
 

 

 

 الترجمة   القسم                             اآلدابالموصل                     الكلية  / الجامعة 

 الشهادة بكالوريوس                                                    (             مسائي ) الدراسة 

 

 

 م 7/7/2102في  9/22/04222رقم وتاريخ األمر الجامعي   2102-2102سنة التخرج 

الدور الذي نجح  المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 فيه الطالب

 المالحظات

  األول 012201 منار معيوف ذنون   .0

  األول 022221 هيفاء قادر جرجيس   .2

  األول 022222 أحمد حيدر عبد الواحد   .2

  األول 002499 بسام فتحي محمود   .4

  ألولا 002441 سعد محمد حميد عبد الوهاب   .1

  األول 012092 أحمد عبد السالم محمد   .2

  األول 722499 أحرار حسين شمر   .7

  األول 722127 محمد صالح الدين عبد الفرج   .0

  األول 722129 مضر جمال محمد   .9

  األول 722221 مروة محمد يحيى   .01

  األول 272210 محمد  فتحي خضر   .00

  األول 222722 صهيب هادي قاسم   .02

  األول 212229 هللا يونس رنى وعد   .02

  األول 242021 عبد الكريم عيسى حسين   .04

  األول 222729 ياسر محمود يونس   .01

  األول 222021 جاسم محمد محمود   .02

  األول 222727 أنعام محمد جبر فتحي   .07

  األول 202172 محمد علي عبد هللا   .00

  األول 212972 مهند لطفي مجيد   .09

  األول 212122 يان علي جاسم ژ  .21

  األول 192122 خالد أحمد قاسم   .20

  األول 122127 أنس عبد المالك أحمد   .22

 

 

 



 

 

 

 اللغة الفرنسيةالموصل                     الكلية  اآلداب                             القسم   / الجامعة 

 الشهادة بكالوريوس                                                    (             مسائي ) الدراسة 

 

 

 م 7/7/2102في  9/22/04222رقم وتاريخ األمر الجامعي   2102-2102سنة التخرج 

الدور الذي نجح  المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 فيه الطالب

 المالحظات

  األول 87,401 جاسم  بريم عبد الوها  .0

  األول 86,965 إبراهيم  بنغم عبد الوها  .2

  األول 80,832 مد سلطان بسام مح  .2

  األول 76,244 عمر حسن  معبد الكري  .4

  األول 70,34 يونس حميد مفضي   .1

  األول 70,328 علي الهادي إبراهيم خليل   .2

  األول 68,831 إبراهيم  معاذ وعد هللا  .7

  األول 67,53 نجم  عبد هللا نعبد الرحم  .0

  األول 65,659 آية أديب عمر عبد اللطيف   .9

  األول 65,183 جعفر  لشد عبد الرسوار  .01

  األول 64,863 هبه سالم موسى   .00

  األول 64,019 شيرين علي مصطفى   .02

  األول 61,802 خالد حسن  عبد هللا  .02

  األول 61,709 ريم تركي محمد   .04

  األول 60,989 محمد يونس علي   .01

  األول 58,062 هند فراس إسماعيل   .02

  األول 57,267 علي ثائر حامد   .07

  األول 56,921 يونس  زينب عبد هللا  .00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اللغة االنكليزيةالموصل                     الكلية  اآلداب                             القسم   / الجامعة 

 وريوسالشهادة بكال                                                    (             مسائي ) الدراسة 

 

 

 م 7/7/2102في  9/22/04222رقم وتاريخ األمر الجامعي   2102-2102سنة التخرج 

الدور الذي نجح  المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 فيه الطالب

 المالحظات

  األول 022720 مها محمد مصطفى   .0

  األول 002922 يوسف لؤي خضر   .2

  األول 702022 إسراء ميرخان محمد   .2

  األول 712042 حمد عفراء عماد ا  .4

  األول 712220 عمار محفوظ سعيد   .1

  األول 742194 نسرين خلف محمد   .2

  األول 722220 أحالم عبد حبيب   .7

  األول 722227 كاكل مصطفى خضر   .0

  األول 722217 محمد حاتم يونس   .9

  األول 702410 عايد  يرعد عبد الهاد  .01

  األول 292429 ساره خالد سلطان   .00

  األول 202124 زال صالح طه ن  .02

  األول 272292 يزن أكرم صالح    .02

  األول 272222 خوام سويلم صلبي   .04

  األول 272129 مروان احمد خليل   .01

  األول 222249 إسماعيل  يإسماعيل عبد الغن  .02

  األول 222021 فيصل احمد خضر   .07

  األول 212201 حسن شكر محمود   .00

  األول 212127 علي  رخالد عبد القاد  .09

  األول 222902  عبد هللا يسندس عبد الغن  .21

 

 

 



 اللغة االنكليزيةالموصل                     الكلية  اآلداب                             القسم   / الجامعة 

 سالشهادة بكالوريو                                                    (             مسائي ) الدراسة 

 

 

 م 7/7/2102في  9/22/04222رقم وتاريخ األمر الجامعي   2102-2102سنة التخرج 

الدور الذي نجح  المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 فيه الطالب

 المالحظات

  األول 222427 نور غانم ياسين عزيز   .20

  األول 222271 حسن مروان يحيى   .22

  األول 212170 وليد خلف حمد   .22

  األول 192101 ي زهراء صبار فتح  .24

  األول 102910 كرم طارق ذبيان   .21

  األول 102020 نهى حسين علي   .22

  األول 102497 سعود ممدوح عكيل   .27

  األول 122101 حكمت محمود احمد   .20

 

 


