
  



  
  

 79ر67205  سعيد ذنون الصفار  1
 الدور االول 76ر20208 ياسر عبد الحق محمود الياس  2
 الدور االول 75ر25405 ايدان ايدن شاآر سيد علي  3
 الدور االول 74ر49592 ازهر زآي عبد اهللا حسين الهاللي  4
 الدور االول 74ر43713 لقادر بالل علي العبدلى علي عبد ا 5
 الدور االول 73ر91306 صونكول برهان عبد اهللا محمد  6
 الدور االول 72ر85834 شيالن ناظم نوري حسين  7
 الدور االول  72ر63701 خيري خليل عتو سليمان  8
 الدور االول 69ر72339 سحر حميد ابراهيم منصور  9

 الدور االول 69ر22425  ولي يسرى فاضل هزاع 10
 الدور االول 68ر47665 حارث مظهر محي الدين العبيدي  11
 الدور االول 67ر9539 ازهار جهاد احمد محمد الجبوري  12
 الدور االول 67ر56905 مهند عاصم سعيد مجيد العلي  13
 الدور االول 67ر5298 نبيلة بهاء الدين شاآر عباس  14
 الدور االول 67ر1624 آاظم ابراهيم العبيدي ابراهيم حسين  15
 الدور االول 67ر12014 مريم محمد صالح محمد  16
 الدور االول 66ر61141 لمى ضياء محمد سيد صالح علي  17
 الدور االول 65ر60512 خالد فتاح شيت فنش  18
 الدور االول 65ر5325 نجالء عبد الجواد عبد القادر مصطفى  19
 الدور االول 64ر8612 ر صالح الخلف اسراء شك 20
 الدور االول 64ر1566 مرح عارف احمد سلو  21
 الدور االول  63ر90394 سميرة حسين عبد اهللا خلف  22
 الدور االول 63ر54535 جعفر موسى محمد خلف  23
 الدور االول 61ر85578 سوسن صادق اسماعيل علي  24
 دور االولال 61ر56438 مها عبد الواحد حسن  25
 الدور االول 59ر88093 مرال هاشم مولود صالح  26
 الدور االول 58ر79681 احمد صباح احمد عمر خطاب  27
 الدور االول 58ر0825 وليد جاسم محمد يونس ال آرد 28
 الدور االول 58ر08925 رضوان طارق حامد عبد اهللا  29
 الدور االول 57ر60672 موفق آاظم جواد عطية  30
 الدور االول 57ر3198 حسين علي مردان شكر علي  31

 الدور االولفراس محمود

  الرياضيات: آلية التربية                                                                                القسم : جامعة الموصل                                 الكلية : الجامعة 
  بكالوريوس:                                                                                 الشهادة صباحي                                                                : الدراسة 

  :   هـ                              اسم دورة التخرج 1421/ 3/20 م 2000/ 22/6 في 5061:               رقم وتاريخ االمر الجامعي 2000-1999: سنة التخرج 
 الدور الذي تخرج منه  المعدل طالباسم ال ت



  
  

 70ر82603  اسعد الخياط  1
 الدور االول 68ر63962 غسان نوح مجيد شابي  2
 الدور االول 68ر34504 فراس جبرو عويشو صومو  3
 الدور االول 68ر08057 بسمة شمعون حنا شموعي  4
 الدور االول 66ر77472 مهند علي صالح يونس سلو  5
 الدور االول 65ر70657 ريا سليمان متي توما  6
 الدور االول 63ر62686 ياسر سامي نوري قاسم الحيالي  7
 الدور االول 63ر28682 ايمان صباح حنا بولص  8
 الدور االول 61ر9094 هزار مسيح ياسين عقراوي  9

 الدور االولآيشار سالم

  قسم الرياضيات فرع الحاسبات: آلية التربية                                                                            القسم : جامعة الموصل                                 الكلية : الجامعة 
  

  بكالوريوس:                                                                                                                                          الشهادة صباحي    : الدراسة 
  

  :                            اسم دورة التخرج  هـ1421/ 3/20 م 2000/ 22/6 في 5061:                رقم وتاريخ االمر الجامعي 2000-1999: سنة التخرج 
 الدور الذي تخرج منه  المعدل اسم الطالب ت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

