
  
  
  
  
  

  



  التربية اإلسالمية:التربية األساسية                 القسم :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

   بكالوريوس:الشهادة                 صباحي                                                                   : الدراسة 
  

  ١٩٩٩   / ٦ / ٣٠في ) ٢٧٠ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ١٩٩٩ – ١٩٩٨ :سنة التخرج 
  
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول ٩٥٫٨٣٨ وسن عدنان رشيد ١
 األول ٨٩٫٧٣١ هناء عويد جبر ٢
 األول ٨٩٫٤٤٧ آفاء منير دنا ٣
 األول ٨٨٫٩٧٣ اء طارق عليورق ٤
 األول ٨٦٫٣٩٥ خيرية ادريس شيت ٥
 األول ٨٥٫٨٧٩ سوزان بهنام زآو ٦
 األول ٨١٫٠٠٢ عاطف محمد حسين ٧
 األول ٧٨٫٢١٥ سشيماء سعد اهللا خطاب ٨
 األول ٧٨٫١٥٦ عبد الرحمن عبد احمد ٩
 األول ٧٧٫١٥٢ داليا جمال احمد١٠
 ألولا ٧٦٫٧٠٧ ربيع عبد اهللا قمر١١
 األول ٧٦٫٥١٨ محمد عدنان خضير١٢
 األول ٧٥٫٨٢٨ بيرآول سعدون مصطفى١٣
 األول ٧٥٫٣٣٩ علي حسين الياس١٤
 األول ٧٥٫١٩٨ إبراهيموليد اسماعيل ١٥
 األول ٧٤٫٧٩٧ اسماء عبد االله عباس١٦
 األول ٧٤٫٠١١ نجدت خليل حسن١٧
 األول ٧٣٫٨٦٦ سزآول يوسف محمود١٨
 األول ٧٣٫٤٣٣ آااظم غاليمالل ١٩
 األول ٧٣٫٢٣٩ انتصار عبد اهللا محمد٢٠
 األول ٧٣٫١٤٢ نصرة موسى منصور٢١
 األول ٧٢٫٤٥٢ محمد حازم يونس٢٢
 األول ٧٢٫٢٠٩ آولجان عثمان عبد الرحمن٢٣
 األول ٧١٫٦٩٨ نور ضياء علي٢٤
 األول ٧١٫٦٩٨ احالم احمد محمود٢٥
 األول ٧١٫١١٨ رباب حكمت ناصر٢٦
 األول ٧٠٫١١٥ اتنصار عطا آاظم٢٧
 األول ٦٩٫٣٩٦ خالدة رفيق زينل٢٨
 األول ٦٨٫٩٨٩ عدنان صبحي احمد٢٩
 األول ٦٨٫١٨٠ طه فاتح عزيز٣٠
 األول ٦٤٫٧١٦ قحطان طه احمد٣١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   الرياضيــــــــات:ة                 القسم التربية األساسي:  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

   بكالوريوس:الشهادة                 صباحي                                                                   : الدراسة 
  

  ١٩٩٩   / ٦/  ٣٠في ) ٢٧٠ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ١٩٩٩ – ١٩٩٨ :سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول ٨٧٫١٢٣ سامي محمد حسن ١
 األول ٨٥٫٥٦٤ غيداء عبد اهللا محمود ٢
 األول ٨٥٫٠٦١ مشرق عامر محمد ٣
 األول ٨٢٫٩٣٤ رنا عدنان عبد ٤
 األول ٨٢٫٠٣٣ ازهار علي حسين ٥
 األول ٨٠٫٩٣٤ رنا عادل سعيد ٦
 األول ٧٨٫٨٣٢ عمر سليمان علي ٧
 األول ٧٨٫٥٨٧ علي محمد مطلق ٨
 األول ٧٨٫١٣٨ شذى ناظم محمد ٩
 األول ٧٧٫٩٣٨ اسماء عبد الهادي مصطفى١٠
 األول ٧٧٫٧٥٩ سحر داؤد حاتم١١
 األول ٧٧٫٥٧٤ صالح سليم صالح١٢
 األول ٧٦٫٨٠٥ أزهار مسلم صيهودي١٣
 األول ٧٤٫٨٤٧ ؤوفدرياه باشا ر١٤
 األول ٧٤٫٠٠١ نعم متي إبراهيم ١٥
 األول ٧٣٫٧٣٥ عمر موفق بشير١٦
 األول ٧٣٫٧٠٤ سمية إسماعيل موسى١٧
 األول ٧٢٫١٨٣ محمد نافع جاسم١٨
 األول ٧١٫٤٢٧ أحالم منصور صليوه١٩
 األول ٦٩٫٦١٢ أفراح رضوان علي٢٠
 األول ٦٩٫٥٤٨ عالية عباس علي٢١
 األول ٦٨٫٦١٨ ل ابراهيم عسكربتو٢٢
 األول ٦٨٫٢٥٢ سوسن فاضل رسيد٢٣
 األول ٦٥٫٠٠٧ صبحي فيصل يعقوب ٢٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  العلوم االجتماعية:التربية األساسية                 القسم :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

