
  



  
  

  الفيزياء: آلية التربية                                                                                القسم : جامعة الموصل                                 الكلية : الجامعة 
  

  بكالوريوس:                                                                                 الشهادة صباحي                                                                : الدراسة 
  

  :                                                          اسم دورة التخرج 1999/6/30 في 270:               رقم وتاريخ االمر الجامعي 1998-1999: سنة التخرج 
  

78ر2844 رغيد  ميخائيل ابراهيم شمعون الدور االول  1
الدور الذي تخرج منه المعدلاسم الطالبت

77ر7325 عدي فالح امين سعيد الدور االول  2
77ر6372 آافي صادق نوري صادق الدور االول  3
74ر5855 نسيم سالم خضير عمر الدور االول  4
72ر6179 ظافر صالح مهدي حبيب الدور االول  5
72ر5186 صدام عبد الجبار عالوي الدور االول  6
71ر0049 غزوان غازي علي حسن الدور االول  7
70ر2073 آاظم عبد الواحد عادم آار الدور االول  8
68ر8674 علي آامل محسن ناصر الدور االول  9
67ر8263 محمد جمعة الياس عبداهللا الدور االول  10
65ر9526 ف ابراهيم عزيزآزاد خل الدور االول  11
64ر7711 وليد خميس محمد المعماري الدور االول  12
63ر4795 بسام جبرائيل آورآيس ادمو الدور االول  13
62ر8609 مهدي حمد حسن محمد الدور االول  14
62ر4585 شاهين قاسم موسى غني الدور االول  15
60ر7616 سراب حازم اسحق متي دور االول ال 16
60ر1884 محمد عبد السالم طه عبداهللا الدور االول  17
59ر2071 جمال احمد خليل ابراهيم الدور االول  18
57ر4949 محمد داؤد حسن حسين الدور االول  19

  
  



  
  

1 

  الرياضيات:                                                            القسم آلية التربية                    : جامعة الموصل                                 الكلية : الجامعة 
  

  بكالوريوس: صباحي                                                                                                                                                الشهادة : الدراسة 
  

76ر1055 الدور االول رنا جاسم محمد جاسم

:                                                          اسم دورة التخرج 1999/6/30 في 270:                 رقم وتاريخ االمر الجامعي 1998-1999: سنة التخرج 
الدور الذي تخرج منه المعدلاسم الطالبت

75ر85775 سيتو مراداياد سلو  الدور االول  2
73ر00734 ازهار حسن سلو حسن الدور االول  3
70ر99012 نادية بطرس آرومي بطرس الدور االول  4
70ر7859 غزالة سعيد بهنام داؤد الدور االول  5
70ر23923 هناء افريم ابراهيم الدور االول  6
69ر97466 سمير سليم سلطان الدور االول  7
69ر61575 ليث احمد سالم هزايمة الدور االول  8
67ر99322 ايمان محمد طاهرجوهر  الدور االول  9
66ر55375 شذى نافع بهنام لويس الدور االول  10
66ر42465 مرشد محفوظ صديق الدور االول  11
65ر67378 غزوان راآان قاسم عبد اهللا  الدور االول  12
65ر39299 تغريد سيواريوس اسحق الدور االول  13
63ر62659 اسيل خيري خدر الياس الدور االول  14
63ر08528 افراح عبد الكريم شمعون الدور االول  15
62ر93072 نائل نوئيل متي الدور االول  16
61ر56477 صباح يوسف حسن قاسم الدور االول  17
61ر41883 نجم عبد احمد العلي الدور االول  18
60ر80884 ابلحد نوح داؤد ايفان  الدور االول  19
60ر31336 احمد ناصح وفيق  الدور االول  20
59ر0256 عرفان محمد محمد امين  الدور االول  21

  
  
  



  
  

1 

  فرع حاسبات/الرياضيات :                                 القسم آلية التربية                                               : جامعة الموصل                                 الكلية : الجامعة 
  

  بكالوريوس: صباحي                                                                                                                                                الشهادة : الدراسة 
  

82ر40226 الدور االول شيماء عادل مراد 

:                                                          اسم دورة التخرج 1999/6/30 في 270:                 رقم وتاريخ االمر الجامعي 1998-1999: سنة التخرج 
الدور الذي تخرج منه المعدلاسم الطالبت

73ر9972 ربيع انطون توما باآو  الدور االول  2
71ر91202 انعام ادريس محمد احميد  الدور االول  3
67ر51997 ريا جميل اسماعيل احمد  الدور االول  4
65ر01196 محمد جواد زين العابدين حيدر الدور االول  5
فنار عبد الهادي حسن احمد  64ر70582 الدور االول  6
63ر67994 ريا ياسين ابراهيم محمد  الدور االول  7
63ر67352 جالل جبو باهي يسي الدور االول  8
63ر17792 محمد خالد قاسم يحيى حوم  الدور االول  9
63ر76104 متي اسحق متي داؤد  الدور االول  10
62ر56246 هيثم يونس آورئيل يوحانا  الدور االول  11
61ر44338 شيماء خالد يوسف امين  الدور االول  12
61ر41358 ية حازم فتحي العلوش سم الدور االول  13
60ر90378 غانم جان عزيز يعقوب  الدور االول  14
سوسن طارق بكر محمود  60ر5933 الدور االول  15

60ر15183 ماجدة هاني شكر محمود  الدور االول  16
59ر9662 محمد حمدي شكور بهرام  الدور االول  17
59ر55217 عدي متي شمعون زورا  الدور االول  18
59ر41064 حبيب يعقوب محمد عبد القادر  الدور االول  19
58ر93279 ربيع عبد القادر امين وهب الدور االول  20

  



  
  

  الكيمياء:                              القسم آلية التربية                                                  : جامعة الموصل                                 الكلية : الجامعة 
  

