
  
  
  



  الترجمة: اآلداب                               القسم : الموصل                              الكلية: الجامعة

  

  )بكالوريوس: (الشهادة )                                                      مسائي: (الدراسة 

  

       ٢/٨/٢٠٠٣   في  ٤٢١٢:   مر الجامعي                رقم وتاريخ األ٢٠٠٣ – ٢٠٠٢: سنة التخرج

  الدور الذي نجح منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  األول  ٨٤,٩٩٨  بسام ناصر حامد  .١

 األول  ٨٤,٤٣٤  ياسر يونس عبد الواحد  .٢

 األول  ٧٩,٧٩٢  عصام محمود إسماعيل  .٣

 األول  ٧٨,٩١٨  احمد حسين بلو  .٤

 األول  ٧٨,٦٩٠  رافت مجيد موسى  .٥

 األول  ٧٨,٣٦٦  كريا إسماعيل خليل ز .٦

 األول  ٧٨,١٠٩  رافد مال اهللا محمود .٧

 األول  ٧٤,٩٥٦  ممتاز بهنام داود  .٨

 األول  ٧٣,٧٣٠  حكيم لقمان حامد  .٩

 األول  ٧٣,٢٥٨  عبد الوهاب محمود حعبد الفتا.١٠

 األول  ٧٢,١٧٨   إبراهيم لعماد خلي.١١

 األول  ٧١,٩٤١  سمير يونس محمود .١٢

 األول  ٧١,٩٠٨  نون سعيد عبد الرحمن ذ.١٣

 األول  ٧١,٣١٩  فتحي محمد فتحي .١٤

 األول  ٧٠,٨٠٥  باسل غانم حمدون .١٥

 األول  ٧٠,٧٠٩  بالل محمود إسماعيل .١٦

 األول  ٧٠,٦٨٢  امجد إبراهيم محمد علي .١٧

 األول  ٦٩,٧٨٣  نغم إدريس علي .١٨

 األول  ٦٨,٩٣٥  وعد اهللا حمادة علي .١٩

 األول  ٦٨,٦٩٨  مجيد حميد حمدون .٢٠

 األول  ٦٨,٣٦٨  عمار حسن علي .٢١

 األول  ٦٧,٨٨٤  حسن محمد حسن .٢٢

 األول  ٦٧,٣٦٣  فرح وليد عبد اهللا .٢٣



 األول  ٦٧,٣٢٥  فيفيان حنا دنخا .٢٤

 األول  ٦٧,١٧٧  عوف عبد الرحمن محمود .٢٥

 األول  ٦٦,٩٨٩  علي صالح احمد .٢٦

 األول  ٦٦,٧١٨  أيمن عبد العزيز محمد .٢٧

 ولاأل  ٦٦,٦٤٦  قتيبة يونس احمد .٢٨

 األول  ٦٦,٣٨٠  عبد الكريم محسن عوني .٢٩

 األول  ٦٥,٤٠٧  ذنون موفق ذنون .٣٠

 األول  ٦٥,٣٨٩  حامد صالح محمد .٣١

 األول  ٦٥,١٣١  فراس محمد إبراهيم.٣٢

 األول  ٦٤,٩٠٨  ممدوح محمد معيوف .٣٣

 األول  ٦٤,٣٦٠  محمد مهدي صالح .٣٤

 األول  ٦٤,٢٩٨  جالل الدين حسن صالح .٣٥

 األول  ٦٤,٢٦٥  حامد محمد صالح .٣٦

 األول  ٦٤,٢١٤  خديجة طه صالح .٣٧

 األول  ٦٤,١٢٧  قتيبة إبراهيم حسين.٣٨

 األول  ٦٣,٩٢٠  عبد اهللا رشيد ياسين.٣٩

 األول  ٦٣,٨٠٤  عمار محمود سعيد .٤٠

 األول  ٦٣,٧٦٤  مها نوروز إبراهيم .٤١

 األول  ٦٣,٧١٠  محمد خضر أبنيان .٤٢

 األول  ٦٣,٣٤٩  معتز محب غانم .٤٣

 األول  ٦٣,١٢١  سليمان مسلم عبد القادر .٤٤

 األول  ٦٢,٩٩٤  بسام محمد سلطان .٤٥

 األول  ٦٢,٩٦٦  عماد احمد عزيز .٤٦

 األول  ٦٢,٨٨٣  جمال حسن إبراهيم .٤٧

 األول  ٦٢,٧٦٤  شكر محمود عبد اهللا .٤٨

 األول  ٦٢,٧٢٨  ربيع بنيان مد اهللا .٤٩

