
  
  
  
  
  



  اللغة االنكليزية :     القسم             التربية األساسية            :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

   بكالوريوس:الشهادة                              صباحي                                                                   : الدراسة 
  

     ٢٠٠١   / ٧ / ١في ) ٣٣١٩/٥٩٢٠ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠١ – ٢٠٠٠ :سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 االول ٨٨٫١٦٦ رفل محمود جاسم ١
 االول ٨٤٫٨٦٩ هبة بطرس بهنام ٢
 االول ٨٢٫٨٤٩  غازي عبد الرحيمجواد ٣
 االول ٨١٫٩٧٦ إسراء عادل محمد ٤
 االول ٨١٫٤٦٤ حوراء محمد قنبر ٥
 االول ٨٠٫٦١٧ آوثر احمد درويش ٦
 االول ٧٨٫٨٢٩ نغم ياسين علي ٧
 االول ٧٧٫٨٦٦ عمر محمود خلف ٨
 االول ٧٦٫٥١١ بسمة سامي خضر ٩
 االول ٧٦٫٠١٤ عباس عز الدين منصور١٠
 االول ٧٤٫٤١٤ عالء نايف توفيق١١
 االول ٧٢٫٤٠٣ شيماء احمد مراد١٢
 االول ٧١٫٨٥٥ عدنان محمد ياسين١٣
 االول ٧١٫٧٠٩ آولجان آمال ياسين١٤
 االول ٧٠٫٤٨٠ امنة عجيل ياور١٥
 االول ٦٩٫٦١١ ايمان رشيد جتو١٦
 االول ٦٨٫٩٣٥ اشرف آامل حمد١٧
 ولاال ٦٨٫٠٨٨ مؤيد زوراو مرزا١٨
 االول ٦٦٫٥١٨ مرفت صالح الدين محمد١٩
 االول ٦٦٫٣٤٦ ابان عبد العزيز عبد المجيد٢٠
 االول ٦٦٫٢٣٧ وسام حمدان إبراهيم٢١
 االول ٦٥٫٠٣٤ عبد اهللا قاسم صالح٢٢
 االول ٦٤٫٩١٦ احمد غزاي علي٢٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   االجتماعيـــات: القسم           التربية األساسية                :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

   بكالوريوس:الشهادة                           صباحي                                                                   : الدراسة 
  

  ٢٠٠١   / ٧ / ١في ) ٣٣١٩/٥٩٢٠ (المرقم الجامعي األمربموجب : عي رقم  وتاريخ األمر الجام ٢٠٠١ – ٢٠٠٠ :سنة التخرج 
  

  
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 االول ٨٤٫٩١٠ عدنان ثامر خليل ١
 االول ٨٤٫٦٥٩ شيماء رافع سلطان ٢
 االول ٧٥٫٢١٠ مؤيد علو مهدي ٣
 االول ٧٥٫٢٠٨ هديل حازم مصطفى ٤
 االول ٧٤٫٥٢٢ زياد حسن محمد ٥
 االول ٧٣٫٦٠٩ ناظم محمد حسين ٦
 االول ٧٢٫٥٢٣ صباح حميد حمادي ٧
 االول ٧٢٫٤٢٤ احمد محمد يحيى ٨
 االول ٧٢٫٠٠٥ عدنان هاشم شريف ٩
 االول ٧٠٫٤٣٣ فاطمة شناوة غياض١٠
 االول ٦٩٫٥٩٩ هند جاسم محمد١١
 االول ٦٨٫٦١٩ سجاد حصيل عطشان١٢
 االول ٦٦٫٣٩٧ مرال تحسين حسن١٣
 االول ٦٥٫١٨٢ احمد محمود صالح١٤
 االول ٦٤٫٨٠٥ سهى صبحي احمد١٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  اللغة العربية:  القسم               التربية األساسية               :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

   بكالوريوس:الشهادة                             صباحي                                                                   :الدراسة 
  