  بكالوريوس: صباحي                                                                                                                                                الشهادة : الدراسة 
  

73ر6911 رغيد يوسف غزال  الدور االول  1

:                                                          اسم دورة التخرج 1999/6/30 في 270:          رقم وتاريخ االمر الجامعي        1998-1999: سنة التخرج 
الدور الذي تخرج منه المعدلاسم الطالبت

72ر2537 هديل سمير عزيز مجيد  الدور االول  2
71ر7634 صفوان عبد الستار محمد علي  الدور االول  3
70ر7462 احمد عبد السالم طه محمد  الدور االول  4
70ر4464 مهند عمر عاصي فرحان  الدور االول  5
70ر2247 داليا عدنان شفيق علي  الدور االول  6
69ر1058 والء ابلحد رزوقي يعقوب  الدور االول  7
68ر7298 الدور االول  8 احمد فائز محسن حامد
68ر5019 قيدار سالم جرجيس عبد اهللا  الدور االول  9
67ر9675 علي حسين قاسم مال الياس  الدور االول  10
67ر5807 وسن سلمان بطرس آورآيس  الدور االول  11
67ر2533 عمار يوسف يونس الفتحي  الدور االول  12
67ر1331 ياسر محمد طاهر محمد  الدور االول  13
66ر8936 اسراء محمد محمود الطعان  الدور االول  14
66ر1658 مشعل وليد ابراهيم علي  الدور االول  15
66ر0390 زاهد سلمان حسين محو  الدور االول  16
65ر9967 صبا عدنان فيليت آورآيس  الدور االول  17
65ر6222 شكران علي محمد عسكر  الدور االول  18
65ر1183 حقي اسماعيل محمد اسماعيل  الدور االول  19
64ر7931 علي سالم اسماعيل محمد  الدور االول  20
64ر5097 االء رقيب محمد عويد  الدور االول  21



الدور االول 64ر4056آوثر خليل احمد ابراهيم  22

الدور االول 64ر2906عمر عاآف فتحي عبد اهللا  23

الدور االول 64ر2479بد اهللا احمد حنان رياض ع 24

الدور االول 63ر9136هدى محمد علي طالب  25

الدور االول 63ر8351احمد مهدي صالح مبارك  26

الدور االول 63ر6005غيداء احمد غزال طه  27

الدور االول 63ر3453سيف موفق حمدون مجيد  28

الدور االول 63ر1879وفاء  ابراهيم يوسف عبد اهللا  29

الدور االول 63ر1322رائد حسين عبد اهللا حسين  30

الدور االول 62ر9906يحيى قاسم محمد احمد  31

الدور االول 62ر9596حازم سالم علي الحطامي  32

الدور االول 62ر6162علي عبد الستار عبد الكريم  33

الدور االول 62ر3443جتين جهاد روؤف حبيب  34

الدور االول 62ر0315شيماء يحيى علي  35

الدور االول 61ر9348نجالء حسن احمد الحمداني  36

الدور االول 61ر7665وسن يوسف محمد عبد اهللا  37

الدور االول 61ر5632شيماء حازم محمد احمد 38

الدور االول 60ر5869مؤيد زينل ابراهيم عباس  39

الدور االول 60ر5395ح عتاب محمد طه فتا 40

الدور االول 59ر8530فردوس عز الدين عبد اهللا عيسى 41

الدور االول 59ر6029اسراء فواد رضا خالد  42

الدور االول 57ر9408احمد عزيز محمد عبد اهللا  43

الدور االول 57ر3086عمر حازم محمد حسين  44
  
  
  
  
  



  
  

  علوم الحياة:آلية التربية                                                                                القسم :                          الكلية جامعة الموصل        : الجامعة 
  

  بكالوريوس:                                                  الشهادة صباحي                                                                                               : الدراسة 
  

7806 84ر صبا مؤيد سليمان محمد  الدور االول  1

:                                                          اسم دورة التخرج 1999/6/30 في 270:                 رقم وتاريخ االمر الجامعي 1998-1999: سنة التخرج 
لذي تخرج منهالدور ا المعدلاسم الطالبت

79ر9680 يسرى عبد الرزاق عبد اهللا احمد  الدور االول  2
79ر2660 اثيل نجيب يوسف قس جبرائيل الدور االول  3
78ر6699 مرجان ادريس محمد حسن  الدور االول  4
78ر0646 امير محمود طه عبد اهللا ل الدور االو 5
77ر6462 حسين صابر محمد علي عبد اهللا  الدور االول  6
76ر8932 بسلم قبيس سعيد عبد الفتاح  الدور االول  7
76ر7819 سلوان وعد اهللا يوسف محمود  الدور االول  8
76ر6327 نهلة سالم حموك رجاء  الدور االول  9
76ر5863 هديل سالم عبد اهللا يوسف  الدور االول  10
76ر4452 عبد القادر اسكندر حسين  الدور االول  11
76ر1764 عماد طاهر عبد اهللا نعمان  الدور االول  12
75ر8804 هزج ذنون يونس مصطفى  الدور االول  13
75ر4772 طه عبد الوهاب خميس جمعة  الدور االول  14
73ر7520 رشا ابراهيم محمد عبداهللا الدور االول  15
73ر2214 الدور االول  16 جوان  رقية خضير
73ر1762 منى محمد فاضل قدوري  الدور االول  17
72ر5856 ريا غالب سعد اهللا السلطان  الدور االول  18
72ر5754 مي متي عازر توما  الدور االول  19
71ر6155 الدور االول  20 رونق شاآر شمعون توما 
71ر3999 اياد واجد حيدر عباس   االول الدور 21