 73ر8038 اسماعيل داؤد  1
 الدور االول 71ر3249 سعدي محمد هالل مصطفى  2
 الدور االول 70ر6483 محمد عبد اهللا احمد العجيلي  3
 الدور االول 69ر9662 بسام خوشابا منصور الجميلي  4
 الدور االول 69ر9094 يد علي عويد عباس عن 5
 الدور االول 67ر7871 سمية ميخائيل حنا اسحق  6
 الدور االول 66ر2230 ثناء عبد الخالق محمد عثمان  7
 الدور االول 65ر3082 انوار محمد حسين علي  8
 الدور االول 64ر4301 احمد ايدن شاآر سيد علي  9

 الدور االول 63ر6520 شيماء مصطفى توفيق علي  10
 الدور االول 63ر2317 رنى افريم خضر داؤد  11
 الدور االول 60ر1970 حسين محمد حسون صالح  12
 الدور االول 59ر3333 حسن عبد المناف جاسم شيت  13
 الدور االول 59ر0006 حسين زين العابدين عبد اهللا محمد 14
 الدور االول 57ر8618 سالم ناجي ابراهيم رضا  15

 الدور االوللبنى حقي 

  الفيزياء: آلية التربية                                                                                القسم : جامعة الموصل                                 الكلية : الجامعة 
  

  بكالوريوس:                                                                                                     الشهادة صباحي                                            : الدراسة 
  

  :  التخرج  هـ                            اسم دورة 1421/ 3/20 م 2000/ 22/6 في 5061:                رقم وتاريخ االمر الجامعي 2000-1999: سنة التخرج 
 الدور الذي تخرج منه  المعدل اسم الطالب ت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

 81ر0955  عيسى  1
 الدور االول 78رر7526 انتصار عبد اهللا محمد قدوال  2
 الدور االول 77ر7958 محمد سالم شيت مصطفى  3
 الدور االول 77ر0935 ابراهيم يونس محمد الطائي   4
 الدور االول 75ر9263 صبا طالل حسين جرجيس  5
 الدور االول 75ر4414 فراس محسن جمعة حسن  6
 الدور االول 74ر9761 ابتسام محمد شعبان محمود 7
 الدور االول 74ر0245 اياد عبد الستار علي ال سليمان  8
 الدور االول 73ر5900 لمى عبد المنعم بكر جاسم  9

 الدور االول 73ر0370 نغم ناظم حبيب انطوان  10
 الدور االول 71ر3784 ظفر طلب فتحي عمر  11
 الدور االول 71ر3583 مي غانم امين اسماعيل  12
 الدور االول 70ر9902 عبد اهللا حمادي فرج آردي  13
 الدور االول 70ر6285 نغم سيف الدين عبد حمد  14
 الدور االول 70ر5911 طارق سليمان محمود  15
 الدور االول 70ر1747 يم روعة امير ايليا عبد الكر 16
 الدور االول 69ر7968 عمر عبد العزيز شريف امين  17
 الدور االول 69ر4856 ابتسام محمود حامد حمادي  18
 الدور االول 60ر3041 باآزة بهاء الدين نور الدين حمد   19
 الدور االول 68ر6338 محمد بدر محمد الوتار  20
 الدور االول 66ر2476 احد مروة حسن محمد امين عبد الو 21
 الدور االول 65ر6589 محمود ميسر حسين اسماعيل  22
 الدور االول 64ر1977 مهند حازم صالح عبد اهللا  23
 الدور االول 63ر9431 ايمان فخري حمودي احمد  24
 الدور االول 63ر6975 ناريمان طاهر عصمان محمد  25
 ر االولالدو 62ر6044 نوفل شيت محمد شاحوذ  26
 الدور االول 62ر5463 زينة آردو نوري باويل  27
 الدور االول 62ر2760 رغد محمد علي فاضل فتاح  28
 الدور االول 60ر1804 اشرف محمد نهاد طلعت  29
 الدور االول 59ر7756 صفوان احمد محمد حسن  30
 الدور االول 54ر9072 افشين حسين محمد علي  31

 الدور االولعيسى سليمان

  الكيمياء: آلية التربية                                                                                القسم : جامعة الموصل                                 الكلية : الجامعة 
  بكالوريوس:                                                                                            الشهادة صباحي                                                     : الدراسة 

