
  
  
  
  



  الترجمة: اآلداب                               القسم : الموصل                              الكلية: الجامعة

  

  )بكالوريوس: (الشهادة )                                                      مسائي: (الدراسة 

  

  ٢٠٠٥/  ٦  / ٣٠  في ٦٣٣٢:   ألمر الجامعي                رقم وتاريخ ا٢٠٠٥ – ٢٠٠٤: سنة التخرج

  الدور الذي نجح منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  األول  ٨٦,٧٥٤  وليد يونس متعب  .١

 األول  ٨٢,٤٢٣  إبراهيم خضير محمد  .٢

 األول  ٧٩,٠٤٨  إبراهيم محمد ظاهر  .٣

 األول  ٧٧,٧٦٠  عبد الستار محمود محمد   .٤

 األول  ٧٦,٤٣٦  رفد سطام حمد  .٥

 األول  ٧٦,٤٠٤   محمود زرعد عزي .٦

 األول  ٧٦,١٩٥  أياد هيثم عبد اهللا  .٧

 األول  ٧٥,٣١٩  هالة سعدي جميل  .٨

 األول  ٧٤,٢٨٥  عمر داؤد عمر  .٩

 األول  ٧٤,١٧٠  طالل ادهيم محمد .١٠

 األول  ٧٣,٨٦٠  فراس إدريس سعيد .١١

 األول  ٧١,٨٦٧  لبنى شاكر محمود .١٢

 األول  ٧١,٥٨٠  علي طه علي .١٣

 األول  ٧١,٠٧٤  صالح الدين احمد وداد .١٤

 األول  ٧٠,١٤٨  رغد عبد الرزاق علي .١٥

 األول  ٧٠,٠٩٠  بان بشير عبد األحد .١٦

 األول  ٧٠,٠٤٠  عماد شينكو خورشيد .١٧

 األول  ٦٩,٨٣٥  بشرى احمد محمد علي.١٨

 األول  ٦٩,٤٩٥  أسراء خطار حسين .١٩

 األول  ٦٩,٤٦٨  احمد وعد اهللا أيوب .٢٠

 األول  ٦٩,٤٥٨  سوزان سيبو كاسبار .٢١

 األول  ٦٩,١٠٩  محمد عبد العزيز عباس .٢٢

 األول  ٦٨,٥٨١  صبا مثنى إبراهيم .٢٣



 األول  ٦٨,٠٩٢  راكان يونس ياسين .٢٤

 األول  ٦٨,٠٨٠  خالد حمادي حسين .٢٥

 األول  ٦٧,٩٩٠  عمر عبد السالم عبد القادر .٢٦

 األول  ٦٧,٦٩٧  علي حازم حسن.٢٧

 األول  ٦٦,٩١١  فادي جرجيس سوالقا .٢٨

 األول  ٦٦,٣٠٨  الن سفر محمد عليشي.٢٩

 األول  ٦٦,١٧٣   سعيد كريم ةكاو.٣٠

 األول  ٦٥,٨٠٣  أنور احمد حسين .٣١

 األول  ٦٥,٧٢٣  منهل عبد القادر بشير .٣٢

 األول  ٦٥,٢١٢  مناف احمد عبد الباقي.٣٣

 األول  ٦٤,٩٩١  عبد الكريم حسن قاسم .٣٤

 األول  ٦٤,٩٨٣  إيناس عبد اهللا حسن .٣٥

 األول  ٦٤,٧٨١  احمد خليل إبراهيم .٣٦

 األول  ٦٤,٦٦٩  مصطفى سالم ذنون .٣٧

 األول  ٦٤,٢٤٢  حسين علي حسين .٣٨

 األول  ٦٤,٢٢٨  هديل عدنان دحام .٣٩

 األول  ٦٤,١١١  رائد محمد حمد .٤٠

