
 

 

 

 الترجمة   القسم                             اآلدابالموصل                     الكلية  / الجامعة 

 الشهادة بكالوريوس                                                    (             مسائي ) الدراسة 

 

 

 م 0/01/2102في  9/22/21922رقم وتاريخ األمر الجامعي   2102-2102سنة التخرج 

الدور الذي نجح  المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 فيه الطالب

 المالحظات

  الثاني 121020 أحمد عامر يحيى   .0

  الثاني 181980 أحمد شهاب أحمد   .2

  الثاني 181211 مصطفى هيثم يحيى   .2

  الثاني 141821 فاتن سامي حمدي   .2

  الثاني 141204 باسل خلف حمود   .1

  الثاني 111822 ريس سعيد رعد إد  .1

  الثاني 111814 غانم أيوب علي   .4

  الثاني 111121 رامي سهم إسماعيل   .8

  الثاني 111221 رؤى صفوان غانم   .9

  الثاني 121224 دالل نائل إدريس   .01

  الثاني 121000   جيهان محمد براء يونس  .00

  الثاني 121198 محمد ضرار فيصل حامد   .02

  الثاني 121189 أحمد شكيب شكر   .02

  الثاني 121422 محمد  رعثمان عبد القاد  .02

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 اللغة الفرنسيةالموصل                     الكلية  اآلداب                             القسم   / الجامعة 

 ة بكالوريوسالشهاد                                                    (             مسائي ) الدراسة 

 

 

 م 0/01/2102في  9/22/21922رقم وتاريخ األمر الجامعي   2102-2102سنة التخرج 

الدور الذي نجح  المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 فيه الطالب

 المالحظات

  الثاني 65,470 نجالء غائب حسين   .0

  الثاني 59,616 اشرف خالد فاضل   .2

  الثاني 57,626 السالم علي مصطفى  عبد  .2

  الثاني 56,479 محمود ابراهيم حسين   .2

  الثاني 55,968 هللا  محمد نجم عبد  .1

  الثاني 55.712 اسعد محسن محمد   .1

  الثاني 55.586 أحمد موفق أحمد   .4

  الثاني 55.441 ابتسام معتصم حسيب   .8

  الثاني 55.415 وليد خالد سعيد   .9

  الثاني 55.351 أرشد حسين ابراهيم   .01

  الثاني 54.979 ياسر عمار منذر   .00

  الثاني 54.630 مهدي خضر كريم   .02

  الثاني 54.565 أحمد طالل سعدون   .02

  الثاني 53.205 سارة عماد غانم   .02

  الثاني 52.946 عمر محمد محمود محمد   .01

  الثاني 121221 عثمان فواد شيت   .01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اللغة االنكليزيةية  اآلداب                             القسم   الموصل                     الكل/ الجامعة 

 الشهادة بكالوريوس                                                    (             مسائي ) الدراسة 

 

 

 م 0/01/2102في  9/22/21922رقم وتاريخ األمر الجامعي   2102-2102سنة التخرج 

الدور الذي نجح  المعدل الثياسم الطالب الث ت

 فيه الطالب

 المالحظات

  الثاني 430.56 خالد حميد مجيد   .0

  الثاني 480.24 صفا مؤيد غازي   .2

  الثاني 4.0266 حازم ابراهيم نوفل   .2

  الثاني 4.0343 صهيب ماجد خلف   .2

  الثاني 360655 شامل خليل ابراهيم   .1

  الثاني 320444 اسماعيل يوسف قاسم   .1

  الثاني 320326  رسرين عزالدين عبد القادن  .4

  الثاني 320285 عمر احمد صالح   .8

  الثاني 320342 ريان رافع امين يحيى   .9

  الثاني 320336 سيالف غازي حسن   .01

  الثاني 320666 صفا رائد احمد   .00

  الثاني 3205.3 زين العابدين ذنون يونس   .02

  الثاني 320884 قصي سالم يونس   .02

  الثاني 3406.8 ان يحيى منى عف  .02

  الثاني 340524 عمر فرحان حسن   .01

  الثاني 3306.6 خضر سالم صالح   .01

  الثاني 330332 حسام محمود حديد   .04

  الثاني 3308.5 دينا مصطفى سعدون   .08

  الثاني 360626 هشام محمد يونس   .09

  الثاني .36053 يونس  هبة سعد هللا  .21

  الثاني 360568 عمر عاصم محمد   .20

  الثاني .36055 ياسر ياسين طه    .22

  الثاني 350645 محمد جذالن محمود   .22

  الثاني 3506.6 محمد عضيد محمد   .22

  الثاني 350633 فهد صائب سالم   .21

 

 

 

 

 


