
  
  
  
  
  
  



  الترجمة: اآلداب                               القسم : الموصل                              الكلية: الجامعة

  

  )بكالوريوس: (الشهادة )                                                      مسائي: (الدراسة 

  

      ٢٠٠٤ / ٦  / ٢٨   في ٣٦١:    األمر الجامعي                رقم وتاريخ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣: سنة التخرج

  الدور الذي نجح منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  األول  ٨٧,٧٥٢  خولة محمد جميل  .١

 األول  ٨٤,٤٦٦  بيمان محمد علي صالح .٢

 األول  ٨٢,٦٥٣  محمد طاهر سطام عبد العزيز  .٣

 األول  ٨٢,٣٣٨  راكان محمد وجيه  .٤

 األول  ٧٩,٥١٨   عزام احمد حسين .٥

 األول  ٧٦,٥١٢  إزهار عايد طه  .٦

 األول  ٧٥,٨٢٠  سحر احمد الحاج طه  .٧

 األول  ٧٣,٧٨٧  احمد رمضان خليل .٨

 األول  ٧٣,٧٣٧  مشعل محمد طاهر عبد الرحيم .٩

 األول  ٧٣,٠١٠  عبد اإلله عبد اهللا عبد الجواد .١٠

 األول  ٧٢,٩٥٨  غسان محمد علي حسين.١١

 األول  ٧٢,٨٧١  سميرة عوديشو شمو .١٢

 األول  ٧٢,١١٠  ليلى محمود محمد .١٣

 األول  ٧١,٠٢٤  خسرو داود سعيد.١٤

 األول  ٧٠,٦٨٥  ضياء أنور إسماعيل .١٥

 األول  ٦٩,٥٠١ محمد عبد المحسن محمد صالح.١٦

 األول  ٦٩,٢٤٦  نشأت عبد المسيح يعقوب .١٧

 األول  ٦٩,١٩٠  جنان توما بطي .١٨

 األول  ٦٨,٩٢٣  فراس عبد اهللا جميل .١٩

 األول  ٦٨,٧٣٠   محمود عبد اهللاعبد اهللا.٢٠

 األول  ٦٨,٦٥٧  إدريس علي حسن .٢١

 األول  ٦٨,٣٢١  عبد اهللا كمال عبد اهللا .٢٢

 األول  ٦٨,٢٨٨  عمار عبد الغني احمد .٢٣



 األول  ٦٨,٠٨٣  نشأت امجد مصطفى.٢٤

 األول  ٦٨,٠٥١  محمد محمود يونس .٢٥

 األول  ٦٧,٧١٧  هيثم خيري قاسم .٢٦

 األول  ٦٧,٩٠٦  بدر سعد اهللا عبد اهللا .٢٧

 األول  ٦٧,٨٠٥  مؤمن وعد اهللا إبراهيم .٢٨

 األول  ٦٧,٦٨٢  صبحي خطاب عمر .٢٩

 األول  ٦٧,٤٤٣  خالد سليمان حسين .٣٠

 األول  ٦٧,٠٩٣  ايفا ادورد ياقو.٣١

 األول  ٦٦,٩١٧ عبد الحكيم عبد العزيز سليمان .٣٢

 األول  ٦٥,٤٥٥  نادر وديع رفو .٣٣

 األول  ٦٥,٣٣١  فراس صالح محمد .٣٤

 األول  ٦٥,٠٦٨  ء إبراهيم محمود أسما.٣٥

 األول  ٦٥,٠٥٩  سالم سالم شاحوذ .٣٦

 األول  ٦٤,٨٦٤  زهراء نزار خضر .٣٧

 األول  ٦٤,٧٣١  احمد حازم أيوب .٣٨

 األول  ٦٤,٦٢٧  وليد صالح ياسين .٣٩

 األول  ٦٤,٥٨٩  صالح عبد الكريم اسعد.٤٠

 األول  ٦٤,١٧٧  خالد جاسم محمد .٤١

 األول  ٦٤,١١٩  سعد سالم سلطان.٤٢

 األول  ٦٤,٠٢٨   ىنا عبد األحد عيسر.٤٣