  :   هـ                            اسم دورة التخرج 1421/ 3/20 م 2000/ 22/6 في 5061:                رقم وتاريخ االمر الجامعي 2000-1999: سنة التخرج 
 الدور الذي تخرج منه  المعدل اسم الطالب ت



  
  

 80ر282 الدين مصطفى عبد اهللا  1
 الدور االول 79ر325 ازهار مارزينا ابراهيم منصور   2
 الدور االول 77ر780 نجوم حسين رضا بكتش  3
 الدور االول 76ر344 ندوة محمد خضر عباس  4
 الدور االول 75ر840 جنيف فرنسيس ميخائيل يوسف  5
 الدور االول 75ر453 زينب مقداد خليل عابوش 6
 الدور االول 75ر062 محمد طه محمود خضير  7
 الدور االول 73ر852 زيد علي عزيز مصطفى  8
 الدور االول 73ر315 فراس عباس يونس البياتي  9

 الدور االول 73ر315 منتهى محمود احمد حسين  10
 دور االولال 73ر198 سيماء سامي صالح المدرس  11
 الدور االول 73ر012 نورة بهنان يعقوب متي  12
 الدور االول 72ر547 عمر عبد العزيز احمد شهاب  13
 الدور االول 71ر555 مسلم عباس علو البابوات  14
 الدور االول 71ر554 سلوى عبد الهادي خليل ابراهيم  15
 الدور االول 71ر289 سفيان محمود عبد طه  16
 الدور االول 70ر924 روان محمد عبد اهللا ريم م 17
 الدور االول 70ر837 رحاب يعرب اسماعيل خليل عبد اهللا  18
 الدور االول 70ر452 افراح خيري محمد امين  19
 الدور االول 70ر216 وزيرة رشيد عبد اهللا حسن  20
 الدور االول 70ر189 سناريا جورج تويا سليمان  21
 الدور االول 69ر889 نزال فراس حميد اخضير  22
 الدور االول 69ر771 سعد محمد فاضل عزيز علي 23
 الدور االول 69ر465 تغريد ايليا بويا سوتش  24
 الدور االول 68ر675 رفاه حميد سعيد مهدي  25
 الدور االول 68ر471 دلزار علي خدر الياس  26
 الدور االول 68ر346 ندوة آمال الدين محمد سالم  27
 الدور االول 68ر144 وثبة عدنان عبد الكريم مجيد  28
 الدور االول 67ر474 ايمان محمود احمد قاسم  29

 الدور االولديانا نور 

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

  بكالوريوس:                                                                 الشهادة صباحي                                                                                : الدراسة 
  

  :   هـ                            اسم دورة التخرج 1421/ 3/20 م 2000/ 22/6 في 5061:                رقم وتاريخ االمر الجامعي 2000-1999: سنة التخرج 
 ور الذي تخرج منهالد  المعدل اسم الطالب ت



 الدور االول 67ر3098 زهور محمود جاسم محمد  30
 الدور االول 67ر240 بادية عبد الرزاق جمال سليمان 31
 الدور االول 67ر220 افاق حسيب حنا خوشابا  32
 الدور االول 67ر101 ل عبد الرزاق فتوح غانم خلي 33
 الدور االول 66ر972 حمدية محمد جاسم محمد السبعاوي  34
 الدور االول 66ر915 محمد جودت محمد احمد  35
 الدور االول 66ر756 فادية وعد اهللا يونس محمد  36
 الدور االول 66ر482 صفاء محمد محمود صالل  37
 الدور االول 66ر480 سيناء ادريس قاسم مجيد  38
 الدور االول 66ر211 ليالف اسماعيل ناصر ناصر  39
 الدور االول 65ر7819 لمى افريم خضر داؤد  40
 الدور االول 65ر560 اسامة زهير عبد الكريم احمد  41
 الدور االول 65ر316 سجى ناظم محمد عبد اهللا  42
 الدور االول 64ر832 هيفاء عبد الرحمن يونس الحلو  43
 الدور االول 64ر481 شيماء خيري ابراهيم عبد اهللا  44
 الدور االول 64ر381 شيماء خالد محمد داؤد  45
 الدور االول 64ر370 نور نعمان صالح حمو النعمان  46
 الدور االول 64ر233 عمار ابلحد حنا سمعان  47
 الدور االول 63ر970 رنا عماد الدين بشير سعيد  48
 الدور االول 63ر882  عزاوي سلطان نجاح محمد 49
 الدور االول 63ر840 الحان خالد جاسم محمد  50
 الدور االول 63ر602 امال لقمان محمد طاهر علي  51
 الدور االول 63ر515 صالح حسو يعقوب ايوآا  52
 الدور االول 63ر473 نجاة رشيد قاسم احمد  53
 ولالدور اال 63ر275 غزوان قاسم حسن ايوب  54
 الدور االول 62ر835 عاتكة يونس ابراهيم ذنون  55
 الدور االول 62ر603 محمد شيت عبد اهللا حسين  56
 الدور االول 62ر551 ايدة سيروب داؤد آرة بيث  57
 الدور االول 62ر422 عمر عبد الهادي توفيق عبد السالم  58
 الدور االول 62ر420 زينة محمد سعيد طه  59
 الدور االول 61ر977 مد عبد الهادي سليم هناء اح 60
 الدور االول 61ر8964 خديجة احمد اسود سالم  61
 الدور االول 61ر319 علي محمود سعيد مصطفى  62
 الدور االول 61ر307 عبد الكريم محمد نوري قدو  63
 الدور االول 61ر236 نهاية حسين علي عبد  64
 الدور االول 60ر8060  احالم الياس عبد اله عبد القادر 65



