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  بكلوريوس:                                                                         الشهادة صباحي                                                                    : الدراسة 
  

  : هـ            اسم دورة التخرج 1423/ربيع الثاني  / 20 المصادف 2002 / 1/7 في 6520:         رقم وتاريخ االمر الجامعي 2002/2001: سنة التخرج 
  
  

76ر6314 الدور االولايفان بهنام آرومي بهنام 
لدور الذي تخرج منها المعدلاسم الطالبت

74ر4222 عمر باسل محمد صالح  الدور االول 2
71ر4994 فائز احمد محمد سلطان الجميلي  الدور االول 3
69ر9327 شريفة عز الدين آرم خورشيد  الدور االول 4
67ر2276 معتز صالح حسن خلف الجبوري  ر االولالدو 5
66ر9511 محمد عبد اهللا حسن مصطفى  الدور االول 6
66ر9285 ايثار آريم مناجي فجر الصريفي  الدور االول 7
65ر4958 هناء عبد الخالق محمد علي  الدور االول 8
63ر7095 سالم يونس احمد ابراهيم  الدور االول 9
63ر1755 ياسر جمعة يونس علي  الدور االول 10
62ر7213 ة مقداد خضر ابراهيمهال الدور االول 11
62ر2676 عمار عادل جاسم حمدان  الدور االول 12
62ر1529 علي فاضل عباس جاسم  الدور االول 13
61ر8922 خالد حلو جار اهللا الجبوري  الدور االول 14
61ر3582 انتصار طالل فيصل حامد  الدور االول 15
60ر4307 احمد عطية آعود الجبوري  الدور االول 16
59ر8330 رواء وليد سعيد العبيدي  الدور االول 17
56ر4655 فيصل ظاهر عارف عبد اهللا البرزنجي  الدور االول 18
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78ر320 الدور االولانتصار عادل شهاب احمد 
2 

الدور الذي تخرج منه المعدلاسم الطالبت

78ر1001 الدور االولانوار محمود احمد حسين 
77ر323 رنا زهير بشير  الدور االول 3
77ر254 اآرم نوري محمد صالح عبد القادر  الدور االول 4
76ر881 آنعان رمضان احمد السليفان الدور االول 5
76ر873 ابراهيم علي محمد علي  الدور االول 6
76ر217 حال حكمت حمدي نادر  الدور االول 7
76ر179 انوار جاسم محمد احمد  الدور االول 8
75ر560 الدور االول 9 محمد سليمان عبد حارث
74ر532 عباس محمد غائب علي حسين  الدور االول 10
73ر469 هبة عبد السالم محمد عبد اهللا الدور االول 11
72ر527 حال زهير غانم عبد مال حسين  الدور االول 12
72ر340 شهاب احمد يوسف حسن  الدور االول 13
71ر908 خنساء غانم محمد طيب  الدور االول 14
71ر831 اوس نزار عبد العزيز  الدور االول 15
71ر729 عمر ذنون علي حسن  الدور االول 16
71ر503 ايمان عبد المنعم محمد صالح  الدور االول 17
70ر494 مائر عبد االله حسين الزبيدي  الدور االول 18



الدور االول70ر274عمر حسام عبد اهللا نجيب  19
الدور االول69ر437حال مؤيد حسن الشالل  20
الدور االول69ر406درة طالل سعيد محمد  21
الدور االول69ر228اخالص زيدان يوسف شعيب  22
الدور االول68ر159رافت محمد عادل محمد 23
الدور االول68ر149لمياء عبد اهللا شابا عبد اهللا  24
الدور االول67ر951صبا رعد شاآر سعيد 25
الدور االول67ر765افراح محمودج صالح احمد  26
الدور االول67ر181مريم سلمان حسين هليل  27
الدور االول67ر116ايمان عبد الجبار حمادي العبيدي  28
الدور االول66ر564رشا خليل خضر يونس  29
الدور االول66ر515محمد حجي علي سعد  30
الدور االول66ر509مد الكلو رنا حسن اح 31
الدور االول66ر461عالء عبد العزيز احمد محمود  32
الدور االول66ر121حال فوزي محمد الحائك  33
الدور االول66ر108رحاب بهنام بطرس متي  34
الدور االول65ر930اسماء عبد الستار ذنون خضر  35
دور االولال65ر720الهام زوراب درويش محمد  36
الدور االول65ر624روعة ميسر عبد جادر  37
الدور االول 65ر515خالد عبد العزيز عطية حميد  38
الدور االول65ر398دعاء موفق يونس الرمضاني  39
الدور االول64ر971زهراء اسماعيل ابراهيم امين  40
الدور االول64ر756عبد اهللا نجم عبد اهللا خلف  41
الدور االول64ر320بتول عادل سليمان  42
الدور االول63ر001عماد محمد عوسج نائل  43
الدور االول62ر957شعالن محمد صالح خضر  44
الدور االول62ر862اميرة محمد محمود حسن  45



