
 
  
  
 
  



  الترجمة: اآلداب                               القسم : الموصل                    الكلية: الجامعة

  

  )بكالوريوس: (الشهادة )                                                  مسائي: (الدراسة 

  

     ٢٠٠٦/  ٧  / ١٦  في١١٦٦٩:    رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥: سنة التخرج

  

الدور الذي نجح   المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  منه

  المالحظات

  مسائي  األول  ٩١,٠٩٧  صفوان مظفر داؤد   .١

   األول  ٩٠,٠٨٠  يحيى خالد عبد  .٢

   األول  ٨٦,١٢٢  علي يوسف محمود  .٣

   األول  ٨٢,٧١٥  خالد محمد محمد   .٤

  مسائي األول  ٨٢,٤٦٥  صبا جاسم محمد   .٥

   األول  ٨١,٤٧٨  شابافارتين حنا   .٦

  مسائي األول  ٨٠,٨٢٨  أسامة مصباح محمود   .٧

   األول  ٨٠,٤١٠  زهراء احمد عثمان  .٨

  مسائي األول  ٨٠,٠١٢  زينة ادوارد حبيب   .٩

   األول  ٧٩,٢٧٤  عمر احمد محمد علي .١٠

  مسائي األول  ٧٨,٦٤١  احمد سعيد محمد .١١

  مسائي األول  ٧٨,٢١٠  مازن شهاب احمد .١٢

  مسائي األول  ٧٧,٧٣٥  محمد خيري زكي .١٣

   األول  ٧٦,٣٢٤  وسناء عبد اهللا عزيز.١٤

  مسائي األول  ٧٦,٢٣٤  حذيفة باسل دحام .١٥

  مسائي األول  ٧٥,٨٩١  علي حميد علي .١٦

   األول  ٧٥,٤٣٤  فاتن فارس فيصل.١٧

  مسائي األول  ٧٥,٤٣٢  صالح جلود سليمان .١٨

  مسائي األول  ٧٥,١٦٧  بسام يحيى إبراهيم .١٩

   األول  ٧٤,٦٣٢  الحميدفاطمة محمد عبد .٢٠

   األول  ٧٤,٤١٣  زهراء غانم محمد .٢١



   األول  ٧٤,٤٠١  إسراء داؤد خليل.٢٢

   األول  ٧٣,٨٤٧  هبة نضال حسين.٢٣

   األول  ٧٢,٣٥٦  رنا طالل علي .٢٤

   األول  ٧٢,٣٠٠  دموع محمد قاسم.٢٥

  مسائي األول  ٧٢,٢٤٩  محمد فاضل محمد .٢٦

  مسائي األول  ٧٢,١١٩  سمير محمود طاهر .٢٧

   األول  ٧٢,٠٨٧  ار كنعان ياسينمن.٢٨

   األول  ٧١,٩٩٤  مروة غسان يونس.٢٩

  مسائي األول  ٧١,٧٩٦  رياض احمد أيوب .٣٠

   األول  ٧١,٦٠١  علي محمد حسون.٣١

   األول  ٧١,٥٨٩  نورا صالح حمد.٣٢

   األول  ٧١,٠٧٥  لمياء عدنان فتحي.٣٣

   األول  ٧٠,٩٩٣  ندى خضر زيدان.٣٤