 األول  ٦٢,٦٥٧  حارث محمد سعيد .٥٠

 األول  ٦٢,٢٤٥  احمد سليمان طيب .٥١

 األول  ٦٢,٢٣٨   عامر رديف محمد.٥٢



 األول  ٦١,٩٤٦  شهاب احمد محمد .٥٣

 األول  ٦١,٨٥٣  فوزي هاشم صالح .٥٤

 األول  ٦١,٨٣٢  علي فخري حسن  .٥٥

 األول  ٦١,٦٨٦  عبد الكريم حسن احمد .٥٦

 األول  ٦١,٦٨٢  محمد صالح حسن .٥٧

 األول  ٦١,٦٦٤  عيسى حمد إبراهيم .٥٨

 األول  ٦١,٥٠٧  سفيان عوف عبد الرحمن .٥٩

 األول  ٦١,٣٥٤  مر حاجي غازي ع.٦٠

 األول  ٦١,٠٤٣  احمد فاضل عبد الرزاق .٦١

 األول  ٦٠,٩٧٠  باسمة هشام سعدون .٦٢

 األول  ٦٠,٩٥٨  رضوان حامد عزيز .٦٣

 األول  ٦٠,٩٤١  احمد حميد محسن .٦٤

 األول  ٦٠,٩٣٤  رامي حنا إبراهيم .٦٥

 األول  ٦٠,٧٨٦  صفد محمد حسن  .٦٦

 ولاأل  ٦٠,٥٢٣  حسين محمد نوري محمد .٦٧

 األول  ٦٠,٤٢٨  عمار خليل مجيد .٦٨

 األول  ٦٠,٣٠٢  محمد سامي سلطان .٦٩

 األول  ٦٠,٢٨٨  أيمن يونس احمد.٧٠

 األول  ٦٠,٢٢٦  احمد حازم ايوب .٧١

 األول  ٦٠,١٤٦  منهل غانم محمود .٧٢

 األول  ٦٠,١٣٦  سعدي احمد إسماعيل .٧٣

 األول  ٦٠,١٣٥  راكان نظير داؤد  .٧٤

 األول  ٥٩,٩٠٤  علي حسين عيادة .٧٥

 األول  ٥٩,٨٤٢  عبد محمد سلو داؤد.٧٦

 األول  ٥٩,٧٧٤  أنور خيري محمود .٧٧

 األول  ٥٩,٦٩٢  شريف سامي محمود .٧٨

 األول  ٥٩,٠١٩  عمر سلطان فتاح طيب.٧٩

 األول  ٥٨,٩٥٦  فواز جاسم حمدون .٨٠

 األول  ٥٨,٧١٣  ربيع يحيى إبراهيم .٨١



 األول  ٥٨,٥٤٤  قيدار عبد الهادي داؤد .٨٢

 األول  ٥٨,٥٠٠  فرحان صالح فتحي.٨٣

 األول  ٥٨,٢٧٦  بثينة حسين علي .٨٤

 األول  ٥٨,٠٦٥  نبراس محمد بشير عبد الكريم .٨٥

 األول  ٥٨,٠٥٧  أيمن وضاح حمدون .٨٦

 األول  ٥٧,٥٨٥  احمد نايف محمد .٨٧

 األول  ٥٧,٥٠١  أسراء عبد الهادي محمد .٨٨

 األول  ٥٧,٢٦٩  محمد إسماعيل خلف .٨٩

 األول  ٥٧,٢٠٠  محمد عبد المنعم حميد .٩٠

 األول  ٥٦,٩٩٦  راغب أيوب احمد .٩١

 األول  ٥٦,٨٧٢  ميثم محمد جميل يونس .٩٢

 األول  ٥٦,٧٤٧  نواف محمد حسن.٩٣

 األول  ٥٥,٩٤٦  مازن سعد اهللا بديع .٩٤

 األول  ٥٤,٧٩٣  ياسر يونس سالم .٩٥
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  التاريخ:                القسم اآلداب                : الموصل                              الكلية: الجامعة

  

  )بكالوريوس: (الشهادة )                                                      مسائي: (الدراسة 

  

       ٢/٨/٢٠٠٣   في  ٤٢١٢:                  رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٣ – ٢٠٠٢: سنة التخرج

  ي نجح منهالدور الذ  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  األول  ٨١,٠٤٥  حسين اسود مطو  .١