   بكالوريوس:الشهادة                                                                           صباحي         : الدراسة 
  

  ١٩٩٩   / ٦ / ٣٠في ) ٢٧٠ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ١٩٩٩ – ١٩٩٨ :سنة التخرج 
  خرج منهالدور الذي ت  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول ٨٧٫٨٧٤ بيان فارس ناصر ١
 األول ٧٩٫٦٢١ سحر ناظم خورشيد ٢
 األول ٧٨٫٤٧٩ خيري محمود ابراهيم ٣
 األول ٧٧٫٨٤١ احمد عليوي هداب ٤
 األول ٧٦٫٦١٤ علي حسين محمد ٥
 األول ٧٦٫٣٠٧ جاسم محمد فارس ٦
 األول ٧٦٫٠١١ علي تقي عباس ٧
 ألولا ٧٥٫٧٤٥ مارسيل شمعون بكو ٨
 األول ٧٤٫٦١٥ شامل احمد محمد ٩
 األول ٧٤٫٤٢٧ سعيد طه خليف١٠
 األول ٧٣٫٨١٢ ناظم نصيف جاسم١١
 األول ٧٣٫٢٦٢ سعدية صالح يونس١٢
 األول ٧٢٫٥٠٤ عمر مروان احمد١٣
 األول ٧٢٫٤٠١ هشام بكر شاآر١٤
 األول ٧٢٫٣٧٩ هديل راآع توفيق١٥
 لاألو ٧١٫٧٠٧ اآرم حمد حسين١٦
 األول ٧٠٫٧٧٧ علي حسن هالل١٧
 األول ٧٠٫٥٦١ حمدية هادي آاظم١٨
 األول ٧٠٫٣٤٢ نجالء عباس صديق١٩
 األول ٧٠٫٠٩٨ منا ل حكمت ناصر٢٠
 األول ٧٠٫٠٧٢ سيوجان عبد اهللا امين٢١
 األول ٦٩٫٥٤٠ بشرى علي ولي ٢٢
 األول ٦٩٫٥٣٥ زينب آاطع آلهم٢٣
 األول ٦٩٫٢٦٥ هدى شكر سعيد٢٤
 األول ٦٨٫٨٩٩ عزت حسين احمد٢٥
 األول ٦٨٫١٠١ ابتسام خالد احمد٢٦
 األول ٦٨٫٠١٠ سوسن حسنعلي٢٧
 األول ٦٨٫٨٢٥ جمال احمد حسو٢٨
 األول ٦٤٫٣٥٢ علي محمود احمد٢٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
   اللغة العربية:التربية األساسية                 القسم :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  

  
   بكالوريوس:الشهادة                 صباحي                                                                   : الدراسة 

  
  ١٩٩٩   / ٦ / ٣٠في ) ٢٧٠ (المرقمي  الجامعاألمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ١٩٩٩ – ١٩٩٨ :سنة التخرج 

  
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول ٨٨٫٠٢٧ فتحي طه مشعل ١
 األول ٨٠٫٥٧٥ احمد انور محمد ٢
 األول ٧٨٫٠٩٧ مشتاق حامد جاسم ٣
 األول ٧٧٫٧٨٥ احالم حازم ابراهيم ٤
 األول ٧٥٫١٨٥ جنار غفور رحيم ٥
 األول ٧٥٫١٣٣ نادية ياسين خضير ٦
 األول ٧٥٫٠٩٣ نضال داخل عباس ٧
 األول ٧٤٫٧٦٢ امال خليل حسن ٨
 األول ٧٣٫٤٧٦ شيماء حبيب طاهر ٩
 األول ٧١٫٣٩٣ محمد خالد عبد١٠
 األول ٧١٫٢٦٦ موسى عبد درب١١
 األول ٧١٫٠٥٣ اسراء طالل نجيب١٢
 األول ٧٠٫٠٤٣ اخالص غازي رؤوف١٣
 األول ٦٩٫٤٥٦ حسين خلف حمود١٤
 األول ٦٩٫٤٠٩ تافكة فاتح عبد الرحمن١٥
 األول ٦٨٫٦٧٢ امل مسن خضر١٦
 األول ٦٨٫٢٣٧ نوال آاظم حنون١٧
 األول ٦٨٫٠٢٩ داليا بهزاد حسن١٨
 األول ٦٧٫٠٣٧ حسين عباش حموش١٩
 األول ٦٢٫٢٨٧ اسعد حياوي منحب٢٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   التربية الخاصة:التربية األساسية                 القسم :  الكلية                الموصل                  : الجامعة 
  

