
  
  
  



  الترجمة: اآلداب                               القسم : الموصل                    الكلية: الجامعة

  

  )بكالوريوس: (الشهادة )                                                  مسائي: (الدراسة 

  

     ١٩٩٩/ ٦  /٣٠ في   ٢٧٠ :  رقم وتاريخ األمر الجامعي ١٩٩٩ - ١٩٩٨: سنة التخرج

  المالحظات  الدور الذي نجح منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  مسائي  األول  ٨١,٤١٣  نبيل خليل يونس   .١

  مسائي األول  ٨٠,٢٧٥  طالل حسين مرعي  .٢

  مسائي األول  ٧٩,٦٦٧  طالل عبد الكريم خليل  .٣

   األول  ٧٩,٠٣١  باسم عبد الحسين مروان  .٤

  مسائي األول  ٧٧,٩٨٤  ناجي خوشابا شمعون  .٥

  مسائي األول  ٧٧,٩٢٢  فراس نوفل عبد الغفور  .٦

   األول  ٧٧,٧٨٧  رائد فرمان عبو  .٧

   األول  ٧٧,٧٤١  اوس عادل عبد الوهاب  .٨

  مسائي األول  ٧٦,٧١٩  فاتن عز الدين يوسف  .٩

  مسائي األول  ٧٦,٥٩٢  عبد الواحد عبد اهللا خلف.١٠

  مسائي األول  ٧٦,٣٩٩  سيف محمد جاسم.١١

  مسائي األول  ٧٥,٦٦٣  علي حسن محمد.١٢

   األول  ٧٥,٦٥٢  خوام محمد يونس.١٣

  مسائي األول  ٧٥,٥٥٤  مظفر ميسر سلطان.١٤

   األول  ٧٥,٥٢٣  عمر احمد عبد اهللا.١٥

  مسائي األول  ٧٥,٢٢٤  سالمة ذنون سليم.١٦

   األول  ٧٤,٩٩٣   ادم خوشاباأهاب.١٧

  مسائي األول  ٧٤,٥٨٤  أمينزيدون عبد اهللا .١٨

   األول  ٧٤,٤٩٥  هاشم منصور حسن.١٩

  مسائي األول  ٧٤,٠٤٧  نهى فاضل مال اهللا.٢٠

  مسائي األول  ٧٣,٦٠٠  قيدار حسين توفيق.٢١

  مسائي األول   ٧٣,٣٧٣   يونسإسماعيلفخري .٢٢

  مسائي األول  ٧٣,٣٤٩  فراس سالم سلطان.٢٣



   األول  ٧٢,٨٥٧  شار سالم عبد اهللاب.٢٤

  مسائي األول  ٧٢,١٤٩  فتحي عزيز طه.٢٥

   األول  ٧١,٥٠٧  عبد الجبار عبو عرب.٢٦

  مسائي األول  ٧١,٣٢٩  صالح الدين محمد طاهر.٢٧

  مسائي األول  ٧١,٢٥١  عبد الرزاق محمد فائق.٢٨

  مسائي األول  ٧١,١٧١  خطاب عمر حمودي.٢٩

   األول  ٧١,٠٢٢  زينة نزار عبد الرحمن.٣٠

   األول  ٧٠,٩٦٨  عمار حازم حسين.٣١

   األول  ٧٠,٧٨٨  عبد القادر عبد الهادي عبد القادر.٣٢

  مسائي األول  ٧٠,٧٨٠  احمد حسين عبود.٣٣

   األول  ٧٠,٦١٨  احمد عبد المنعم دريع.٣٤

  مسائي األول  ٧٠,٢٨٣   عبد اهللاإبراهيممنهل .٣٥

  مسائي األول  ٧٠,٢٨١  بد الملكحارث سلطان ع.٣٦

   األول  ٦٩,٣٥٩  محمد خليل موسى.٣٧

  مسائي األول  ٦٨,٩٩٠  رضوان منذر عبد الرحمن.٣٨

  مسائي األول  ٦٨,٦١٣   عادل ذنونأسماء.٣٩

  مسائي األول  ٦٨,٤٨٢  اف عبد الرحمن محمودعف.٤٠

  مسائي األول  ٦٨,٤٢٠  رعد نوئيل نعوم.٤١

  مسائي األول  ٦٨,٢٤٢   قبيس سعيد أنفال.٤٢

   األول  ٦٨,١٧١  محمود حسن احمد.٤٣

   األول  ٦٨,٠٣٨  رغيد كمال يوسف.٤٤

   األول  ٦٧,٩٣٤  وليد جمال علي.٤٥

   األول  ٦٧,٥١٣  محمد جاسم محمد.٤٦

  مسائي األول  ٦٧,٠٣٣  محمد ياسين طه.٤٧

