


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

 بكالوريوس: مسائي                                                 الشهادة : الدراسة 

        ١/٧/٢٠٠١ في ٩/٣٣/٥٩٢١  :         رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٠/٢٠٠١:سنة التخرج
 :  اسم الدورة

 الدور  الذي تخرج منه       المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول  95.79 سمية طارق خضر محمد 1
 االول 94.03 آنعان بشير ابراهيم علي 2
 االول  93.68 خالد عبد العزيز سليم قاسم 3
 االول 93.65 عنان صالح احمد حسين 4
 االول  92.83 حسين زين العابدينفاضل يونس  5
 االول 91.20 مطر احمد عابد ياسين 6
 االول  91 عماد فاضل جاسم محمد 7
 االول 89.93 معالم سالم يونس عبد اهللا 8
 االول  89.82 محمد حاج علي احمد النبهان 9

 االول 89.13 عصام عبد الرحمن حسن حافظ 10
 الول ا 89 عبد الباسط شريف محمد يحيى 11
 االول 88.69 ناصر يوسف عبد اهللا احمد 12
 االول  87.46 زهراء عبد الملك محمد يحيى 13
 االول 87.05 ابراهيم شكر محمود اسماعيل 14
 االول  86.98 داؤد محمد علي لجي15
 االول  86.34 عبد الهادي صالح عبد القادر قاسم 16
 االول 86.17 نوح محمد حسين عبد اهللا 17
 االول  85.92 مثنى عارف داؤد احمد 18
 االول 84.72 محمد تقي محمد خضر مصطفى 19
 االول  84.69 عيسى محمد داؤد سليمان 20
 االول 84.58 صبري عبيد عيسى فواز 21
 االول  84.11 مناف هاشم حمدون علي 22
 االول 84.07 محمود حسين سليمان محمد 23
 الول ا 83.45 عمار علي محمود نجم 24
 االول 83.37 سالم محمد مصطفى يونس 25
 االول  83.04 عبد اهللا محمد خضر مصطفى 26
 االول 82.80 زوبع محمد عبيد خلف 27
 االول  82.55 انمار نذير محمود ياسين 28
 االول 82.16 عبد السالم سالم سعدون خضر 29



 االول  81.78 فاضل اسماعيل حسين لجي 30
 االول 81.60 يمان محمداحمد حسين سل31
 االول  81.49 رعد ادريس حسين محمد32
 االول 81.41 عماد محمد علوان حسين33
 االول  81.30 علي محمود محمد ابراهيم34
 االول 81.06 احمد ولي اشرف علي35
 االول  81.02 يعرب محفوظ جميل صالح36
 االول 80.50 محمد يعقوب محمد سالمة37
 االول  80.41 ليل ابراهيم آاآهخالد خ38
 االول  80.21 عاصم حميد مجيد ياسين39
 االول 80.16 عبد الكريم شيت محمد رزوقي40
 االول  79.97 سعيد حماد هالل محمد41
 االول 79.73  جاسم محمد حماد هالل42
 االول  79.60 محمود جاسم حسين احمد43
 االول 79.37 فارس عبد اهللا يونس حمودي44
 االول  79.32 احمد فتحي مصطفى علي45
 االول 79.01 رياض عبد الرزاق احمد يحيى46
 االول  78.99  سعد الدين رجب حامد مصطفى47
 االول 78.98 قصي عبد القادر عبد الرحمن يونس48
 االول  78.95 حازم طاهر محمد رشيد49
 االول 78.64 خالد رمضان يوسف حميد50
 االول  78.43  سليمان عبد اهللا محمود ابراهيم51
 االول 78.31 محمد سعيد احمد فتحي52
 االول  78.16 عبد الغفور احمد اسماعيل حميك53
 االول 77.96 احمد محمد احمد خلف54
 االول  77.15 احمد محمد يحيى عبد اهللا55
 االول 76.84 ناصر يونس محمد عبد اهللا56
 االول  76.78 سن عليبدر فتحي ح57
 االول 76.29 ثامر طارق شريف ذنون58
 االول  76.24 محمد هاشم طه محمد59
 االول 76.17 اآرم قاسم شهاب طالع60
 االول  76.16 اآرم يونس احمد محل61
 االول 75.97 محمد بشير سلطان عبد اهللا62
 االول  75.93 نوار هاشم محمد حامد63
 االول 75.69 حمد محمدحسين نديم ا64
 االول  75.52 احمد بالل جاسم محمد65



 االول 75.48 يحيى قاسم حامد محمد66
 االول  75.29 خالد ناظم عبد اهللا احمد67
 االول 75.13 محمد عبد اهللا جردو محمود68
 االول  74.83 عامر احمد صالح حسين69
 االول 74.82 يونس سرحان خضر محمد70
 االول  74.47 ر مهدي محمد صالحسمي71
 االول 73.91 باسم احمد حسين صالح72
 االول  72.20 غانم محمد شبيب ترآي73
 االول 71.34 حسام ياسين محمد خلف74
 االول  71 نوفل محمود حسين حسن75
 االول 70.95 احمد عادل محمد حميد76
 االول 70.71 عبد اهللا حسين صالح محمد77
 االول  69.88 د عبد محمد حمادياحم78
 االول 69.80 نظير عباس احمد ابراهيم79
 االول  69.63 جاسم محمد حمودي امين80
 االول 69.55 خليل ابراهيم سليمان عيسى81
 االول  69.51 جعفر محمد سعيد مسيب82
 االول 69.05 عدالت رحيم محمد محمود83
 ول اال 65.62 نشوان يونس محمد يونس84
 االول 64.38 شامل حازم جاسم  يحيى85
 االول  64.26 احمد علي حمدان عجاج86
 االول 64.18 محمد عصام جاسم داؤد87

 





                     
 

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

 بكالوريوس:  مسائي                                                 الشهادة :الدراسة 

          م١/١٠/٢٠٠١ في ٩٩٦٢  :         رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٠/٢٠٠١:سنة التخرج
 :  اسم الدورة

 الدور  الذي تخرج منه       المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني 73.2محمد احمد محمود ثالج 1
 الثاني  69.08 احمد محمود محمد مراد 2

 
 