  يمسائ األول  ٧٠,٩٢١  احمد هالل كرفوش .٣٥

   األول  ٧٠,٨٤٦  محمود يونس احمد.٣٦

   األول  ٧٠,٧٣٣  عبير حازم إبراهيم.٣٧

   األول  ٧٠,٤١٢  أمل علي زينل.٣٨

   األول  ٧٠,١٣٥  رشا سامي احمد.٣٩

   األول  ٦٩,٩٠١  تركي سليم احمد.٤٠

   األول  ٦٩,٨٩٥  افندار محمود حسين.٤١

   األول  ٦٩,٥٨٨  مروة نزار عبد القادر.٤٢

  مسائي األول  ٦٩,٢٥٤  أيهم جار اهللا محمد .٤٣

   األول  ٦٩,٠٩٠  فينيسيا يوسف داؤد.٤٤

   األول  ٦٨,٧٧٦  مها محمد يونس.٤٥

   األول  ٦٨,٧٠٠  رسل أكرم عمر.٤٦

   األول  ٦٨,٦٠١  لينا مجيد وديع.٤٧

   األول  ٦٨,٣٧٢  سامر متي توفيق.٤٨

   األول  ٦٧,٧٦٥  جمعة نجم منديل.٤٩

   األول  ٦٧,٥٤٩  رؤى زهير حمودي.٥٠



  مسائي ألولا  ٦٧,٥٢٠  مها يونس ذنون .٥١

   األول  ٦٧,٢٤٥  إيناس نجم احمد.٥٢

   األول  ٦٧,٢٢٠  قطر الندى عبد الستار يونس.٥٣

   األول  ٦٦,٩٦٥  مروة زكي عبد الجبار.٥٤

   األول  ٦٦,١٤٨  أنوار طالل محمود.٥٥

   األول  ٦٦,٠٠٦  رشا لؤي عبد الحميد.٥٦

   األول  ٦٥,٧١٥  لندا هادي بهنام.٥٧

  يمسائ األول  ٦٥,٦٨٣  حازم شريف درويش .٥٨

  مسائي األول  ٦٥,٦٧٣  علي جالل خليل .٥٩

  مسائي األول  ٦٥,٦٤٥  زيد خلف حسن .٦٠

   األول  ٦٥,٥٢٩  نبيل مؤيد مرعي.٦١

   األول  ٦٥,٥١٠  مروة وعد اهللا يوسف.٦٢

   األول  ٦٥,٠٠٦  أالء يحيى نوح.٦٣

   األول  ٦٤,٩٢٣  عالء بركان علي.٦٤

   األول  ٦٤,٥٣٠  مروة عبد السالم عبد القادر.٦٥

   األول  ٦٤,٤٩٩  وبنور جورج يعق.٦٦

   األول  ٦٤,٣٣٣  سرى سمير ذنون.٦٧

  مسائي األول  ٦٤,٣٢٨  هيفاء دخيل يحيى.٦٨

  مسائي األول  ٦٤,١٦٤  كريم دنخا هرمز.٦٩

   األول  ٦٤,١٦١  سيف مزاحم طه.٧٠

   األول  ٦٣,٨٨٠  لندا عبد اهللا شابا.٧١

   األول  ٦٣,٧٨٩  زهراء باسل ميسر.٧٢

   األول  ٦٣,٦٩٩  جنال جرجيس إسرائيل.٧٣

   األول  ٦٣,٦٤١   تحسين يحيىرفل.٧٤

  مسائي األول  ٦٣,٥٠٠  عمار عبد الستار عبد اهللا.٧٥

  مسائي األول  ٦٣,٤٩٧  أسوان عبد الرحيم يونس.٧٦

   األول  ٦٣,١٨٥  يسرى مارزينا يشوع.٧٧

   األول  ٦٣,٠٢٩  حميد جاسم حسين.٧٨

   األول  ٦٢,٨٤٣  فرح سعد دريد.٧٩



  مسائي األول  ٦٢,٦٩٧  عماد محمود محمد .٨٠