 األول  ٧٩,٧٣٦  منال محمد صالح  .٢

 األول  ٧٩,٥٢٦  احمد محمود محمد  .٣

 األول  ٧٨,٣٠٧  سعد توفيق عزيز  .٤

 األول  ٧٧,٥٦٦   ياحمد عزيز عل .٥

 األول  ٧٤,١١٢  خالد أكرم خضر  .٦

 األول  ٧٢,٥٣٤  إسماعيل محمود إسماعيل  .٧

 األول  ٧١,٠١٤  ريم محمد شهاب احمد  .٨

 األول  ٦٦,٠٩  محمد سليم رشيد  .٩

 األول  ٦٥,٦٧٩  عمار فالح حسن .١٠

 األول  ٦٥,٦٠٦  محمد جلوي عكيل.١١

 األول  ٦٤,٣٩١  منتصر غازي عزيز .١٢

 األول  ٦٤,١٧  باسل يونس احمد .١٣

 األول  ٦٣,١٧٨  محمد أكرم رؤوف .١٤

 األول  ٦٣,١٤١  ماهر شفيق يونس .١٥

 ولاأل  ٦٢,٤٨٨  فرحان إبراهيم زعيان.١٦

 األول  ٦١,٢٨٥  عبد اهللا وابل عبد اهللا .١٧

 األول  ٦٠,٧٩  محمود هاشم طه.١٨

 األول  ٦٠,٦٩٢  هيثم عبد الوهاب حميد .١٩

 األول  ٦٠,٥٧٨  مهند يوسف محمود .٢٠

 األول  ٥٨,٨٩٦  عقيل حسن محمد ياسين .٢١

 األول  ٥٧,٥٥٤  محمد احمد حسن .٢٢
  
  



  
  
  



  الترجمة: اآلداب                               القسم :   الكليةالموصل                            : الجامعة

  

  )بكالوريوس: (الشهادة )                                                      مسائي: (الدراسة 

  

    ٢٠٠٣/  ٩  / ٢٣  في ٥٤٠١:                 رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٣ – ٢٠٠٢: سنة التخرج

  الدور الذي نجح منه  المعدل  سم الطالب الثالثيا  ت

  الثاني  ٦١,٢٦١  جمال علي اكبر إبراهيم  .١

 الثاني  ٦٠,٧٦٢  احمد سلطان وسمي  .٢

 الثاني  ٥٩,٩٨٨  محمد عبد الكريم محمد  .٣

 الثاني  ٥٨,١١٥  احمد خضر ابنيان  .٤

 الثاني  ٥٨,٠٤٠  اريان حكمت جميل  .٥

 الثاني  ٥٧,٣٣٦  شيماء موفق فاضل  .٦

 الثاني  ٥٦,٩٢٥  دوة محمود سعيد ن .٧

 الثاني  ٥٦,٨٧٦  سندس محمود عبد اهللا  .٨

 الثاني  ٥٥,٥٢٠  شاكر عبد الجبار بشير  .٩

 الثاني  ٥٥,١٥٦  زيدو حسن جندي .١٠

 الثاني  ٥٤,٩١٤  ورقاء إبراهيم إسماعيل .١١

 الثاني  ٥٤,٦٧٣  منال احمد يحيى .١٢
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  التاريخ: اآلداب                               القسم :                 الكليةالموصل              : الجامعة

  

  )بكالوريوس: (الشهادة )                                                      مسائي: (الدراسة 

  

   ٢٠٠٣/  ٩  / ٢٣  في ٥٤٠١:                  رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٣ – ٢٠٠٢: سنة التخرج

  الدور الذي نجح منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني  ٦٦,٨٣٧  أيدن محمد نجيب  .١

 الثاني  ٦٢,٣٩٢  عالء طلعت طليع  .٢

 الثاني  ٦١,٢٨٠  فرات مؤيد محمد  .٣

 الثاني  ٥٨,٧٣١  علي شكر محمود  .٤

 الثاني  ٥٨,١٧٧  شامل عبد الحميد حسين  .٥

 الثاني  ٥٧,١١٠  نوزت زينل محمد  .٦

 الثاني  ٥٧,٠٤٨  مروان حجي بركات  .٧

 الثاني  ٥٦,٥٥٠  سفيان سالم حمد  .٨

 الثاني  ٥٦,٠١٢  احمد الياس صالح  .٩

 الثاني  ٥٤,١٤٤  خير الدين محمد صديق .١٠
  
  
  
  
  
  
  


