
  
  
  



  الترجمة: اآلداب                               القسم : الموصل                    الكلية: الجامعة

  

  )بكالوريوس: (الشهادة )                                                  مسائي: (الدراسة 

  

     ١٩٩٨/  ١٠ / ١ في  ٥١٥:   رقم وتاريخ األمر الجامعي ١٩٩٨ - ١٩٩٧: سنة التخرج

  المالحظات  الدور الذي نجح منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  مسائي  األول  ٨٩,٦٢٢  محمد صبحي عبد  .١

   األول  ٨٥,٥١٢  ياسر محمد شيت  .٢

   األول  ٨٤,٧٤٧  ادم علي وار صالح  .٣

   األول  ٨٤,٦٨٠  صفوان عبد الوهاب عزيز  .٤

  مسائي األول  ٨٤,١٣٥  سحر محفوظ صالح  .٥

   األول  ٨٤,٠٧٠  تعمار محمد عز  .٦

  مسائي األول  ٨٣,٩٢٢   مصطفى محمد عليإبراهيم  .٧

   األول  ٨٠,٤٥٥  سوسن نجم الدين رشيد  .٨

   األول  ٨٠,٤٢٨  هيثم غانم بولص  .٩

  مسائي األول  ٧٩,٠٥٠  عدنان وديع رزوقي.١٠

  مسائي األول  ٧٩,٠١٥  زيد غانم محمد.١١

   األول  ٧٨,٧٥٩  زياد علي عبد الرحمن .١٢

  مسائي األول  ٧٧,٠٣٦  عيدماهر عبد الجواد س.١٣

  مسائي األول  ٧٧,٠١٨  احمد جميل سليمان.١٤

   األول  ٧٦,٣٧٥  محمد جاسم محمد .١٥

   األول  ٧٥,٩٨٩  عمر احمد محمود.١٦

  مسائي األول  ٧٥,٤٧٢  مظفر يونس توفيق .١٧

   األول  ٧٤,٧٣٠   رامي محمدأسماء.١٨

  مسائي األول  ٧٣,٧١٠   مصطفى عبد الرحمنإسراء.١٩

  مسائي األول  ٧٣,٤٤٣  طارق فتحي سلطان.٢٠

  مسائي األول  ٧٢,٨٢٤  ياسر عبد العزيز طه.٢١

   األول  ٧٢,٧٠٠   فتوشإبراهيمطارق .٢٢

   األول  ٧٢,٥١٠  زينة غانم سليم.٢٣



  مسائي األول  ٧٢,١٥٤  مازن سالم محمد.٢٤

  مسائي األول  ٧١,٦٨٢  ندى حازم محمود.٢٥

  مسائي األول  ٧١,٤٩٢  عارف عبد اهللا سليم.٢٦

   ألولا  ٧١  رشا يونس هالل.٢٧

   األول  ٧٠,٧٠٩  عمر عبد المنعم محمد.٢٨

   األول  ٧٠,٤٥٦  صفوان خليل إبراهيم.٢٩

  مسائي األول  ٦٩,٨٦٣  سليمان احمد علي.٣٠

  مسائي األول  ٦٩,٤٣١  فيفيان ميخائيل بولص.٣١

  مسائي األول  ٦٩,٢٧٩  بشار يونس محمد .٣٢

   األول  ٦٨,٩٣٠  بشار طه احمد.٣٣

   األول  ٦٨,٨٤٤  هشام سالم خليل.٣٤

  مسائي األول  ٦٨,٠٠٨  دي صالح سليمانمه.٣٥

  مسائي األول  ٦٧,٥٠٦  عبد السالم عابد عفين.٣٦

  مسائي األول  ٦٧,١٣٦  محمد علي حسين.٣٧