   األول  ٦٢,٢٦٧  وان محمدزينة رض.٨١

   األول  ٦٢,٢٤٧  بيادر عبد الهادي علي.٨٢

   األول  ٦٢,١٢٩  ثرى فرج موسى.٨٣

   األول  ٦١,٧٧٩  رشا عارف صادق.٨٤

  مسائي األول  ٦١,٦٩٧  عبد الحميد جاسر عبد الحميد.٨٥

   األول  ٦١,٦٨٦  سلوى احمد يوسف.٨٦

   األول  ٦١,٤٠٧  تقوى فواز عطية .٨٧

   ألولا  ٦١,٣٣٤  محمد فاروق هاشم.٨٨

   األول  ٦١,٣٠٥  جمانة محمد أنيس.٨٩

   األول  ٦٠,٦٩٠  تغريد بولص حجي.٩٠

   األول  ٦٠,١٨١  براء عبد الستار احمد.٩١

  مسائي األول  ٦٠,٠٥١  أغادير فيصل محمد .٩٢

   األول  ٥٩,٨٦٦  بسمة وليد رفو.٩٣

  مسائي األول  ٥٩,٨١٦  فراس عبد الفتاح طه .٩٤

   األول  ٥٩,٧٨٦  رشا احمد محمود.٩٥

   األول  ٥٩,٦٣٩  ح يعقوبأمل صبا.٩٦

  مسائي األول  ٥٩,٤٣٤  عمر غانم داؤد .٩٧

  مسائي األول  ٥٩,٢٨٤  احمد علي صالح .٩٨

   األول  ٥٩,٢١١  إسراء مظفر إسماعيل.٩٩

  مسائي األول  ٥٩,١٥٩  انمار ذنون داؤد ١٠٠

   األول  ٥٩,٠٤١  محمد أكرم ثامر١٠١

  مسائي األول  ٥٨,٩٤٤  احمد محمد بالل ١٠٢

  مسائي األول  ٥٨,٨٩٦  دعبد الناصر خليل محم١٠٣

   األول  ٥٨,٨٢٢  انتصار نعمان جساب١٠٤

  مسائي األول  ٥٨,٣٣١  محمد فتحي شوقي ١٠٥

  مسائي األول  ٥٧,٩٠٤  عبد الرحمن محمد صالح١٠٦

   األول  ٥٧,٨٩٤  أصيل يونس محمد١٠٧

   األول  ٥٧,٨٧٧  جوليان خوشابا بثيو١٠٨



  مسائي األول  ٥٧,٧٥٣  سامي عبد الخالق موسى١٠٩

  مسائي األول  ٥٧,٦٥٨  يز جاسمكدي عبد العز١١٠

  مسائي األول  ٥٧,٦١٩  محمود احمد حسين ١١١

   األول  ٥٧,٠٣٦  عذراء موسى مجيد١١٢

   األول  ٥٤,٦٥٨  طارق محمد موسى١١٣
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   للغة االنكليزيةا: اآلداب                  القسم : الموصل                              الكلية: الجامعة

  )بكالوريوس: (الشهادة )                                                      مسائي: (الدراسة 

    

     ٢٠٠٦/  ٧  / ١٦  في١١٦٦٩:          رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥: سنة التخرج

  المالحظات  الدور الذي نجح منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