الدور االول62ر662فواز مظفر دخيل يحيى  46
 االولالدور62ر019يونس ترآي محمود اسماعيل  47
الدور االول61ر779وسناء حسن محمود يحيى  48
الدور االول61ر512وسماء حامد مرعي خليل  49
الدور االول61ر291محمود باهر عبد الستار سليمان  50
الدور االول61ر114علي عبد العزيز علي مصطفى  51
الدور االول60ر609ايمان نزار عبد القادر السراج  52
الدور االول60ر090قيصر باسم يحيى حميد  53
الدور االول59ر902وليد خالد مرعي خليل  54
الدور االول59ر757محمد جاسم محمد سوادي  55
الدور االول58ر973فادية علي خضر علي  56
الدور االول58ر300رنجير صالح اسماعيل رشيد  57
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76ر3355 الدور االولشيرين ياسين قاسم العريبي 
هالدور الذي تخرج من المعدلاسم الطالبت

75ر9118 حسين محمد عبو حسن  الدور االول 2
74ر8948 بسام حسين ايوب يونس  الدور االول 3
73ر8839 انغام عبد المنعم محمود ياسين  الدور االول 4
73ر8537 استبرق ضياء الدين عبد الل عزيز ه  الدور االول 5
73ر0274 ء احمد عزيز قسو خنسا الدور االول 6
72ر5817 ارقم محمد ازهر  الدور االول 7
72ر5613 ريم عدنان عبد الرزاق عبد اهللا  الدور االول 8
72ر4237 سنابل عبد المنعم عبد المجيد ذنون  الدور االول 9
71ر30310 هبة صالح مصطفى الطويل  الدور االول 10
71ر2282 احمد انسام احمد سعدون  الدور االول 11
71ر1156 ريم سالم مصطفى جاسم  الدور االول 12
70ر1555 حنان امير عبد اهللا محمد  الدور االول 13
70ر1521 اريان محمد حامد اسماعيل  الدور االول 14
69ر9496 زهير جرجيس جمعة العبيدي  الدور االول 15
69ر2345 نور ضياء صالح فتحي  االولالدور  16
68ر8285 سفيان حجي سيدو بشار  الدور االول 17
68ر5972 رشا انعام يحيى عمر الطالب  الدور االول 18



الدور االول68ر1522يحيى عبد اهللا سعيد السبعاوي  19
الدور االول68ر0082عمار صالح سلطان  20
الدور االول67ر5612حال داؤد احمد عبد المالح  21
الدور االول67ر0123مد عزيز مححود شذى اح 22
الدور االول67ر0086اروى ميسر محمد حسو  23
الدور االول66ر9559حال خزعل خالد وليد  24
الدور االول66ر6065مزهر ذياب احمد عالوي  25
الدور االول66ر5870عبير عبد الغني محمد جاسم  26
ور االولالد66ر5302اميرة محمود علي عزيز  27
الدور االول65ر9498حال نظير جاسم محمد  28
الدور االول65ر7403فوز عبد السالم خليل ابراهيم  29
الدور االول65ر5365زينب محمد يونس ذنون  30
الدور االول65ر3628زيلة برهان الدين نافع صديق  31
الدور االول64ر9458نور عادل خليل ابراهيم  32
الدور االول64ر8926ي حسين خليل الخليلي عل 33
الدور االول64ر8831مهند حمد صالح سعيد  34
الدور االول64ر1696رنا صباح حامد الحاج سعيد  35
الدور االول63ر9899عبير مظفر حاتم لطيف  36
الدور االول63ر4597علياء غياش محمد مطر  37
الدور االول63ر0797احمد خضر احمد محمد  38
الدور االول62ر6942اشرف خالد عبد الموجود داؤد   39
الدور االول62ر6894فداء عدنان قريا قوس طوبيا  40
الدور االول62ر2572زينب سالم حسين توفيق  41
الدور االول62ر0964خطاب محمد حبش احمد  42
الدور االول60ر6838اسيل احمد ذياب يونس  43
الدور االول58ر5173ايهاب ناطق سلطان عبد اهللا  44
الدور االول58ر4709بسمان برآات حسين حسن  45
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85ر010 لقاء موفق حنا توما  الدور االول 1
2 

الدور الذي تخرج منه المعدلاسم الطالبت

79ر814 الدور االولاوس عباس يونس الياس 
76ر785 نجالء منصور رشدي حامد  الدور االول 3
76ر766 محمد فتاح رشيد عارف  الدور االول 4
74ر304 نهى احمد حمود جاسم  الدور االول 5
74ر114 رغد مهدي صبحي مهدي الدور االول 6
72ر197 لؤي عصام محمد شكر  الدور االول 7
71ر406 اسماء فيصل يونس وهب  الدور االول 8
71ر386 هبة اياد ناظم رؤوف  الدور االول 9
71ر113 لي داؤد يوسف متي سا الدور االول 10
70ر540 مها محمد سمير محمد حسن  الدور االول 11
70ر138 ثامر ايوب عيسى احمد  الدور االول 12
70ر039 سيف جهاد ولي حسين  الدور االول 13
69ر872 نهايت حمزة خليل امين  الدور االول 14
69ر351 همام ابراهيم يونس يحيى  االولالدور  15
68ر781 نوزاد حميد مجيد اسماعيل  الدور االول 16
67ر781 احمد عبد العزيز حمدان امهيدي  الدور االول 17
66ر454 فرحان عبد حمد يونس  الدور االول 18