   األول  ٦٦,٨٨٥  داليا فرج يعقوب.٣٨

  مسائي  األول  ٦٦,٧٥٥  صالح الدين عبد المجيد عمر.٣٩

  مسائي األول  ٦٦,٢٩٤   توفيقحسين محمد علي.٤٠

   األول  ٦٦,١٥٢  دينا فهمي كامل.٤١

  مسائي األول  ٦٦,١٠٩  عدنان صابر سليمان.٤٢

  مسائي األول  ٦٥,٨٢١  محمود حاجي سليم .٤٣

   األول  ٦٥,٧٠٠  مفاز خليل حمودي.٤٤

   األول  ٦٥,٦٧٠  واثق عبد اهللا محمد.٤٥

   األول  ٦٥,٦٤٢  سوسن نديم شهاب.٤٦

   األول  ٦٥,٦٢٠  زينة محمد عبد.٤٧

   الثاني  ٦٥,٤٥٠  معن يونس صالح.٤٨

   األول  ٦٥,٤٠٠  حسننشوان حامد .٤٩

   األول  ٦٥,٣٠٢  كمال عبد اهللا صالح .٥٠

   األول  ٦٥,٢٧٤  محمد نهاد احمد.٥١

  مسائي األول  ٦٥,٢٢٨  اسعد محمد طاهر.٥٢



   األول  ٦٥,٢٢٢   طهإحسانخلدون .٥٣

   األول  ٦٥,٢٠٠  احمد حمد اهللا علي.٥٤

   األول  ٦٤,٩٠٧  أيوببان يوسف .٥٥

   األول  ٦٤,٨١٨  رحاب موفق مرعي.٥٦

   األول  ٦٤,٨١٢  مود عليزياد مح.٥٧

   األول  ٦٤,٦٨٠  أياد محمد حميد.٥٨

  مسائي األول  ٦٤,٦٦٤  عمر عبد الوهاب محمد.٥٩

   األول  ٦٤,٦٠٠  سكفان زكي رمضان.٦٠

   األول  ٦٤,٥٨٧  نبراس غازي يونس.٦١

 مسائي األول  ٦٤,٥٨٣  علي فخري مجيد.٦٢

 مسائي األول  ٦٤,٤٩١  إيناس يونس مصطفى.٦٣

   األول  ٦٤,٤٨٩  علي حسن شريف.٦٤

   األول  ٦٤,٤٥٠  احمد غانم حسن.٦٥

   األول  ٦٤,٣٠  منال عبد الحكيم قاسم.٦٦

  مسائي األول  ٦٤,٢٥٦  شاكر محمود ذنون.٦٧

   األول  ٦٤,٢٤١  رشيد محمد قاسم.٦٨

   األول  ٦٤,٣٧  صالح حسن محمد.٦٩

   األول  ٦٣,٩٠  عبد الجليل علي حسين.٧٠

   األول  ٦٣,٧٤٣   محمد عليأسراء.٧١

  مسائي األول  ٦٣,٥٠٦  اعيلإسمقصي عبد الوهاب .٧٢

   األول  ٦٣,٣٦٠  سفيان حاتم نجم.٧٣

   األول  ٦٣,٣٤٨  امجد محمد حسن.٧٤

   األول  ٦٣,٢٦٢  إبراهيمفارس غانم .٧٥

   األول  ٦٣,٢٤٧  خالد عبد القادر جرجيس.٧٦

  مسائي األول  ٦٣,٢٢٥  وفاء عبد الرزاق محمد.٧٧

  مسائي األول  ٦٢,٩٨١  خالد نصيف جاسم.٧٨

   األول  ٦٢,٨٠٠  محمد قاسم محمد.٧٩

   األول  ٦٢,٧٥٠  بهنان دانيال حامه.٨٠

   األول  ٦٢,٧٢٩  احمد عزيز محمد.٨١



   األول  ٦٢,٥٩٩  رنا محمود محمد .٨٢

  مسائي األول  ٦٢,٣٨٩  معتز احمد محمد.٨٣

   األول  ٦٢,٣٥٥  مهى مثنى احمد.٨٤

  مسائي األول  ٦٢,٣٤٧   احمد محمدأسامة.٨٥

   األول  ٦٢,١٦  حمدية فيصل محمود.٨٦