الدور االول 71ر3943سندس موسى محمد خلف  22

الدور االول 71ر3098ابراهيم خليل ابراهيم صالح  23

الدور االول 71ر1398زهرة احمد درويش حسن  24

الدور االول 71ر0243نوار فخري ذنون حمودي  25

الدور االول 70ر2073هيفاء بهنان يوسف شعيا  26

الدور االول 70ر1428مد حسن االرديني عبد اح 27

الدور االول 70ر0101افنان اسماعيل احمد الفحام  28

الدور االول 69ر8635ابراهيم عمر سعيد الحمداني  29

الدور االول 69ر6422رفل جميل صديق شكري  30

الدور االول 69ر5014ميساء نجا دنجيب الخطاب  31

الدور االول 68ر9225داؤد هديل عبد الهادي  32

الدور االول 68ر7997رعد حمد محمود حسين  33

الدور االول 68ر6597زهراء محمد علي احمد نوري  34

الدور االول 68ر5372ابتسام ناظم حازم محمد  35

الدور االول 68ر4470ريان عبد الغفور فاضل محمد  36

الدور االول 68ر0865ايناس يونس محمود عبد اهللا  37

الدور االول 68ر0235زهراء عبد الغفور محمود  38

الدور االول 67ر8734شيماء محمد عبد اسماعيل  39

الدور االول 67ر2364طبيعة بشير طه علي  40

الدور االول 67ر1384شيماء مظفر عبد اللطيف  41

الدور االول 67ر0772ورقاء بالل سعودي محمد  42

الدور االول 67ر0057ثائر بطرس بحو دانيال  43

الدور االول 65ر2417عدي نور الدين مصطفى  44

الدور االول 65ر0800انوار زآي يوسف ذنون  45

الدور االول 64ر7929فاتن حسين احمد السلطان  46

الدور االول 64ر7733عبد المالك سالم خضر  47

الدور االول 64ر6898طناوي مجدي علي محمد الش 48



الدور االول 64ر6649زيد احمد يونس محمد  49

الدور االول 64ر2862ايفلين آامل بطرس بولس  50

الدور االول 64ر1896بشرى سالم حمود بكر  51

الدور االول 64ر0888نادية غانم بدر محمود  52

ل الدور االو63ر6354عواطف حسين علي غزال  53

الدور االول 63ر6191حسن محمد حسن محمد االمحمد  54

الدور االول 63ر5738عبد الجواد جعفر غني عباس  55

الدور االول 62ر9898شيماء خالد عباس محمد  56

الدور االول 62ر7114زينة هاني الياس هرمز  57

الدور االول 62ر6533فيفيان فرج طوبيا  58

الدور االول 62ر5676يدر الياس قصي علي ح 59

الدور االول 62ر4568شيماء خليل ابراهيم عبو  60

الدور االول 62ر4261ذآاء عبد الخالق محمد عثمان  61

الدور االول 62ر3508شيماء صالح حميد رحاوي  62

الدور االول 62ر2986زينة زين العابدين عبد الكريم  63

الدور االول 61ر7691ياس سرى فرج بطرس ال 64

الدور االول 61ر5863خالدة بيبو عبدي حسو  65

الدور االول 61ر5333عذراء يوسف ابطيل حبوش  66

الدور االول 61ر2560علي رضا بكتش خضر  67

الدور االول 60ر7191علي حبش حسن علي  68

الدور االول 60ر3222داؤد علي رجب عبد اهللا  69
الدور االول 60ر2635صبا فهمي موسى  70
الدور االول 59ر8167عطا اهللا نوفل عطا اهللا            71
الدور االول 59ر7955احمد محمد علي رجب             72
الدور االول 59ر5550غزوان ثامر خضير محمود        73
ل الدور االو59ر1247اخالص صالح احمد              74
الدور االول 59ر0159زهراء عامر عبد الموجود         75
الدور االول 58ر7448احسان عبد الرحمن خضر علي    76



  
  

  اللغة العربية:               القسم آلية التربية                                                                  : جامعة الموصل                                 الكلية : الجامعة 
  

  بكالوريوس: صباحي                                                                                                                                                الشهادة : الدراسة 
  

81ر95 شيماء ادريس محمد يونس  الدور االول  1

:                                                          اسم دورة التخرج 1999/6/30 في 270:    وتاريخ االمر الجامعي              رقم 1998-1999: سنة التخرج 
الدور الذي تخرج منه المعدلاسم الطالبت

81ر52 صبا شاآر محمود عمر  الدور االول  2
77ر44 يونس خضر فتحي        سلوى  الدور االول  3
76ر06 احمد علي حسين جفال            الدور االول  4
73ر95 صالح مطر عبد اهللا حسوني       الدور االول  5
73ر53 انعام عبد الكريم ابراهيم            الدور االول  6
72ر75 ايمان يونس عواد مطر            الدور االول  7
71ر69 علي احمد علي محمود             الدور االول  8
71ر38 نرجس خلف اسعد داود            الدور االول  9
70ر88 حسين علي مهدي موسى           الدور االول  10
70ر87 الطاهر بن المبروك الجزيري      الدور االول  11
70ر86 حنان محمود رشيد احمد            ور االول الد 12
70ر29 انوار جواد آاظم مهنا              الدور االول  13
69ر25 شيماء ابراهيم يونس عثمان        الدور االول  14
69ر23 هيثم احمد حسين محيميد           الدور االول  15
68ر72 اياد صفر صالح مهدي             الدور االول  16
67ر68 الدور االول  17         شاآر حسن سليمان      
67ر68 سيف اسماعيل ابراهيم محمد       الدور االول  18
67ر64 سعد محمد حسن احمد الجبوري    الدور االول  19
67ر21 احمد فتحي علي خليف            الدور االول  20
66ر28 سراب فخر الدين ولي قاسم       الدور االول  21