الدور االول66ر303نجالء احمد فتحي مصطفى  19
الدور االول65ر4332خالد رياض احمد جميل  20
الدور االول65ر421بو الهكاري يوسف فارس ع 21
الدور االول65ر138حال نوري عبد النبي جعفر  22
الدور االول64ر708غسان عبد الجبار حمد عثمان  23
الدور االول64ر672عمار عباس حسن صالح  24
الدور االول64ر039عادل احسان ايوب سليمان  25
ر االولالدو63ر518هناء مرهون احمد خليل  26
الدور االول63ر260انتصار ياسين آامل يونس  27
الدور االول62ر920ياسين حمادي ياسين  28
الدور االول62ر734رغد مؤيد احمد عنتر  29
الدور االول62ر273زينة اآرم اسماعيل عبد  30
الدور االول61ر768نغم نجم عبد القادر محمد 31
الدور االول61ر443ان محمد جاسم محمد سليم 32
الدور االول61ر431شيرين خالد علي اغا  33
الدور االول61ر179ربيع محمود احمد  34
الدور االول60ر997سماح عبد اهللا شكر محمود  35
الدور االول60ر580مروى هاني شريف  36
الدور االول60ر252عمار زهير احمد قاسم  37
الدور االول60ر228اسين جاسم اسماعيل فرحان ي 38
الدور االول60ر227محمد جوهر يونس محمد  39
الدور االول59ر894حسين زيور عزيز حسن  40
الدور االول58ر709سهى فاضل رشيد عثمان  41
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82ر91561 غادة شكر جميل قرياقوز  الدور االول 1
2 

الدور الذي تخرج منه المعدلاسم الطالبت

82ر62974 الدور االول خوشوبيرو اياد ميخائيل ابلحد
79ر21444 رضاء عجيمي بدر عبداهللا  الدور االول 3
78ر78802 يونس حازم اسماعيل خليل  الدور االول 4
78ر14885 رائد صبيح قرياقوس شمعون  الدور االول 5
77ر50622 بشار طه خضير يونس  الدور االول 6

76ر766438 هالة متي عبد اهللا عيسى  الدور االول 7
76ر08531 مؤيد محمود خليل ابراهيم  الدور االول 8
75ر12146 هبة ناظم عبد الرحمن يوسف  الدور االول 9
75ر02718 آن اسحق حنا اسحق  الدور االول 10
74ر74384 عزام صالح الدين يونس محمد  الدور االول 11
74ر04366 هبة موفق حسن حسين  الدور االول 12
73ر34871 لي اسامة رشيد محمود ع الدور االول 13
73ر04182 نادية حسين اسود مطو  الدور االول 14
72ر39823 هالل رشيد نايف رشيد  الدور االول 15
71ر92548 عدوان ذياب غانم مجذاب  الدور االول 16
71ر7293 توالي شوآت رشيدعزت  الدور االول 17
71ر11652 زينب محمود محمد حسن  الدور االول 18
70ر94708 عمار عصام ادريس احمد  الدور االول 19



الدور االول70ر93036خالدة توفيق حمد مولود  20
الدور االول70ر46006هيثم مشعل عبد اهللا مفلح  21
الدور االول70ر35201اسراء سعد اهللا بكر محمود  22
ور االولالد68ر02596اسراء عبد العالي جاسم محمد  23
الدور االول67ر7889انتصار توما داؤد شمعون  24
الدور االول67ر45608زينة عزو سمعان اسحق  25
الدور االول67ر41774اديون عبد الكريم توما آورآيس  26
الدور االول67ر27088نوره هادي خضر داؤد  27
الدور االول67ر1528ازهار عبد الغني فتحي محمد  28
الدور االول66ر93072ايمن فرج شابا بهنام  29
الدور االول66ر2584اسراء عدنان صابر محمد  30
الدور االول66ر21351نصار حسن الياس خدر  31
الدور االول65ر65178شيماء اآرم شهاب احمد  32
الدور االول65ر28706امير صالح مهدي صالح  33
الدور االول65ر19414ايناس محمد فوزي حسن  34
الدور االول64ر2809نجوى ناطق طاهر محمد  35
الدور االول64ر19445توفيق ابراهيم حمد دخيل  36
الدور االول63ر40237رعد قاسم سمين محمد  37
الدور االول62ر66756زاهد محمد احمد حسن  38
الدور االول62ر14358مشتاق ريحان حمد عذب  39
الدور االول61ر72 احمد محمد علي سعد 40
الدور االول61ر59512ليلى فوزي عبد اهللا سعيد  41
الدور االول61ر41884احمد علي حسين جاسم  42
الدور االول61ر29346مروان زيدان خلف صالح  43
الدور االول61ر21514صهيب محمد محمود الياس  44
الدور االول59ر99671عمر فاروق شاهين حمودي  45
الدور االول59ر76554هيفاء احمد حمد عالو  46
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85ر936 ازهار هادي فاضل عبد اهللا  الدور االول 1
2 