   األول  ٨٨,٩٢٢  مها إبراهيم جاسم .١

   األول  ٨١,١٦٩  إيمان إبراهيم خضير  .٢

   األول  ٧٢,٩٨٢  رنا حازم جرجيس  .٣

  مسائي األول  ٧٢,٠١٢  فيصل قاسم رضا  .٤

   األول  ٧٠,٦٤٤  عبد الهادي عطية احمد  .٥

   األول  ٦٩,١٧٢  رغد حميد خليل  .٦

  مسائي األول  ٦٩,٠٦٠  أنوار مجيد حمادي  .٧

  مسائي األول  ٦٩,٠٢٢  بد اهللا رند سعد ع .٨

   األول  ٦٨,٨٨٧  رفل عاصم إسماعيل  .٩

  مسائي األول  ٦٨,٨٧٧  عبير خزعل احمد .١٠

   األول  ٦٨,٦٦٨  مازن إسماعيل فتحي .١١

  مسائي األول  ٦٨,٦٥٧  نبيل عبد الرزاق عبد اهللا .١٢

   األول  ٦٨,٤٦٣  نورا سيبو كاسبار .١٣

   األول  ٦٧,٢١٨  إخالص خضير محمد .١٤

   األول  ٦٦,٩٦٠  خليل عبود زهراء .١٥

   األول  ٦٦,٢٠٤  محمد منير سهيل .١٦

  مسائي األول  ٦٥,٧٩٨  حسين محمد حسن .١٧

  مسائي األول  ٦٥,٦٤١  نبتون نبيل بشير .١٨

  مسائي األول  ٦٤,٨٠٨  لوجين طالل خليل .١٩

  مسائي األول  ٦٤,٥١٧  كوثر إسماعيل يوحنا .٢٠

   األول  ٦٤,٢١٧  جدعان عمر خلف .٢١

   األول  ٦٣,٨٥٢  احمد احمد إسماعيل .٢٢

   األول  ٦٣,٣٥٢  أزاد احمد حسن .٢٣

  مسائي األول  ٦٣,٣٣٩  عبد العزيز فتحي عزيز.٢٤



   األول  ٦٢,٥٥٢  محمود الياس خضر .٢٥

   األول  ٦٢,٢٩٩  مروة خليل إسماعيل .٢٦

   األول  ٦١,٧٣٣  رواء بهنام جرجيس .٢٧

  مسائي األول  ٦١,٧٢٣  عبد الرحمن علي محمود .٢٨

  مسائي األول  ٦١,٦١٢  لؤي وليد شريف .٢٩

   األول  ٦١,٤٢٨  إيمان خليل إبراهيم .٣٠

   األول  ٦١,٢٩٢  بلسم بهنام بولص .٣١

   األول  ٦١,١٤٥  فاندا خالد متي .٣٢

   األول  ٦١,١٠٤  منى محمد صبري .٣٣

   األول  ٦٠,٨١٣  لينا زياد غانم .٣٤

   األول  ٦٠,٨١١  أمنة محمد عوني .٣٥

   األول  ٦٠,٦٦٣  أمنة سالم إبراهيم .٣٦

   األول  ٦٠,٦٥٩  ياسين مصطفى وصال .٣٧

   األول  ٦٠,٤٩٤  لؤي احمد نذير .٣٨

   األول  ٦٠,١٨٣  سالم احمد إبراهيم .٣٩

   األول  ٥٩,٩٠٥  نور ظاهر شويت .٤٠

   األول  ٥٩,٨٥٨  وسن محمود جاسم .٤١

   األول  ٥٩,٨٠٧  وليد جار اهللا صالح .٤٢

  مسائي األول  ٥٩,٦٣٠  نورا وليد ليون.٤٣

   لاألو  ٥٩,٥٢٢  أرام خضر بطرس .٤٤

  مسائي األول  ٥٩,٢٧٨  زيد عبد النافع جاسم .٤٥

   األول  ٥٨,٩٥٤  مارال سالم شمعون .٤٦

  مسائي األول  ٥٨,٨١٩  وسيم شمعون يوسف .٤٧

   األول  ٥٨,٤٨٩  شيماء عدنان عبد .٤٨

   األول  ٥٨,٠٢٢  أالء خالد احمد .٤٩

  مسائي األول  ٥٧,٥١٢  محمد احمد قادر .٥٠

   األول  ٥٧,١٦٤  مؤيد حاضر محمد .٥١

   األول  ٥٦,٧٢٨  مة ربيع امجد فاط.٥٢

  مسائي األول  ٥٦,٤٧١  نكتل نوري طه .٥٣



   األول  ٥٦,١٧١  رندة مناف يونس .٥٤

   األول  ٥٦,١٥٣  صفاء محمد صالح محمود.٥٥

   األول  ٥٦,٠٠٥  حاتم عبد الكريم احمد .٥٦

   األول  ٥٥,٨١٨  زيان عبيد كريم .٥٧

   األول  ٥٥,١٢٦  عدي احمد محمد .٥٨

   األول  ٥٤,٠٤٦  محمد شهاب حمد .٥٩
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   التاريخ: اآلداب            القسم : الموصل                              الكلية: الجامعة



  )بكالوريوس: (الشهادة )                                                      مسائي: (الدراسة 

  

  ٢٠٠٦/  ٧  / ١٦  في١١٦٦٩:    رقم وتاريخ األمر الجامعي      ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥: سنة التخرج

  المالحظات  الدور الذي نجح منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  مسائي األول  ٨١,٤٤٩  شهم فالح حميد  .١