الدور االول 66ر17مير مهدي صالح     امال عبد اال 22

الدور االول 66ر04نافع حامد خليل السلطان          23

الدور االول 65ر84ريا صالح حامد علي               24

الدور االول 65ر82زلفى محمود محمد سعيد           25

الدور االول 65ر66نور الدين بالل علي حسن  26

الدور االول 65ر49دية سرحان مناتي فزاع فا 27

الدور االول 65ر15عمره عصام توفيق احمد  28

الدور االول 64ر91فواد ياسين عبد اهللا عبد الرزاق  29

الدور االول 63ر90رشيد احمد محمد احمد  30

الدور االول 63ر79هناء سعيد عباس سليمان  31

الدور االول 61ر52 نورس مصطفى علوان محمد 32

الدور االول 60ر52زبير خليل ابراهيم السياسي 33

الدور االول 60ر35ذآرى عرفان علي فتاح  34

الدور االول 59ر64انتصار عدنان نادر محمد  35

الدور االول  58ر74اسماء طلعت عزت فتاح  36
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  اللغة االنكليزية: آلية التربية                                                                                القسم :                       الكلية جامعة الموصل           : الجامعة 
  

  بكالوريوس:                                                     الشهادة صباحي                                                                                            : الدراسة 
  

76ر878 نبال امجد صبري محمد الدور االول  1

:                                                          اسم دورة التخرج 1999/6/30 في 270:                 رقم وتاريخ االمر الجامعي 1998-1999: سنة التخرج 
ر الذي تخرج منهالدو المعدلاسم الطالبت

75ر913 ابتسام بدر محسن محيلف الدور االول  2
75ر659 انعام سمعان الياس زاآي الدور االول  3
75ر370 فاتن محسن احمد عبداهللا الدور االول  4
74ر931 امية ادريس يونس يوسف الدور االول  5
72ر070 دالرحمنليلى حسن عب الدور االول  6
70ر354 سوالف سليمان آمو عبو الدور االول  7
69ر238 ابتسام باسم خليل العالف الدور االول  8
69ر217 سمير علي رؤوف علي الدور االول  9
68ر538 اسمهان بهنام آرومي بهنام الدور االول  10
68ر108 روناك فرنسيس ميخائيل الدور االول  11
67ر153 شيماء سعيد ابراهيم محمد الدور االول  12
66ر253 توليد وهاب عمر  الدور االول  13
66ر167 نادية حكمت الياس اسحق الدور االول  14
65ر797 انوار زيد عيسى سلطان الدور االول  15
65ر382 يونس عثمان محمد حسين الدور االول  16
65ر350 دعاء بهنام متي هرمز ور االول الد 17
65ر246 فرح عبداهللا يونس مصطفى الدور االول  18
64ر275 ورقاء يعقوب محمود احميد الدور االول  19
64ر163 زينة سعدي شابا اسحق الدور االول  20
63ر820 وضاح سلطان يونس ابراهيم الدور االول  21



الدور االول 63ر671ياسر يونس شيت ميرزا 22

الدور االول 63ر563د المجيد عبدالباقيريم مثنى عب 23

الدور االول 63ر412ياسر محمود يونس سليمان 24

الدور االول 63ر367سمية باسل حيدر يونس 25

الدور االول 62ر934فريدة طاهر مشير حمد 26

الدور االول 62ر720يوسف وهبي مصطفى محمد 27

االول الدور 62ر539فراس سعيد شمعون حنا 28

الدور االول 62ر238حنان غانم فتحي احمد 29

الدور االول 61ر942جوان آمال برجس علي 30

الدور االول 61ر590اسيل ابلحد الياس خضر 31

الدور االول 61ر455اضواء ممتاز ابراهيم القس 32

الدور االول 61ر042فائز جاسم تبان الجبوري 33

الدور االول 61ر008مانضياء علي احمد سلي 34

الدور االول 59ر909آلتان محمد نور الدين رفيق 35

الدور االول 59ر894وليد جالل جميل محمد 36

الدور االول 59ر692ريم رعد محمود شكري 37

الدور االول 59ر482ميرفت عبدالكريم محمد 38

الدور االول 59ر374سوزان تحسين غفور نوري 39

الدور االول 58ر983احمد غني محمد صديق داؤد 40
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  الجغرافية: آلية التربية                                                                                القسم : جامعة الموصل                                 الكلية : الجامعة 
  

  بكالوريوس:                                                                                                                                       الشهادة صباحي          : الدراسة 
  

75ر726 باسمة سالم محمود رضا الدور االول  1

:                                      اسم دورة التخرج                     1999/6/30 في 270:                 رقم وتاريخ االمر الجامعي 1998-1999: سنة التخرج 
الدور الذي تخرج منه المعدلاسم الطالبت

72ر875 سامر عبدالكريم عودة الدور االول  2
71ر100 رنا آريم نوح آرومي الدور االول  3
70ر861 ريم سالم صبيح سليم الدور االول  4
69ر374 عالية حسن سعدي سعيد الدور االول  5
68ر868 لؤي خضر ايشوع بتي الدور االول  6
68ر154 رفل وسام محمد الشيخ علي الدور االول  7
67ر253 اخالص صبيح يوسف يوحنا الدور االول  8
67ر181 ليث وليد يوسف عيسى الدور االول  9
67ر094 م سناء عزيز ناصيف جاس الدور االول  10
66ر888 جمعة يونس عبداهللا البدراني  الدور االول  11
66ر646 مهند يحسى شيت محمد الدور االول  12
66ر341 جيهان يوسف حجي بهنام الدور االول  13
66ر329 سامية نجيب عبداهللا محمد الدور االول  14
66ر227 دحام عزيز حسين جرو الدور االول  15
65ر779 ساهرة بولص حنا اسحاق الدور االول  16
65ر576 ايزدين حيدر خضر العزاوي الدور االول  17
64ر944 هدى سعيد عبداهللا سلمان الدور االول  18
63ر951 نجالء احمد حسين علي الدور االول  19
63ر555 احالم عدنان مصطفى محمد الدور االول  20
63ر450 جواد آاظم رزوقي طالل الدور االول  21