 األول  ٦٣,٦٤٩  نوفل عبد القادر صويلح .٤١

 األول  ٦٣,١٨٩  ماهر داود محمد علي.٤٢

 األول  ٦٢,٨٣٣  رازميك وانيس اكوب .٤٣

 األول  ٦٢,٧٠٨  إدريس نصر عدنان .٤٤

 األول  ٦٢,٦٥٢  غزوان مؤيد توما .٤٥

 األول  ٦٢,٤٩٧  خالد قاسم يحيى .٤٦

 األول  ٦٢,٤٦٨  رافت سعيد اليأس .٤٧

 األول  ٦٢,٣٣٣  ابتسام حازم إسماعيل .٤٨

 األول  ٦٢,٢٥٣  طالب هاشم محمود .٤٩

 األول  ٦٢,١٠٧   يونس محمد عبدا هللا.٥٠

 األول  ٦٢,٠٩٧  ليث احمد إبراهيم .٥١

 األول  ٦١,٧١٧  يران عابد محمدكام.٥٢



 األول  ٦١,٤٣٥  زينة عبد اهللا جميل .٥٣

 األول  ٦١,١٣١  احمد صباح الدين احمد .٥٤

 األول  ٦٠,٧٤٧  عمر سامي حازم .٥٥

 األول  ٦٠,٧٢١  رنان أبلحد حنا .٥٦

 األول  ٦٠,٥٧٤  احمد طه علي .٥٧

 األول  ٦٠,٥٣٠  عالء حازم توفيق .٥٨

 األول  ٦٠,٥٢٦  احمد تيمور قادر .٥٩

 األول  ٥٨,٨٠٧  ايري انترانيك ارزومانن.٦٠

 األول  ٥٨,٦٦٧  وسيم زهير جميل .٦١

 األول  ٥٨,٦٦٣  شيماء عبد النافع احمد .٦٢

 األول  ٥٨,٦٦٢  اشرف نافع حسن .٦٣

 األول  ٥٨,٣٨٣  هندي عبد اهللا حسين .٦٤

 األول  ٥٨,١٩٨  اوس ميسر يونس .٦٥

 األول  ٥٧,٤٢٢  ماجد عبد الرحيم عبد اهللا .٦٦

 األول  ٥٧,٣٢٠  احمد فوزي صبري.٦٧

 األول  ٥٧,٠٤٥  سوزان محمود حاجي.٦٨

 األول  ٥٦,٧٨٧  بيداء احمد حمدون .٦٩

 األول  ٥٦,٦٣٥  أزهر اليأس خضير .٧٠

 األول  ٥٦,٥٦٣  لؤي عزام قاسم .٧١

 األول  ٥٦,٥٠٤  عمر زيد سعيد .٧٢

 األول  ٥٦,٢٥٠  حسين غازي فتحي .٧٣

 األول  ٥٦,٠٥٥  أياد ممدوح محمد .٧٤

 األول  ٥٥,٧٣٠  ادر ذاكر عز الدين عبد الق.٧٥

 األول  ٥٥,٥١٠  عدنان حسين محمد .٧٦

 األول  ٥٥,١٦٢ احمد غانم إسماعيل.٧٧

 األول  ٥٤,٧٨٥  أزاد فرحان خلف .٧٨

 األول  ٥٤,٢٤١  فخري أنور رشيد .٧٩

 األول  ٥٣,٢١٢  عدنان فاضل محمد علي .٨٠



  اريخالت:                  القسم اآلداب              : الموصل                              الكلية: الجامعة

  

  )بكالوريوس: (الشهادة )                                                      مسائي: (الدراسة 

  

  ٢٠٠٥/  ٦  / ٣٠  في ٦٣٣٢:                  رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤: سنة التخرج

  ذي نجح منهالدور ال  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  األول  ٨٤,٣٥٠  حاتم احمد إسماعيل  .١