   األول  ٨٠,٨٠٨  علي احمد سالم  .٢

   األول  ٧٨,٤٧١  عكاب نواف حروش  .٣

   األول  ٧٨,٢٥٤  داؤد خديدا قولوا  .٤

  مسائي األول  ٧٥,٦٢٩  محمد عبد الكريم احمد  .٥

   األول  ٧٥,٥٥٨  علي حميد عبد خلف  .٦

  مسائي األول  ٧٥,٣٦٥  داليا مكرم عبد العزيز  .٧

  مسائي األول  ٧٤,٧٥٨  عمار منهل محمد  .٨

   األول  ٧٤,٣٥٤  مهند خلف حسن  .٩

   األول  ٧٤,١٤٢  مروان إبراهيم خضر .١٠

   األول  ٧٣,٨٩٣  فالح حسن صالح .١١

   األول  ٧٣,٦٦٦  ى عالء سالم سر.١٢

   األول  ٧٣,٦١١  فاتن عبد الكريم قاسم .١٣

   األول  ٧٣,٠٧٣  محمد عادل شيت .١٤

   األول  ٧٢,٧٥٣  مهند عدنان يوسف .١٥

   األول  ٧٢,٠٤٤  الهام احمد حسين .١٦

   األول  ٧١,٦٦٠  احمد حسن يوسف .١٧

   األول  ٧١,٥٤٣  دينا وليد محمد .١٨

  مسائي األول  ٧١,٠٣٠  محمد سليم أكرم محمد سليم.١٩

   األول  ٧٠,٩٣٧  رعد سليمان عبد اهللا .٢٠

   األول  ٧٠,٧٩٦  قصي فيصل عرب .٢١

   األول  ٧٠,٤٢٦  خليل إبراهيم محمد .٢٢

   األول  ٦٩,٩٨٨  زينة يحيى قاسم .٢٣

   األول  ٦٩,٨٤٨  غسان إبراهيم داؤد .٢٤

   األول  ٦٩,٣٦٩  أركان مطلك حسن .٢٥



  يمسائ األول  ٦٩,٢٢٦  عز الدين محمود عبوش .٢٦

   األول  ٦٩,٠١٨  عالء عبد الكريم احمد.٢٧

   األول  ٦٨,٧٨٤  احمد سالم مصطفى .٢٨

   األول  ٦٨,٧٨٥  أياد الياس رشيد.٢٩

   األول  ٦٧,٥٠٣  إيهاب طالب احمد .٣٠

   األول  ٦٧,١٥١  دلكش خيرو خضر .٣١

   األول  ٦٦,٤٢٨  احمد محمد احمد .٣٢

  مسائي األول  ٦٦,١٩٩  كوركين جيجو قاسم .٣٣

  مسائي األول  ٦٥,٨٤٠  سهام ولي اشرف .٣٤

  مسائي األول  ٦٥,٥٥٨  نضال عبود محمد .٣٥

   األول  ٦٥,١٦٤  آالء خليل إسماعيل .٣٦

  مسائي األول  ٦٤,٣١٣  بالل رعد يحيى .٣٧

   األول  ٦٣,٧١٨  محمد جاسم محمد صالح .٣٨

  مسائي األول  ٦١,٨٠٤  كهدار علي عبوش .٣٩

   األول  ٦٠,٨٧٥  عمر فارس هاشم .٤٠

   األول  ٥٩,٩٠٨  رعد شهاب احمد .٤١

  مسائي األول  ٥٧,٤٤٢  أيهم عمر إبراهيم .٤٢

  مسائي األول  ٥٥,٣٣٤  بسام جرجيس أمين .٤٣
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  



  الترجمة: اآلداب            القسم : الموصل                              الكلية: الجامعة

  )بكالوريوس: (        الشهادة )                                              مسائي: (الدراسة 

  

  ٢٠٠٦/  ٩  / ٢٥  في١٥٦٩١:         رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥: سنة التخرج

  المالحظات الدور الذي نجح منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  مسائي  الثاني  ٧١,٦٠٤  عبد اهللا خليل إبراهيم    .١