الدور الذي تخرج منه المعدلاسم الطالبت

82ر008 الدور االولبرزان ميسر حامد احمد
78ر199 عماد حمد صالح عبد الحليم  الدور االول 3
77ر741 عمر مهدي خليل ابراهيم  لدور االولا 4
77ر045 يسرى عبد الخالق حسام الدين حكيم  الدور االول 5
76ر678 شيماء يونس اسماعيل العكيدي  الدور االول 6
74ر587 سفيان ياسين ابراهيم الجحيشي  الدور االول 7
73ر879 عمر امجد صالح عبد القادر  الدور االول 8
73ر384 نجالء غانم فتحي الدباغ  الولالدور ا 9
72ر391 فهد عباس سليمان صالح  الدور االول 10
71ر937 اسراء عبد النافع توفيق العبدو  الدور االول 11
71ر824 اطالل سالم حنا بطرس  الدور االول 12
71ر677 زآريا مهدي رشيد احمد الدور االول 13
71ر571 فراس محمد حسن مطر عليوي  الدور االول 14
71ر275 براهيم الجبوري نسيمة صالح ا الدور االول 15
71ر052 ماجد علي سليمان محمد  الدور االول 16
71ر034 سيل ضرغام نوري محمد  الدور االول 17
71ر009 ايمان محمود خلف رمضان  الدور االول 18
70ر589 يوسف عز الدين احمد عبد اهللا  الدور االول 19



الدور االول70ر350شيماء طالل احمد عبد الرحيم  20
الدور االول68ر788عاصم حازم محمد حسو  21
الدور االول68ر582ماهر حامد جاسم النورة  22
الدور االول68ر460بروين صابر محمد احمد ذ 23
الدور االول68ر087بثينة احمد حامد محمود  24
الدور االول67ر731سعد حمد محمود محيميد  25
الدور االول67ر486 فرحان العليوي ترآي عطية 26
الدور االول67ر280جنان جمال اسماعيل محمد 27
الدور االول67ر234جليل صالح علي المزوري  28
الدور االول67ر019فالح فقة يوسف علي  29
الدور االول66ر972يوسف محمد عيدان لجي ذ 30
 االولالدور66ر510اسعاد مصطفى عبد اهللا محمد 31
الدور االول66ر502اسماء ابراهيم شريف حسين  32
الدور االول66ر404فالح مبارك محمد الدليمي  33
الدور االول66ر291عقيل حسين نعيم يوسف  34
الدور االول66ر272آولجان ناظم نصيف سمين  35
الدور االول66ر040ثائر حافظ متعب علي  36
الدور االول65ر912لود منصور ميثاق خير اهللا ج 37
الدور االول65ر876عمار سامي مهيدي حسين  38
الدور االول65ر855محمد حامد عبد اهللا مصطفى  39
الدور االول65ر765رياض عباس حسين علي  40
الدور االول65ر634عمار سالم علي حسين  41
الدور االول65ر586آنانة نوح خضر ابراهيم  42
الدور االول65ر541صباح حسن محمد اسماعيل  43
الدور االول65ر514صوناي عمر حسين حميد  44
الدور االول65ر509دحام محسن موسى سالم  45
الدور االول65ر362نورجان نور الدين حبيب محمد  46



الدور االول65ر001جاسم محمد رمضان صالح  47
الدور االول64ر970ن حسين الهام عبد السالم سليما 48
الدور االول64ر816فارس محمد عبيد محمد  49
الدور االول64ر562نضال حسين طعمة حمادة  50
الدور االول64ر446زينب عبد الحميد مدحت الماس  51
الدور االول64ر400فيصل خالد محمد طه  52
ولالدور اال64ر322الفت نظام الدين عبد الرزاق  53
الدور االول64ر221نزهان عيدان رحيم زيدان  54
الدور االول64ر212سرمد صباح نوري احمد  55
الدور االول63ر775محمود خلف طلب الجبوري  56
الدور االول63ر593عدنان يوسف حسين رمضان  57
الدور االول63ر527حسنين حكمت حسين علي  58
الدور االول63ر414د الشرف عباس علي عبد اهللا محم 59
الدور االول63ر278صبا طليع صالح مصطفى  60
الدور االول62ر489جبار عكلة حمد حمود  61
الدور االول62ر309شادية خليل ابراهيم آاظم  62
الدور االول62ر113صدام عبد اهللا آرموش عبد اهللا  63
الدور االول61ر982شاهر سحل علي خضر  64
الدور االول61ر481اسراء حبيب بطل الحجامي  65
الدور االول61ر308قصي مصطفى علي سليمان  66
الدور االول61ر304محمد صباح فاتح عبد الرحمن  67
الدور االول59ر944محمد اسماعيل هويد خلف  68
الدور االول59ر595علمدار عباس موسى ايلخاتي  69
الدور االول59ر562مد يعقوب ازهار تحسين مح 70
الدور االول59ر522ابراهيم ظاهر حمد محمد  71
الدور االول58ر232طالب آردي احمند خلف  72
الدور االول57ر112رمضان حاجي صلح الدين  73
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76ر557 احمد ابراهيم عزيز العبيدي  الدور االول 1
2 