 األول  ٨٣,٦٨٧  حسين إبراهيم محمد  .٢

 األول  ٧٩,٧١٤  نقية حنا منصور  .٣

 األول  ٧٩,٥١٦  زينب سالم صالح  .٤

 األول  ٧٩,٣١٩  حاتم فهد هنو  .٥

 األول  ٧٧,٠٦٥  انتصار محمد أحميد  .٦

 األول  ٧٦,٤٨٩  احمد محمد نوري  .٧

 األول  ٧٠,٩٦٩  ن إبراهيم سليمان ياسي .٨

 األول  ٦٩,٢٣٧  محمود اسعد عبد اهللا .٩

 األول  ٦٨,٨٢٥  أمين  طارق محمد.١٠

 األول  ٦٨,٤٦٤  سعدون احمد جاسم .١١

 األول  ٦٧,٧٢٠  عدنان جاسم محمد .١٢

 األول  ٦٦,٦٥٧  زاهر سعيد خضر.١٣

 األول  ٦٤,٩٢٦  مسيح محمد يونس .١٤

 األول  ٦٤,٦٧٣  حارث عبد احمد .١٥

 األول  ٦٤,٥٠٢   غانم محمد عبد اهللا.١٦

 األول  ٦٣,٠١٠  مروان علي جمعة .١٧

 األول  ٦٢,٤١٣  ياسين عواد احمد .١٨

 األول  ٦١,٠٦٨  معتز سامي سلطان .١٩

 األول  ٦٠,٣٦٣  عامر علي محمد .٢٠

 األول  ٦٠,٢٥٥  محمود يحيى محمد .٢١

 األول  ٥٩,٨١٨  عمر احمد عابد .٢٢

 األول  ٥٨,٦٨٤  منار طه محمود .٢٣



 األول  ٥٧,٠٨١  محمد هالل صباح .٢٤

 األول  ٥٦,٩٨٨  عطو سليمان خدر.٢٥
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  



  الترجمة: اآلداب                               القسم : الموصل                              الكلية: الجامعة

  

  )بكالوريوس: (         الشهادة )                                             مسائي: (الدراسة 

  

  ٢٠٠٥/  ١٠  / ٣  في ١٠٥٢٩:                  رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤: سنة التخرج

  الدور الذي نجح منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني  ٦٧,٥٥١  ضياء ياسين محمود  .١