 الدور االول 60ر8003 االء محمد طاهر صبغة اهللا  66
 الدور االول 60ر418 رنى منصور ميخا ياقو  67
 الدور االول 59ر923 محمد روبين حسين يوسف  68
 الدور االول 59ر518 مناف محمود فوزي صابر   69
 الدور االول 59ر289 عماد عيسى محمد سليمان  70
 الدور االول 58ر988 عبد عبد اهللا احمد عليوي  71
 الدور االول 57ر966 فيدان عدنان حسين عباس  72
 الدور االول 57ر060 لؤي ابراهيم احمد خضر  73

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

 76ر602  امين محمد يونس  1
 الدور االول 75ر442  ابراهيم صافي زيد 2
 الدور االول 72ر409 زاهدة سلمان حسين  3
 الدور االول 71ر583 عالء عاآف زيد  4
 الدور االول 70ر608 خشمان خلف احمد زهدي  5
 الدور االول 70ر139 هبة سالم يحيى سلطان  6
 الدور االول 68ر953 يسرى طه نايف احمد  7
 الدور االول 67ر899 عمر احمد رشيد  8
 الدور االول 67ر562 سعد محمود صالح خلف  9

 الدور االول 66ر854 لقمان عليوي عودة  10
 الدور االول 66ر714 عبد الغني عبد اهللا حسن  11
 الدور االول 66ر112 شروق دليل ساسين درويش  12
 الدور االول 65ر676 خالد احمد عيدان سلطان  13
 الدور االول 65ر103  متي سفيانن مجيد 14
 الدور االول 64ر31 احمد يونس حسن احمد  15
 الدور االول 63ر749 قاسم منصور خميس  16
 الدور االول 63ر653 اسراء ابراهيم محمد  17
 الدور االول 63ر573 فوزة محمود علي  18
 الدور االول 63ر478 صبحي احمد عواد محمد  19
 الدور االول 62ر747 بشرى حسين جويد  20
 الدور االول 62ر525 حاضر علي عيدان  21
 الدور االول 62ر349 خالد محمود محمد  22
 الدور االول 61ر867 غانم عبد الجادر حسن علي  23
 الدور االول 61ر778 فهد عبد دهيرب الخطيب  24
 الدور االول 60ر43 صالح حسن فرج عبيد  25
 الدور االول 60ر193 شرقية عبيس علي عباس  26
 الدور االول 59ر889 فخري احمد اسماعيل  27
 الدور االول 58ر318 وليد حسن خلف عبد  28

 الدور االولعقيلة محمد
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 80ر348  صالح عزيز البكر 1
 الدور االول  80ر268 زينة مرعي حسن حلو 2
 لدور االولا  78ر509 جالل سليمان اسماعيل رشو 3
 الدور االول  78ر030 سالمة عبد السالم زيدان اللهيبي 4
 الدور االول  77ر654 نجالء عادل فاضل محمود النعيمي 5
 الدور االول  77ر621 مريم خلف حسين يونس العلي 6
 الدور االول  77ر261 حسام الدين خلف محمد ذهبان 7
 الدور االول  76ر444 مي محمد غالب عزيز 8
 الدور االول  76ر283 ماء نامق محمد سلطان احمدشي 9

