ ابراهيم قاسم محمد .٦
 الثاني ٨٥٦،٦١ بشار خلف هالل .٧
 الثاني ٧١٧،٥٨ محمد مطر طه .٨
 الثاني ٩١٠،٥٧ فرح محمد ابراهيم .٩
 الثاني ٥٤٢،٥٦ هاشم محمد علي .١٠
 الثاني ٤٩٤،٥٤ خميس احمد عواد .١١
 الثاني ٤٥٠،٥٤ شهاب احمد اسماعيل .١٢
 الثاني ٢٣٩،٥٤ عامر سالم ذنون .١٣

 



  التاريخ:اآلداب                       القسم :                        الكليةالموصل      : الجامعة
  

  سبكالوريو:صباحي                                                 الشهادة :الدراسة 
  

  ٢٩/٩/٢٠٠٢ في ١٠٨٨٨: رقم وتاريخ االمر الجامعي ٢٠٠٢-٢٠٠١:سنة التخرج
  
  الدور   الدرجة  االسم الثالثي   ت
 الثاني  ٧٣،٤٤٦  سنان ابراهيم خضير   ١
 الثاني  ٧١،٧٧٦  منتهى محمد عبد اهللا   ٢
 الثاني  ٦٩،٣٢٥  محمد عبد القهار عبد اهللا   ٣
 الثاني  ٦٥،٨٤٦  نيكار محمود محمد   ٤
 الثاني  ٦٣،٤٤٥  نزار خضر ابراهيم   ٥
 الثاني  ٦٣،٣٤  عادل ابراهيم عكيل   ٦
 الثاني  ٦١،٩٠٢  علي جليل رشيد   ٧
 الثاني  ٦١،٧١٢  عدي جمال خلف   ٨
 الثاني  ٦١،١١٥  شاآر محمود سلمان   ٩
 الثاني  ٦٠،٨٧٩  معتز عبد النافع محمد   ١٠
 الثاني  ٦٠،٨١٦  سعيد محمد عبد الرحمن   ١١
 الثاني  ٥٩،٩٠٢  سوري /عمر فؤاد جميل    ١٢
 الثاني  ٥٧،٨٦٥  احمد نامس احمد   ١٣
 الثاني  ٥٦،٤٣٩  محمد طه يونس   ١٤
 الثاني  ٥٥،٥٧٦  هير محمد خالد ز  ١٥
 الثاني  ٥٥،٤٦٥  صفاء جاسم محمد   ١٦
 الثاني  ٥٥،٣١٩  شاهين جودت اسماعيل   ١٧

 
 



  
  الترجمة:                     القسم         اآلداب: الكلية                الموصل: الجامعة 

  
  بكالوريوس: دة       الشها                                       صباحي: الدراسة 

  
  ٢٩/٩/٢٠٠٢ في ١٠٨٨٨:   رقم وتاريخ األمر الجامعي         2001-2002: سنة التخرج 

 الدور الدرجة االسم الثالثي ت

 الثاني ٧٠،٠٦٥ ايهاب زيدان خلف خضير الجبوري  ١
 الثاني ٧٠،٠٢٧ سعد محمد نجيب عثمان علي الفخري  ٢
 الثاني ٦٤،٩٢١ سالم طارق سعيد ابراهيم الشيخكي   ٣
 الثاني ٦٣،٥٣ سلوان عبد الحكيم خضر محمد   ٤
 الثاني ٦٣،٤٣ نينوى زيا صموئيل يوسف   ٥
 الثاني ٦٣،١٥٧ زهراء ادريس ذنون احمد الحيدان   ٦
 الثاني ٦٣،١٠١ محمد محمود عبد الفتاح محمود العبيدي   ٧
 الثاني ٦٢،٤٩٦ محمد فيصل عواد مرعي الحسن   ٨
 الثاني ٦٠،٨٩٢ رود نيسان البازي تمارا انور نم  ٩
 الثاني ٦٠،٧٧٠ عمر عبد اهللا محمد عبد اهللا العبيدي   ١٠
 الثاني ٦٠،٧٥٣ مرح حازم سعيد مجيد حنا االسود   ١١
 الثاني ٦٠،٤٥٣ شهاب احمد حمي المسقوري   ١٢
 الثاني ٥٩،٤٧٧ نضال طالب علي يونس الكيكي   ١٣
 الثاني ٥٩،٤٥٠ باسل حمدان احمد خليل القطامين   ١٤
 الثاني ٥٩،٠٩١ يثرب نعمة حسين علي الحديدي   ١٥
 الثاني ٥٨،٧٤٧ أطياف سمير شهاب احمد الحمداني   ١٦
 الثاني ٥٨،٤٧٩ احمد سالم سليمان بدر الطائي   ١٧
 الثاني ٥٨،٣٩٥ رفل مصطفى ذنون مصطفى الشاوي   ١٨
 الثاني ٥٨،٣٦٩ ميادة مؤيد خضر ايوب عبادة   ١٩
 الثاني ٥٨،٣٦٨ ر حكمت صالح جرجيس السيد وهب فنا  ٢٠
 الثاني ٥٨،٣٤٦ ربى رياض هاشم هادي النعيمي   ٢١
 الثاني ٥٧،٥٣٢ قيصر عويد سعيد علي الجبوري   ٢٢
 الثاني ٥٧،٥٠٨ محمود بالل خضر عمر الطائي  ٢٣
 الثاني ٥٧،٢٤٨ ميسر حنفيش احمد منصور الجبوري  ٢٤
 الثاني ٥٧،٢١٧ جيهبة امين احمد عثمان الراو  ٢٥
 الثاني ٥٦،٧٩٤ بشير حسن احمد حمود الجبوري   ٢٦
 الثاني ٥٦،٧٢٩ رافع محمد علي احمد الميتوني  ٢٧
 الثاني ٥٦،٤٦٥ هناء خالد ذنون عبوش الجبوري   ٢٨
 الثاني ٥٦،٣١٢ رياض غانم محمد حسين المولى  ٢٩
 الثاني ٥٦،٣٠٠ مطلك عبيد عيسى خلف الجبوري   ٣٠
 الثاني ٥٥،٧٥٢ واجب سعيد عبد الرحمن الدويشربيع   ٣١
 الثاني ٥٤،٥٦٠ فهد تحسين سالم عبد العزيز الشمري   ٣٢
 الثاني ٥٤،٥٦٠ زيد خالد يوسف صالح السمطي   ٣٣
 الثاني  ٥٤،٢٠٥  خالد يونس خلف الحمد  ٣٤