  مسائي األول  ٦٦,٩٣٥   توفيق مصطفىإدريس.٤٨

  مسائي األول  ٦٦,٨٦٦   هاشمننذير فرحا.٤٩

   األول  ٦٦,٣٤٦  شيماء خالد شيت.٥٠

   األول  ٦٥,٩١٤  وليد حازم عبد اهللا.٥١

  مسائي األول  ٦٥,٦٧٧  تغريد بطرس ولص.٥٢



   األول  ٦٥,٥٤٤  محمد عبد السالم خليل.٥٣

  مسائي األول  ٦٥,٥١٥  عبد الحكيم مصطفى رسول.٥٤

   األول  ٦٥,٤٣١  صفوان حازم ذنون.٥٥

  مسائي األول  ٦٥,٣٢٥  عبد الغني محمد عبد الحميد.٥٦

  مسائي األول  ٦٥,٢٨٧  رسالن علي خلف.٥٧

  مسائي األول  ٦٥,٠٥٧  دريد عبد اهللا حسن.٥٨

  مسائي األول  ٦٤,٩٨٤  محمد جمعة فاضل.٥٩

   األول  ٦٤,٧٧٩  عبد الستار توفيق يوسف.٦٠

   األول  ٦٤,٦٧٨  سالمةبشار محمد .٦١

  مسائي األول  ٦٤,٥٥٥  محمد عبد الغني سليمان.٦٢

  مسائي األول  ٦٤,٤٥٢   عبد الرزاقإبراهيمشهلة .٦٣

  مسائي األول  ٦٤,٤٣١  غادة محمد حسن.٦٤

   األول  ٦٤,٣٧٩  هديل عبد القادر حسين.٦٥

   األول  ٦٤,٣٤٨  انتصار علي حسون.٦٦

  مسائي األول  ٦٤,٢٦١  رفعت اهللا علي صادق.٦٧

  مسائي األول  ٦٤,٠٤٦   خضير عبد اهللاطه.٦٨

   األول  ٦٤,٠٤٣  سنان عبد السالم ياسين.٦٩

   األول  ٦٤,٠٢٢  نادية مرشو الياس.٧٠

  مسائي األول  ٦٣,٩٧٩  احمد جاسم محمد.٧١

   األول  ٦٣,٩٦١  إسماعيلاحمد دخيل .٧٢

   األول  ٦٣,٠٩٣  أنطواننغم جوزيف .٧٣

   األول  ٦٢,٩٤٨  عبد الملك محمد حميدي.٧٤

  مسائي األول  ٦٢,٨٠٣  لملك عبد الجوادحسن عبد ا.٧٥

   األول  ٦٢,٥٩٤   عزيزأكرمزياد .٧٦

   األول  ٦٢,٢٨٥  معتز فرج عزيز.٧٧

   األول  ٦٢,١٤٨  محمد مهدي محمود.٧٨

  مسائي األول  ٦١,٦٧٢  زين محمد شكري هبة اهللا.٧٩

  مسائي األول  ٦١,٥٧٥  هيثم عائد بدر.٨٠

   األول  ٦١,٢٦٧  زياد عادل قاسم.٨١



   األول  ٦٠,٧٤١  زينة محمود يحيى.٨٢

   األول  ٦٠,٧٤١  نشاط مؤيد محمود.٨٣

   األول  ٦٠,٧٣٠  إبراهيم إسماعيلزهير .٨٤

  مسائي األول  ٦٠,٢٦٨  احمد زكي سليمان.٨٥

   األول  ٦٠,١٤٢  منذر يونس محمد يوسف.٨٦

  مسائي األول  ٥٩,٩٩٩  ساطع عبد الغني حامد.٨٧

   األول  ٥٩,٩٩٤  رضوان محمد فخري.٨٨

   ولاأل  ٥٨,٩٥٣  منير ثامر احمد.٨٩

   األول  ٥٨,٩٢٥  رعد صالح حسين.٩٠

  مسائي األول  ٥٨,٤٢٦  رمضان حسين خضر.٩١

   األول  ٥٨,٢٠٣  فتحي محمد احمد.٩٢

  مسائي األول  ٥٧,٧٦٣  فواز هزاع شريف.٩٣
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  اريختال: اآلداب                               القسم : الموصل                    الكلية: الجامعة

  

  )بكالوريوس: (الشهادة )                                                  مسائي: (الدراسة 

  

     ١٩٩٩/ ٦  /٣٠ في   ٢٧٠ :  رقم وتاريخ األمر الجامعي ١٩٩٩ - ١٩٩٨: سنة التخرج

  المالحظات  الدور الذي نجح منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  مسائي األول  ٨٨,٣٤٣  بد العزيز عبد اهللاعنسيبة   .١