 الدور االول  74ر796 مشعل محمد احمد الفرحان 10
 الدور االول  498ر73 نجالء انور محمد احمد 11
 الدور االول  73ر380 طالب عبد الغني جار اهللا الجبوري 12
 الدور االول  73ر205 خليفة عايد عبد اهللا رجب  13
 الدور االول  72ر759 حمزة الجبورييسرى محمد عبيد  14
 الدور االول  72ر594 محمد عبد اهللا احمد هالل الجبوري 15
 الدور االول  71ر751 صالح رحيم سليم عبد اهللا الجميلي 16
 الدور االول  71ر198 حسن جالل حسين الكوراني 17
 الدور االول 70ر730 زيرام طاقي حسين  18
 الدور االول 70ر450 غيداء ياسين حسين  19
 الدور االول 70ر410 حسين عبد اهللا فتحي  20
 الدور االول 69ر621 غسان بكر قاسم  21
 الدور االول 69ر620 سالمة حازم طلب  22
 الدور االول 69ر245 علي قنبر الياس 23
 الدور االول 69ر168 عصام خضير يونس ال آرموش 24
 الدور االول 68ر950 فارس محمد مجيد شهاب الحيالي  25
 الدور االول 68ر950 ربيع عدنان اسماعيل عزيز الدباغ  26
 الدور االول 68ر876 صفاف عامر احمد الحمداني  27
 الدور االول 68ر760 عبد الغفور علوان مصطفى حسين  28
 الدور االول 68ر486 منى نجم الدين احمد  29

 الدور االولبيداء سالم 
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 الدور االول 68ر275 سيدو سعدو جردو حسن  30
 الدور االول 67ر936 اخالص جواد ياسر حسن  31
 الدور االول 67ر053 احمد ناطق صالح مطلوب  32
 الدور االول 67ر032 مهدي صالح فرحان  السليفاني  33
 الدور االول 66ر945 احمد عباس محمود حيو  34
 الدور االول 66ر188 وميض محمد شاآر ابراهيم الداودي  35
 الدور االول 66ر137 ن رمضان الطائي نجالء حبيب حسي 36
 الدور االول 65ر732 صدام دحام نوح داؤد  37
 الدور االول 65ر655 ايصاف حسين ابراهيم آورة  38
 الدور االول 64ر649 دنيا ابراهيم فتح اهللا مهدي 39
 الدور االول 63ر398 مرال عبد الحميد محمود  40
 الدور االول 63ر398 علي عبد اهللا صالح فرج  41
 الدور االول 63ر397 عمر صالح سليم جرجيس  42
 الدور االول 62ر744 ميعاد حسن فرج  43
 الدور االول 62ر180 حسن محسن حسن  44
 الدور االول 61ر892 آوناي حسيب طاهر احمد  45
 الدور االول 60ر310 سيلدا عبد الوهاب احمد محي  46

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

 92ر245  عبد الرزاق عبد اهللا  1
 الدور االول 91ر000 امل محمد قادر صالح  2
 الدور االول 89ر011 انعام عبد القادر ابراهيم البدراني 3
 الدور االول 88ر334 يوسف عواد بردي الدليمي 4
 الدور االول 88ر161 يفربى عبد الواحد سعيد نا 5
 الدور االول 86ر308 تمارا ناطق طاهر محمد 6
 الدور االول 84ر633 امير محمد سعيد عبد الرحمن محمد 7
 الدور االول 83ر088 محمد هادي جرجيس جاسم  8
 الدور االول 82ر571 رسيلة غانم صالح محمد 9