  
  
  
 

 الثاني  ٥٣،٤٢٥  رنا مؤيد الياس بكر العزاوي   ٣٥
 الثاني  ٥٣،٢٦٤  رنا حكمت جميل جرجيس رحيمو   ٣٦
 الثاني  ٥٣،٠١٦  محمد ثامر عزيز محمد العبيدي   ٣٧



 الفرنسي:                         القسم   اآلداب: الكلية                الموصل:  الجامعة 
  

  بكالوريوس:                 الشهادة       صباحي: الدراسة 
  

  ٢٩/٩/٢٠٠٢ في ١٠٨٨٨ :    رقم وتاريخ األمر الجامعي٢٠٠٢-٢٠٠١: سنة التخرج 
  

 الدور الدرجة االسم الثالثي ت
 الثاني ٦٢٫٧٢٥ محمود طالل حمد خويطر الجوعاني  ١
 الثاني ٦١٫١٥ عبد الغفور محمد امين عزيز محمد الحمداني  ٢
 الثاني ٦١٫١١٥ بسام احمد عبد اهللا محمد علي الجميلي  ٣
 الثاني ٦١٫٠٩٥ احمد خضير صالح محمد اللهيبي  ٤
 الثاني ٦٠٫٩٠ خولة عزيز بهنام صادق البنا  ٥
 الثاني ٦٠٫٥٧٥ حمودي محمد يونس عباس يوسف االفزان  ٦
  الثاني  ٦٠٫١٠٥  محمد حازم حسن عبد الرحمن العباسي   ٧
  الثاني  ٥٩٫٨٦  ايمان احمد مسلط صالح الحمداني   ٨
  الثاني  ٥٩٫٦٥٩  حاتم خلف عطية ظاهر الجبوري   ٩
  الثاني  ٥٩٫٣٤  مصطفى حسين الشوفاني خالدة رمضان   ١٠
  الثاني  ٥٩٫٠٤٥  محمد سالم احمد عباس الطائي   ١١
  الثاني  ٥٨٫٦٥٣  علي وآاع علي رجاء الجميلي  ١٢
  الثاني  ٥٨٫٦١٩  آوفان سليم صالح أحمد األتروشي   ١٣
  الثاني  ٥٨٫٤٩٩  صباح ابراهيم احمد فتاح الداودي  ١٤
  الثاني  ٥٧٫٨٩٥  يثرب هاشم خليل جواد العبادي   ١٥
  الثاني  ٥٧٫٨٥  انسام محمد امين عبد اهللا الحمداني   ١٦
  الثاني  ٥٧٫٧٨٨  خالد فتحي محمد عبد الرحمن الحيالي   ١٧
  الثاني  ٥٧٫٣٠  منى عبد الرزاق محمود محمد ال خروفة   ١٨
  الثاني  ٥٦٫٨٧  اميرة محمد نوري ذياب الكوران   ١٩
  الثاني  ٥٦٫٧٣   غربت عبد الرحمن فرهاد حيدر البياتي  ٢٠
  الثاني  ٥٦٫٢٢  عبد اهللا جاسم محمد عبد اهللا اللهيبي   ٢١
  الثاني  ٥٦٫١٩  عمر محمد علي حسن النعيمي   ٢٢
  الثاني  ٥٦٫٠٦٨  احمد صالح جاسم محمد الطائي   ٢٣
  الثاني  ٥٥٫٨٨٥  علي قاسم حسين قوجة الطائي   ٢٤
  الثاني  ٥٥٫٨١١  علي ناظم حسين رحاوي السراج   ٢٥
  الثاني  ٥٥٫٧٤٥   فاروق حمد شكر الجوادي فلة  ٢٦
  الثاني  ٥٥٫٠٨٥  ايمن نجيب فارس يوسف الراوي  ٢٧
  الثاني  ٥٥٫٠٠٠  معاذ محمد شاآر محمود غزال   ٢٨
  الثاني  ٥٤٫٩٨  عتاب عبد اهللا حمادي خميس الطائي   ٢٩
  الثاني  ٥٤٫٨٧  شهالء عبد اهللا عبد صالح الجبوري   ٣٠
  الثاني  ٥٤٫٤٧  غ محمد خالد ذنون علي الصائ  ٣١
  الثاني  ٥٤٫٢٠٢  محمد عبد الرحمن عزيز قاسم الحيالي   ٣٢
  الثاني  ٥٣٫٩٥  ياسين عبد الرزاق احمد ياسين السبعاوي   ٣٣
  الثاني  ٥٣٫٠٣٥  محمد سلمان مهدي صالح الجبوري   ٣٤
  الثاني  ٥٢٫١٤٦  شرمين مجيد رفعت سعدون زنكنة   ٣٥
  الثاني  ٥٢٫٠٧٥  صدام احمد علي آرو الساداني  ٣٦