  مسائي األول  ٦١,٦٩٠  دوعد قسطو سعي.٨٧

   األول  ٦١,٦٧٧  انتصار جاسم محمد.٨٨

   األول  ٦١,٢٨٠  عمار مولود شيت.٨٩

 مسائي األول  ٦١,١٠٠  احمد حسين علي.٩٠

 مسائي األول  ٦٠,٩٦١  محمد فوزي رشيد.٩١

   األول  ٦٠,٩٠٠  نجالء عبد علي.٩٢

  مسائي األول  ٦٠,٨٣٤  محمد علي حمو.٩٣

   األول  ٦٠,٧٢٦  باسل محمد عبد اهللا.٩٤

   األول  ٦٠,٥٧٦  جاسم محمد حسين.٩٥

   األول  ٦٠,٥٥٢  عمر يوسف غزال.٩٦

   األول  ٦٠,٥٤٠   عبد العزيزأنورياسر .٩٧

   األول  ٦٠,٤٧١  عمار نزار احمد.٩٨

   األول  ٦٠,٤٣٠   مجيداشمهنادية محمد .٩٩

   األول  ٦٠,٤٠٩  عدي فضيل قاسم١٠٠

   األول  ٦٠,٣٩١  سجى سامي إسماعيل١٠١

 مسائي لاألو  ٦٠,١١١  رعد عزيز فتوحي١٠٢

 مسائي األول  ٥٩,٩٧٨  أيمان ادمون عبد المسيح١٠٣

 مسائي األول  ٥٩,٨٨٢  فراس خليل إبراهيم١٠٤

 مسائي األول  ٥٩,٦٨٩  ناثر محمد نجيب١٠٥

   األول  ٥٩,٥٥٩  مراد غازي بكر ١٠٦

   األول  ٥٩,٥١٦  صبا مظفر علي١٠٧

  مسائي األول  ٥٩,٣١٩  محمود حمزة حسين١٠٨

   األول  ٥٩,٣١٦  طه سلطان حمد١٠٩

  مسائي األول  ٥٩,١٨٥  دى بطرس توفيقه١١٠



   األول  ٥٩,٠٥٠  صدام محمد أمين١١١

  مسائي األول  ٥٨,٩٧٥  رغيد خير اهللا عبد اللطيف١١٢

   األول  ٥٨,٦٨٧  أسوان عثمان عمر١١٣

    األول  ٥٨,٦٠٤  خديجة علي حسو١١٤

    الثاني  ٥٨,٥٥٠  ذنون طاهر حسين١١٥

   األول  ٥٨,٠٣١  احمد وعد اهللا قاسم١١٦

   األول  ٥٨,٠١٠  ينصالح إبراهيم حس١١٧

   األول  ٥٧,٩٩٠  نيران عدنان عبد١١٨

   األول  ٥٧,٩٧٠  ضحى محمد ياسين١١٩

 مسائي األول  ٥٧,٩٢٠  خضر احمد إسماعيل١٢٠

 مسائي األول  ٥٧,٢٨١  نجم الدين عبد اهللا خلف١٢١

 مسائي األول  ٥٦,٧٤٩  محمد إبراهيم حمود١٢٢

   األول  ٥٦,٦٥٠  محمد جليل جبار١٢٣

 مسائي األول  ٥٦,٢٤٩  يسرى جمال محمود١٢٤

 مسائي األول  ٥٥,٨٠٤  خالد فاضل جرجيس١٢٥

  مسائي  الثاني  ٥٥,٧٩٤  حسين طاهر عيسى١٢٦

  مسائي  الثاني  ٥٥,٢٦١  عبد اهللا محمد حسن١٢٧

  مسائي  الثاني  ٥٤,٨٥٦  محمد قيس عبد اهللا١٢٨

 مسائي  األول  ٥٤,٦٠٩  مهدي محمد علي١٢٩

 مسائي األول  ٥٤,٤٣٢  غسان لقمان احمد١٣٠

 مسائي األول  ٥٣,٨٧٩  اهللا سليمحسام الدين عبد ١٣١

  مسائي  الثاني  ٥٣,٧٥٩  فارس شيت خليف١٣٢

  مسائي  الثاني  ٥٢,٠٦٠  خالد محمد غزال١٣٣
  
  


