


 
 
 

 
 

              
         

 علوم القران الكريم والتربية االسالمية : التربية             القسم : الموصل             الكلية :الجامعة 

 بكالوريوس: مسائي                                                 الشهادة : الدراسة 

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

 الدور  الذي تخرج منه       المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول  75.59 رضوان مجيد محمد شيت 1



 
 اللغة العربية : التربية              القسم : الموصل                      الكلية :الجامعة 

 بكالوريوس: مسائي                                                 الشهادة : الدراسة 

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

 الدور  الذي تخرج منه       المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول  85.60 محمد جمال حسين فتح اهللا 1
 االول 83.12وفاء حازم محمد يحيى  2
 االول  79.75صالح خلف صالح االصيفر 3
 االول 79.64أزاد حسان حيدر يحيى  4
 االول  78.99طالل محمد سعيد حاتم  5
 االول 78.17سعد حمد يونس محمد  6
 االول  77.18حسام  مجيد ياسين قاسم  7
 االول 77.05اتكة عدنان خليل عبد الفتاح ع 8
 االول  76.77محمد سليمان جليل علي  9

 االول 76.13احمد عبود احمد حمد 10
 االول  75.10صالح محمد حسين عذاب  11
 االول 74.40غانم إبراهيم محمد شريف أيوب  12
 االول  74.15محمد عبد الموجود حسن حمد  13
 االول 73.74 سعيد محمد علي محمد 14
 االول  72.91احمد علوان داؤد شرير 15
 االول  72.82فاضل طه جزاع عزو  16
 االول 72.53صالح حسين سعدون خضر  17
 االول  72.40ياسين عبد العزيز طه محمد  18
 االول 71.28ميثم محمد نوري أمين  19
 االول  71.16حسن علي محمد عبد اهللا  20
 االول 70.89ار فاضل يونس أمين بش 21
 االول  70.60احمد عامر سلطان عبد القادر  22
 االول 69.14حازم محمد احمد جمعة  23
 االول  69.08سليمان رجب احمد إبراهيم  24
 االول 67.88صباح حسين علي ظاهر  25
 االول  67.82محمد احمد إسماعيل عثمان  26
 االول 67.76أيمن صالح الدين خليل 27
 االول  66.81هاني محمود محمد علي  28
 االول 65.21محمد علي احمد علي  29
 االول  64.46صالح طاهر يوسف محمد  30
 االول 63.78احمد عبد الواحد علي صالح 31
 االول  63.30مصباح علي احمد صالح 32



 ولاال 63.11حازم سالم ذنون سعدو33 
 االول  62.81علي محمد صالح محمد 34
 االول 62.18معن حازم سليمان عبد اهللا 35
 االول  61.87هيثم عبد الكريم محمد خلف 36
 االول 61.70عمر إبراهيم نعمي ذنون 37
 االول  61.63نشوان نور الدين احمد عباس 38
 االول  61.19رسول الياس حسين مصطفى 39
 االول 60.90 الحكيم جاسم محمد علي عبد40
 االول  60.33عمار حامد احمد قاسم 41
 االول 59.93عبد الرزاق زآر احمد محمود 42
 االول  59.90ضياء صديق محمود عابد43
 االول 59.23صالح رمضان داؤد احمد44

 
 
 





 
 اللغة العربية :            القسم  التربية  : الموصل                      الكلية :الجامعة  

 بكالوريوس: مسائي                                                 الشهادة : الدراسة 

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

 الدور  الذي تخرج منه معدل      ال اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني  84.55محمود صالح احمد حسن  1
 الثاني 70.25طارق محمود شاهين احمد  2
 الثاني 69.16مقداد عبد اإلله إبراهيم  3
 الثاني 69.01عبد الستار خليل داؤد  4
 الثاني 67.13عمار عبد العزيز عبد الجبار علي  5
 الثاني 64.97عبد امين عبد اهللا مربط 6
 الثاني 64.16صديق غازي عبد عزيز  7
 الثاني  61.61حميد احمد محمد حميد  8
 الثاني 61.22مروان ابراهيم يونس احمد  9

 الثاني 59.06خضر ناطق خضر  10
 الثاني 58.36معاذ عبد الباري عبد العزيز علي  11
 الثاني 58.20بشار يوسف احمد 12
 الثاني 57.50مان احمادي حسين عبد اهللا سلي 13
 الثاني 57.46اسعد غانم محمد احمد  14
 الثاني  56.84عمر عبد العزيز شوآت قادر 15
 الثاني 54.79وصفي زيدان سليمان زين العابدين  16
 الثاني 53.80ضياء عبد اهللا جاسم حمادة 17

 


