
  
  



  االجتماعية العلوم :    القسم           التربية األساسية          :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

   بكالوريوس:الشهادة                         صباحي                                                                   : الدراسة 
  

    ٢٠٠٠   / ٦ / ٢٢في ) ٩/٣٣/٥٠٦١ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٠ – ١٩٩٩ :سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 االول ٨٦٫٤٨٢   اميرة محمد شهاب ١
 االول ٨٦٫٣٧١ رنا غانم حامد ٢
 االول ٨٠٫٢٦٩ رفواز اسود خضي ٣
 االول ٧٧٫٩٠٣ علي انور وردا ٤
 االول ٧٧٫٦٥٥ محمد مد اهللا سليمان ٥
 االول ٧٢٫٩٠٩ خالد احمد حسن ٦
 االول ٧٢٫٦٧٥ اآرم عبد الجبار صالح ٧
 االول ٧٢٫١٤٧ علي عبد القادر يونس ٨
 االول ٧١٫٦١٥ نشوان موفق قاسم ٩
 االول ٧٠٫٩٥٧ سناء طه عبد جاسم١٠
 االول ٧٠٫٣٤٤ يدة نجم رشيدوح١١
 االول ٧٠٫١٩٩ اسامة موفق حامد١٢
 االول ٦٩٫١٣٥ ابراهيم محمد قادر١٣
 االول ٦٨٫٥٠٤ ندى جمعة حميد١٤
 االول ٦٨٫٤٧٢ رنا مصطفى عبد الكريم١٥
 االول ٦٧٫٢٣٦ احمد بهاد الدين محمد نوري١٦
 االول ٦٧٫٩٧٤ خالد سليمان جندي١٧
 االول ٦٦٫٢٩٧ اربهية نايف آز١٨
 االول ٦٥٫٥٤١ مروان محمود احمد١٩
 االول ٦٤٫٦٠٥ زينب سالم عبد٢٠
 االول ٦٤٫٥٥٢ شيماء محمد ياسين٢١
 االول ٦٣٫٧١٣ نصار متي منصور٢٢
 االول ٦٣٫٥٦٨ خالدة مصطفى ابراهيم٢٣
 االول ٦٣٫٤٧٢ عالء ناظم فتحي٢٤
 االول ٦٢٫٧١٧ احمد سالم عبد٢٥
 االول ٦١٫٥١١  حمد حمودينجالء٢٦
 االول ٦٠٫٨٢٩ عبد الستار ابراهيم محمد٢٧
 االول ٥٩٫٤١٧ ربيعة هادي حامد٢٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  
   الرياضيــــات:القسم          التربية األساسية                 :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  

  
   بكالوريوس:الشهادة                                                                                           صباحي  : الدراسة 

  
 ٢٠٠٠   / ٦ / ٢٢في ) ٩/٣٣/٥٠٦١ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٠ – ١٩٩٩ :سنة التخرج 

  
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  ثياسم الطالب الثال  ت
 االول ٨٣٫٥٧٧ راضية محمود محمد ١
 االول ٧٨٫٤٣٧ حال ناطق سليم ٢
 االول ٧٧٫٥١٥ مريم ناطق سليم ٣
 االول ٧٤٫٨٧٥ ورقاء نوري محمود ٤
 االول ٧٤٫٨٧٢ إخالص سالم ميخا ٥
 االول ٧٣٫٧٥٧ عبد الهادي هالل عبد القادر ٦
 االول ٧٣٫٦٧٧ فاطمة خليل إبراهيم ٧
 االول ٧٣٫٦٦٨ مهند يونس داؤد ٨
 االول ٧٣٫٤٨٥ سعدية جبار جهاد ٩
 االول ٧٢٫٩٧٢ اياد حميد حسن١٠
 االول ٧٢٫٢٧٥ نهايت دارا اسماعيل١١
 االول ٧١٫٩١٣ أشواق سعد اهللا ابراهيم١٢
 االول ٧١٫٧٢٦ ابراهيم محمد علي سعيد١٣
 االول ٧١٫٤٨٠ انور مسير ضاحي١٤
 االول ٦٦٫٥٣٩ مجيد محمود وحيد ١٥
 االول ٦٥٫٥٥٠ عباس محرم سعيد١٦
 االول ٥٧٫٩٨٤ عبد اهللا محمد طاهر محمد١٧

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



   اللغة العربيــة:  القسم         التربية األساسية               :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

   بكالوريوس:الشهادة                         صباحي                                                                   : اسة الدر
  

