


 

  اإلسالميةوالتربية الكريم علوم القران : التربية             القسم : الموصل             الكلية :الجامعة 

 بكالوريوس: مسائي                                                 الشهادة : الدراسة 

       ٢٢/٦/٢٠٠٠ في ٩/٣٣/٥٠٦٢ :         رقم وتاريخ األمر الجامعي ١٩٩٩/٢٠٠٠:سنة التخرج
  : اسم الدورة

 الدور  الذي تخرج منه المعدل       اسم الطالب الثالثي ت

 االول  94.32 جمال دحام داؤد سليمان 1
 االول 90.37 صالح خليل حمودي صالح الحمد 2
 االول  90.18 فارس غانم محي الدين ذنون المشهداني 3
 االول 87.03 فرحان عزيز مجيد صالح الطائي 4
 االول  86.71 نوفل سليمان داؤد محمد 5
 االول 86.70 رائد محمد سعيد سلطان 6
 االول  84.65 وعد محمد زآي طه حسين 7
 االول 84.14 خالد عبد الجبار شيت عزاوي 8
 االول  83.83 خليل حسين حسن علي 9

 االول 83.61 عبد الجواد محمد جواد محمد النعيمي 10
 االول  83.47 الح حسين خلفمهدي ص 11
 االول 83.22 هيثم علي طه محمد البدراني 12
 االول  83.00 خالد محمد سالم حمدان عبد الرحمن 13
 االول 82.98 يقظان عبد القادر محمود االرحيم 14
 االول  82.74       محمد غانم علي محمد الصفار15
 االول  82.68 ازير عبد اهللا عبوش بدران 16
 االول 82.16 رائد امير عبد اهللا محمد الراشدي 17
 االول  82.01 جمعة ناصر حمد عبد الكربولي 18
 االول 81.82 صالح احمد خدر خلف الحديدي 19
 االول  81.70 خليل طه محمود محمد الججاوي 20
 االول 81.65 رعد احمد عبد اهللا يونس 21
 االول  81.64 صالح حسن احمد منصور 22
 االول 81.49 مشعل عبد اهللا علي حمادي 23
 االول  80.76 عبد اهللا علي سعود حميد 24
 االول 80.53 محمد محمود علي حسين 25
 االول  80.43 ميسر محمود مصطفى محمد الراوي 26
 االول 80.01 محمد امديد عبد اهللا محمد الجبوري 27
 االول  79.68 لقمان ابراهيم الياس خلف 28
 االول 79.60 ر رشيد امين حسننزا 29



 االول  79.50 علي محمد يونس علي الطائي 30
 االول 79.04 نزيه ياسين محمد الخليل31
 االول  78.53 فارس علي طه خضر الرشيدلي32
 االول 78.45 علي محمد احمد منديل الجبوري33
 االول  77.83 تحسين عبد احمد حسين34
 االول 77.49  الجبوريطلب صالح خلف صالح35
 االول  76.12 عبد اهللا حميدان ناصر عواد36
 االول 75.48 زياد طه ابراهيم علي البصو37
 االول  75.21 عبد اهللا غانم عبد اهللا داؤد38
 االول  74.91  عبد الرحمن فتحي عبد الرحمن معيش39
 االول 74.72 نزار عبد المنعم مصطفى محمد40
 االول  74.32   سعدون البياتيعلي حسين41
 االول 74.24 قتيبة جمال جاسم احمد الطائي42
 االول  73.74 فراس سليمان معيوف حسين43
 االول 73.02 مؤيد حامد عبد اهللا آلو44
 االول  72.65 محمد حسين علي حمادي45
 االول 71.01 نصيف جاسم محمد بكر46
 ول اال 70.96 حسين احمد حسن جباره47
 االول 69.93 ريان محمد سعيد توفيق محمد سعيد48
 االول  69.10 علي حسين احمد جاسم49
 االول 67.20 دارا خدر محمد قادر50
 االول  66.58 ناصر محمد عطية عوض الجبوري51
 االول 64.67 اآرم فياض حبيب عالوي52
 االول  64.59 عباس عبد االمير محمد يونس53
 االول 63.46 عباس محمد محمود الجنابيمحمد 54
 االول  61.93 ابراهيم فاضل صالح احمد55

 



 



   
 

 

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

 بكالوريوس: لشهادة مسائي                                                 ا: الدراسة 

        ٢٤/٩/٢٠٠٠ في ٨١٨٢:       رقم وتاريخ األمر الجامعي ١٩٩٩/٢٠٠٠:سنة التخرج
 :  اسم الدورة

 الدور  الذي تخرج منه       المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني  91.97عبد الستار اسمير جاسم محمد 1
 الثاني 78.3 محمود يونس فتحي 2
 الثاني 60.87 ابراهيم عويديونس غانم  3

 