   بكالوريوس:الشهادة                 صباحي                                                                   : الدراسة 
  

  ١٩٩٩   / ٦ / ٣٠في ) ٢٧٠ (المرقم الجامعي األمربموجب :  وتاريخ األمر الجامعي رقم  ١٩٩٩ – ١٩٩٨ :سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول ٨٣٫٦٩٢ ليث حازم حبيب ١
 األول ٧٨٫٩٢٢ ايناس سمير يونس  ٢
 األول ٧٤٫٩٥٦ زياد محمد بخيت ٣
 األول ٧٣٫٩٦٨ محمود مصطفى علي ٤
 األول ٧٣٫٨٧٢ هيفاء عبد الرحمن ابراهيم ٥
 األول ٧١٫٠٢٨ حمودة بن فرج عمر ٦
 األول ٧٠٫٧٣٠ ناصر بن السيد عمري ٧
 األول ٧٠٫٥١٦ علي نزار احمد ٨
 األول ٧٠٫١٣٤ رغد ساجد حامد ٩
 األول ٦٩٫٢٦٥ اياد رمزي آامل١٠
 األول ٦٨٫٧٠١ اسراء خليل علي١١
 األول ٦٥٫٤٨٢ يد نعيمانسام عو١٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  



  التربية اإلسالمية:التربية األساسية                 القسم :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

   بكالوريوس:الشهادة                    صباحي                                                                : الدراسة 
  

  ١٩٩٩   / ١٠ / ١في ) ٥٦٥ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ١٩٩٩ – ١٩٩٨ :سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني ٧٠٫٦٧٥ فيصل احمد محمد ١
 الثاني ٦٩٫١٣١  امينابتسام محمد ٢
 الثاني ٦٧٫٢٧٠ ايسن فريد عمر ٣

  
   الرياضيـــــات:التربية األساسية                 القسم :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  

  
   بكالوريوس:الشهادة                 صباحي                                                                   : الدراسة 

  
  ١٩٩٩   / ١٠ / ١في ) ٥٦٥ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ١٩٩٩ – ١٩٩٨ :سنة التخرج 

  
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني ٦٧٫٤٦١ االء غانم قاسم ١
 الثاني ٦٨٫٨٦٢ ديإخالص عبد الستار مه ٢
 الثاني ٦٧٫٦٩١ مكي حسن جودة ٣
 الثاني ٦٧٫٣١٢ مصطفى احمد عبود ٤
 الثاني ٦٧٫١٧١ لمياء رزاق جاسم ٥
 الثاني ٦٣٫٨٣٨ أسيل حاتم عبد الكاظم ٦

  
  غة العربية الل:التربية األساسية                 القسم :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  

  
   بكالوريوس:الشهادة                 صباحي                                                                   : الدراسة 

  
  ١٩٩٩   / ١٠ / ١في ) ٥٦٥ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ١٩٩٩ – ١٩٩٨ :سنة التخرج 

  
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  سم الطالب الثالثيا  ت
 الثاني ٧٠٫٨٥٧ مها شربف حيدر ١
 الثاني ٦٧٫٦٩٨ حنان عباس علي ٢
 الثاني ٦٦٫٩٥٧ اشواق جعفر مصطفى ٣
 الثاني ٦٦٫٠٤٢ هناء رشيد محمد ٤

  
   التربية الخاصة:           القسم التربية األساسية      :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  

  
   بكالوريوس:الشهادة                 صباحي                                                                   : الدراسة 

  
  ١٩٩٩   / ١٠ / ١في ) ٥٦٥ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ١٩٩٩ – ١٩٩٨ :سنة التخرج 

  
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني ٧١٫٣٤٢  الياس خضرأسماء ١
 الثاني ٦٩٫٦٣٩  عبد الجبار سعيدأالء ٢
 الثاني ٦٩٫٢٣٧ احمد خضر احمد ٣
 الثاني ٦٨٫٨٦٨ مها مظفر عبد الرزاق ٤



 