  ٢٠٠١   / ٧ / ١في ) ٣٣١٩/٥٩٢٠ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠١ – ٢٠٠٠ :سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  طالب الثالثياسم ال  ت
 االول ٨٤٫٣٣١ سعدي رعد عبد الخالق ١
 االول ٨٣٫٩٨٢ محمد شكر محمود ٢
 االول ٨٣٫٨٩٦ مكي فرحان آريم ٣
 االول ٨٢٫٩٠٧ إيناس صديق اسماعيل ٤
 االول ٨٢٫٢١٠ شيبماء سالم عبد اهللا ٥
 االول ٨١٫٨٦٦ زينب صبر آاظم ٦
 االول ٧٧٫٧٤٦ راهيمداليا سامي إب ٧
 االول ٧٦٫٦٦١ فاتن محمد خيري ٨
 االول ٧٦٫٤٥١ هدى صالح إلياس ٩
 االول ٧١٫٢٠٤ عبد الجبار غازي خلف١٠
 االول ٧٠٫٠٥١ عاتكة ساجت نايف١١
 االول ٦٩٫٧٨٧ لمى نور الدين علي١٢
 االول ٦٨٫٣٩٠ صالح خلف صالح١٣
 االول ٦٦٫٩٢٩ نجالء فراس يونس١٤
 االول ٦٦٫٦٣٥ سم محمد خضرقا١٥
 االول ٦٦٫٣٢١ عواد عبد االله خضر١٦
 االول ٦٥٫٩٩١ الهام محسن حاشوش١٧
 االول ٦٣٫٥٨٩ حمود عبد اهللا صالح١٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  تربية اإلسالمية ال:التربية األساسية                 القسم :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

   بكالوريوس:الشهادة                 صباحي                                                                   : الدراسة 
  

  ٢٠٠١   / ٧ / ١في ) ٣٣١٩/٥٩٢٠ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠١ – ٢٠٠٠ :سنة التخرج 
  

  
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 االول ٨٦٫٨١٨ خالد جاسم حسين ١
 االول ٨١٫٠٢٥ انور محمد صالح ٢
 االول ٧٧٫٨١٣ اسماء ابراهيم حسن ٣
 االول ٧٦٫٤٠٢ هبة سعد هاشم ٤
 االول ٧٦٫٣٣٨ محسن عبد اهللا حمودي ٥
 االول ٧٦٫٢٦٩ رونق محمد طالب ٦
 االول ٧٥٫٧٩٧ احمد عابدوليد  ٧
 االول ٧٥٫٥٩٩ آوناي زوارا محي الدين ٨
 االول ٧٥٫٤٦٢ مزاحم علي موحان ٩
 االول ٧٤٫٦٨٤ محمد عبد اهللا منحي١٠
 االول ٧٤٫٣٣٥ بشير خليل إبراهيم١١
 االول ٧٣٫٢٤٠ ثائر اسماعيل اآديمي١٢
 االول ٧١٫٨٠١ بشرى حسام الدين عزت١٣
 االول ٧١٫٧٥٥ محمد حامد آشمر١٤
 االول ٧١٫٣٢٣ عبد الحميد مصطفى ابراهيم١٥
 االول ٧٠٫٨٩٣ فاضل محمود محمد١٦
 االول ٨٠٫١٣١ انتظار حاجم مسيلم١٧
 االول ٦٩٫٢٠٣ علي هادي عبود١٨
 االول ٦٨٫٦٩٠ خالد صالح عبد الجادر١٩
 االول ٦٦٫٠٦٥ حمو نايف حمو٢٠
 االول ٦٥٫٩٣٣ فتحي محمد جاسم٢١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   التربية الخاصة:التربية األساسية                 القسم :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

   بكالوريوس:الشهادة                 صباحي                                                                   : الدراسة 
  
  ٢٠٠١   / ٧ / ١في ) ٣٣١٩/٥٩٢٠ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠١ – ٢٠٠٠ :ة التخرج سن

  
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 االول ٨٣٫٠٠٠ غصون خالد شريف  ١
 االول ٨٠٫١٢٠ انس احمد سالم ٢
 االول ٧٩٫٣٣٨ عقيلة الياس خضر ٣
 االول ٧٨٫٥٤٣ ياسر حامد طاهر ٤
 االول ٧٨٫٢٠٨ عبد الستار حمد محمد ٥
 االول ٧٧٫٩٢٦ منذر سعود عبد الجليل ٦
 االول ٧٦٫٦٨٣ مصطفى عيسى حسين ٧
 االول ٧٥٫٨١٠ رامي محمد سليمان ٨
 االول ٧٢٫٤١٩ عاهد مقبول سالمة ٩
 االول ٧٣٫١٧٧ عمر فاروق يحيى١٠
 االول ٧١٫٤٠٠ لم سليمانعمار سا١١
 االول ٦٩٫٩٣٥ أشواق مذخور عبد١٢
 االول ٦١٫٩٤١ جاسم محمد احمد١٣