   الثاني  ٦٥,٣٠٢  آمنة عبد المنعم سعد اهللا   .٢

   الثاني  ٦٤,٦١٥  رغد مسعود قاسم   .٣

   الثاني  ٦٠,٦٣٥  بيداء عبد الكريم عبد العزيز   .٤

   الثاني  ٦٠,١٩٧  ربى عبد الهادي صالح   .٥

   الثاني  ٦٠,١٧٠  حسن اسعد كامل   .٦

  مسائي الثاني  ٥٩,٩١٧  حسينصالح الدين إبراهيم    .٧

   الثاني  ٥٩,٨٤٧  زهراء ياسين قاسم   .٨

  مسائي انيالث  ٥٩,٠٠٦  محمود جاسم محمد    .٩

   الثاني  ٥٨,٤٠٥  هيام محمد احمد .١٠

  مسائي الثاني  ٥٧,٩٠٣  سردار خلف إبراهيم  .١١

   الثاني  ٥٧,٣٢٦  تميم قيس قاسم .١٢

  مسائي الثاني  ٥٧,٠٤٥  صفوان وعد طالب  .١٣

   الثاني  ٥٦,٧٣١  رضوان محمد حامد .١٤

  مسائي الثاني  ٥٦,٦٨٥  سعد احمد محمود  .١٥

  مسائي ثانيال  ٥٦,٥٥٧   محمد عبد الوهابمحمد  .١٦

   الثاني  ٥٦,٤٠٤  دينا ثامر محمد  .١٧

  مسائي الثاني  ٥٦,١٧٠  مهند احمد حسن  .١٨

  مسائي الثاني  ٥٦,١٤٥  محمد صالح حازم  .١٩

  مسائي الثاني  ٥٦,٠٥٦  بشوار مير مجيد  .٢٠

   الثاني  ٥٦,٠٢٩  عمر رافل عبد الوهاب .٢١

  مسائي الثاني  ٥٥,٩٢٧   حازم حيدر درويش .٢٢

   الثاني  ٥٥,٩٠٩  إخالص منذر بهنام .٢٣

   الثاني  ٥٥,٧٣٢  عبد اإلله عطا اهللا درب .٢٤



  مسائي الثاني  ٥٥,٧١٣  تركي محمد عليان  .٢٥

  مسائي الثاني  ٥٥,٦٩١  إبراهيم رشيد محمد  .٢٦

   الثاني  ٥٥,٤٦٢  زينب عبد المحسن خلف .٢٧

   الثاني  ٥٥,٢٧٩  سكيكورسراب نمرود  .٢٨

   الثاني  ٥٥,١٧٧  أفراح كاظم موسى .٢٩

   الثاني  ٥٥,١٧١  احمد سليمان صالح .٣٠

   الثاني  ٥٤,٩٢٧  محمد علي صالح .٣١

  مسائي الثاني  ٥٤,٨٨٥  سعد عبد الحميد محمود  .٣٢

  مسائي الثاني  ٥٤,٧٦١  عبد العزيز سليم مصطفى  .٣٣

   الثاني  ٥٤,٥٧٠  خلدون حسيب عارف .٣٤

  مسائي الثاني  ٥٤,٣٩٢  محمد يونس احمد  .٣٥

  مسائي الثاني  ٥٤,٢٠٨  عرفان احمد مرير  .٣٦

  مسائي الثاني  ٥٣,٩٩٤   وكاع ماهر سلمان .٣٧

  مسائي الثاني  ٥٣,٨٩٠  عمار علي غالب  .٣٨

   الثاني  ٥٣,٨٣٤  ربيع موفق سعيد .٣٩

   الثاني  ٥٣,٥٦١  سراة سالم حميد .٤٠

  مسائي الثاني  ٥٣,٥١٢  محمد ذنون محمد  .٤١

   الثاني  ٥٣,٤٩٧  نسرين محمد يحيى .٤٢

  مسائي الثاني  ٥٣,٣١٥  ثامر خليل إسماعيل  .٤٣

  مسائي الثاني  ٥٢,٧٠٩   حارث احمد محمد .٤٤

  مسائي الثاني  ٥٢,٥٢٠   سليمان خالد سليمان .٤٥

  مسائي الثاني  ٥٢,٢٣٨  عدي احمد يونس  .٤٦

   الثاني  ٥٢,٢٢٧  عبد اهللا عاصم محمد .٤٧

  مسائي الثاني  ٥١,٧١٢   أكرم فياض حبيب  .٤٨
  
  
  
  
  
  
  
  