الدور الذي تخرج منه المعدلاسم الطالبت

69ر645 الدور االول اهللا غادة غانم مدين عبد
68ر332 محمد شالش خلف صالح  الدور االول 3
68ر22 محمد تيسير نايف الطحان  الدور االول 4

67ر767 عمر عبد اهللا اسماعيل عبد اهللا  الدور االول 5
67ر527 شيماء ابراهيم محمد احمد  الدور االول 6
67ر205 قاسم تحسين حسوني  الدور االول 7
67ر112 اسماء حسين علي احمد  الدور االول 8
66ر155 شيماء قيس خليل مصطفى  الدور االول 9
66ر042 ابراهيم محسن محمد سليم  الدور االول 10
65ر802 اسماء خالد جرجيس جمعة  الدور االول 11
65ر76 نسرين عبد القادر مصطفى  الدور االول 12

65ر075 آريم قاسم حسن  االولالدور  13
64ر18 محمد احمد عبد اهللا الجحيشي  الدور االول 14

64ر106 خضر يوسف رجب العبيدي  الدور االول 15
63ر755 اياد آاظم مراد جبل  الدور االول 16
63ر46 علي غازي عريبي الشويلي  الدور االول 17
62ر82 دنيا آوريل تفوآوو الدور االول 18

62ر616 بد الرحمن عادل عبد الوهاب آريم ع الدور االول 19



الدور االول62ر578فادي عبد اهللا ياسين  20
الدور االول62ر101حكمت ناظم هالل حمد  21
الدور االول62ر095صباح محمود علي حسين  22
الدور االول61ر826فالح حسن عطية  23
الدور االول61ر61آفاح احمد حسين  24
الدور االول61ر311 حسن فاضل عباس مصطفى 25
الدور االول60ر376احمد عبد اهللا عمر حسن  26
الدور االول59ر638ستار آحبوش حسين العزبي  27
الدور االول59ر239انمار هيثم اسماعيل امين  28
الدور االول59ر221عبد اهللا مساهر احمد  29
الدور االول59ر204عامر محمود احمد  30
الدور االول58ر215م ميسر محمد آر 31
الدور االول57ر655علي حمش محمد  32
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86ر80 نفلة حسن احمد يوسف  الدور االول 1
2 

الدور الذي تخرج منه المعدلاسم الطالبت

80ر21 الدور االولرياض يونس خلف حمادة 
80ر13 عبد الخالق سلمان شميان  الدور االول 3
79ر24 مصطفى بيرة ادريس سليمان  الدور االول 4
79ر11 ايمان بشير رشيد محمد  الدور االول 5
77ر66 خالد علي حمو خالد  الدور االول 6
76ر17 محمود خليف خضير عبيد  الدور االول 7
75ر99 نشوة خليل ابراهيم ديو  الدور االول 8
75ر61 محمد عاصم نجم سيد حمو  الدور االول 9
74ر81 د عزيز علي حنان مرا الدور االول 10
74ر40 ظفر طلعت احمد سيالة  الدور االول 11
72ر80 ماجدة عجيل صالح حديد  الدور االول 12
72ر68 نعم طالل احمد عبد الرحيم  الدور االول 13
72ر53 ابتسام خليل سرحان عثمان  الدور االول 14
72ر50 نعم محمد سمير عبد الوهاب  ولالدور اال 15
72ر08 هيثم عبد الحسين مهدي  الدور االول 16
72ر06 انوار خزعل قاسم سلطان  الدور االول 17
71ر94 خالد فارس خليل علي  الدور االول 18
71ر77 علي غريب يونس احمد  الدور االول 19



الدور االول71ر66رنا احمد عبد اهللا يحيى  20
الدور االول71ر61محمد صادق جمعة ابراهيم  21
الدور االول71ر10صفوان سليمان احمد حسين  22
الدور االول71ر06عادل شاهين حمو يوسف  23
الدور االول70ر94سلوى نجيب علي حسين  24
الدور االول 70ر68غنام محمد خضر عبد  25
الدور االول70ر59رنا نزار خضر اسماعيل  26
الدور االول70ر40عمار احمد خضر خلف  27
الدور االول69ر96محمد انصيف جاسم محمد  28
الدور االول69ر83ياسر عبد علي محمد  29
الدور االول69ر72هالة ازهر احمد مجيد  30
الدور االول69ر67عدنان حسين محمد علي  31
الدور االول69ر65بشار محمد بشار عبد اهللا  32
الدور االول69ر22ن معاذ هاشم فتحي سرحا 33
الدور االول69ر02آلسار محمد نجيب علي  34
الدور االول68ر73انور حازم حسين علي  35
الدور االول68ر46شيماء احمد حسين علي  36
الدور االول68ر31خديجة علي عثمان عمر  37
الدور االول68ر15ميثم راجي رضيوي ابراهيم  38
الدور االول68ر08حمودي حسن نعم محمد علي  39
الدور االول68ر03رائد وعد حامد حسن  40
الدور االول67ر83عطا اهللا محسن عباس شمخي  41
الدور االول67ر78عطا اهللا حسن مرعي اسماعيل  42
الدور االول67ر60نبيل هادي جابر دخيل  43
الدور االول67ر43اسامة محمد آلش حسين  44
الدور االول66ر87حمادي محمد ابراهيم عالوي  45
الدور االول66ر33احالم سليمان طيب يوسف  46