الدور االول 63ر149علي قاسم مهدي عسكر 22

الدور االول 62ر589هناء عزيز ناصيف جاسم 23

الدور االول 62ر429باسم بطرس مجيد الياس 24

الدور االول 61ر280محمود صالح عطية حمادة  25

الدور االول 60ر887قحطان عزت نجيب محمد 26

الدور االول 59ر812حمد العبوديآاظم صخي م 27

الدور االول 59ر689اسعد صالح عليوي عباس 28

الدور االول 59ر560مفيد دخيل حجي سليمان 29
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  



  
  

  التاريخ:                                                             القسم آلية التربية                    : جامعة الموصل                                 الكلية : الجامعة 
  

  بكالوريوس: صباحي                                                                                                                                                الشهادة : الدراسة 
  

83ر27 ناظم حسن علي حسين الدور االول  1

:                                                          اسم دورة التخرج 1999/6/30 في 270:                 رقم وتاريخ االمر الجامعي 1998-1999: سنة التخرج 
الدور الذي تخرج منه المعدلاسم الطالبت

81ر55 مد حسانيحنان خالد مح الدور االول  2
81ر27 حازم طعمة عكلة العبيدي الدور االول  3
80ر35 رنا حازم سعيد جاسم الدور االول  4
79ر23 وفاء آامل داؤد سليمان الدور االول  5
78ر81 علي محفوظ عزيز يونس الدور االول  6
78ر62 عاطرة علي ابراهيم محمد الدور االول  7
77ر31 يب سليم محمدعيدان شب الدور االول  8
76ر41 عائدة محمد عبيد الجبوري الدور االول  9
76ر40 ابراهيم راآان محجوب عوني الدور االول  10
75ر76 نهلة عبداهللا مصطفى حسن الدور االول  11
75ر76 مها صالح مطر عماش الدور االول  12
75ر54 سناء عبداهللا عزيز محمد ل الدور االو 13
74ر99 عامر عبداهللا نجم محمد الدور االول  14
74ر81 سهلة قاسم مهدي عسكر الدور االول  15
74ر38 مي وائل اسماعيل عموري الدور االول  16
74ر02 حمد حسن عبداهللا طرفة الدور االول  17
73ر94 ابراهيم الياس مصطفى عبيد الدور االول  18
73ر93 هناء جمعة حسين دعبل الدور االول  19
73ر93 زينة خير اهللا بشير الدور االول  20
73ر52 صالح عبد القادر احمد عباس الدور االول  21



الدور االول 72ر97سهيلة فيض اهللا عابد 22

الدور االول 72ر87محمد رمضان علي الجبوري 23

الدور االول 72ر87غازي احمد عبداهللا العبيدي 24

الدور االول 72ر81يب طاهر احمدفائزة حس 25

الدور االول 72ر71مقداد عبد الغفور محمد سعيد 26

الدور االول 72ر63احمد محمود طه سليمان 27

الدور االول 71ر81جمعة فرج محمد عبداهللا  28

الدور االول 71ر66ايمان شاآر محمد عباس 29

ر االول الدو71ر48تورآان فخر الدين عزيز خضر 30

الدور االول 71ر09علية محمد صالح العلي 31

الدور االول 71ر03قاسم ناصح شكور حسن 32

الدور االول 71ر03خلف مراد عيدو ال دخي 33

الدور االول 69ر47ترآان محمد علي شكور 34

الدور االول 69ر45رعد آامل مصطفى فتحي 35

الدور االول 69ر32حمد مطر سماك عبداهللا 36

الدور االول 68ر88اميرة عبد االمير محمد  37

الدور االول 68ر80صالح عبداهللا سالم السبعاوي 38

الدور االول 68ر70نادية طاهر امين علي 39

الدور االول 68ر66نازدار عبد اهللا محمد سعيد 40

الدور االول 68ر13عباس احمد عبداهللا ابراهيم 41

الدور االول 68ر04يب حازم عبد الرزاقصه 42

الدور االول 68ر01قحطان محمود عزيز احمد 43

الدور االول 67ر96حامد محمد طه احمد 44

الدور االول 67ر81نديرة حسين مصطفى حسين 45

الدور االول 67ر64بشار فتحي جاسم محمد 46

الدور االول 66ر42زينب حكمت شاآر طعمة 47

الدور االول 65ر62محمد خليل احمد خلف 48



الدور االول 65ر40دنيز خليل عثمان مصطفى 49

الدور االول 65ر20معن جميل محمد يونس 50

الدور االول 65ر11فؤاد اسماعيل مصطفى محمد 51

الدور االول 65ر10فتحي عباس خلف احمد 52

 االول الدور64ر74معد اسماعيل عبداهللا عبد 53

الدور االول 64ر71سعد وعد اهللا سلطان الظاهر 54

الدور االول 63ر97هويدا ياس عبد الحليم 55

الدور االول 63ر35اخالص فاضل حسن علي 56

الدور االول 63ر10ايناس عبد هجل موزان  57

الدور االول 63ر08عبود حسن سعدون حسين 58

الدور االول 63ر08د عليعبد الحافظ مصطفى محيمي 59

الدور االول 62ر63قاسم محمد اآبر يونس 60

الدور االول 61ر25سالم احمد حسين علي 61

الدور االول 60ر10محمد حمد هويدى محمد  62
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  العلوم التربوية والنفسية:                                                                          القسم آلية التربية       : جامعة الموصل                                 الكلية : الجامعة 
  

