


  اللغة العربية : اآلداب                القسم : الموصل                     الكلية : الجامعة 

  

  البكالوريوس: الصباحية                                                  الشهادة : الدراسة 

  

   ١/٧/٢٠٠١ في ٩/٣٣/٥٩٢٠ بموجب األمر الجامعي المرقم ٢٠٠١-٢٠٠٠: سنة التخرج 

  

  الدور  الدرجة   االسم  ت

  األول   ٨٧،١٦٨  هيثم محمد مصطفى محمد ال سمو   ١

 األول  ٨٧،١٢٩  سالم احمد ناصر حساني الشويخي   ٢

 األول  ٨٥،٩٠٦  ابتسام جاسم محمد عبد الرحمن الرسام   ٣

 األول  ٨٤،٣٤٣  دعاء محمد نوري محمد الفرحة  ٤

 األول  ٨٢،٩١٧  سامي جاسم محمد خلف الجبوري   ٥

 األول  ٨١،٦٩٢  خالد علي سليمان جريد الشمري   ٦

 األول  ٨١،٤١٢  يحيى عبد اهللا محمود ابو مطر    ٧

 األول  ٨٠،٨٦٤  ريم محمد طيب حامد عبد اهللا الحفوظي   ٨

 األول  ٨٠،٥٦٣  محمد سالم حمود مفلح الصرايرة   ٩

 األول  ٧٩،٦٠٥  خضر الياس خضر محمد الويزي  ١٠

 األول  ٧٧،٨٦٨  سبعاوي علي احمد حسين حمد ال  ١١

 األول  ٧٧،٣٥٤  محمد حسون صالح علي الجبوري   ١٢

 األول  ٧٧،٠٣٨  بختيار محمد علي يونس الطائي   ١٣

 األول  ٧٦،٧٥٦  أحالم احمد حسين علي الحديدي   ١٤

 األول  ٧٦،٥١٨  سروه يونس احمد مصطفى البدراني   ١٥

 األول  ٧٦،٤١٩  حسام مشعل محمد حمود الشريفي   ١٦

 األول  ٧٦،٣٧٣  عدنان عبد السالم اسعد احمد األسعد  ١٧

 األول  ٧٦،١٢٦  وحيد محمد علي ادريس البريفكاني   ١٨

 األول  ٧٥،٦٥٦  بسام هاشم قاسم يحيى الخاضوري  ١٩

 األول  ٧٥،٢٣٢  حمد محمد فتحي الياس الجبوري   ٢٠

 األول  ٧٥،٠٠٩   عطوان سليمان حامد العلي إيناس  ٢١

 األول  ٧٤،٧٤٩  ي المتيوتي رائد عباس وهب عل  ٢٢



 األول  ٧٤،٠٨٦  عبد خلف محمد خلف عبد الجبوري   ٢٣

 األول  ٧٣،٤٤٧  محسن محمود محمد احمد ال كرد االفندي   ٢٤

 األول  ٧٣،١٧٢  حسين عبد اللطيف عبد اهللا مبارك الجوراني  ٢٥

 األول  ٧٢،٨٩٢  إبراهيم حاضر محمد صباح  ٢٦

 األول  ٧٢،٨٥١  بندي سمية عبد النافع طه سعيد النقش  ٢٧

 األول  ٧٢،٧٧٦  ندى سالم ياسين قاسم البدراني   ٢٨

 األول  ٧٢،٠٥٤  وسن ساطع عبد العزيز محمد عبد الغني الصواف  ٢٩

 األول  ٧٢،٠٤٤  محمد خليل ابراهيم جبارة الجبوري   ٣٠

 األول  ٧١،٥٦٦   عبد الرزاق خليل إبراهيم العبيدي ءشيما  ٣١

 األول  ٧٠،٧٣٢  عبد الطائي بدر اسماعيل عبد اهللا   ٣٢

 األول  ٧٠،٦٢٣   يعلي عبد اهللا صالح علي الربيع  ٣٣

 األول  ٧٠،٣٣٦  ذنون فتحي محمود حامد الجحيشي   ٣٤

 األول  ٧٠،٣٣٠  زينة خليل ابراهيم عبد الرحمن الغريري   ٣٥

 األول  ٧٠،١٧٣  فيان جميل حماد حسن البريفكاني   ٣٦

 األول  ٧٠،٠٩٩  اياد نايف تركي نايف الجبوري   ٣٧

 األول  ٦٩،٨٠٥  حسين خليف صالح خالد اللويزي   ٣٨

 األول  ٦٩،٦١٧  علياء احمد يونس محمد البدراني   ٣٩

 األول  ٦٩،٥٠٠  مانع احمد عضيب رزكان العليج  ٤٠

 األول  ٦٩،٢٠٧    يسنان حميد مجيد حمادي البارود  ٤١

 األول  ٦٩،١٥٩  سالم محمد عبد اهللا ناصر السبعاوي   ٤٢

 األول  ٦٨،٩٧٥  مؤيد صالح عبد اهللا محمود محمد دامرجي   ٤٣

 األول  ٦٨،٩٧١  ريحان حميد خضر جدوع الجبوري  44

 األول  ٦٨،٤٧٠  عامر سعدون محمد بشير العبادي   ٤٥

 األول  ٦٨،٣٤١  خالد يحيى فتحي شهاب الحساوي   ٤٦

 األول  ٦٨،٠٢٢  بتول كاظم محمد صالح شهوان   ٤٧

 األول  ٦٧،٧٠١   علي الجبوري احمد موفق حسين وكاع  ٤٨

 األول  ٦٧،٦٩٤  انتصار صالح مصطفى حسين الحمداني   ٤٩

 األول  ٦٧،٣٩٤  ميسر علي محمد حسين آل طوفان   ٥٠

 األول  ٦٧،٢٠٩  عمر رافع سعيد عبد العزيز االنعيمي   ٥١