الدور االول66ر22اميرة علوان عبطان راشد  47
الدور االول66ر18شيماء ابراهيم حسين رضا  48
الدور االول65ر99علي مصطفى حسين اسماعيل  49
الدور االول65ر88احمد علي ياسين عطية  50
الدور االول65ر85جاسم الياس احمد حمزة  51
الدور االول65ر66عمره احمد يوسف طه  52
الدور االول64ر91محمد سطام مجبل سلطان  53
الدور االول64ر90رواء تحسين علي محمد امين  54
الدور االول64ر83نشوان ذنون طه صالح  55
الدور االول64ر82صالح جاسم نبو حسن  56
الدور االول64ر60فراس سعد موسى ابراهيم  57
الدور االول64ر57محمد حلبوس خلف محمد  58
الدور االول64ر41ميرفت علي اآبر شاآر  59
الدور االول64ر17مهند محمد حسين  60
الدور االول64ر10رنا عبد الحميد حسن خطاب  61
الدور االول63ر89مد شيماء آمال يونس مح 62
الدور االول63ر80نوال عبد الكريم درويش نجم 63
الدور االول63ر75مظفر حسين عبد اهللا خلف  64
الدور االول63ر74هيام يونس احمد شيخو  65
الدور االول63ر64هبة محمد حسن محمود البك  66
الدور االول63ر52وسام مجيد ياسين قاسم  67
الدور االول63ر29مان علي حسين خضرنع 68
الدور االول63ر10زينة مازن يحيى جاسم  69
الدور االول63ر08هبة زآي محمود محمد  70
الدور االول62ر62ثناء حسين علي منير  71
الدور االول62ر58اسماء علي عناد نجم  72
الدور االول62ر08احمد عواد ساجت هليل  73



الدور االول62ر02 جمعة حمادي شجل محمود 74
الدور االول62ر00عبد القادر عبد الرحمن شالش  75
الدور االول 60ر85نوال ظاهر عبد اهللا مجباس  76
الدور االول 60ر38ياسر محمد ناصر محمد  77
الدور االول 60ر37آامل سعيد خضر الياس  78
الدور االول 60ر30اياد فهد حسين اسماعيل  79
الدور االول 60ر12وفاء آمال شكر عارف  80
الدور االول60ر11آلستان عدنان صابر محمد  81
الدور االول 60ر08عمار فتحث حسن حسين  82
الدور االول 60ر06عصام صالح جميل قاسم  83
الدور االول 59ر10خليل اسماعيل يوسف عباس  84
الدور االول58ر50ف علي حسين سلمان خل 85
الدور االول57ر07عمر سهيل نجم عبد  86
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83ر575 نجالء غانم ذنون عبد اهللا  الدور االول 1
2 

الدور الذي تخرج منه المعدلاسم الطالبت

الدور االولمنى احمد محمد خلف  82ر783
سيف سامي بيون عزو  80ر675 الدور االول 3
79ر540 الدور االول 4 حسين اسماعيل شيماء حازم
نغم اآرم داؤد آرومي  79ر175 الدور االول 5
78ر750 هيام زهير غزال رشيد  الدور االول 6
77ر180 فادية محمود يونس احمد  الدور االول 7
76ر755 اسراء سليمان داؤد سليمان  الدور االول 8
74ر695 اسراء غانم عبد فتحي  الدور االول 9
74ر635 واثق موفق سعيد جرجيس  الدور االول 10
73ر920 محمد سعيد خليل ابراهيم  الدور االول 11
73ر815 الهام يوسف ياسين فتاح  الدور االول 12
73ر130 احمد عبد العزيز فارس رجب  الدور االول 13
73ر120 ايمان محمود ادهام قاسم  الدور االول 14
72ر800 د مصطفى احمد عطا اهللا احم الدور االول 15
72ر085 سلوى رمضان قاسم عبد اهللا  الدور االول 16
72ر005 ضحى ابراهيم يونس جاسم  الدور االول 17
71ر775 اسامة احمد خالد بدندي  الدور االول 18
71ر475 جميل عبد اهللا عبد عبد اهللا  الدور االول 19



 االولالدور70ر140حسن برهان محمد حسن  20
الدور االول69ر925سحر عبد الكريم سليمان آرموش  21
الدور االول 69ر875رنا سليمان جار اهللا طالب  22
الدور االول69ر595هدى صالح الدين يحيى سلطان  23
الدور االول69ر585ربى سمير رشيد ياسين  24
الدور االول69ر085ماري مجيد رفو فتوحي  25
الدور االول68ر915هاشم علي حسين عزيز  26
الدور االول68ر880هلن فرج عزيز منصور  27
الدور االول68ر155ميعاد غانم محمد احمد  28
الدور االول67ر805نهاية الياس خضر محمد  29
الدور االول66ر270زينب مزاحم بشير جرجيس  30
دور االولال65ر895انجي شرف الدين عمر محي الدين  31
الدور االول64ر895نور صباح خير اهللا الربيعي  32
الدور االول64ر545علياء حسين علي يونس  33
الدور االول63ر925رائد محمود احمد صالح  34
الدور االول63ر695محسن محمد علي احمد البدراني  35
الدور االول64ر425خضر اسماعيل جراد عبد اهللا  36
الدور االول62ر950حمد اآرم شهاب احمد ا 37
الدور االول62ر800اسماعيل رمضان حسين علي  38
الدور االول62ر645زينة نجيب حسن شريف  39
الدور االول61ر665عبير عصمت صابر محمد  40
الدور االول61ر550بشير عبد الجبار بشير حميد  41
الدور االول61ر520محمد رباح عبد اهللا بدري  42
الدور االول 60ر635سعد شاآر محمود حسين  43