 الدور االول 82ر296 عدنان عبد اهللا علي احمد 10
 الدور االول 82ر212 حاتم محمود حميد صالح الجبوري 11
 الدور االول 81ر995 ماهر عبد الحق رمضان عبد اهللا 12
 الدور االول 81ر986 نداء مجيد ناجي احمد 13
 الدور االول 81ر496 حازم خليل حنوش الخاتوني 14
 الدور االول 81ر082 حسين محمد علي خضر رجب 15
 الدور االول 80ر504 اهرمحمد محمود محمد ط 16
 الدور االول 80ر482 عدنان فكاك احمد محمد 17
 الدور االول 85ر94 هشام حسين حسين احمد العبادي  18
 الدور االول 85ر42 علي سهيل سالم احمد  19
 الدور االول 83ر23 عمار سامي هبة اهللا  20
 الدور االول 18ر19 عمار فتحي احمد سليمان  21
 الدور االول 77ر12 بد اهللا خضر عبد اهللا خضر ع 22
 الدور االول 76ر93 ايمان ابراهيم ذنون  23
 الدور االول 76ر82 ذآرى بدر الدين عزيز الحاتم  24
 الدور االول 75ر85 طاهر يحيى محمد  25
 الدور االول 75ر52 فالح عبد اهللا فالح  26
 الدور االول 74ر86 اآرم محمد جميل الياس  27
 الدور االول 74ر03 معتز حازم محمد هادي  28
 الدور االول 73ر06 راآان شبيب خميس ابراهيم  29

 الدور االولزينب حكمت

  علوم القران والتربية االسالمية:آلية التربية                                                                            القسم : جامعة الموصل                                 الكلية : ة الجامع
  

  بكالوريوس:                                                                                     الشهادة صباحي                                                        : الدراسة 
  

  :   هـ                         اسم دورة التخرج 1421/ 3/20 م 2000/ 22/6 في 5061:                رقم وتاريخ االمر الجامعي 2000-1999: سنة التخرج 
 الدور الذي تخرج منه  المعدل لطالباسم ا ت



 الدور االول 72ر91 محمود محمد محمود  30
 الدور االول 72ر82 عبد اهللا علي عباس  31
 الدور االول 72ر31 محمد حسن احمد حاجم  32
 الدور االول 72ر26 مازن عبد الجبار  33
 الدور االول 72ر06 خليل محمد صالح  34
 الدور االول 71ر70 احمد حسام الدين احمد  35
 الدور االول 71ر70 رعد احمد خير اهللا  36
 الدور االول 71ر51 فصيح عبد القادر جاجان  37
 الدور االول 71ر31 محمد حسن سعيد  38
 الدور االول 70ر38 خميس شحاذة ابراهيم  39
 الدور االول 69ر79 عبد الصالح آرم وليد  40
 الدور االول 69ر50 رياض ابراهيم عبد الرحمن  41
 الدور االول 69ر14 نشوان محمخود علي  42
 الدور االول 68ر70 منهل سالم عباس  43
 الدور االول 68ر60 رياض حسين ابراهيم  44
 الدور االول 68ر56 صدام اسماعيل عبد اهللا  45
 الدور االول 68ر44 حمو احمد اسامة جاسم  46
 الدور االول 68ر11 نجالء ناظم آامل 47
 الدور االول 68ر10 جمال محسن عزيز يوسف  48
 الدور االول 66ر77 عدنان محمد نوري  49
 الدور االول 66ر65 معمر حازم عزو  50
 الدور االول 71ر365 اياد غازي دانوك  51
 الدور االول 71ر70  نشوان عبد المجيد عبد الحكيم 52
 الدور االول 71ر70 عبد اهللا محمد سعيد  53
 الدور االول 71ر51 عبد اهللا نصار عواد  54
 الدور االول 71ر31 خليل ابراهيم علي  55
 الدور االول 70ر38 رضوان ادريس مجيد  56
 الدور االول 69ر79 غالب حسين عبد القادر  57
 لدور االولا 69ر50 عصام سليمان حسن  58
 الدور االول 69ر14 حسين شريف حسين  59
 الدور االول 68ر70 احمد محمد حسن  60
 الدور االول 68ر60 احمد اسماعيل ياسين  61
 الدور االول 68ر56 اسماعيل ابراهيم حمزة  62
 الدور االول 68ر44 عباس محمود محمد  63
 الدور االول 68ر11 عكرمة محمد امين  64
 الدور االول 68ر10 دش يعقوب بكدش بك 65