 األول  ٦٧،١٣١  عبد الباسط جدوع عبوش جدوع الحياني   ٥٢

 األول  ٦٦،٩٧٩  صالح مال علي شيرين محمد صالح عبد اهللا   ٥٣

 األول  ٦٦،٩٧٢  محمد ابراهيم حسن محمد البشكاني   ٥٤

 األول  ٦٦،٦٧٧  أسيل رعد تحسين علي الدراجي   ٥٥

 األول  ٦٦،٥٣٦  سعد علي احمد الشريف الزوبعي   ٥٦

 األول  ٦٦،٥١٤  سجى نوري محمود سلطان الحبيب  ٥٧

 ولاأل  ٦٦،٥٠٤  محمد جاسم مصطفى جعفر حسن الحسن  ٥٨

 األول  ٦٦،٤٥٦  خالد حسن حسين اسود المتيوتي   ٥٩

 األول  ٦٦،١٧٣   محمود باباسحسين حيدر عبا  ٦٠

 األول  ٦٥،٧٦١  جاسم محمد حسين خالد حسين   ٦١

 األول  ٦٥،٠٣٥  احمد سليمان نعمو حسام الصوفي   ٦٢

 األول  ٦٤،٥٠٦  ضياء حسن شريف حسن آل ولد   ٦٣

 األول  ٦٤،٤٩٨  لجوعانيسام عبد الجبار احمد عوض اب  ٦٤

 األول  ٦٤،٢٨٩  فتحي طه محمد محمود الجبوري   ٦٥

 األول  ٦٤،٢١١  يونس عيدان عبد القادر عباس الحمداني   ٦٦

 األول  ٦٤،١٢٢  سميرة شكور إسماعيل قادر الحمداني   ٦٧

 األول  ٦٣،٩٤٩  فريد محمد محمود صالح الشمري   ٦٨

 األول  ٦٣،٨٨٢  محمد احمد عبد اهللا خلف الجبوري   ٦٩

 األول  ٦٣،٤٨٤  محمد سعد حسين دوالب التكريتي   ٧٠

 األول  ٦٣،٢٦٩  صدام حسن محمد عباس الزيدي   ٧١

 األول  ٦٢،٨٦٧  هديل رعد تحسين علي الدراجي   ٧٢

 األول  ٦٢،٦٧٨   احمد عنكود الجبوري إسماعيل  ٧٣

 األول  ٦٢،٦٧١   سيد وهب آل عبد اهللا إبراهيمحسين محمد   ٧٤

 األول  ٦٢،٥٥٥  عزيز خلف الظاهر الجرجري جالل   ٧٥

 األول  ٦٢،٤٧٥  جاسم محمد سلطان لجي اللجي   ٧٦

 األول  ٦١،٣٥٥  فيان عثمان حسين قهرمان الشواني   ٧٧

 األول  ٦١،١١٩  أمير سمير عبد اهللا محمد الحيالي   ٧٨

 األول  ٦٠،٧٨٣  عبد الرحيم صالح سليمان مصطفى آل قصاب   ٧٩

 األول  ٥٨،٦٢٨   الجبوري عبد عيسى علي مطر  ٨٠



  علم االجتماع: اآلداب                    القســـم : الموصـل                           الكلية : الجامعة 
 

  بكالوريوس: الصباحية                                                                الشهـادة : الدراسة 
  

  ١/٧/٢٠٠١في ٥٩٢٠:                 رقم و تأريخ األمر الجامعي ٢٠٠١ – ٢٠٠٠: سنة التخرج
  
 الدور الدرجة االسم الثالثي ت
 األول ٨٣و٢٦٧ نورا مجيد علي .١
 األول ٧٧و٥١١ سوسن مشعان محمد .٢
 األول ٧٦و١٨٨ نجالء عادل حامد .٣
 األول ٧٢و١٩٢ هدى احمد مجيد .٤
 األول ٧٠و٢٠٨ فائزة جاسم محمد .٥
 األول ٦٩و٧٢٥ محمد ريم ايوب .٦
 األول ٦٨و٦٩٧ بشير راآان ميسر .٧
 األول ٦٧و٩٧٧ هند عبد اهللا احمد .٨
 األول ٦٧و٦٦٩ ايمان حمادي رجب .٩
 األول ٦٦و٩٢٦ ضحى عبد اهللا ذنون .١٠
 األول ٦٤و٢٩٨ جاسم محمد احمد .١١
 األول ٦٣و٥٢٤ محمد طالل محمد .١٢
 األول ٦٣و٥١٦ عمار خضير ساير .١٣
 األول ٦٣و٣٦١ فائق محمد حازم .١٤
 األول ٦٣و١٩٥ جميل حسين عثمان .١٥
 األول ٦٢و٣٨٢ محمود خضير علي .١٦
 األول ٦٢و٣٧٩ مها قاسم خورشيد .١٧
 األول ٦٢و٢٩٩ ايناس حمادي مصطفى .١٨
 األول ٦٢و٠٥٥ فلح احمد غربي .١٩
 األول ٦١و٩٨٦ فائق حسن خلف .٢٠
 األول ٦١و٧٨٦ اياد عبد احمد .٢١
 األول ٦١و٥٦٢  شريف علي جاد اهللا.٢٢
 األول ٦١و٥٥٩ ايمان حسين سليم .٢٣
 األول ٦١و٠٠٢ سحر عزيز احمد .٢٤
 األول ٦٠و٩٠٢ علياء رياض طه .٢٥
 األول ٦٠و٤٤٣ عمار صالح محمد.٢٦
 األول ٥٩و٩٧٤ ازهر علي محسن .٢٧
 األول ٥٩و٣٩٢ عبد الباري محمد يونس .٢٨
 األول ٥٨و٦٥٦ ابراهيم خلو محمد .٢٩
 األول ٥٨و٥٣٣ محمود لفته ماجد .٣٠
 األول ٥٨و١٦٦ فاطمة محمد دحام .٣١
 األول ٥٦و٨٥٦ جيهان اسماعيل محمد .٣٢
 األول ٥٤و٧٥٤ مشعل شحاذه جالب .٣٣