 
 
 



 
 

الدور االول86ر12رضوان عز الدين صالح علي  1
الدور االول66ر88ثائر نجاح حمزة حسن  2
الدور االول64ر37ماجد يوسف حسين  3
لدور االولا61ر51حسن مرعي حسن محمد  4
الدور االول60ر62مؤيد صادق مصطفى  5
الدور االول53ر90محمد عبد الكريم جارو داؤد  6
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الدور الذي تخرج منه المعدلاسم الطالبت
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70ر4 الدور الثانيوسيم بهنام يوسف شعيا 
الدور الذي تخرج منه المعدلاسم الطالبت

66ر25 طالل نبيل رؤوف مجيد  الدور الثاني 2
64ر4 محمد شكر محمود حميد  ثانيالدور ال 3
59ر7 محمد سلمان عبيد  الدور الثاني 4
56ر1 علي سالم هادي آاظم  الدور الثاني 5
54ر55 سنان صالح مراد جمعة  الدور الثاني 6
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66ر304 الدور الثانيزينة يحيى محمد صفاوي 
الدور الذي تخرج منه المعدلاسم الطالبت

63ر782 علي حسين علي مصطفى اللهيبي  انيالدور الث 2
62ر869 ملوك عبد الكريم ابراهيم  الدور الثاني 3
59ر674 سناء جوهر محمود صالح المراد  الدور الثاني 4
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  بكلوريوس: صباحي                                                                                                                                            الشهادة : الدراسة 
  

  : هـ                       اسم دورة التخرج 1423 /21/7 المصادف 2002 / 28/9 في 10888:   االمر الجامعي      رقم وتاريخ2002/2001: سنة التخرج 
  

67ر1297 الدور الثانيمجاهد جهاد يونس اسماعيل  1 
الدور الذي تخرج منه المعدلاسم الطالبت

66ر7313 سرهاد حسن خلف خديدا  الدور الثاني 2
59ر8226 الدور الثاني 3 شاآر زيد اسامة محمد
59ر7511 عبد اهللا طالل سلطان احمد  الدور الثاني 4
59ر1650 انفال محمد امين احمد امين  الدور الثاني 5
59ر0200 طيبة معن عبد الحمزة مذروب  الدور الثاني 6
58ر8452 علي عبد الغفور احمد يونس  الدور الثاني 7
56ر6964 جنكيز محمد عارف حكمت  الدور الثاني 8
56ر2031 صدام حازم فتحي العلوش  الدور الثاني 9

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

  الكيمياء   : آلية التربية                                                                            القسم : جامعة الموصل                                 الكلية : الجامعة 
  
  بكلوريوس: صباحي                                                                                                                                            الشهادة : راسة الد
  

  : هـ                       اسم دورة التخرج 1423 /21/7 المصادف 2002 / 28/9 في 10888:       رقم وتاريخ االمر الجامعي 2002/2001: سنة التخرج 
  

الدور الثاني ر6865 عثمان احمد فتحي حمدان  1 
الدور الذي تخرج منه المعدلاسم الطالبت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

1 

  الجغرافية:                                                              القسم آلية التربية               : جامعة الموصل                                 الكلية : الجامعة 
  

  بكلوريوس: صباحي                                                                                                                                            الشهادة : الدراسة 
  
  : هـ                       اسم دورة التخرج 1423 /21/7 المصادف 2002 / 28/9 في 10888:       رقم وتاريخ االمر الجامعي 2002/2001: نة التخرج س
  

62ر182 الدور الثانيبشار مؤيد خليل آاآوز 
الدور الذي تخرج منه المعدلاسم الطالبت

60ر062 ي ناطق عطية عيدان رحيم الكليب الدور الثاني 2
56ر593 آاظم بكر نجم عبد اهللا البياتي  الدور الثاني 3
56ر241 حال شوآت حميد محمد لؤلؤة  الدور الثاني 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  
 

  التاريخ  :                                          القسم آلية التربية                                   : جامعة الموصل                                 الكلية : الجامعة 
  

  بكلوريوس: صباحي                                                                                                                                            الشهادة : الدراسة 
  

  : هـ                       اسم دورة التخرج 1423 /21/7 المصادف 2002 / 28/9 في 10888:       رقم وتاريخ االمر الجامعي 2002/2001: سنة التخرج 
  