 الثاني  ٦٢,٧٠٨  نارمين فريق علي  .٢

 الثاني  ٦١,٣٩٠  محمد نذير بشير  .٣

 الثاني  ٦٠,٧٦٣  شامل كامل زكي  .٤

 الثاني  ٥٩,٦٨٢  كرم امجد حميد  .٥

 الثاني  ٥٩,٣٨٧  شيماء عبد اهللا موسى  .٦

 الثاني  ٥٩,٣٠٨  ثريا ناظم ذنون  .٧

 الثاني  ٥٩,٢٦١  عمار سالم احمد  .٨

 الثاني  ٥٨,٢٥٥  أيمان مؤيد داؤد  .٩

 الثاني  ٥٨,٠٨٥  رياض ممدوح جمال .١٠

 الثاني  ٥٨,٠٣٧  ون اسخريا ايرميا سرك.١١

 الثاني  ٥٨,٠٠٢  فاتن رفعت نور الدين.١٢

 الثاني  ٥٧,٦٩٢  خولة علي عبد اهللا .١٣

 الثاني  ٥٧,٤٧٣  حيدر علي يوسف .١٤

 الثاني  ٥٦,٨٣٥  ريمون حنا ميخائيل .١٥

 الثاني  ٥٦,٥٠٢  احمد بسام داؤد .١٦

 الثاني  ٥٦,٣٨٢  علي سالم يونس .١٧

 الثاني  ٥٦,٠٩٧  مشكور عبد القادر ناصر .١٨

 الثاني  ٥٥,٩٣٩  زفان فاروق مجيد .١٩

 الثاني  ٥٥,٢٩٦  خلف حسين أعقاب .٢٠

 الثاني  ٥٥,٠٨٢  علي عدنان شيت .٢١

 الثاني  ٥٤,٨٤١  علي مقداد محمود .٢٢

 الثاني  ٥٤,٧٣٦  احمد حمزة شعبان .٢٣



 الثاني  ٥٤,٦٩٠  ريان رمزي عبد الرزاق .٢٤

 الثاني  ٥٤,٥٣٨  مروان عيسى بديع .٢٥

 الثاني  ٥٤,٣٩٧  ين محمد سامي ياس.٢٦

 الثاني  ٥٤,٢٢٧  سنان اسماعيل عبد القادر .٢٧

 الثاني  ٥٤,٠٩٦  سيوكل رحيم كريم .٢٨

 الثاني  ٥٤,٠٨٢  مهند عباس جهد اهللا .٢٩

 الثاني  ٥٤,٠٨٠  محمود صالح احمد .٣٠

 الثاني  ٥٣,٩٨٤  محمد حسين رشيد .٣١

 الثاني  ٥٣,٩٨١  شكري عصمت حسن .٣٢

 الثاني  ٥٣,٩١٣  يوسف احمد طاهر .٣٣

 الثاني  ٥٣,٧٠٩  احمد حكمت ابراهيم .٣٤

 الثاني  ٥٣,٥٧٤  فرست عبد اهللا عيسى .٣٥

 الثاني  ٥٣,٢١٣  عالء عبد الستار رؤوف .٣٦

 الثاني  ٥٣,١٢٩  صفاء الدين نذير بشير  .٣٧

 الثاني  ٥٢,٩١١  ثائر محمود علي .٣٨

 الثاني  ٥٢,٧٨٩  محمد محفوظ محمد .٣٩

 الثاني  ٥٢,٧٤٢  محمد غانم احمد.٤٠

 الثاني  ٥٢,٦٠٧  عبد الكريم هذال فارس .٤١

 الثاني  ٥٢,٤٩١  خالد غانم علي .٤٢

 الثاني  ٥٢,٤١١  قصي حسين علي .٤٣

 الثاني  ٥٢,٣٢٦  هشام عاصم سعيد .٤٤

 الثاني  ٥١,٦٣٥  ياسر محمد علي محمود.٤٥
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  اريخالت:  القسم اآلداب                              : الموصل                              الكلية: الجامعة

  

  )بكالوريوس: (الشهادة )                                                      مسائي: (الدراسة 

  

  ٢٠٠٥/  ١٠  / ٣  في ١٠٥٢٩:                  رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤: سنة التخرج

  الدور الذي نجح منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني  ٦٢,٣١٢   خالد أسمير مي .١

 الثاني  ٦٢,٢٤٧   عمر حامد رجانكي .٢

 الثاني  ٦١,٤٩٧  شيماء إسماعيل حسون  .٣

 الثاني  ٦١,٠٥٩  محمد صالح محمد  .٤

 الثاني  ٦٠,٨٤٩  أثيل عدنان إدريس  .٥

 الثاني  ٦٠,١٧٦  حسين عويد سميط  .٦

 الثاني  ٥٩,٣٦٠  صديق محمد إبراهيم  .٧

 نيالثا  ٥٩,٢٦٩  عمر حسين علي  .٨

 الثاني  ٥٩,١٦٦  أياد صالح عمر  .٩

 الثاني  ٥٨,٨٤٤  احمد علي حويجة .١٠

 الثاني  ٥٨,٥٤١  علي وسمي محمد .١١

 الثاني  ٥٧,٤٧٦  صدام عبد الجبار سعد اهللا .١٢

 الثاني  ٥٦,٧٧٣  خطاب زهير خطاب .١٣

 الثاني  ٥٦,٤١٧  عدي صالح جرجيس .١٤

 الثاني  ٥٦,٣١٧  بشار سعد اهللا احمد .١٥

 الثاني  ٥٦,٢٧٠   محمد نظير احمد .١٦

 الثاني  ٥٤,٣٧٨  احمد سعدي يحيى .١٧

 الثاني  ٥٤,٢٨١  محمد دريد عبد القادر .١٨

 الثاني  ٥٤,٠٦٥  لؤي محي الدين بشير .١٩

 الثاني  ٥٣,٩٢٤  وسام عدنان خليل .٢٠

 الثاني  ٥٣,٤٧٢  عمر عبد الجبار كريم .٢١
  
 