  



  التاريخ :اآلداب                       القسم :الموصل                              الكلية:الجامعة
  

   سبكالوريو:                           الشهادة صباحي                      :        الدراسة 
  

   ١/٧/٢٠٠١ في ٥٩٢٠: رقم وتاريخ األمر الجامعي         ٢٠٠١-٢٠٠٠:سنة التخرج
  
  الدور   الدرجة  االسم الثالثي   ت
 االول  ٨٥،١٢  محمود صالح سعيد   ١
 االول  ٨١،٢٩  وجدان عمر محمود   ٢
 االول  ٨١،٠٢  فادية فخري خضر   ٣
 االول  ٨٠،٢٥  حسين محمد مثنى   ٤
 االول  ٧٨،٧٨  هند فخري سعيد   ٥
 االول  ٧٨،١  جالل خرمش خلف   ٦
 االول  ٧٨،٠٧  نشوان محمد عبد اهللا   ٧
 االول  ٧٦،٦  شيماء فائز عبد اهللا   ٨
 االول  ٧٥،٣٣  صالح محمد قاسم   ٩
 االول  ٧٥،١٩  وعداهللا محمد حسن   ١٠
 االول  ٧٤،٣١  عمار ظاهر مصلح   ١١
 االول  ٧٤،١  لد عبد ناصر خا  ١٢
 االول  ٧٤،٠٧  زينة محمد طاهر   ١٣
 االول  ٧٤،٠٥  محمد يونس فلح   ١٤
 االول  ٧٣،٤٤  عبد الستارمحمود شريف   ١٥
 االول  ٧٣،٣٤  ميادة ابراهيم مخلف   ١٦
 االول  ٧٣،٣٢  سوزان هاشم عبد طه   ١٧
 االول  ٧٣،٢  سحر عبد الستار رشيد   ١٨
 االول  ٧٢،٧٦  رجاء ابراهيم احمد   ١٩
 االول  ٧٢،٦١  سعد رمضان محمد   ٢٠
 االول  ٧٢،٣٤  جنار جمعة جيجو   ٢١
 االول  ٧٢،٢١  امجد غانم محي الدين   ٢٢
 االول  ٧١،٩٧  مهدي صالح سعيد   ٢٣
 االول  ٧١،٤٨  حمود صالح خليل   ٢٤
 االول  ٧١،٤٣  هبه زهير خليل   ٢٥
 االول  ٧١،٣٣  احمد عبد الوهاب محمود   ٢٦
 االول  ٧١،٢٧  باس حمعة فاضل ع  ٢٧
 االول  ٧٠،٦٧  انوار صبيح عثمان   ٢٨
 االول  ٧٠،٣٥  لمياء سليمان عبد اهللا   ٢٩
 االول  ٧٠،١٣  وعد يونس علي   ٣٠
 االول  ٦٩،٨١  رنا سالم محمد   ٣١
 االول  ٦٩،٥١  حسن رمضان خليل   ٣٢
 االول  ٦٩،٣٦  مناف عبد االله ابراهيم   ٣٣
 ولاال  ٦٨،٩٧  خليل خلف حسين   ٣٤



 االول  ٦٨،٩  لمى قاسم علي   ٣٥
 االول  ٦٨،٢٨  سالم خديدة آيجو   ٣٦
 االول  ٦٧،٥  اخالص فتحي محمود   ٣٧
 االول  ٦٧،٢٨  شامل محمد خالد   ٣٨
 االول  ٦٧،٢  اردني  /علي ياسين محمد  ٣٩
 االول  ٦٦،٨٨  رنا صبري حسن   ٤٠
 االول  ٦٦،٦٦  مصطفى هاشم عبد العزيز   ٤١
 االول  ٦٦،٥٤   حسن سعيد عبد الرحمن  ٤٢
 االول  ٦٦،١١  اسامة حميد فاضل   ٤٣
 االول  ٦٦،١  اديب حامد محسن   ٤٤
 االول  ٦٥،٨٧  صالح احمد حميدي   ٤٥
 االول  ٦٥،٧٩  رويدة سعيد مصطفى   ٤٦
 االول  ٦٥،٥٨  محمد محمود محمد   ٤٧
 االول  ٦٥،٥٧  عبداهللا زيدان خلف   ٤٨
 االول  ٦٥،٤٨  رحاب خالد محمد   ٤٩
 االول  ٦٤،٨١   عباس يوسف ندى  ٥٠
 االول  ٦٤،٧  ميسون لطيف حمد   ٥١
 االول  ٦٤،٧  قيدار عباس موسى   ٥١
 االول  ٦٤،٦٢  عدنان علي احمد    ٥٢
 االول  ٦٤،٢٥  احمد صالح خلف   ٥٣
 االول  ٦٣،٧٧  طارق يونس جاسم   ٥٤
 االول  ٦٣،٧٤  فارس محمد عبد اهللا    ٥٥
 االول  ٦٣،٦٦  دالل ميخائيل عبد االحد   ٥٦
 االول  ٦٣،٥٩  حسين محمد حسين   ٥٧
 االول  ٦٣،٤٢  صالح محمد مرعي   ٥٨
 االول  ٦٣،٠٦  ايمان مصطفى صابر   ٥٩
 االول  ٦٢،٩٨  هيثم احمد فخر الدين   ٦٠
 االول  ٦٢،٩٣  نشوان جاسم محمد   ٦١
 االول  ٦١،٩٧  عالء قدوري عبد اهللا   ٦٢
 االول  ٦١،٩٢  عمر صبري يوسف   ٦٣
 االول  ٦١،٥٥  ه عدي احمد ط  ٦٤
 االول  ٦٠،٩٩  رعد جاد اهللا حمود   ٦٥
 االول  ٦٠،٩١  صميم حكمت نعيم   ٦٦
 االول  ٦٠،٥  عبد الكريم خميس حياوي   ٦٧
 االول  ٥٩  رائد محمود جاسم   ٦٨
 االول  ٥٨،٥٤  يونس منصور احمد   ٦٩
 االول  ٥٨،٢٧  خليل ابراهيم شيت   ٧٠