  
  

   العلوم والرياضيات: القسم التربية األساسية              :  الكلية             الموصل                 : الجامعة  
  

   بكالوريوس:الشهادة                                                صباحي                                    : الدراسة 
  

     ٢٠٠١   / ٧ / ١في ) ٣٣١٩/٥٩٢٠ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠١ – ٢٠٠٠ :سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 االول ٨٤٫٨٩١ محمدبشرى خميس  ١
 االول ٨١٫٦٠٥ نجالء محمد مصطفى ٢
 االول ٧٨٫٨٨١ عادل احمد خليل ٣
 االول ٧٨٫٥٨٦ نجلة محمد صالح ٤
 االول ٧٧٫٦٢٩ عدي لؤي جميل ٥
 االول ٧٧٫١٨٢ رحيم حسين نجم ٦
 االول ٧٦٫٩٦٦ غيداء ابراهيم خليل ٧
 االول ٧٦٫٠٧٥ مازن عدنان موتان ٨
 االول ٧٥٫٨٣١ سنوسناء طالب مح ٩
 االول ٧٣٫٦٥٣ ارجان غايب محمود١٠
 االول ٧٢٫٦٩٦ اديسون إصطيفكو بكو١١
 االول ٧١٫١٥٨ فرح عبد الرؤوف محمود١٢

   للدور الثاني٢٠٠١/ ١/١٠في ) ٩٩٦١(  واألمر المرقم١/٧/٢٠٠١
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  



   اللغة االنكليزية: القسم لتربية األساسية                                ا:  الكلية             الموصل                 : الجامعة  
  

   بكالوريوس:الشهادة                              صباحي                                                                   : الدراسة 
  

           ٢٠٠١   / ١٠ / ١في ) ٩٩٦١ (المرقم الجامعي األمربموجب  : رقم  وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠١ – ٢٠٠٠ :سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني ٧٠٫٣٢٠ اسماء نيسان خضر ١
 الثاني ٦٧٫١٩٨ سامح عبد اهللا سليمان ٢
 الثاني ٦٤٫٣٣٣ عمر نعمة احمد ٣
 الثاني ٦٣٫٤٤٣ ثامر شويخ جاسم ٤
 الثاني ٦٧٫٩٤٣  نامق نوريرنا ٥

  
   االجتماعيات: القسم التربية األساسية                                :  الكلية             الموصل                 : الجامعة  

  
   بكالوريوس:الشهادة                              صباحي                                                                   : الدراسة 

  
           ٢٠٠١   / ١٠ / ١في ) ٩٩٦١ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠١ – ٢٠٠٠ :سنة التخرج 

  
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني ٦٥٫٧٥١ محمد فخر الدين محمد عمر ١

  
   اللغة العربيــة: القسم التربية األساسية                                :  الكلية             الموصل                  : الجامعة 

  
   بكالوريوس:الشهادة                              صباحي                                                                   : الدراسة 

  
           ٢٠٠١   / ١٠ / ١في ) ٩٩٦١ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠١ – ٢٠٠٠ :ة التخرج سن

  
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني ٧٧٫٨٧٦ عمار فتحي حنش ١
 الثاني ٦٧٫٩٦٩ لفاء عبد الرحمن ابراهيم ٢

  
  التربية اإلسالمية: القسم التربية األساسية                              :  الكلية             موصل                 ال: الجامعة  

  
   بكالوريوس:الشهادة                            صباحي                                                                   : الدراسة 

  
           ٢٠٠١   / ١٠ / ١في ) ٩٩٦١ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠١ – ٢٠٠٠ :ج سنة التخر

  
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني ٧٥٫٩١٣ خالد حسين علي ١
 الثاني ٧٣٫٦٢٣ ابراهيم احمد عبد الجادر ٢
 الثاني ٧٢٫٨٧٤ شمال آريم فخر الدين ٣
 الثاني ٧٠٫٧٤٧ وعد محمد حسين ٤
 الثاني ٦٩٫٠٦٨ فار س محمد صالح ٥
 الثاني ٦٨٫٠٠١ سيفين عمر علي ٦

  


