


 
 اللغة العربية : التربية              القسم : الموصل                      الكلية :الجامعة 

 بكالوريوس: مسائي                                                 الشهادة : الدراسة 

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

 الدور  الذي تخرج منه       المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول 84.50ياسين محمد فيصل فتحي  1
 االول78.62مثنى عبد اهللا محمد علي جاسم  2
 االول 75.77محمد شريف عبد القادر شريف  3
 االول75.74بسمة عبد الكريم حسن عثمان  4
 االول 73.18 محمد حاجي يوسف سهى 5
 االول71.45وليد خالد طه احمد  6
 االول 70.25جميل إبراهيم منديل صالح 7
 االول69.66فؤاد غازي بكر عبد اهللا  8
 االول 68.29خالد احمد عبد اهللا بابير  9

 االول67.16عالء حسين علي قادر  10
 ل االو65.94 نمحمد خزعل جبر سلطا 11
 االول65.69محمد نافع حسن محمد  12
 االول 65.54وعد دحام ذنون محمد  13
 االول65.53وضاح علي احمد صالح  14
 االول 64.76عيسى عبد اهللا جاسم احمد 15
 االول 63.59إدريس محمد ذنون يونس  16
 االول63.28برزان إبراهيم غضبان صلبي  17
 االول 63.24 عيسى يوسف خليل إسماعيل 18
 االول63.16محسن صالح سنجار وهب 19
 االول 62.83محمد إبراهيم محمد علي  20
 االول62.35عدي غانم عيدو عبد اهللا  21
 االول 61.26وليد خليل شيت إسماعيل  22
 االول60.12محمود صالح إبراهيم حمادي  23
 االول 60.04إبراهيم غانم سعد اهللا محمد  24
 االول59.89باسل محمد وهب حسين  25
 االول 57.64حازم عبد اهللا احمد صالح  26
 االول55.90مخلف هدو اسعد فرج 27
 االول 55.82فراس غانم احمد ذنون  28





 
                     

 اللغة العربية : التربية              القسم : الموصل                      الكلية :الجامعة 

 بكالوريوس: مسائي                                                 الشهادة : الدراسة 

                    ٢/١٠/٢٠٠٤ في ٥٠١ :       رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٢/٢٠٠٣:سنة التخرج
 :  اسم الدورة

 ج منهالدور  الذي تخر       المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني  60.29بشار محمد احمد عبد اهللا  1
 الثاني 58.65خالد وليد عبد معروف  2
 الثاني 58.18رعد ذنون حمدان عبد اهللا  3
 الثاني  56.15صدام حسين علي قاسم 4
 الثاني 55.58رضوان عبد الحميد يونس  5
 الثاني 55.33عمار ياسين صالح محمد  6
 الثاني  55.31 حيدر فخري هاشم ادهم 7
 الثاني 54.91مهند الياس خضر زيدان  8
 الثاني 54.55حسام علو علي محمود  9
 الثاني 54.55لقمان محمد طاهر سعيد 10

 





 
 

 
                     

 اللغة العربية : التربية              القسم : الموصل                      الكلية :الجامعة 

 بكالوريوس: مسائي                                                 الشهادة : دراسة ال

                     ٢٠/٢/٢٠٠٥ في ٧٣ :       رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٢/٢٠٠٣:سنة التخرج
 :  اسم الدورة

 الدور  الذي تخرج منه       المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني  68.32لكريم ياسين قاسممحمد عبد ا 1
 

 
 