 



  الترجمة:                                القسم    اآلداب:الكلية              الموصل: الجامعة 
  

  بكالوريوس:                                             الشهادة     صباحي: الدراسة 
  

  ١/٧/٢٠٠١ في5920:                    رقم وتاريخ األمر الجامعي 2000-2001:سنة التخرج 
              

 رالدو الدرجة الثالثي:االسم ت

 االول ٨٣،٩٣٢ نور هشام قاسم العطار ١
 االول ٨٢،٨٩٦ اسماعيل صدقي جبر سليمان ٢
 االول ٨١،٠٨٣ دعاء محمود قاسم الطائي ٣
 االول ٧٧،٧١٥  محمد السمانبشيرمؤنس منير  ٤
 األول ٧٧،٠٠٦ ماجد مهدي حامد الريكاني ٥
 األول ٧٣،٩١٢ اياد طه محمود الجبوري ٦
 األول ٧٣،٤٥٧ و آرموشاسامة منهل سعد ٧
 األول ٧٣،٣٠٢ محمد يحيى قاسم حمودي البو ناصر ٨
 االول ٧٢،٨٧٨ بان احمد محمود حمد الطائي ٩
 األول ٧١،٩٤٩ رائد اسماعيل احمد حسين الزبيدي ١٠
 األول ٧١،٧٨٩ اميرة رفاعي هناوي محمد الحمداني ١١
 األول ٧١،٢٥٥ ندى خليل اسماعيل الحمداني ١٢
 االول ٧١،٠٩٥ ير نذير محمود صالح الحمدانيعب ١٣
 األول ٧٠،٩٩٧ دينا خليل شهاب احمد الحجار ١٤
 األول ٦٩،٩٥٢ منار عبدالعزيز عزمي ناصر المشهداني ١٥
 األول ٦٩،٥٩٥ اخالص دنحا خوشابا يوحنا اطيناش ١٦
 األول ٦٩،١٨٩ نوفل عبدالحميد محمد الرفاعي ١٧
 األول ٦٨،٤١٥ لخضرومحأل حازم حميد الصالح ا ١٨
 األول ٦٧،٠٧٧ رنا سعيد محمد عبدالرحيم البزاز ١٩
 األول ٦٦،١٦٥ زهراء طألل فاضل نجم المألح ٢٩
 األول ٦٦،١٣٥ علياء عبداهللا بطرس الياس ال متي ٢١
 األول ٦٥،٣٢٠ رنا وعداهللا عزيز فتحي المعاضيدي ٢٢
 األول ٦٤،٩١٩ نوزت  مير درويش الزيباري  ٢٣
 األول ٦٤،٧٨١ براء حسام الدين يونس غرب   ٢٤
 األول ٦٤،٦٢٨ مجبل اسماعيل حسين محمدالخفاجي ٢٥
 االول ٦٤،٥٤٠ قدامي سامي داؤد اسمر  ٢٦
 االول ٦٤،١٨٢ رغد طارق قاسم حسين النائب ٢٧
 االول ٦٤،٠٩٠ منى غريب انطوان نعمان اوصمان ٢٨
 ولاال ٦٣،٧٧٣ هند محمود علي مصطفى الهيبي ٢٩
 االول ٦٢،٧٥٥ مروة عبدالمنعم عبداهللا داؤد الطائي ٣٠
 االول ٦١،٧٩٤ ذنون يونس علي اصغر قرة ٣١
 االول ٦١،٦٤٩ سمير عبداهللا صالح عبدالحليم الجبوري ٣٢
 االول ٦١،٤٢٨ امامة عبداالله حميد حسين العبو ٣٣
 االول ٦١،٣٩٢ نبراس رشيد احمد الحمداني ٣٤



 االول ٦٠،٩٢١ رمان الجبوريلؤي نجم علي ش ٣٥
 االول ٦٠،٤٦١ حأل ميسر نوري العبداهللا ٣٦
 االول ٦٠،١١١ امنة غانم نجم محمود ال زبير ٣٧
  
  
  



 الفرنسي:                         القسم   اآلداب: الكلية                الموصل: الجامعة 
  

  بكالوريوس:                 الشهادة       صباحي: الدراسة 
  

  ١/٧/٢٠٠١ في ٥٩٢٠:   رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠١-٢٠٠٠:    سنة التخرج 
  