74ر402 هلز عنتر ولي عنتر  الدور الثاني 1
2 

الدور الذي تخرج منه المعدلاسم الطالبت

71ر996 الدور الثانيغادة جهاد يونس ابراهيم 
71ر025 ئر خليل اسماعيل لطيف ضما الدور الثاني 3
70ر321 ثائر عبد اهللا صالح محمود  الدور الثاني 4
69ر625 شوآت احمد عيسى ابراهيم  الدور الثاني 5
68ر167 رحمة محمد وريد يونس  الدور الثاني 6
66ر174 الدور الثاني 7 عبد اهللا محمد عزيز خطاب 
65ر018 الدور الثاني 8 لمياء صليوة بولص شمعون
64ر333 احمد علي قاسم محمد  الدور الثاني 9
62ر758 خولة ذياب صكر خالطي  الدور الثاني 10
62ر490 ضياء عوني يونس محمد  الدور الثاني 11
61ر852 محمد جاسم محمد جار اهللا  الدور الثاني 12
61ر538 فداء ابراهيم خلف سوسة  الدور الثاني 13
61ر422 سامة عبد اهللا رشيد محمد ا الدور الثاني 14
61ر312 احمد جابر فيصل فرهود  الدور الثاني 15
61ر240 احمد عبد العزيز عيدان علي  الدور الثاني 16
60ر661 قيدار خشمان محمد سليمان  الدور الثاني 17
60ر585 انصار محمد يونس آاظم  الدور الثاني 18
58ر674 الدور الثاني 19 احمد احمد يونس عبدال



الدور الثاني57ر104عادل حسين علي حسين  20
الدور الثاني55ر065محمد فاضل محممود محمد  21
الدور الثاني54ر728سعد حميد عبد سليمان  22

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

1 

  اللغة االنكليزية: لية التربية                                                                            القسم آ: جامعة الموصل                                 الكلية : الجامعة 
  

  بكلوريوس:             الشهادة صباحي                                                                                                                                : الدراسة 
  

  : هـ                       اسم دورة التخرج 1423 /21/7 المصادف 2002 / 28/9 في 10888:       رقم وتاريخ االمر الجامعي 2002/2001: سنة التخرج 
  

60ر877 ور الثانيالدانوار ذنون عبد الرحمن ذنون 
الدور الذي تخرج منه المعدلاسم الطالبت

60ر364 فرح صالح الدين فخر الدين  الدور الثاني 2
59ر285 سرمد صالح الدين عبد الرزاق  الدور الثاني 3
59ر173 سهاد شينوز حمادي بدري  الدور الثاني 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  
 

  اللغة العربية:                                                                        القسم آلية التربية     : جامعة الموصل                                 الكلية : الجامعة 
  

  بكلوريوس : صباحي                                                                                                                                            الشهادة: الدراسة 
  

  : هـ                       اسم دورة التخرج 1423 /21/7 المصادف 2002 / 28/9 في 10888:       رقم وتاريخ االمر الجامعي 2002/2001: سنة التخرج 
  

64ر99 الدور الثانيطارق حميد سليمان درويش  1 
الدور الذي تخرج منه المعدلاسم الطالبت

64ر77 لي عبودي بشار ممتاز ع الدور الثاني 2
64ر56 علي احمد محمد سعيد  الدور الثاني 3
63ر40 رنا عدنان عبد اهللا ابراهيم  الدور الثاني 4
60ر31 ضياء محمد شيت علي  الدور الثاني 5
59ر60 احمد ظاهر حسن خلف  الدور الثاني 6
58ر24 يحيى محمد موسى سلطان  الدور الثاني 7
57ر88 يب رضا حسن اسن اد الدور الثاني 8
56ر42 عماد عبد العزيز اسماعيل  الدور الثاني 9

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

 ية االسالمية وعلوم القرآنالترب: آلية التربية                                                                            القسم : جامعة الموصل                                 الكلية : الجامعة 
  

  بكلوريوس: صباحي                                                                                                                                            الشهادة : الدراسة 
  

  : هـ                       اسم دورة التخرج 1423 /21/7 المصادف 2002 / 28/9 في 10888 :      رقم وتاريخ االمر الجامعي 2002/2001: سنة التخرج 
  

الدور الثاني ر8265 مؤيد احمد حاجي  1 
الدور الذي تخرج منه المعدلاسم الطالبت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  
 

  العلوم التربوية والنفسية   :  التربية                                                                            القسم آلية: جامعة الموصل                                 الكلية : الجامعة 
  

  بكلوريوس:                     الشهادة صباحي                                                                                                                        : الدراسة 
  

  : هـ                       اسم دورة التخرج 1423 /21/7 المصادف 2002 / 28/9 في 10888:       رقم وتاريخ االمر الجامعي 2002/2001: سنة التخرج 
  

72ر11 الثانيالدور سعد غانم علي فتاح  1 
الدور الذي تخرج منه المعدلاسم الطالبت

67ر495 مضر اآرم يونس ال علي  الدور الثاني 2
64ر09 مها وليد قادر الزبيدي  الدور الثاني 3
63ر97 ليلى عبد الرزاق حيدر عرفات  الدور الثاني 4
62ر52 بدرية عبد اهللا فتحي العكيدي  الدور الثاني 5
59ر07 عمر ياسين عبد اهللا احمد  الدور الثاني 6

 
 
 
 
 
 
 
  
  


