


 
                      

 اللغة العربية : التربية              القسم : الموصل                      الكلية :الجامعة 

 بكالوريوس: مسائي                                                 الشهادة : الدراسة 

                  ٢/٨/٢٠٠٣ في ٤٢١٢ :         رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٢/٢٠٠٣:سنة التخرج
 :  اسم الدورة

 الدور  الذي تخرج منه       المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول  ٨٤٫٤٧آزاد سالم محمد محمود 1
 االول ٨٣٫٩٨عامر جميل شامي محمد 2
 االول  ٧٩٫٧٨رمضان عمر علي عمر 3
 االول ٧٩٫١٨عزيز أآرم عزيز مال اهللا 4
 االول  ٧٦٫٠٢ ابراهيم فيصل سعيدعلي 5
 االول ٧٥٫٥٢جاسم خلف الياس عطران 6
 االول  ٧٥٫٤٧صفوان عبد الرحمن عمر 7
 االول ٧٤٫٣٥يونس فيصل آنجو خلو 8
 االول  ٧٢٫٣٦محمد نبيل عبد العزيزراضي 9

 االول ٧١٫٧٥صباح ذنون محمد علي 10
 االول  ٧١٫٤٣أحمد مرعي حسن عباس 11
 االول ٧١٫١٠بيل هادي محي الدين علين 12
 االول  ٧٠٫٠٢ياسر سليمان محمد شيخو 13
 االول ٦٩٫٧٥علي رفاعي عيسى علي 14
 االول  ٦٩٫٧٤قاسم محمد احمد صالح15
 االول  ٦٩٫٦٠علي حازم خليل يحيى 16
 االول ٦٩٫٥٠أحمد حميد خليف مشعل 17
 االول  ٦٩٫٤٨خليل محمد صالح موسى 18
 االول ٦٨٫٨٩ن عزيز علي الساعدخير الدي 19
 االول  ٦٨٫٦٠صالح خليل حمد خليف 20
 االول ٦٨٫٤٥غيالن حسين علي عبداهللا 21
 االول  ٦٨٫٣٢سهيل امين حسين علي 22
 االول ٦٨٫٢٦نهى عبداهللا محمد سليمان 23
 االول  ٦٧٫٨٥احمد محمود عزو صالح 24
 االول ٦٧٫٠٠ازهر عطا اهللا عبداهللا يونس 25
 االول  ٦٦٫١٨حمود خلف جمعة صالح 26
 االول ٦٦٫٠٦جودت غانم محمد مجيد 27
 االول  ٦٥٫٤٠جمال محسن حسين الياس 28



 

 االول ٦٤٫٩٦شكري حسين عبد القادر صالح 29
 االول  ٦٤٫٥٧سلوان طالل عبد الكريم خليل 30
 االول ٦٤٫٣٩إبراهيملح  محمد صاأمينمحمد 31
 االول  ٦٣٫٦٦علي احمد خليل احمد32
 االول ٦٣٫٥٠عمر احمد يونس مرعي33
 االول  ٦٢٫٨٠صالح علي ياسين جاسم34
 االول ٦٢٫٤٩ثامر حسن محمد حنتوش35
 االول  ٦٠٫١٦نكتل حامد حسن عثمان36
 االول ٦٠٫٠٢ إبراهيملؤي حسن سعيد 37
 االول  ٥٩٫٣٨ علي محمدأمين لقمان محمد38
 االول  ٥٧٫٤٢ يونسإسماعيلرائد خزعل 39
 االول ٥٥٫٧١تحسين درويش سليمان علي40





 
                     

 

 اللغة العربية : التربية              القسم : الموصل                      الكلية :الجامعة 

 بكالوريوس:                                  الشهادة مسائي                : الدراسة 

                 ٢٣/٩/٢٠٠٣ في ٥٤٠١ :       رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٢/٢٠٠٣:سنة التخرج
 :  اسم الدورة

 الدور  الذي تخرج منه       المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني  66.85قيس عمر محمد محمود  1
 الثاني 62.80اء عبد القادر إبراهيم حليم صف 2
 الثاني 59.97علي اصغر حسين حمزة  3