 الدور الدرجة االسم الثالثي ت
 األول ٨٣٫٦٢٦ ميسم عبد المالك هادي مصطفى الحمداني ١
 األول ٨٣٫١٣٣ عدي حازم محمود فتحي القصاب ٢
 األول ٧٩٫٧٣٧ يونس محمد طاهر خليل إبراهيم الهاشمي  ٣
 األول ٧٧٫٢٢٩ اء صبيح ججي توما مروآي لق ٤
 األول ٧٦٫٤٢٧ علياء ناظم يحيى صالح الخياط ٥
 األول ٧٢٫٢٩٤  مها نبيل عثمان يحيى الجليلي  ٦
  األول ٦٩٫٩٢٣ مزهر محمود شبيب عبد اللطيف الجبوري   ٧
  األول ٦٩٫٣٥ معتصم حازم عبد الرحمن ذنون الطائي  ٨
  األول ٦٩٫٣١٣ طفى العبادينشوان عبد المنعم محمود مص  ٩
  األول ٦٩٫٠٦٥ فرح يوسف خليل أحمد العبادي  ١٠
  األول ٦٤٫٨٥ بشار نجيب شابا بهنام علوك   ١١
  األول ٦٢٫٩٣٩ أنمار بهنام اسحق يعقوب القس اسحق   ١٢
  األول ٦١٫٧٦٣ أزهار أحمد حسن علي النجار   ١٣
  األول ٦١٫٧٥٥ إلهام حمد محمد شوآت الباباني   ١٤
  األول ٦١٫٥١٨ مؤيد عيدان خلف حمد اللهيبي  ١٥
  األول ٦١٫١٥٩ قصي إيشوع بهنام حنا المقدسي  ١٦
  األول  ٦٠٫٩٢٦  جاسم محمد عبد محسن اللهيبي  ١٧
  األول  ٦٠٫٦٢٣  احمد عبد المجيد محمد احمد النعيمي  ١٨
  األول  ٦٠٫٤١٨  بيداء فتحي محمود داود العبيدي  ١٩
  األول  ٥٩٫٢٨١  جبوريطارق ياسين عبيد حمود ال  ٢٠
  األول  ٥٨٫٣٤٧  زيد علي احسان محمد علي البياتي  ٢١
  األول  ٥٨٫٢٨٩  رائد ميخا بحو دانيال عولو  ٢٢
  األول  ٥٤٫٦٠٢  ربيع عبد الجبار ابراهيم حساوي الحساوي  ٢٣

  



  اللغة اإلنكليزية:                  القسم   اآلداب: الكلية                الموصل: الجامعة 
  

  بكالوريوس:                                       الشهادة       صباحي: الدراسة 
  

  ١/٧/٢٠٠١في ٩/٣٣/٥٩٢٠:     رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠١-٢٠٠٠: سنة التخرج 
  

  الدور  الدرجة  االسم الثالثي  ت
  األول  ٧٤،٦٠١  زهراء محمد صالح احمد  .١
 األول  ٧٢،٥٨٩  رنا مزاحم عزيزعلي .٢
 األول  ٧٢،٠٩٣  اء قاسم محمد علي                 شيم .٣
 األول  م٧٠،٥٧٣  لطيف احمد محمد خليفة  .٤
 األول  ٦٩،٦٠٨  قتيبة داؤد نجم عبداهللا  .٥
 األول  ٦٨،٢١١ محمد ابراهيم حميدي جاسم .٦
 األول  ٦٨،١٥٦  الهام سمعان الياس سمعان .٧
 األول  ٦٧،٦٠٥  مريم يونان يوسف عبو .٨
 األول  ٦٦،٧٩٥  حمداسيل محمود خليل ا .٩
 األول  ٦٦،٤٩٦  حسن احمد صباح حسين .١٠
 األول  ٦٦،٢٣١  محمد حسن حسين يونس.١١
 األول  ٦٥،٥٧٦  رنا فوزي عزيز بطرس.١٢
 األول  ٦٥،٥٤٧  غسان محمد موسى حماد.١٣
 األول  ٦٥،٥١٨  دعاء دانيال جبو .١٤
 األول  ٦٤،٥٦٦  آزال عبداللطيف متحت الماس.١٥
 ألولا  ٦٤،٢٩٦  عزت خدر حسين عمر .١٦
 األول  ٦٤،٢٨١  منال حسين امين حسين.١٧
 األول  ٦٣،٥٩٢  منار هرمز متي حنا.١٨
 األول  ٦٣،٥٣٧  منى قيس نجم عبداهللا .١٩
 األول  ٦٣،٠٩٥  عامر ياسين محمد.٢٠
 األول  ٦٣،٠٣٠  فراس طه شكر محمود .٢١
 األول  ٦٢،٨٦٩  شيالن طاهر مشير .٢٢
 األول  ٦٢،٢١٣  عبير محمد عبدالكريم .٢٣
 األول  ٦١،٤٨٢  مد سعيداروى سالم مح.٢٤
 األول  ٦١،٤١٠  زياد عبدالسالم جليل لطيف .٢٥
 األول  ٦١،٢٦٧  نصار محمد صالح.٢٦
 األول  ٦٠،٠١٠  قاسم محمد ميكائيل .٢٧
 األول  ٥٩،٩١١  محمد سامي حسن .٢٨
 األول  ٥٩،٦٥٩  حسن وعداهللا حسين .٢٩
 األول  ٥٨،٨٩٠  عمار عبد الوهاب فاضل .٣٠
 األول  ٥٨،٣٢١  اشكان فاضل محمد احمد .٣١
 األول  ٥٨،٢٣٦  بيزار طاهر هياس ظاهر .٣٢
 األول  ٥٨،١٨٧  شيماء حسيب حسين عالوي .٣٣
 األول  ٥٧،١٦٢  آاظم علي سعد حسن .٣٤
 األول  ٥٧،٠١٤  احمد خلف صالح احمد.٣٥



 األول  ٥٦،٩٩٤  خالص احمد علي صالح .٣٦
 األول  ٥٦،٩٦٤  حسن عبداهللا حسن عبداهللا .٣٧
 ألولا  ٥٦،٠١٠  اسيل منير شمعون بهنام.٣٨
 األول  ٥٥،٨٠١  آاظم حسن مسلم يونس .٣٩
 األول  ٥٥،٧٣٠  عاتي حسن صالح عاتي .٤٠
 األول  ٥٣،٣٩٦  محمود علي حسين فيروز.٤١

  