 األول  ٦٣,٢١٠  سعد عادل عبد.٤٤

 األول  ٦٢,٣٤١  ميسون محمد خليل .٤٥

 األول  ٦٢,٤٢٨  مصلح مجيد محمد .٤٦

 األول  ٦٢,١٠١  داؤد عبد الفادي داؤد.٤٧

 األول  ٦١,٩٤٤  خالد علي سليمان.٤٨

 األول  ٦١,٦٦٨  ياسر سليمان حسن .٤٩

 األول  ٦١,٥٥٣  ليلى محمد احمد .٥٠

 األول  ٦١,٥١٠  يث صديق عبد الرحمن ل.٥١

 األول  ٦١,٤٥٤  نصير داؤد ماهر.٥٢



 األول  ٦١,٤٥٣  عصام فالح عزيز.٥٣

 األول  ٦١,٠٩٥  محمد جمال عبد الرحمن .٥٤

 األول  ٦١,٠٨١  انس إحسان خليل .٥٥

 األول  ٦٠,٨٩٩  عبد اهللا مصطفى درويش .٥٦

 األول  ٦٠,٨٠٨  فتحي يونس ذنون .٥٧

 األول  ٦٠,٦٩٠  احمد محمود قاسم محمد .٥٨

 األول  ٦٠,٦٠٢  محمد نديم احمد .٥٩

 األول  ٦٠,٥٩٢  محمد سالم إبراهيم.٦٠

 األول  ٦٠,١٨٧  محمد صالح سعيد.٦١

 األول  ٥٩,٥٧٩  مهدي صالح محمد.٦٢

 األول  ٥٩,٤٠٤  عمر صالح هادي.٦٣

 األول  ٥٩,٢٣١  خضر خلف عقدو .٦٤

 األول  ٥٩,١٦٧  بشار وعد محمد علي.٦٥

 األول  ٥٨,٩٢٧  حميد حسن علي .٦٦

 األول  ٥٨,٧٤٦  يوسف فاضل ياسين .٦٧

 األول  ٥٨,٦٦٦  محمد صالح محمد .٦٨

 األول  ٥٨,٦٦٤  عباس فاضل احمد .٦٩

 األول  ٥٨,٥٠٤  سيف سعد حازم .٧٠

 األول  ٥٨,٤٨٥  صالح نزال حنوش .٧١

 األول  ٥٨,٤٢١  سليمان فرمان عبو.٧٢

 األول  ٥٨,٠١١  احمد عبد الحميد صالح خلف.٧٣

 ألولا  ٥٧,٨٤٥  سلوان عبد الكريم خليل.٧٤

 األول  ٥٧,٨٠٠  اليأس جساب جاسم.٧٥

 األول  ٥٧,٦٥٦  صالح حمد جاسم .٧٦

 األول  ٥٧,٦٠٢  معن يونس يحيى.٧٧

 األول  ٥٧,٤٦٩  فوزية جرجيس محمد أمين .٧٨

 األول  ٥٧,٣٥٣  علي مخلف جميل .٧٩

 األول  ٥٦,٩٩٨  جاسم محمد حسين .٨٠

 األول  ٥٦,٨٥٠  سبهان محمد حامد .٨١



 األول  ٥٦,٥٤٤  عمر علي حسن .٨٢

 األول  ٥٦,٣٨٦  محمد عصام حمدي.٨٣

 األول  ٥٦,٠٨٥  سيف فوزي نعوم.٨٤

 األول  ٥٥,٨٦٨  محسن اوسمان يوسف .٨٥

 األول  ٥٥,٧٣٤  جاسم حمود مطرب .٨٦

 األول  ٥٥,٧٠١  محمد جاسم محمد.٨٧

 األول  ٥٥,٣١٥  محمد فوزي طه .٨٨
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  التاريخ: اآلداب                               القسم :         الكليةالموصل                      : الجامعة

  

  )بكالوريوس: (الشهادة )                                                      مسائي: (الدراسة 

  

    ٢٠٠٤ / ٦  / ٢٨   في ٣٦١:                  رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣: سنة التخرج

  الدور الذي نجح منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  األول  ٨٥,٦٥٠  سوسن جبار عبد الرحمن .١

