
  
  
  



  الترجمة: اآلداب                               القسم : الموصل                              الكلية: الجامعة

  

  )بكالوريوس: (الشهادة )                                                      مسائي: (الدراسة 

  

      ٢٠٠٢ / ٧  / ١   في ٦٥٢١:   مر الجامعي                رقم وتاريخ األ٢٠٠٢ – ٢٠٠١: سنة التخرج

  الدور الذي نجح منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  األول  ٨٣,٢٣٧  شوان شفيق عبد الرحمن .١

 األول  ٨١,٨٧٤  احمد شفيق عبد الرحمن .٢

 األول  ٨٠,٧٨٩  منى يوسف القس .٣

 األول  ٨٠,٧٨٦   يونس عبد اهللاأياد .٤

 األول  ٧٨,٢٥  زهراء ربيع محمد  .٥

 األول  ٧٧,٢٩٤  ضحى عبد المنعم يونس .٦

 األول  ٧٤,٦٥٨   عبد الفتاح عبد القادرأديبة .٧

 األول  ٧٣,٥٢٤  سيف سامي نذير .٨

 األول  ٧٢,٦١٢  هاني عبد اهللا نجم .٩

 األول  ٧١,٧٤١  إبراهيماحمد مؤيد .١٠

 األول  ٧١,٤٣٢  مدريد زكي نعو.١١

 األول  ٧٠,٩١٦  احمد عبد الوهاب احمد.١٢

 األول  ٧٠,٦١٨  يعقوبوئام فرج .١٣

 األول  ٧٠,٦١٢  عمر احمد عمر.١٤

 األول  ٧٠,٢٢٠  محمود محمد حسين.١٥

 األول  ٧٠,١٥٧  فالح سطام سالم.١٦

 األول  ٦٩,٢٣٢  عباس علي محمد.١٧

 األول  ٦٨,٩١٨  فيفيان نوري ابلحد.١٨

 األول  ٦٨,٧٣٢  محمد حسين قاسم.١٩

 األول  ٦٨,٣٠٠   طهإبراهيمهمام .٢٠

 ولاأل  ٦٨,٢١٤  محمد علي فاضل.٢١

 األول  ٦٨,١٠٧   عبد الرحمن نجمإبراهيم.٢٢

 األول  ٦٧,٣٨٨   جرجيس ياقوأزهار.٢٣



 األول  ٦٧,٣٠١  عمار فرحان محمد .٢٤

 األول  ٦٦,٤٤٢  ميسر حسين عبد اهللا.٢٥

 األول  ٦٦,٣٣٧  فراس فائز فضيل.٢٦

 األول  ٦٥,٨٣٢  محمد مشرف محمد.٢٧

 األول  ٦٥,٥٧٦  محمد عبد جمعة.٢٨

 األول  ٦٥,٢٢٦  ناصر عبد الجبار حسن.٢٩

 األول  ٦٤,٥٧٦  عدي هانيبال حسون.٣٠

 األول  ٦٤,٤١٩  مشور بدل سينو.٣١

 األول  ٦٤,٣٨٨  أنور نور محمد.٣٢

 األول  ٦٣,٨٨٩  ياسين احمد جاسم.٣٣

 األول  ٦٣,٣٥٧  بان طارق رشاد.٣٤

 األول  ٦٢,٧٧٦  محمد سلمان احمد.٣٥

 األول  ٦٢,٦٩٧  نادين كمال الياس.٣٦

 األول  ٦٢,٦٩٦  محمد كنعان علي.٣٧

 األول  ٦٢,٦٢١  ان عبد المحسن نايففتي.٣٨

 األول  ٦٢,٤٧٩  أمير حسن طامي.٣٩

 األول  ٦٢,٢٣٦  رنا نعمت بهنام.٤٠

 األول  ٦١,١٠٧  غتران إسماعيل عصمان.٤١

 األول  ٥٨,٢٥٨  سعد حاجي يحيى.٤٢

 األول  ٥٨,١٤٩  أالء وليد عبد .٤٣
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  اريخالت: داب                               القسم اآل: الموصل                              الكلية: الجامعة

  

  )بكالوريوس: (الشهادة )                                                      مسائي: (الدراسة 

  

      ٢٠٠٢ / ٧  / ١   في ٦٥٢١:                  رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٢ – ٢٠٠١: سنة التخرج