  اآلثار:                              القسم   اآلداب: الكلية                الموصل: الجامعة 
  

  بكالوريوس:     الشهادة                                         صباحي: الدراسة 
  

    ٢٠٠١  /٧  / ١ في  ٥٩٢٠رقم :   رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠١ /٢٠٠٠سنة التخرج   
  

  الدور  الدرجة  االسم الثالثي  ت
  األول  ٨٩٫٣٠  رياض ابراهيم محمد  ١
 األول  ٧٨٫٩٠  صالح محمد سلو  ٢
 األول  ٧٧٫٢٢  اسماء احمد يونس  ٣
 لاألو  ٧٥٫٣٥  شذى بشار حسين  ٤
 األول  ٧٤٫٩٧  علي فتحي زيدان  ٥
 األول  ٧٢٫٠٧ جيهان عبد المالك علي  ٦
 األول  ٧١٫٨٢  صفاء عبد الرزاق عبد الرحمن  ٧
 األول  ٧١٫٦٧  رائد ياسين خضر  ٨
 األول  ٧١٫٢٧  مؤمنة محي الدين محمد   ٩
 األول  ٦٨٫٣٢  مهند جنان يعقوب ١٠
 األول  ٦٦٨٤  حبيب محمد يونس ١١
 األول  ٦٦٫٥٤  د القادرمحمود نذير عب ١٢
 األول  ٦٦٫٣٦  معاذ حبش خضر ١٣
 األول  ٦٤٫٥٩  علي احمد علي الياس  ١٤
 األول  ٦٤٫٣٢  ياسر طامي عبد الهادي ١٥
 األول  ٦٣٫٩٠  اسعد عنان آامل ١٦
 األول  ٦٢٫٠٤  نهران حازم سلو ١٧
 األول  ٥٩٫٢٢  علي حسين يونس ١٨

 



  المعلومات والمكتبات :                                       القسم الموصل                      : الجامعة 
  

  البكالوريوس : الدراسة الصباحية                                                                 الشهادة 
  

  ١/٧/٢٠٠١ بتاريخ ٥٩٢٠رقم وتاريخ األمر الجامعي عدد      ٢٠٠١-٢٠٠٠:سنة التخرج  
  

 الدور المعدل  الطالب الثالثياسم  ت

 األول ٨٣,٢٨٦ سمية يونس سعيد يحيى الخفاف  ١
 األول ٧٤,٨٠٧ عماد صادق ألياس سلطان   ٢
 األول ٦٧,٨٤٢ أردني/ منير سبتي محمد عبدالرحمن   ٣
 األول ٦٧,٣٣٢ فخري محمد علي الحموري  ٤
 األول ٦٥,٨٠٩ صبا معد أحمد حمدون الجبوري   ٥
 األول ٦٥,٢٩١ براهيم الياس الناصر باسم محمد أ  ٦
 األول ٦٤,١١ عطااهللا محيسن حرحير سوادي الحرحير  ٧
 األول ٦٣,٤٧٧ جنان خير الدين عبدالرزاق حسن الصفار   ٨
 األول ٦٣,٢٦٧ عصمت حجي أبراهيم حجي الريكاني   ٩
 األول ٦٢,٨٤٨ كنعان ياسين أحمد حسين البيشان   ١٠
 األول ٦٢,١٧٦ أردني / بده فراس محمد خليفة بني ع  ١١
 األول  ٦١,١٨٩  نهى محمد صالح حميد محمود  ١٢
 األول  ٥٩,٨٨٢  عبداهللا حازم عبداهللا محمد الحيالي   ١٣

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



   



  اللغة العربية : اآلداب                القسم : الموصل                     الكلية : الجامعة 

  

  البكالوريوس:                                        الشهادة الصباحية           : الدراسة 

  
  ١/١٠/٢٠٠١في٩٩٦١:                   رقم و تأريخ األمر الجامعي٢٠٠١-٢٠٠٠:سنة التخرج

  

  الدور  الدرجة   االسم  ت

  الثاني  ٧٦،٦٣٤  شيماء ناعم دخيل شمخي الحجامي   ١

 الثاني  ٦٨،٨٢١  سوسن توفيق حسن يونس الحسن   ٢

 الثاني  ٦٦،٤٠٧  يوسف ابراهيم حسن يونس الحسن   ٣

 الثاني  ٦٥،٦١١  عزام ياسين ابراهيم مهيد الراشدي   ٤

 الثاني  ٦٤،٧٠٥  طه حسن محمد حسن الشهواني   ٥

 الثاني  ٦٢،١٢٠  كاظم احمد كالي علو الشهواني   ٦

 الثاني  ٦٢،١٢٠  نوزت محمد يونس حسن الحمداني   ٧

 الثاني  ٥٩،٥٧٧  عبيدي محمد صاحب جدوع هتو أل  ٨

 الثاني  ٥٧،٣٥٣  احمد طه حميد عطية النهيي   ٩

 الثاني  ٥٦،٥٧٩  عامر خضر عبد الرحمن مرعي محمد العبدلي   ١٠

 الثاني  ٥٥،٩٠١  صالح محمد عبد اهللا هالل العكيدي   ١١

 



  علم االجتماع: لقســـم اآلداب                    ا: الموصـل                           الكلية :  الجامعة 
 

  بكالوريوس: الصباحية                                                                الشهـادة : الدراسة 
  