 ٢٠٠٠   / ٦ / ٢٢في ) ٩/٣٣/٥٠٦١ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٠ – ١٩٩٩ :سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل   الطالب الثالثياسم  ت
 االول ٨١٫٩٩٨ سعد جبار عبد الحسين ١
 االول ٧٧٫٠٧٤ علي حسن محمد ٢
 االول ٧٦٫٧٥٢ شيماء هاشم عبد اهللا ٣
 االول ٧٦٫٧١٧ سرى نجم الدين هادي ٤
 االول ٧٦٫٠٤٥ دنيز نظام الدين عبد الرزاق ٥
 لاالو ٧٥٫٥٧٢ قاسم محمد امين انور ٦
 االول ٧٥٫٠٦٨ فاضل عباس ناصر ٧
 االول ٧٣٫٩٦٥ رياض سلطان محمد ٨
 االول ٧٣٫٥٠٩ ايدان احمد نوري ٩
 االول ٧٣٫٤٩٥ اآتفاء عبد االمير محسن١٠
 االول ٧٣٫٤٩٥ لندن حميد جهاد١١
 االول ٧٢٫٤١٢ يوسف صالح حمد١٢
 االول ٧٢٫١٣٩ فالح حسن حميد١٣
 االول ٧٢٫٠٨٦ زينب آمال مصطفى١٤
 االول ٧١٫٥٩٦ اسن عز الدين مشير١٥
 االول ٧١٫٣٨١ مازن حسين نجم١٦
 االول ٧٠٫٤٤٩ فائز حازم شاآر١٧
 االول ٧٠٫١٥٢ وفاء رشيد احمد١٨
 االول ٦٩٫٨٧٥ امل عبد اللطيف محمد علي١٩
 االول ٦٩٫٧٨٦ خليل شهاب ذياب٢٠
 االول ٦٩٫٤٤٨ حسين حسون صالح٢١
 االول ٦٩٫٦٩٤ ظاهرنوال علي ٢٢
 االول ٦٦٫٦١٨ محمد صبيح داؤد٢٣

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  التربية اإلسالمية:    القسم         التربية األساسية             :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

   بكالوريوس:الشهادة                                              صباحي                                             : الدراسة 
  

 ٢٠٠٠   / ٦ / ٢٢في ) ٩/٣٣/٥٠٦١ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٠ – ١٩٩٩ :سنة التخرج 
  

  
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 االول ٨٦٫٥٦٤ محمدخولة احمد  ١
 االول ٨١٫٣٠٥ االء جودت مصطفى ٢
 االول ٨٠٫٥٤٣ محمود محمد عبد الكريم ٣
 االول ٨٠٫٥٢١ اسراء يوسف محمد ٤
 االول ٧٩٫٩٦١ علي صبحي عمر  ٥
 االول ٧٨٫٥١٥ محمد زهير يوسف ٦
 االول ٧٨٫٠٦٦ ايمان عبد الرزاق زينل ٧
 االول ٧٧٫٩٩٢ نجالء محمد غزال ٨
 االول ٧٧٫٨١٠ حنان فاروق عبد ٩
 االول ٧٧٫٦٨٤ صدام ابراهيم يونس١٠
 االول ٧٧٫٦٢٥ محمودج عبد الحافظ عبد اهللا١١
 االول ٧٧٫٢٧٩ صدام ساعد احمد١٢
 االول ٧٧٫٠٢٩ شيماء صباح جرجيس١٣
 االول ٧٥٫٨٧٥ ياسر محمد صالح١٤
 االول ٧٥٫٤٤٠ باسل عبد الغني عبد الرحمن١٥
 االول ٧٥٫٢٤٠  حسين ياسينثاير١٦
 االول ٧٤٫١٥٣ اسماء احمد محمود١٧
 االول ٧٣٫١٤٨ احمد مجيد خضير١٨
 االول ٧٢٫٤٤٩ رحاب طارق اسماعيل١٩
 االول ٧٢٫٠٤٩ عبد الهادي ضياء عبد الرحمن٢٠
 االول ٧١٫٣٤٤ محمود يحيى حسين٢١
 االول ٧٠٫٩٦٤ ليث جبار حسين٢٢
 االول ٧٠٫٨٥١ احمد حكيم سعيد٢٣
 االول ٧٠٫٥٤٧ ثاير ذنون محمد علي٢٤
 االول ٧٠٫٤٩١ معن عادل ابراهيم٢٥
 االول ٧٠٫٢٩٢ فاطمة اآرم طاهر٢٦
 االول ٦٩٫٦٥٥ ازهار هاشم آاطع٢٧
 االول ٦٩٫٣١٦ ياسر احمد ياسين٢٨
 االول ٦٨٫٧٦٠ جشعم سلطان منوه٢٩
 االول ٦٨٫٦٤٢ سعيد بكتاش علي٣٠
 االول ٦٧٫٥٧٤ م محمدبشرى جاس٣١
 االول ٦٦٫١٦٠ صدام حسين حسن٣٢