 األول  ٧٧,٤٨٨  عزيز محمود احمد  .٢

 األول  ٧٦,٧١٣  صالح حسن محمد  .٣

 األول  ٧٢,٨٥٨  فاضل أكرم ياسين .٤

 األول  ٦٩,٣٠١  نجم عبد اهللا محمد  .٥

 األول  ٦٧,٥٥٢  نزار يحيى نجم .٦

 األول  ٦٦,٦٧٣  يوسف حسن شحاذة .٧

 األول  ٦٦,١٤٧  علي طه خضر حسن .٨

 األول  ٦٥,٩٢٧  خضر احمد سليمان .٩

 األول  ٦٥,٢١٩  محمد عباس محمد .١٠

 األول  ٦٤,٧٨٢  احمد محمد رجب .١١

 األول  ٦٤,٤٠٢  محمود احمد خضر.١٢

 األول  ٦٣,٧٦٠  احمد عبد الرحمن عزيز.١٣

 األول  ٦٣,٣٥٦  عمر غالب خليل .١٤

 األول  ٦٢,٥٣٣   جاسم فارس خلف.١٥

 األول  ٦١,٩٨١  حسين رمضان جبر .١٦

 األول  ٦١,٨١٥  عمر ناظم داؤد.١٧

 األول  ٦١,٦٢٥  وضاح محمد عبد.١٨

 األول  ٦١,٥١٦  عبد اهللا علي عبد اهللا.١٩

 األول  ٦١,٠١٢  قتيبة موفق سعد اهللا .٢٠

 األول  ٦٠,٢٠٩  عالء ناظم حمدون .٢١

 األول  ٥٩,٩٢٠  علي صالح عبدو .٢٢

  األول  ٥٩,٧٣٢  يونس انس ياسين .٢٣



 األول  ٥٩,٥٣٥  هشام عواد صالح .٢٤

 األول  ٥٩,١٥٧  مازن سفر عمر .٢٥

 األول  ٥٩,٠٦٥  قيصر خليل إسماعيل.٢٦

 األول  ٥٨,٩٦٨  ذنون يونس محمود.٢٧

 األول  ٥٨,٠٦٦  رضوان سالم سلطان.٢٨

 األول  ٥٨,٠٣٢  محمود عبد اهللا يوسف.٢٩

 األول  ٥٧,٣٠٦  حيدر رشيد حمو .٣٠

 األول  ٥٧,٢٥٩   عبد اهللا عبد الستار رجب.٣١

 األول  ٥٦,٥٠٦  نزار فتحي خضر .٣٢

 األول  ٥٥,٩٥٢  خزعل ذياب غانم .٣٣

 األول  ٥٤,٥٨٠  ربيع مقداد محمود.٣٤
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  
  



  مةالترج: اآلداب                               القسم : الموصل                              الكلية: الجامعة

  

  )بكالوريوس: (الشهادة )                                                      مسائي: (الدراسة 

  

  ٢٠٠٤/  ١٠  / ٢  في ٥٠١:                  رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣: سنة التخرج

  الدور الذي نجح منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني  ٦٠,٨٤٢  ريم تقي بشير  .١