  ١/١٠/٢٠٠١في٩٩٦١:                   رقم و تأريخ األمر الجامعي٢٠٠١-٢٠٠٠:سنة التخرج
  
 الدور الدرجة االسم الثالثي ت

 الثاني ٦٥و٧٢٤ مد محمد ابراهيم مح.١
 الثاني ٦٤و٤٢١ فراس خالد عزاوي .٢
 الثاني ٦٣و٦٥٦ محمد مجيد عبد اهللا .٣
 الثاني ٦٢و٨٢٦ شهالن نواف جبر.٤
 الثاني ٦١و٤٢٦ محمد احمد فهد .٥
 الثاني ٦١و٤٠٥ صهيب لؤي جاسم .٦
 الثاني ٦١و١٩٢ بسام سعدي مال اهللا .٧
 الثاني ٥٩و٩٠٥ صالح امديد حسين .٨
 الثاني ٥٩و٣٩٩  محسن مصطفى نسرين.٩
 الثاني ٥٨و٩١٧ محمد يونس خلف .١٠
 الثاني ٥٦و٧٤٢ سفيان طارق يونس .١١
 الثاني ٥٦و٤٣٦ نادية عزيز بهنام .١٢
 الثاني ٥٤و٠٩١ عادل حسين محمد .١٣
 الثاني ٥٢و٨١٨ ليلى قرياقوس ابراهيم .١٤

 



  التاريخ:                       القسم اآلداب:الموصل                              الكلية: الجامعة
  

  سبكالوريو:صباحي                                                 الشهادة :الدراسة 
  

  ١/١٠/٢٠٠١ في ٩٩٦١:رقم وتاريخ األمر الجامعي            ٢٠٠١-٢٠٠٠:سنة التخرج
  
  الدور   الدرجة  االسم الثالثي   ت
  الثاني  ٧١،٨٥  وليد ابراهيم احمد   ١
  الثاني  ٦٩،١٩  عمر عبد الجواد عبد الغني   ٢
  الثاني  ٦٨،٧١  نوزت قاسم رجب   ٣
  الثاني  ٦٧،٥١  محمد مؤيد قادر   ٤
  الثاني  ٦٤،٤٧  نجم عبد المحسن خلف   ٥
  الثاني  ٦٣،١٩  شيماء فاروق عثمان   ٦
  الثاني  ٦٢،٠٥  عثمان محسن حسين    ٧
  الثاني  ٦١،١٧  محمد احمد فتحي   ٨
  الثاني  ٦١،٩  ن مخلف نجم ذنو  ٩
  الثاني  ٦٠،٨٢  سالم عبد اهللا محمد   ١٠
  الثاني  ٦٠،٤٣  خالد هالل عجاج   ١١
  الثاني  ٥٩،٤٨  احمد سليمان عطية   ١٢
  الثاني  ٥٨،٣٣  اسراء ذنون يونس   ١٣
  الثاني  ٥٧،٥٤  يحيى عباس علي   ١٤
  الثاني  ٥٧،٤٢  صباح انور عبد اهللا   ١٥
  الثاني  ٥٦،٥٣  ثامر نوري حمود   ١٦
  الثاني  ٥٦،٤  بهجت محمد علي   ١٧
 الثاني  ٥٤،٥٨  ابراهيم محمد ابراهيم   ١٨

 
 



  الترجمة:                                القسم   اآلداب: الكلية              الموصل:  الجامعة 
  

  بكالوريوس:                                             الشهادة     صباحي: الدراسة 
  

  ١/١٠/٢٠٠١ في ٩٩٦١:  رقم وتاريخ األمر الجامعي 2000-2001             :سنة التخرج 
              

 الدور الدرجة االسم الثالثي ت

 الثاتى ٧٣،٦٦٠ ياسر حيدر عبدالجبار خليل النعيمي ١
 الثانى ٦٨،٧٤٤ ضياء بطرس قرياقوس ميخا اينا ٢
 ثانىال ٦٨،٢٩٩ عبدالواحد سعيد ادريس عبدالقادر ٣
 الثانى ٦٦،١٢٤ ريم سالم يونس عبدالباقي الصوفي ٤
 الثانى ٦٤،٦٦٦ علي ضياء محمود امين االيكي ٥
 الثانى ٦٤،٥٨٥ دينا يونان شاهين بيتو الريكاني ٦
 الثانى ٦٤،٤٨٧ االء محمد خلف حسين العزاوي ٧
 الثانى ٦٤،٤٥٦ وضاح سيف محسن الحاج ٨
 الثانى  ٦٤،٣٦٨ انوار خيري احمد عبد الهاشمي ٩
 الثانى  ٦٤،٢٤٢ عمر عبدالمنعم رؤوف سليمان المالح ١٠
 الثانى ٦٤،٢٤٢ شيماء هاشم يونس سلطان النعيمي ١١
 الثانى ٦٤،٠١٩ زياد عبدالحميد محمد سيف الدين المشهداني ١٢
 الثاني  ٦٣،٨٢٧ صفوان حميد صافي محمد الطائي ١٣
 الثاني ٦٣،١٢٧ فيان جميل سوألقة آورآيس عزيز ١٤
 الثاني ٦٢،٩٣٥ اوليفيا آمال الياس سليم  ١٥
 الثاني ٦٢،٨٣٩ منال صالح عبداهللا حاجي البرواري ١٦
 الثاني ٦٢،٠٨٧ زهراء ضياء الدين جاسم سعيد ١٧
 الثاني ٦١،٩١١ ريم فارس ابراهيم وصفي رفيق ١٨
 الثاني ٦٠،٠٢٧ نعم موفق شيت البارودي ١٩
 الثاني ٦٠،٠٢٦ رجيسعبدالحق عصمت طه ج ٢٠
 الثاني ٥٩،٩٣٦ جيهان شكري سليمان عبداهللا البزاز ٢١
 الثاني ٥٩،٥٦٣ محمد طارق عبدالفتاح الهزاع الهزاع ٢٢
 الثاني ٥٩،٢٥٢ احمد وليد محمد طيب يحيى اغا ٢٣
 الثاني ٥٨،٤٩٥ عدي قيدارحيدر عبدالكريم الخالدي ٢٤
 ثانيال ٥٧،٨٦٢ عبداهللا احمد حمود البراك ٢٥
 الثاني ٥٧،٥٨٥ صباح شفيق محي حمد السليفاني ٢٦
 الثاني ٥٧،٥٧٠ هألل بطرس حجي عولو ٢٧
 الثاني ٥٧،٢٢٧ احمد عبدالجبار يونس مصطفى النعيمي ٢٨
 الثاني ٥٦،٨٩٩ هدى قرياقوس آورآيس اوتانا ٢٩
 الثاني ٥٥،٨١٣ صالح عمر درويش مراد الرشكاني ٣٠
 الثاني ٥٥،٦١١ لقصابعدي مزاحم احمد ايوب ا ٣١
 الثاني ٥٤،٩٩٥ هيثم غانم محمد علي الرحو ٣٢
 الثاني ٥٤،٤٦٧ وائل خالد علي اللطيف ٣٣