  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  



   اللغة االنكليزية:    القسم           التربية األساسية             :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

  بكالوريوس:الشهادة                                              صباحي                                                  : الدراسة 
  

 ٢٠٠٠   / ٦ / ٢٢في ) ٩/٣٣/٥٠٦١ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٠ – ١٩٩٩ :سنة التخرج 
  

  
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 االول ٨٤٫٠١٨ محمددعاء حازم  ١
 االول ٨٣٫٣١٠ لمى غازي شريف ٢
 االول ٨٣٫١٨٦ ازهار سالم يعقوب ٣
 االول ٧٩٫٩٧٥ زيد حيدر عبد الجبار ٤
 االول ٧٩٫٣٣٢ عفراء عبد الكريم موسى ٥
 االول ٧٩٫٠٤٧ بشرى ايوب بولص ٦
 االول ٧٨٫٨٨٨ احمد رمزي هزاع ٧
 االول ٧٨٫٨٦٠ نشوان خليل الياس ٨
 االول ٧٧٫٥٧٧ ر مفلح حميدسمي ٩
 االول ٧٧٫٣٥٥ شيماء يوسف عزيز١٠
 االول ٧٧٫٣٢١ هديل رياض سلطان١١
 االول ٧٦٫٢٩٦ زينة عبد الستار امين١٢
 االول ٧٦٫٢٩١ بشار حسين علي١٣
 االول ٧٥٫٨١٩ جيهان حسين علي١٤
 االول ٧٤٫٦٤٥ ميسون علي محمد١٥
 االول ٧٣٫٨٦٤ جمال محفوظ احمد١٦
 االول ٧٢٫٣٤٦ رحاب حمزة عبد١٧
 االول ٧٢٫١٢٨ سهى عبد المحسن يحيى١٨
 االول ٧١٫٥٣٦ وعد احمد صالح١٩
 االول ٧١٫١٠٢ رغد حامد محمد٢٠
 االول ٧١٫٠٩٩ زهراء احمد شيت٢١
 االول ٧٠٫٨٦٩ سندس محمود محمد علي٢٢
 االول ٧٠٫٤٧٥ منى يونس نوري٢٣
 االول ٧٠٫٢٩٧ عبد الكريم محمد سلو٢٤
 االول ٦٦٫٦٩٧ بصيرة محمد صالح٢٥
 االول ٦٤٫٢٤٧ محمود ذنون يونس٢٦
 االول ٦٢٫٢٩٧ سهام عباس عبد اهللا٢٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  



  يـــــــات اجتماع:    القسم           التربية األساسية             :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

  بكالوريوس:الشهادة                             صباحي                                                                   : الدراسة 
  

        ٢٠٠٠   / ٩ / ١٩في ) ٨٠٦٠ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٠ – ١٩٩٩ :سنة التخرج 
  

  
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني ٦٥٫٦٥٥ هشام عبد اللطيف يونس ١
 الثاني ٦٥٫٤٤٦ محمود قاسم يحيى ٢
 الثاني ٦٥٫٤١٥ أزهار نزار عبد ٣

  
   الرياضيــــــات:    القسم           التربية األساسية             :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  

  
  بكالوريوس:الشهادة                             صباحي                                                                   : الدراسة 

  
        ٢٠٠٠   / ٩ / ١٩في ) ٨٠٦٠ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٠ – ١٩٩٩ :سنة التخرج 

  
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني ٦٥٫٣٦٣ علي مصطفى يونس ١

  
  
  

 التربية اإلسالمية :القسم             التربية األساسية             :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

  بكالوريوس:الشهادة                             باحي                                                                   ص: الدراسة 
  

        ٢٠٠٠   / ٩ / ١٩في ) ٨٠٦٠ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٠ – ١٩٩٩ :سنة التخرج 
  

  
  الدور الذي تخرج منه  المعدل   الثالثياسم الطالب  ت
 الثاني ٧١٫٧٨٣ ترآي محمد عبد اهللا  ١
 الثاني ٦٩٫٠٨٣ عمر احمد محمد ٢
  الثاني ٥٩٫٣٣٥ حاجم نوري صالح ٣

  
  كليزية اللغة االن:القسم             التربية األساسية             :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  

  
  بكالوريوس:الشهادة                             صباحي                                                                   : الدراسة 

  
        ٢٠٠٠   / ٩ / ١٩في ) ٨٠٦٠ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٠ – ١٩٩٩ :سنة التخرج 

  
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني ٦٧٫٨٢٣ ل صالح احمد انض ١
 الثاني ٦٦٫٢٨٤ سغاد غالي خلف ٢



  