   األول  ٨٥,١٩١  مها سعيد حميد  .٢

   األول  ٨٣,٠٦   ناثر جاسمأفراح  .٣

   األول  ٨٢,٧٠٧  محمد عبد اهللا احمد  .٤

   األول  ٨١,٢٠٦  إبراهيمشعبان فاضل   .٥

  مسائي األول  ٨٠,٨٩٠  فاتن يونس محمد  .٦

   األول  ٧٨,٦٤٤   خليلإبراهيمخالدة   .٧

  مسائي األول  ٧٨,٥٢٠  علي حمزة عباس  .٨

  مسائي األول  ٧٧,٥٦٢  نايف محمد شبيب  .٩

   األول  ٧٧,٣٨٥  سعد احمد سلمو.١٠

   األول  ٧٦,٤١٠  محمد رمضان حسن.١١

   األول  ٧٦,٣٠١  وعد حميد عبد اهللا.١٢

   األول  ٧٦,١٧٥  هيثم محمود يونس.١٣

   األول  ٧٥,٨٥٦  مهند غازي سرحان.١٤

  مسائي األول  ٧٥,٨١٣   عبدشار محمد مالب.١٥

   األول  ٧٥,٧٤٦  إبراهيمالويش عادل ك.١٦

   األول  ٧٥,٧٤٢   غانم وحيدأشواق.١٧

   مسائي األول  ٧٥,٧٢٦  صميم صديق احمد.١٨

  مسائي األول  ٧٥,٧٠٤  هادي جرجيس عبد اهللا.١٩

   األول  ٧٥,٦٩٦  خالد مرعي حسن .٢٠

   األول  ٧٥,٥٠٤  عامرة كاظم محمد.٢١

   األول  ٧٤,٤٥٦  شكيب راشد بشير.٢٢

   األول  ٧٤,٢٣  احمد زيدان خلف.٢٣



 مسائي األول  ٧٣,٣٩٠  حازم محمد نور يونس.٢٤

 مسائي األول  ٧٣,١٠٨  يونس محمد يونس.٢٥

   األول  ٧٣,٠٥٣  حسن احمد محمود.٢٦

  مسائي األول  ٧٢,٣٨٣  شار اكرم جميلب.٢٧

   األول  ٧١,٨٤٩  ميو سليم خديدة.٢٨

   األول  ٧١,٣٥٤  ان اكرم نجم الدين.٢٩

  مسائي ألولا  ٧١,١٦٠  نكتل عبد الهادي عبد الكريم.٣٠

   األول  ٧٠,٩٦٨  سهيلة مراد سليم.٣١

   األول  ٧٠,٩٤١  رحمة يونس عمر.٣٢

   األول  ٧٠,٩٤٠  سالم يحيى رزوقي.٣٣

   األول  ٧٠,٨٨٥  محسن سليمان حسن.٣٤

 مسائي األول  ٧٠,٧٤٣  سعدي محمد علي كصبان.٣٥

 مسائي األول  ٧٠,٦٥٨  سهير نبيل كمال.٣٦

  مسائي األول  ٧٠,٣١٣  فائز محمد داؤد.٣٧

   األول  ٧٠,١٧١   حمد صالحماهر.٣٨

  مسائي األول  ٦٩,٩٩٩  شفيع محمد محمود.٣٩

  مسائي األول  ٦٩,٨٦٢  هشام عبد الكريم جمعة.٤٠

   األول  ٦٩,٦٢٥  ابراهيم محمد حسين.٤١

   األول  ٦٩,٥٩٥  شهلة موسى علي.٤٢

   األول  ٦٩,٢٤٨  عامر حمد سليمان.٤٣

   األول  ٦٩,١٦٩  غانم حامد حمد.٤٤

   ولاأل  ٦٩,١٧٣  توفيق علي انسيف.٤٥

   األول  ٦٨,٤٢٠  حمد عبد محمد.٤٦

   األول  ٦٨,٣١٠  نغم مظهر محمود.٤٧

   األول  ٦٨,٢١٧  نامق دينو درويش.٤٨

  مسائي األول  ٦٧,٦٨  يونس توفيق مصطفى.٤٩

   األول  ٦٧,٦٥٥  عباس عارف نايف.٥٠

   األول  ٦٧,٦١٧  ابراهيم محمد علي احمد.٥١

   األول  ٦٧,٥١٨  دؤي داصلبعامر .٥٢



   األول  ٦٧,٥٠٥  ياسين خضر فتاح.٥٣

   األول  ٦٧,٤٩٠  عمار محمود خلف.٥٤

   األول  ٦٧,٤٢١  محمود احمد نزال.٥٥

   األول  ٦٧,١٩٦  احمد عبد الرزاق علي.٥٦

   األول  ٦٧,١٩٠  الفي عيدان احمد.٥٧

   األول  ٦٧,١٣١  عبد الرزاق عبد اهللا محمد.٥٨

   األول  ٦٦,٩١٥  علي صالح زكرط.٥٩