  
  اللغة اإلنكليزية:                  القسم   اآلداب: الكلية                الموصل: الجامعة 

  
  بكالوريوس:                                       الشهادة       صباحي: الدراسة 

  
  ٢٩/٩/٢٠٠٢     في ١٠٨٨٨رقم  :   رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠١/٢٠٠٢سنة التخرج 

  
  الدور  الدرجة  االسم الثالثي  ت

  الثاني  ٦٤،٤٥٣  بان غانم سليمان يونس.٤٧
 الثاني  ٦٣،٣٠١  محمد رشيد إسماعيل رشيد.٤٨
 الثاني  ٦٢،٤٤٩  قيس جابر سعد آنعان .٤٩
 الثاني  ٦٠،١٧٣  نور طالل احمد طه.٥٠
 الثاني  ٥٩،٥٣٣  قحطان مال اهللا جار اهللا مال اهللا.٥١
 الثاني  ٥٩،٣٨٩ عمر محمد شهاب حسين.٥٢
 الثاني  ٥٨،٤٥٩  مها باد محمد صبحي خلف .٥٣
 الثاني  ٥٧،٩٤٧  آالدس آورآيس يوسف آورآيس .٥٤
 الثاني  ٥٧،٧١٨  منى عبد الهادي خليل ابراهيم .٥٥
 الثاني  ٥٧،٤٤٥  مي عبد الستار مجيد فتحي .٥٦
 الثاني  ٥٦،٣٥٢  زهراء محمد احمد محمد.٥٧
 الثاني  ٥٥،٩٠٣   مجاسم سعيد مراد عبد الرحي.٥٨
 الثاني  ٥٥،٨٥٤   خضر حسين  سعد اهللارتاعبد الس.٥٩
 الثاني  ٥٥،٥٧٥  دينا عصام حمد شكر .٦٠
 الثاني  ٥٥،٤٠٧  احمد محمود قاسم خضر .٦١
 الثاني  ٥٤،٥٧٣  محمود عوني احمد محمد خوش.٦٢

 
 



  اآلثار:                              القسم   اآلداب: الكلية                الموصل: الجامعة 
  

  بكالوريوس:                                       الشهادة       احيصب: الدراسة 
  

        ٩/٢٠٠٢ / ٢٩ في ١٠٨٨٨رقم :   رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٢ /٢٠٠١سنة التخرج   
  

  الدور  الدرجة  االسم الثالثي  ت
  الثاني  ٦٥٫٥٦٢  محمد خالد ايوب  ١
 الثاني  ٥٦٫٢٨٥  عمر عبد اهللا احمد  ٢

 



  المعلومات والمكتبات : الموصل                                                            القسم : الجامعة 
  

  البكالوريوس : الدراسة الصباحية                                                                 الشهادة 
  

 بتاريخ ١٠٨٨٨ عدد     رقم وتاريخ األمر الجامعي٢٠٠٢ – ٢٠٠١: سنة التخرج  
٢٩/٩/٢٠٠٢  

  
  

 الدور المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني  ٦١,٦٢٥ مؤيد خليل سرهيد حسن الطائي  ١

  الثاني ٥٧,٢٢١ فيصل محمد عبيد عيسى الجواري   ٢
 
 