  



 الفرنسي:                         القسم   اآلداب: الكلية                الموصل: الجامعة 
  

  بكالوريوس:                 الشهادة       صباحي: الدراسة 
  

  ١/١٠/٢٠٠١ في ٩٩٦١:    رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠١-٢٠٠٠:    سنة التخرج 
  

 الدور الدرجة االسم الثالثي ت
 الثاني ٦٩٫٧٥٨ حسان موفق عبد القادر محمود العباجي ١
 الثاني ٥٩٫٤١ أشرف عبد الستار محمود داؤود الحيالي ٢
 الثاني ٥٩٫٠٦١ محمد خليل إدريس عمر آشمولة ٣
 الثاني ٥٨٫٩٠٧  صالح هرم الجميليمحمد عبد اهللا ٤
 الثاني ٥٨٫٧٠٢ صفوان محمد أحمد غثيث الجبوري ٥
 الثاني ٥٨٫٠٧٦ عبد الناصر طه عسكر سلطان الخفاجي   ٦
  الثاني  ٥٦٫٦٥٧ جنة عبد الستار محمد عبد اهللا الحمداني  ٧
  الثاني  ٥٥٫٧٢٩ سامي خليفة جرجيس لجي الجبوري   ٨
  الثاني  ٥٥٫٦٨٢ الي بان رمضان حسين الحي  ٩
  الثاني  ٥٥٫٦٤٦ عساف خير الدين حامد محمود العساف   ١٠
  الثاني ٥٥٫٤٦٦ رضوان سالم عبد اهللا مصطفى العزاوي  ١١
  الثاني ٥٥٫٤٦٣ آلتان عثمان عبد الرحمن محمد أمين الدباغ  ١٢
  الثاني ٥٥٫٢١١ ثامر توفيق سليم علي العلي  ١٣

  
  
  
  
 
 



  اللغة اإلنكليزية:                  القسم   اآلداب: الكلية                الموصل:  الجامعة 
  

  بكالوريوس:                                       الشهادة       صباحي: الدراسة 
  

  ٢٠٠١   /    ١٠ / ١في  ٩٩٦١:  رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠١-٢٠٠٠: سنة التخرج 
  
  

  الدور  الدرجة  االسم الثالثي  ت
  الثاني  ٦٨،٤٨٢  وليد سلو شيخو حسين هالل  ١
 الثاني  ٦٤،٦٢٧  آمال عمر خلف ابراهيم   ٢
 الثاني  ٦١،٦٢٤  محمود محمد صالح محمود   ٣
 الثاني  ٦٠،٣٥١  مريم يونس محمد احمد   ٤
 الثاني  ٦٠،٢٥٣  شونم اسماعيل عزيز حسين  ٥
 الثاني  ٥٨،٣٣٩ عبير محمد جاسم محمد   ٦
 الثاني  ٥٧،٠٦٦   زآريا عثمان احمد عمر  ٧
 الثاني  ٥٦،٨٩٢  حازم عباس سمير سعدو  ٨
 الثاني  ٥٦،٢٨٩  زيد امجد متي داؤود  ٩
 الثاني  ٥٥،٧٦٨  ايوب مختار ايوب حسنين  ١٠
 الثاني  ٥٥،٧٠٨  رياض ابراهيم رزوقي  ١١
 الثاني  ٥٥،٢٠٥  فارس احمد عبدالرحمن  ١٢
 الثاني  ٥٤،٦  زياد عايد حمد عبد ١٣
 الثاني  ٥٣،٤٩١  م محمد الفارس احمد ابراهي ١٤

  



  اآلثار:                              القسم   اآلداب: الكلية                الموصل: الجامعة 
  

  بكالوريوس:                                       الشهادة       صباحي: الدراسة 
  

     ٢٠٠١ / ١٠ / ١في ٩٩٦١رقم  :   رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠١ /٢٠٠٠سنة التخرج   
  

  الدور  الدرجة  االسم الثالثي  ت
  الثاني   ٧٦٫٣٧٣  فتح اهللا ياسين عبد اهللا  ١
  الثاني  ٦١٫٠٩٧  عبد النور يونس توما  ٢

 



  المعلومات والمكتبات : الموصل                                                            القسم : الجامعة 
  

  البكالوريوس : ية                                                                 الشهادة الدراسة الصباح
  

  ١/١٠/٢٠٠١ بتاريخ ٩٩٦١ر الجامعي عدد     رقم وتاريخ األم٢٠٠١ – ٢٠٠٠: سنة التخرج  
  

  
 الدور المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني  ٦٣,١١٧ ورقاء سعدون أحمد مصطفى عربو  ١

  الثاني ٦١,٩٠٥ هبه حكمت صبيح داؤود صلوحه   . ٢

  الثاني ٥٤,٠١٤ مشاعل منهل جبر أسماعيل الحمداني   ٣
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