  بكالوريوس:           الشهادة صباحي                                                                                                                                      : الدراسة 
  

83ر590 ق جرار محمود توفي عبد الرحمن الدور االول  1

:                                                          اسم دورة التخرج 1999/6/30 في 270:                 رقم وتاريخ االمر الجامعي 1998-1999: سنة التخرج 
الدور الذي تخرج منه المعدلاسم الطالبت

82ر230 انوار غانم يحيى طه الدور االول  2
78ر805 سهلة حسين قنلدر حسين  الدور االول  3
76ر475 بيداء مظفر دخيل النقيب الدور االول  4
74ر345 منى محمد عبد القادر جمعة الدور االول  5
73ر670 نعيمة يونس ذنون الزبيدي الدور االول  6
73ر510 لبنى هاشم لطفي احمد الدور االول  7
72ر630 مروان ابراهيم عبد الرحمن الدور االول  8
72ر470 جانيت خوشابا اوشانه الدور االول  9
70ر265 سندس عدنان محمد اليوسف الدور االول  10
69ر260 دعاء صبحي سلمان عبداهللا الدور االول  11
68ر280 عالء الدين علي حسين علي الدور االول  12
66ر750 غادة حسن صالح السليمان الدور االول  13
65ر955 نهاية خضر الياس سعدو الدور االول  14
64ر020 سندس سمير محمد ياسين الدور االول  15
63ر545 وفاء محمد خالد سليمان الدور االول  16
63ر140 لمى عبد المنعم جميل صالح الدور االول  17
62ر305 علي حازم علي حسين الدور االول  18
61ر135 جاسم حازم محمد يونس الدور االول  19
79ر669 ليث سعد اهللا محمد سعيد  الدور االول  20
70ر572 رسول اسماعيل يونس علي الدور االول  21



  
  

  علوم القرآن:                                                                               القسم آلية التربية  : جامعة الموصل                                 الكلية : الجامعة 
  

  بكالوريوس:   الشهادة صباحي                                                                                                                                              : الدراسة 
  

89ر36 سراب انيس سليمان الطويل الدور االول  1

:                                                          اسم دورة التخرج 1999/6/30 في 270:                 رقم وتاريخ االمر الجامعي 1998-1999: سنة التخرج 
الدور الذي تخرج منه المعدلاسم الطالبت

87ر63 منهل يحيى اسماعيل علي الدور االول  2
86ر82 ياسر احمد قدوري عبداهللا الدور االول  3
86ر20 فرح باسل شريف عزيز الدور االول  4
85ر58 رائدة عبدالجبار عبدالقادر الدور االول  5
85ر14 ابراهيم محمود ابراهيم احمد الدور االول  6
83ر63 اهيم مسلطمها احمد ابر الدور االول  7
83ر00 مهند غازي فيصل سليمان الدور االول  8
82ر55 ازهار طالل حامد عزيز الدور االول  9
81ر26 ميادة رمزي احمد عنتر الدور االول  10
80ر95 حسان خليل اسماعيل االمام الدور االول  11
79ر66 ضحى عبد الغني داؤد وهب الدور االول  12
79ر08 مشعل نواف ياسين عبداهللا الدور االول  13
78ر30 آلشان عبدالكريم جاسم قاسم الدور االول  14
75ر33 فالح محمد صالح محمد سعيد الدور االول  15
76ر52 اسماء غانم سعيد حامد الدور االول  16
76ر51 محمد حسين خالد الدور االول  17
76ر50 سنابل ساطع ابراهيم اسماعيل الدور االول  18
76ر36 اياد خالد احمد الدور االول  19
76ر29 ثائر محمد احمد الدور االول  20
75ر41 رعد محمد صادق الدور االول  21



الدور االول 75ر07عبد الرحمن خضر محمد علي 22

الدور االول 74ر86زينل عيسى جمعة حمد 23

لدور االول ا73ر66هبة طلب حسين طعان الجراح 24

الدور االول 73ر58ياسمين مجيد محمد علي 25

الدور االول 73ر09عزيز علي عبداهللا عبد 26

الدور االول 73ر06وسن دريد خليل رجب 27

الدور االول 72ر74سرى عبداللطيف عبدالكريم 28

الدور االول 72ر45هناء انعام امين محمد 29

الدور االول 72ر41علي حسين عبداهللا عطو 30

الدور االول 71ر35مروان عدنان سروط سلطان 31

الدور االول 71ر20غسان حسين عبدالقادر رشيد 32

الدور االول 70ر89ابتسام عبداهللا احمد عليوي 33

الدور االول 70ر84انعام احمد يحيى محمد قبع 34

الدور االول 70ر59صفاء صديق محمود احمد  35

الدور االول 70ر44تيماء جمال محمود محمد الجراح 36

الدور االول 69ر95سارة عز الدين سلمان رشيد 37

الدور االول 68ر89ايمان بكر شاآر محمد النعيمي 38

الدور االول 68ر23محمد خليل محمد خضر 39

الدور االول 68ر51علي محمد هاشم سلطان محمد 40

الدور االول 66ر91ونس فتحيصالح ذنون ي 41

الدور االول 65ر64سهام حسيب طاهر احمد  42

الدور االول 65ر27درع علي صالح عاني الجبوري 43

الدور االول 65ر06ذنون جمعة حمادي شجل صالح 44

الدور االول 64ر89حامد عبدالكريم داؤد سليم 45
  
  
  
  



  



  
  

  علوم القرآن: آلية التربية                                                                                القسم :                           الكلية جامعة الموصل       : الجامعة 
  

  بكالوريوس:                                                    الشهادة صباحي                                                                                             : الدراسة 
  