  الدور الذي نجح منه  المعدل  الب الثالثياسم الط  ت

  األول  ٧٤,٨٦٦  رغيد هيثم منيب  .١

 األول  ٧٤,٠٩٦   خدر حسينإبراهيم .٢

 األول  ٧١,٧٩٧  سعد اهللا عباس فاضل .٣

 األول  ٧١,٦٩٨  خلف زيدان خلف .٤

 األول  ٧٠,٤٥٦  علي عبد الفتاح احمد .٥

 األول  ٦٨,٨٨٥  جاسم عباس محسن .٦

 ألولا  ٦٨,٣٦٢   طيبإسماعيلسالم  .٧

 األول  ٦٧,٨٢٩  محمد رياض محمد .٨

 األول  ٦٧,٠٠٩   احمدإدريسمحمد  .٩

 األول  ٦٦,٧٠٠  سبهان فخر الدين سعيد.١٠

 األول  ٦٦,٣٣٣  عبد الجبار محمد احمد.١١

 األول  ٦٥,٦٥  وسيم خزعل حامد.١٢

 األول  ٦٥,٣٥٩   خليلأكرمسجى .١٣

 األول  ٦٥,٢٢٩   عسكرإبراهيمصالح .١٤

 ولاأل  ٦٤,٣٤٩  احمد ظاهر حمود.١٥

 األول  ٦٣,٣٢١  جاسم ياسين احمد.١٦

 األول  ٦٢,٥٢٩  عباس علي جميل.١٧

 األول  ٦٢,٤٤٦  صالح محمود خلف.١٨

 األول  ٦٢,٣٨٢  عبد اهللا وليد عبد اهللا.١٩

 األول  ٦١,٩٥٤  صالح رجب رمضان.٢٠

 األول  ٦١,٧٧٨  زياد احمد ياسين.٢١

 األول  ٦١,٦٣٥  احمد مظفر فؤاد.٢٢

 األول  ٦١,٥٠٤  داؤد سالم علي.٢٣



 األول  ٦١,١٣٦  عدنان يونس حسين.٢٤

 األول  ٦٠,٣٣٦  بشار محمد احمد.٢٥

 األول  ٥٥,١٤٠  وسام غانم يوسف.٢٦

 األول  ٥٤,٩٧٥  عبد الرحمن احمد ذنون.٢٧
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  



  الترجمة:        القسم اآلداب                        : الموصل                              الكلية: الجامعة

  

  )بكالوريوس: (الشهادة )                                                      مسائي: (الدراسة 

  

  ٢٠٠٢ / ٩  / ٢٨   في ١٠٨٨٩:                  رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٢ – ٢٠٠١: سنة التخرج

  لذي نجح منهالدور ا  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني  ٦٩,٦٢١  رغد نذير محمد .١

 الثاني  ٦٩,٢١٧  سراب حكمت سعيد .٢

 الثاني  ٦٦,٤٣١  عبد اهللا محمد صبحي .٣

 الثاني  ٦٥,٠٨٤   ذنون سليمأيسر .٤

 الثاني  ٦٤,٧٠٤  عبد العزيز حسين عبد اهللا .٥

 الثاني  ٦٤,٢٩٣  حسن كاظم زينل .٦

 الثاني  ٦١,٤٦١   داؤد سليمانأخالص .٧

 الثاني  ٦١,٢٢٢  الجبار احمدنجالء عبد  .٨

 الثاني  ٦٠,٤٧٩  نادية عزيز محمد .٩

 الثاني  ٦٠,٣٨٩  فراس موفق محمد.١٠

 الثاني  ٦٠,٠٨١  احمد علي عبد اهللا.١١

 الثاني  ٥٩,٤٤٥  اصدكباسل عبد الرزاق .١٢

 الثاني  ٥٩,٣٦٨  منى عبد العزيز عبد الغني.١٣

 الثاني  ٥٩,٣١٨  حسام كامل خضر.١٤

 الثاني  ٥٩,٢٩٨  باسم ايشوع داؤد.١٥

 الثاني  ٥٩,٠٢١  صبا ياسين احمد.١٦

 الثاني  ٥٨,٩٩٠  وعد اهللا حسين علي.١٧

 الثاني  ٥٨,٧١٨  حارث وعد اهللا سليمان.١٨

 الثاني  ٥٨,٦٤٤  ناظم عبد اهللا محمد.١٩

 الثاني  ٥٨,٥٩١  عامر احمد عزيز.٢٠

 الثاني  ٥٨,٣٦٣  ثامر جمعة محمد.٢١

 الثاني  ٥٨,٢٧٣  هيفاء فهمي صالح.٢٢

 الثاني  ٥٨,٢٤٤  سعد صديق ذنون.٢٣



 الثاني  ٥٧,٧٣١   علي سليمانأديب.٢٤

 الثاني  ٥٧,٢٥١  نبهان حنا زكر.٢٥

 الثاني  ٥٧,٠٩٨  الح حبوصمعن .٢٦

 الثاني  ٥٦,٨٨٧  عبد مطلب خبصي.٢٧

 الثاني  ٥٦,٥٧٦  احمد نوح قاسم.٢٨

 الثاني  ٥٦,٥٢٩  حازم حسين عبد اهللا.٢٩

 الثاني  ٥٦,٤٨٤  رغد عصام عبد القادر.٣٠

 الثاني  ٥٦,٠٣٩  محاسن سهيل نجم.٣١

 الثاني  ٥٥,٩٢٢  زينة حسام سعيد.٣٢

 الثاني  ٥٥,٨٦٣  قيدار جمعة طه.٣٣

 الثاني  ٥٥,٢٨٤  شيماء سمير جاسم.٣٤

 الثاني  ٥٥,١٣٨  ليث يونس علي.٣٥

 الثاني  ٥٤,٦١٣  خالد خضر محمد.٣٦

 الثاني  ٥٤,٢٤٧  محمد محمود عايد.٣٧

 الثاني  ٥٤,٢٣  غانم ضاحي مخلف.٣٨

 الثاني  ٥٤,٠٧٠  عاصمة حسين علي.٣٩

 الثاني  ٥٤,٠٢٨  مهند نجيب يوسف.٤٠

 الثاني  ٥٣,٨٩١  علي محمد خلف.٤١
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  اريخالت: اآلداب                               القسم : الموصل                              الكلية: الجامعة

  

  )بكالوريوس: (الشهادة )                                                      مسائي: (الدراسة 

  

  ٢٠٠٢ / ٩  / ٢٨   في ١٠٨٨٩:                  رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٢ – ٢٠٠١: سنة التخرج

  الدور الذي نجح منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني  ٦٢,٢٥٩  فرحان حيدر حسن .١

 الثاني  ٥٨,٢  شامل توفيق محمد .٢

 الثاني  ٥٥,٨٢٢  عمار زكي عبد اهللا .٣
 