   األول  ٦٦,٧١٠  عادل محمد هويدي.٦٠

  مسائي األول  ٦٦,٧٠٥   احمد سعديبرهان الدين.٦١

   األول  ٦٦,٤٥٠   رشيد احمدأكرم.٦٢

  مسائي األول  ٦٥,٨٤٧  رنا جميل قاسم.٦٣

   األول  ٦٥,٦٦٣  محمد علي محمد.٦٤

   األول  ٦٥,٦٣٥  سندس عبد الخالق مجيد.٦٥

   األول  ٦٥,٥٢٨  حسن محمد عبد اهللا.٦٦

  مسائي األول  ٦٥,٤٨٢  غيث عبد اهللا سلطان.٦٧

   األول  ٦٥,٣٠٢  حكم ناظم زيدان.٦٨

   األول  ٦٥,١٨٧  احمد معيوف محمود.٦٩

  مسائي األول  ٦٥,١١٠  سعد عمر محمد.٧٠

   األول  ٦٤,٨٣٤  حسام محمد توفيق .٧١

   األول  ٦٤,٥٠٠  مخلف عبد اهللا صالح.٧٢

   األول  ٦٤,٢٤٢  احمد حسين عمر.٧٣

   األول  ٦٤,١٣٣  نشوان علي محمود.٧٤

  مسائي األول  ٦٣,٩٢٩  فالح صالح حسن.٧٥

   األول  ٦٣,٨٩٧  محمودمحسن محمد .٧٦

  مسائي األول  ٦٣,٧٠٣  محمد ابراهيم محمد.٧٧

   األول  ٦٣,٠١  ايمن عبد الكريم سليمان.٧٨

  مسائي األول  ٦٢,٥٠٤  حميد حمد محمود.٧٩

   األول  ٦١,٤٠٥  قحطان عبد الرحمن احمد.٨٠

  مسائي األول  ٦١,٣٧٠  خالد صديق علي.٨١



   األول  ٦١,٢٠٩  امل نجاة فرج.٨٢

   األول  ٦٠,٨٦٣  حاتم جاسم خليل.٨٣

   األول  ٦٠,٨٤٦  ثائر عبد الرزاق جمعة.٨٤

  مسائي األول  ٥٩,٠٠٣  موسى ظاهر عبد اهللا.٨٥
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  



  التاريخ: اآلداب                               القسم : الموصل                    الكلية: لجامعةا

  

  )بكالوريوس: (                                           الشهادة )       مسائي: (الدراسة 

  

     ١٩٩٩/ ٩  /٣٠ في   ٥٦٥ :  رقم وتاريخ األمر الجامعي ١٩٩٩ - ١٩٩٨: سنة التخرج

  المالحظات  الدور الذي نجح منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

    الثاني  ٦٨,٧٧  عبد الرحيم حسن يوسف  .١

   الثاني  ٦٨,٣٠٢  علي عمر عبد اهللا  .٢

  مسائي الثاني  ٦٨,٠٩٨  رائد محمد حامد  .٣

   الثاني  ٦٦,٤١٤  مخلف عبد اهللا مدبغ  .٤

   الثاني  ٦٤,١٧٣  حواس نعمة نايف  .٥

   الثاني  ٦٣,٦٨١  محمد ثامر عزيز  .٦

   الثاني  ٦٣,٢٢٠   طاهرإبراهيموليد   .٧

   الثاني  ٦٣,١٨٦   عبد الرزاق زينلأيمن  .٨

  مسائي يالثان  ٦٣,٠٢  إبراهيمميسر خليل   .٩

   الثاني  ٦١,٩٩٤  سجى وسام محمد .١٠

   الثاني  ٦١,٦٩١  عبد اهللا احمد علي.١١

   الثاني  ٦١,٤٥٤   ناصرحميدانمحمود .١٢

  مسائي الثاني  ٦١,٣٧٢  إسماعيلفراس احمد .١٣

   الثاني  ٦١,٣١٦  زينة محمود خورشيد.١٤

  مسائي الثاني  ٦٠,٦١٣  احمد عيسى محمد .١٥

   الثاني  ٦٠,٤٧٢  صفوان علي احمد.١٦

   الثاني  ٥٩,٢٥٤  خطاب علي احمد.١٧

    الثاني  ٥٩,١٦٦  محمد حسن محمد.١٨

    الثاني  ٥٧,١٨  حسين خلف ياسين.١٩

    الثاني  ٥٦,٣٩٩  إسماعيلحسان عبد الرحمن .٢٠
 