 الثاني  ٥٩,٩٠٤  والء عبد األحد متي .٢

 الثاني  ٥٨,٨٨٦  تغلب عبد الجبار جاسم  .٣

 الثاني  ٥٨,٧٧٤  خالد موفق عبد اهللا  .٤

 الثاني  ٥٨,٤٣٩  حمزة رعد محمود .٥

 الثاني  ٥٨,٢٩٦  حسين عبد القادر عمر  .٦

 الثاني  ٥٧,٩٦٢  وليد عنتر ولي .٧

 الثاني  ٥٧,٣٤٥  عدي احمد حسن  .٨

 الثاني  ٥٧,٣٢٦   األزل مجيد ليث عبد .٩

 الثاني  ٥٧,١٦٢  يونس حسن علي.١٠

  الثاني  ٥٧,٠٢٧  بسام لوقا عيسى .١١

 الثاني  ٥٦,٨٧٤   كرم راشد حمدون.١٢

 الثاني  ٥٦,٧٨٤  أياد عزيز محمد علي.١٣

 الثاني  ٥٦,٥٩٣  عمار محسن محمد.١٤

 الثاني  ٥٦,٥٥٧  أركان محفوظ غاوي .١٥

 الثاني  ٥٦,٤١٥  رضوان خضير يونس.١٦

 الثاني  ٥٦,٣٧٨  ي محسن حسين عل.١٧

 الثاني  ٥٦,٣٦٧  وسام نجم الدين عبد اهللا .١٨

 الثاني  ٥٦,٣٥٠  عالء سعد فرج .١٩

 الثاني  ٥٦,٣٢٣  عواد محمد عوض.٢٠

  الثاني  ٥٦,٢٧١  لطيف سليمان صليفح.٢١

 الثاني  ٥٦,١٤٥  عمر رافع محمد.٢٢

 الثاني  ٥٦,٠٥٠  كاميران جميل طيب .٢٣



 يالثان  ٥٥,٨٠٣  راكان مجول حميد.٢٤

 الثاني  ٥٥,٧٤٣  عمر عادل زيدان .٢٥

 الثاني  ٥٥,٥٢٦  مروان عبد الرزاق احمد.٢٦

 الثاني  ٥٥,٤٥١  حمدية شيت احمد .٢٧

 الثاني  ٥٥,٣٦٩  بالل خالد أزهر .٢٨

 الثاني  ٥٥,٢٠٧  خليل إبراهيم علي .٢٩

 الثاني  ٥٥,١٥٥  غزوان نايف صالح.٣٠

 الثاني  ٥٤,٩٥٤  فارعة علي يونس .٣١

 الثاني  ٥٤,٨٩٨  حليمة جميل مصطفى.٣٢

 الثاني  ٥٤,٨٨١  محمد عبد الرحمن تمر .٣٣

 الثاني  ٥٤,٦٤٨  احمد نجدت إسماعيل .٣٤

 الثاني  ٥٤,٦٣١  ليث زهير رزوقي.٣٥

 الثاني  ٥٤,٤٦٠  محمد حكمت إدريس.٣٦

 الثاني  ٥٤,٣٩٢  غسان عدنان يونس.٣٧

 الثاني  ٥٤,٢٩٤  عزيز حسين محمد.٣٨

 الثاني  ٥٤,٢٦٢  خطاب خالد صالح .٣٩

 الثاني  ٥٤,١٥٩   أمل يعرب جاسم.٤٠

 الثاني  ٥٤,٠٩١  حازم محمد رشيد.٤١

 الثاني  ٥٤,٠٤٨  عمر محمد عبد.٤٢

 الثاني  ٥٣,٩٣٨  يحيى فيصل محمد .٤٣

 الثاني  ٥٣,٨٥٤  ر هادي عبودي اعم.٤٤

 الثاني  ٥٣,٧٧٢  قحطان عدنان أيوب.٤٥

 الثاني  ٥٣,٣٠٩  فارس إبراهيم عبيد.٤٦

 الثاني  ٥٣,٢٥٢  عمر محمد عبد القادر .٤٧

 الثاني  ٥٣,٠٥٨   حسين ن محمديحس.٤٨

 الثاني  ٥٣,٠١٨  فوزي ادهام زينل.٤٩

 الثاني  ٥٢,٧٥٨  بشير احمد محمد.٥٠
  
  
  



  التاريخ: اآلداب                               القسم : الموصل                              الكلية: الجامعة

  

  )بكالوريوس: (          الشهادة )                                            مسائي: (الدراسة 

  

   ٢٠٠٤/  ١٠  / ٢  في ٥٠١:                 رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣: سنة التخرج

  الدور الذي نجح منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني  ٦٠,٤٦٣  مشكور حمزة عذاب  .١

 الثاني  ٥٩,٤٩١  عامر زكي داؤد  .٢

 الثاني  ٥٩,٢٨٨  نعبد العزيز يوسف حسي .٣

 الثاني  ٥٨,٧٠٧  شاكر محمود سليمان  .٤

 الثاني  ٥٨,٠٤٢  عبد الباسط خير الدين عبد المجيد  .٥

 الثاني  ٥٧,٨٣٤  محمد حميد عبد   .٦

 الثاني  ٥٦,٦١٦  خالد وليد سعيد  .٧

 الثاني  ٥٦,٣٤٦  محمد صالح عبد اهللا  .٨

 الثاني  ٥٦,٣٠٠  مامون محفوظ محمد  .٩

 الثاني  ٥٥,٩٦٩  حسن خيرو ميرزا .١٠

 الثاني  ٥٤,٩٨٩  انمار عبد اهللا يوسف .١١

 الثاني  ٥٢,٨١١  عمار حمادي حامد .١٢
  
  
  
 


