
  
  
  



  الترجمة: اآلداب                               القسم : الموصل                              الكلية: الجامعة

  

  )بكالوريوس: (الشهادة )                                                      مسائي: (الدراسة 

  

         ٢٠٠١ / ٧ / ١   في ٥٩٢١: مر الجامعي                رقم وتاريخ األ٢٠٠١ – ٢٠٠٠: سنة التخرج

  الدور الذي نجح منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  األول  ٨٣,٦٥٧  احمد حسن مصطفى .١

 األول  ٧٨,٤٩٤  زياد أنور محمود .٢

 األول  ٧٦,٣٤٥  غادة بشير يونس .٣

 األول  ٧٣,٣٩٦  فرح عدنان احمد .٤

 األول  ٧٢,٦٩٣  عبير ياسين طه .٥

 األول  ٧١,٠٩٧   محمود بلوعبد الرحمن .٦

 األول  ٧١,٠٨٣  عالء الدين عباس رفيق .٧

 األول  ٧٠,٦٩٢  بلسم حسيب سامي .٨

 األول  ٦٩,٠٧١  ميسم فاضل حميد .٩

 األول  ٦٨,٩٩٦  احمد إسماعيل إبراهيم.١٠

 األول  ٦٧,٠١١  نبيل كمال جميل.١١

 األول  ٦٥,٤٦٦  سمير عبد الرزاق عبد اهللا.١٢

 األول  ٦٤,٨٤٤  حال سعد حسين .١٣

 األول  ٦٤,٧٩٢  إبراهيم رعد أسيل.١٤

 األول  ٦٤,٣٦٧  شيماء نبيل محمد.١٥

 األول  ٦٤,١١٥  محمد رمزي عبد.١٦

 األول  ٦٣,٢١٥  سعد بشير احمد.١٧

 األول  ٦١,٨٢٤  سلوى عدنان نوري.١٨

 األول  ٦١,٧٦٥  ياسر خالد علي.١٩

 األول  ٦١,١٦٥  هالة إبراهيم إسماعيل.٢٠

 األول  ٥٨,١٠٣  كواللة نوري احمد.٢١
  
  
  



  
  
  



  الترجمة: اآلداب                               القسم : الموصل                              الكلية: الجامعة

  

  )بكالوريوس: (الشهادة )                                                      مسائي: (الدراسة 

  

       ٢٠٠١ / ١٠ / ١  في  ٩٩٦٢ :الجامعي    رقم وتاريخ األمر             ٢٠٠١ – ٢٠٠٠: سنة التخرج

  الدور الذي نجح منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني  ٧٥,٦٩٩  عبد الستار إقبال إقبال .١

 الثاني  ٧٣,٧٣٦  ليلى صبري خلف .٢

 الثاني  ٧٢,٥٢٥  ثامر عبد الجبار حميد .٣

 الثاني  ٧٢,٣٦٠  ريم بدري فرج .٤

 الثاني  ٧١,٧٢٢   رافت نوريأسماء .٥

 الثاني  ٧١,٢٨٩  عدنان عبد الحميد محمد .٦

 الثاني  ٦٨,٦٨٧  زياد عبد الهادي عبد اهللا .٧

 الثاني  ٦٨,٥٥٣  سربست جالل حسن .٨

 الثاني  ٦٨,١٧٣  محمد صالح احمد .٩

 الثاني  ٦٧,٠٠٢  عدي عبد اهللا خضر.١٠

 الثاني  ٦٦,٩٨٩  ولهان محمد خيري .١١

 الثاني  ٦٦,٦٨٦  صباح سالم حسين.١٢

 الثاني  ٦٥,٦٣٧  بحوبسمة عزو .١٣

 الثاني  ٦٥,٥١٥  احمد عبيد اسود.١٤

 الثاني  ٦٥,٢٣٦  جمال ايشو يوانيس.١٥

 الثاني  ٦٤,٨٣٦   صالح داؤدأسراء.١٦

 الثاني  ٦٤,٠٢٢  محمد رشيد عبد اهللا.١٧

 الثاني  ٦٣,٦٥٥  سعيد ابراهيم محمد.١٨

 الثاني  ٦٣,١٠٧  عمار حازم سعيد.١٩

 الثاني  ٦٢,٩٥٩  يحيى كنعان نايف.٢٠

 الثاني  ٦٢,٨٥٧  اعيل عصمانصالح اسم.٢١

 الثاني  ٦٢,٥٨٢  عبد السالم محمود بلو.٢٢

 الثاني  ٦٢,٠٦٩  سركون جالل حسن.٢٣



 الثاني  ٦١,٨٨٤  سمير سعد اهللا جاسم.٢٤

 الثاني  ٦١,٧٥٣  جالل علي عبد اهللا.٢٥

 الثاني  ٦١,٦٩٢  احمد عبد الكريم مجيد.٢٦

 الثاني  ٦١,٣٧١  وضاح عبد الخالق حامد.٢٧

 الثاني  ٦١,٢٩٠  احمد حسن جاسم.٢٨

 الثاني  ٦١,١٤٨  هناء خليل سعيد.٢٩

 الثاني  ٦٠,٩٤٩  علي طالب محمود.٣٠

 الثاني  ٦٠,٠٥٩  عبد المجيد نجم فتحي.٣١

 الثاني  ٥٩,٩٥٥  إبراهيم يوسف إحسان.٣٢

 الثاني  ٥٩,٥٠٤  انديرا غاندي كنعان.٣٣

 الثاني  ٥٩,٢٣٦  صالح عبد القادر فائق.٣٤

 الثاني  ٥٨,٩١٣  ايفان حنا زكر.٣٥

 الثاني  ٥٨,٢٩٩  هللا إبراهيمرشا خير ا.٣٦

 الثاني  ٥٨,٩٩٣  ندى علي فتحي.٣٧

 الثاني  ٥٨,١٤٤  ميمن محمد مهدي.٣٨

 الثاني  ٥٧,٦٥٦  نغم نافع محمود.٣٩

 الثاني  ٥٧,٤٠١  محمد يوسف خليل.٤٠

 الثاني  ٥٦,٩٥٢  سحر احمد حسين.٤١

 الثاني  ٥٦,٨٠٢  فرح زهير كنعان.٤٢

 الثاني  ٥٦,٦٧٥   عبد الرزاقةمنيفة عطي.٤٣

 الثاني  ٥٦,١٧٧  زي داؤدمنهل رم.٤٤

 الثاني  ٥٥,٩٣٣  سوزان صليوة شليمون.٤٥

 الثاني  ٥٥,٧٠٤  مهدي صالح جاسم.٤٦

 الثاني  ٥٥,٦٨٧  ميزر عبد الرحمن احمد.٤٧
  
  
  