9534والء عاصم عمر بشير  الدور الثاني 64ر 1

:                                                          اسم دورة التخرج 1999/6/30 في 565:                رقم وتاريخ االمر الجامعي 1998-1999: سنة التخرج 
الذي تخرج منهالدور  المعدلاسم الطالبت

63ررافد جمجوم موسى احجوم  0375 الدور الثاني  2
61رجمعة فتحي خلف  6080 الدور الثاني  3
60رلؤي سمعون نونا  4187 الدور الثاني  4

57رسعد جمعة سلطان محمد  6967 الدور الثاني  5
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  علوم الحياة :آلية التربية                                                                                القسم : جامعة الموصل                                 الكلية : الجامعة 
  

  بكالوريوس:                                                                                    الشهادة صباحي                                                             : الدراسة 
  

1457اضواء سليمان الياس  الدور الثاني 72ر 1

   :                                                       اسم دورة التخرج 1999/6/30 في 565:                رقم وتاريخ االمر الجامعي 1998-1999: سنة التخرج 
الدور الذي تخرج منه المعدلاسم الطالبت

67رعبد البارى يونس حسين  8332 الدور الثاني  2
67رغازي فيصل وسمي بطي  3467 الدور الثاني  3

66رمحمد يونس احمد 7742 الدور الثاني  4
63رهيفاء احمد رجب  1143  الثاني الدور 5

63رياسر خالد نجيب يحيى  1123 الدور الثاني  6
62ررنا عز الدين محي الدين  7617 الدور الثاني  7

61رشمال عساف حسن  4388 الدور الثاني  8
61ررائد مظفر يونس  2919 الدور الثاني  9

60رخليل محمد ابراهيم  7038 الدور الثاني  10
60ر اسمي عد الحليم ابراهيم 5389 الدور الثاني  11

59رحسين بهجت علي صالح  3282 الدور الثاني  12
58رمها آاظم صبيح سماوي 9063 الدور الثاني  13

58راحمد خالد علي احمد  7432 الدور الثاني  14
58ر جمال زهير محمد عبد اهللا  2792 الدور الثاني  15

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  الكيمياء: آلية التربية                                                                                القسم :                        الكلية جامعة الموصل          : الجامعة 
  

  بكالوريوس:                                              الشهادة صباحي                                                                                                   : الدراسة 
  

978محسن مهدي اسماعيل محمد  الدور الثاني 64ر 1

:                                                          اسم دورة التخرج 1999/6/30 في 565:                رقم وتاريخ االمر الجامعي 1998-1999: سنة التخرج 
خرج منهالدور الذي ت المعدلاسم الطالبت

63ررواء يونس رشيد محمود  603 الدور الثاني  2
61رمنال صالح نجم عبد اهللا  0000 الدور الثاني  3

60رنبأ مالك عبد الكريم محمد  0707 الدور الثاني  4
60رآلر علي حسين اسعد  0192 الدور الثاني  5

59رمود محمد محمود هبة مح 3491 الدور الثاني  6
59راحالم فاضل مجيد حسن 0475 الدور الثاني  7

58رنشئة نجاة سعد اهللا حسين  0287 الدور الثاني  8
56راحمد زهير جالل الدين  3525 الدور الثاني  9

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  الرياضيات: آلية التربية                                                                                القسم : كلية جامعة الموصل                                 ال: الجامعة 
  

  بكالوريوس:                      الشهادة صباحي                                                                                                                           : الدراسة 
  

ي سبتي  مت 6958بشار اسحق الدور الثاني 67ر 1

:                                                          اسم دورة التخرج 1999/6/30 في 565:                رقم وتاريخ االمر الجامعي 1998-1999: سنة التخرج 
الدور الذي تخرج منه المعدلاسم الطالبت

61ربشار ذنون يونس قاسم   46536 الدور الثاني  2
60رسمر يحيى ابراهيم جيس 95231 الدور الثاني  3

59رمحمد زآي اسماعيل يونس  37435 الدور الثاني  4
59رنادية نعمان سمير احمد  13878 الدور الثاني  5
58ر محمد عبد اهللا علي حقي  89398 الدور الثاني  6

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  الرياضيات فرع حاسبات: آلية التربية                                                                                القسم : جامعة الموصل                                 الكلية : الجامعة 
  

  بكالوريوس:                                                                                                                                  الشهادة صباحي               : الدراسة 
  

23969دنيز قطب الدين علي اسعد  الدور الثاني 60ر 1

:                                اسم دورة التخرج                           1999/6/30 في 565:                رقم وتاريخ االمر الجامعي 1998-1999: سنة التخرج 
الدور الذي تخرج منه المعدلاسم الطالبت

59رابتسامة احمد سعدو عباس  49048 الدور الثاني  2
58رايمان وعد اهللا محمد داؤد  62155 الدور الثاني  3

58ريسان خوشو شمعون هيفاء ن 15567 الدور الثاني  4
57رسنبل محمد نوري بهاء الدين  61435 الدور الثاني  5
57رعمار ابرهيم يونس مصطفى 46165 الدور الثاني  6

57رانفال نافع ذنون حميد  36447 الدور الثاني  7
56رنزار فاضل اسالم العمادي  3628 الدور الثاني  8

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  اللغة االنكليزية: آلية التربية                                                                                القسم : جامعة الموصل                                 الكلية : الجامعة 
  

  بكالوريوس:                                                                                          الشهادة صباحي                                                       : الدراسة 
  

623لينا سليم آامل االيوبي الدور الثاني 61ر 1

:   تخرج                                                        اسم دورة ال1999/6/30 في 565:                رقم وتاريخ االمر الجامعي 1998-1999: سنة التخرج 
الدور الذي تخرج منه المعدلاسم الطالبت

60ررضوان عبد المنعم فتحي صالح  891 الدور الثاني  2
60رريان الفونس عبد االحد يوسف 660 الدور الثاني  3