  اللغة االنكليزية: القسم  اآلداب           : الموصل                              الكلية: الجامعة

  )بكالوريوس: (الشهادة )                                                      مسائي: (الدراسة 

  

 ٢٠٠٦/  ٩  / ٢٥  في١٥٦٩١:          رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥: سنة التخرج

  ظاتالمالح الدور الذي نجح منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  مسائي الثاني ٦٤,٢٣٣ زياد خلف علي    .١

  مسائي الثاني ٦٢,٥٩٢ تاج الدين جعفر حبيب    .٢

  مسائي الثاني ٦١,٨٥٨ محمد إبراهيم حسين    .٣

   الثاني ٦١,٥٦ فهد سالم محمد    .٤

   الثاني ٥٩,٤٤ أماني بسيم عارف    .٥

  مسائي الثاني ٥٨,٧٥٢ مازن ماهر غانم    .٦

  مسائي يالثان ٥٨,٧٢٤ محمد صالح حاجم    .٧

   الثاني ٥٨,٥٤٨ مل ادينا جمال ك   .٨

   الثاني ٥٨,٥٠١ عبير محمود إبراهيم    .٩

   الثاني ٥٨,٤٦١ احمد محمد عوني  .١٠

   الثاني ٥٨,٢٧٠ سهم طالل عبد الكريم  .١١

  مسائي الثاني ٥٨,٢٦٥ اسعد موسى حسن  .١٢

   الثاني ٥٨,٢٣٧ رغد حسين علي  .١٣

   الثاني ٥٨,٢٢٢ زينة صائب صديق  .١٤

  مسائي الثاني ٥٨,١٥٢ ين موسى جعفر ياسم .١٥

   الثاني ٥٧,٩٧٠ تانيا يوحنا مرقس  .١٦

   الثاني ٥٧,٩٠٨  ىالنا أديب عيس .١٧

   الثاني ٥٧,٩٠٣ عمار عبد منصور  .١٨

   الثاني ٥٧,٨٧٧ أمل حسين جيجو .١٩

  مسائي الثاني ٥٦,٩٩٨ احمد عبد الستار إسماعيل  .٢٠

   الثاني ٥٦,٨٣١ سحر جبار عبد اهللا .٢١

   الثاني ٥٦,٧٩٢ شم لطفي رشا ها .٢٢

   الثاني ٥٦,٧٠٧ فاتن علي عطو  .٢٣

   الثاني ٥٦,٤٨٥ عمر مؤيد إبراهيم  .٢٤



   الثاني ٥٦,٠٠٥ آمنة احمد شوقي .٢٥

   الثاني ٥٥,٩٦٩  خالد حازم نذير .٢٦

  مسائي الثاني ٥٥,٩٠١ خولة عبد السالم يونس  .٢٧

   الثاني ٥٥,٨٩٥ احمد عبد المجيد حسن  .٢٨

  مسائي الثاني ٥٥,٨٥٠ لؤي شليمون داؤد  .٢٩

   الثاني ٥٥,٧٣٣ ريم صبحي نعمان  .٣٠

   الثاني ٥٥,٦٨٤ ربى هاشم صالح  .٣١

  مسائي الثاني ٥٥,٥٤٥ الزمة يوسف حجي  .٣٢

  مسائي الثاني ٥٥,٤٥٩ خالد سلطان احمد  .٣٣

   الثاني ٥٥,٣٤١ مصطفى يالجين سامي  .٣٤

   الثاني ٥٥,٣٣٣ فيان افريم عبود يف .٣٥

   الثاني ٥٤,٩٧٥ أياد وعد اهللا محمد  .٣٦

   الثاني ٥٤,٨٦٤ زياد خلف محمد  .٣٧

  مسائي الثاني ٥٤,٨٥٥ يونس عبد القادر رشيد  .٣٨

   الثاني ٥٤,٧٨٥ رشا محمد مرعي  .٣٩

   الثاني ٥٤,٧١٩ فيصل طه احمد  .٤٠

  مسائي الثاني ٥٤,٦٥٩ لؤي عز الدين خليل  .٤١

  مسائي الثاني ٥٤,٥٣٦ عبد العزيز يونس ياسين  .٤٢