60رسامرة عبد القادر مريس الحديثي  465  الدور الثاني 4
59رثابت عبد الرزاق ياسين الدباغ  286 الدور الثاني  5
59رعدي عبد الرزاق سليمان سليم  113 الدور الثاني  6
59راوس محمد سمير محمد حسن  093 الدور الثاني  7

58رسوزان جعفر زين العابدين  626 الدور الثاني  8
58رغادة محمد نوري علي  441 الدور الثاني  9

58را بطرس بولص بطرسنوف 297 الدور الثاني  10
58رهيفاء عبد الرزاق خضر العالوي  168 الدور الثاني  11
57رآمال سيف الدين سيف الدين عثمان 546 الدور الثاني  12
57ر نوار محمد قاسم مصطفى العبيدي  110 الدور الثاني  13

56رخالد احمد شوقي محمد صالح  701 الدور الثاني  14
56رهيفاء ابراهيم عبو جدوع  306 الدور الثاني  15
56راحمد نبيل صديق المالح  259 الدور الثاني  16

55روليد احمد محمد عبد اهللا الحمداني  642 الدور الثاني  17
  
  
  
  
  



  
  

  اللغة العربية:                                                                القسم آلية التربية                 : جامعة الموصل                                 الكلية : الجامعة 
  

  كالوريوسب: صباحي                                                                                                                                                الشهادة : الدراسة 
  

48فيدان شكور رؤوف محمد  الدور الثاني 68ر 1

:                                                          اسم دورة التخرج 1999/6/30 في 565:                رقم وتاريخ االمر الجامعي 1998-1999: سنة التخرج 
الدور الذي تخرج منه المعدلاسم الطالبت

64رشهلة محمد مرون علي  08 الدور الثاني  2
63رندى صباح فاضل وسمي 74 الدور الثاني  3
63رعالية شهاب احمد خلف  11 الدور الثاني  4

63ررافد عبد احمد عبد الرزاق  07 الدور الثاني  5
62راميرة علي احمد شريف  09 الدور الثاني  6

62ر00سعاد حاجي سيتو الدوسكي ر الثاني الدو 7
61رعبير ازهر شيت احمد  27 الدور الثاني  8

60رهدى عدنان مصطفى محمد  90 الدور الثاني  9
60رايال شاآر بكر مردان  24 الدور الثاني  10

59رنواف ياسين عبدو محمد  66 الدور الثاني  11
59رجاسم محمد حنش حسن  53 الدور الثاني  12

59ردرنا محمد فاتح آريم  37 الدور الثاني  13
58راياد آامل ترآي محمد  50 الدور الثاني  14
58رقاسم محمد عبد حسن  48 الدور الثاني  15

58رنهلة علي محمد شريف  25 الدور الثاني  16
57ربشرى صالح الدين محمد امين  91 الدور الثاني  17

55رلقمان سليمان مصطفى  93 الدور الثاني  18
55ر غالب خلف حسن صباح 74 الدور الثاني  19

54ر04نزهان محمد احمد محمد  الدور الثاني  20
  



  
  

  التاريخ: آلية التربية                                                                                القسم : جامعة الموصل                                 الكلية : الجامعة 
  

  بكالوريوس: صباحي                                                                                                                                                الشهادة : الدراسة 
  

06احسان عمر حسين عمر  الدور الثاني 69ر 1

:                                                          اسم دورة التخرج 1999/6/30 في 565:                رقم وتاريخ االمر الجامعي 1998-1999: سنة التخرج 
الدور الذي تخرج منه المعدلاسم الطالبت

67رهادي هجول صالح مخلف  73 الدور الثاني  2
62روليد مظهر دنان  88 الدور الثاني  3

61ر اهللا صالح عبد اهللا عبد 73 الدور الثاني  4
61رايمن شعبان رجب  44 الدور الثاني  5
61ررسالة اسود علي  29 الدور الثاني  6

60رزينة خيري طه ابراهيم  95 الدور الثاني  7
58رجهاد عمر نجم عبد اهللا  59 الدور الثاني  8
56ر عدنان حامد محمد علي  58 الدور الثاني  9

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  الجغرافية : آلية التربية                                                                                القسم : جامعة الموصل                                 الكلية : الجامعة 
  

  بكالوريوس:                                                                                                  الشهادة صباحي                                               : الدراسة 
  

شن اى عبد الخالق ايوب زينل  الدور الثاني  58ر673 1

:    دورة التخرج                                                        اسم1999/6/30 في 565:                رقم وتاريخ االمر الجامعي 1998-1999: سنة التخرج 
الدور الذي تخرج منه المعدلاسم الطالبت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  العلوم التربوية والنفسية :                                             القسم آلية التربية                                    : جامعة الموصل                                 الكلية : الجامعة 
  

  سبكالوريو: صباحي                                                                                                                                                الشهادة : الدراسة 
  

فتحي اسماعيل ابراهيم  الدور الثاني  60ر215 1

:                                                          اسم دورة التخرج 1999/6/30 في 565:                رقم وتاريخ االمر الجامعي 1998-1999: سنة التخرج 
الدور الذي تخرج منه المعدلاسم الطالبت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  القرآن الكريم: آلية التربية                                                                                القسم : جامعة الموصل                                 الكلية : الجامعة 
  

  بكالوريوس:                                                                                                          الشهادة صباحي                                       : الدراسة 
  

9386صايب صالح خضر خلف  الدور الثاني 63ر 1

:        اسم دورة التخرج                                                   1999/6/30 في 565:                رقم وتاريخ االمر الجامعي 1998-1999: سنة التخرج 
الدور الذي تخرج منه المعدلاسم الطالبت

61ر عماد محمد طاهر يونس   0936 الدور الثاني  2
  
  
  
  
  