  مسائي الثاني  ٥٤,٥٣٣  جعفر حسين يوسف .٤٣

   الثاني  ٥٤,٤٣٩ وسام صبيح حبيب  .٤٤

   الثاني  ٥٤,٤١٢ عمار عبد عجاج .٤٥

  مسائي الثاني  ٥٤,٤٠٦  محمد كنعان بشير  .٤٦

   الثاني  ٥٤,٣٣٣ أيمن عثمان أمين  .٤٧

   الثاني  ٥٤,٣٠٧ راكان جالل يوسف  .٤٨

   الثاني  ٥٤,٠٩٦  عبد الغني ياسين مانأي .٤٩

   الثاني  ٥٣,٩٨٨ رزي فائق زينل ا .٥٠

   الثاني  ٥٣,٨٨٥  نادية شمدين يونس  .٥١

   الثاني  ٥٣,٧٨٨   بدل حسين أمير .٥٢

  مسائي الثاني  ٥٣,٧٧١  محمد عدنان هادي  .٥٣



  مسائي الثاني  ٥٣,٧٣٠  إسماعيل محمد سعيد  .٥٤

   الثاني  ٥٣,٦٦٣  صبا سمير محمد  .٥٥

   الثاني  ٥٣,٥٤٧  نور باسل سليمان  .٥٦

  سائيم الثاني  ٥٣,٣٧٤  غزوان محمد عبد  .٥٧

   الثاني  ٥٣,٢٦٢  كرم سعد ناصر  .٥٨

  مسائي الثاني  ٥٣,١٠٣  محمد حازم سعد اهللا  .٥٩

  مسائي الثاني  ٥٢,٩٣٦  بيار موسى حسن  .٦٠

   الثاني  ٥٢,٨٢٠  عالء أنور عبد الحميد  .٦١

   الثاني  ٥٢,٧٥١  رأفت مصطفى سلمان  .٦٢

   الثاني  ٥٢,٧٣٧  تهاني عبد اهللا احمد  .٦٣

  مسائي نيالثا  ٥٢,٧١٥  محمد سالم ناصر  .٦٤

   الثاني  ٥٢,٦٨١  رزاق عواد خلف  .٦٥

   الثاني  ٥٢,٦١٥  افين عبد الكريم رشيد  .٦٦

  مسائي الثاني  ٥٢,٤١٠  آالء كريم معين  .٦٧

   الثاني  ٥١,٩٠٧  ريا خالد يوسف  .٦٨
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ريخالتا: القسم   اآلداب          : الموصل                              الكلية: الجامعة



  )بكالوريوس: (الشهادة )                                                      مسائي: (الدراسة 

  

  ٢٠٠٦/  ٩  / ٢٥  في١٥٦٩١:         رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥: سنة التخرج

  المالحظات  الدور الذي نجح منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  مسائي الثاني  ٦٩,١١٥  ونس فهد عبد المجيد ي   .١

   الثاني  ٦٣,٢٠٥  احمد محمد اخضير    .٢

   الثاني  ٦٢,٥٤٣  فيان حمزة جاسم    .٣

   الثاني  ٦٢,٢٥٣  قاسم محمود فراس    .٤

  مسائي الثاني  ٦٢,١٨٩  الء سعدي مهدي ا   .٥

  مسائي الثاني  ٦٠,٦٥٢  سبهان احمد محمد علي    .٦

   الثاني  ٥٩,٩٥٩  حسين علي حسون    .٧

   الثاني  ٥٩,٨١٢  حسن احمد حميو    .٨

  مسائي الثاني  ٥٦,٨٥٧  ثائر عبد الرزاق يونس    .٩

  مسائي الثاني  ٥٦,٧٣٣  احمد طارق نجم  .١٠

  مسائي الثاني  ٥٦,٠٨٢  شاهين ناجي طه  .١١

   الثاني  ٥٥,٧٤٦  صباح محمد خلف  .١٢

   الثاني  ٥٤,٤٢٩  فالح حسن جمعة  .١٣

   الثاني ٥٤,٣٥٩ جرو علي عبد اهللا  .١٤
 