 الدور االول 66ر77 مثنى محمد حسين  66
 الدور االول 66ر65 عبد الجواد خليل ابراهيم  67
 الدور االول 71ر365 محمد مجيد محمد 68
 الدور االول 75ر470 احمد حسان خليل  69
 الدور االول 57ر280 احمد سهيل عبو عيدان  70

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

 85.94 حسن جذابة 1
 الدور االول 85.42 سميرة ياسين حميد حمد  2
 الدور االول 83.23 اصيل ابراهيم عاشور حسين  3
 الدور االول 81.19 بد عيسى سراج علي ع 4
 الدور االول 77.12 زهراء يونس رشيد محمود 5
 الدور االول 76.93 محمود محمد حسين سلطان  6
 الدور االول 76.82 ضحى عبدالكريم سعداهللا يحيى 7
 الدور االول 75.85 رنا زهير خيري محمد خطاب 8
 الدور االول 74.86 نورآان احمد شكر مصطفى  9

 الدور االول 74.03 امي شهاب احمد جاسمس 10
 الدور االول 73.06 سهاد صياح عبدالقادر محمد  11
 الدور االول 72.91 هيام عبدالرزاق مهدي صالح 12
 الدور االول 72.82 احمد خلف صالح عليوي  13
 الدور االول 72.31 جمانة محمد نايف محمد صالح  14
 الدور االول 72.26 عبدالجبار احمد صالح محمد  15
 الدور االول 72.06 ملكة احمد حمد جوري 16
 الدور االول 71.7 اسيل خالد سعيد فتحي  17
 الدور االول 71.7 صدرالدين صافي عزيز ولي 18
 الدور االول 71.51 ناهدة خليفة عبداهللا ميدان 19
 الدور االول 71.31 شروق خليل اسماعيل ذنون  20
 الدور االول 70.38 عطية مؤيد بدري احمد  21
 الدور االول 69.79 جابر حسن هرم صالح  22
 الدور االول 69.5 نوفل حمد خصر ناصر  23
 الدور االول 69.14 امل نجم حمودي عداي  24
 الدور االول 68.7 اسماء سليمان داؤد خليل  25
 الدور االول 68.6 فيدان موفق محمود خضر  26
 الدور االول 68.56 مد محمد يونس عابد اح 27
 الدور االول 68.44 اياد جوهر عبداهللا محمد 28
 الدور االول 68.11 بيمان مطر نجم الدين احمد  29

 الدور االولسحر ريسان 

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

  بكالوريوس: صباحي                                                                                                                                                الشهادة : الدراسة 
  

  :   هـ                            اسم دورة التخرج 1421/ 3/20 م 2000/ 22/6 في 5061:                رقم وتاريخ االمر الجامعي 2000-1999: سنة التخرج 
 الدور الذي تخرج منه  المعدل اسم الطالب ت



 الدور االول 68.1 نجمة محمد جميل حمزة  30
 الدور االول 67.73 تاج الدين احمد انور محمد  31
 الدور االول 66.77 محمد ابراهيم احمد 32
 الدور االول 66.65 ان نجرس خلف خلف رمض 33
 الدور االول 66.41 حماد خلف جمعة الجبوري  34
 الدور االول 66.34 سعيد ذياب محمد محمود  35
 الدور االول 65.99 حب اهللا محمد داؤد سلمان 36
 الدور االول 65.89 محمد احمد محمد خلف 37
 الدور االول 65.8 بهزاد علي بابكر صوفي  38
 الدور االول 65.52 ا عبدالحليم داؤد شريفمه 39
 الدور االول 65.34 منال ناظم داؤد سليم  40
 الدور االول 64.9 رعد زهدي حسين نهير  41
 الدور االول 64.51 حسين حسن محمد خليل  42
 الدور االول 64.47 وسن هاشم شريف حسين  43
 الدور االول 64.13 خير الدين قاسم محمد سعيد  44
 الدور االول 63.61 نداء طاهر خليل محمد  45
 الدور االول 63.43 بريهان فتح اهللا امين محمد  46
 الدور االول 63.26 سعدية خليل اآبر علي  47
 الدور االول 63.02 ايمان سالم عباس عزيز  48
 الدور االول 62.68 نايف سالم يونس خضر  49
 الدور االول 62.55 عبدالحكيم جاسم حميد عبوش   50
 الدور االول 61.56 محمد فوزي عبد محمد  51
 الدور االول 60.78 مسلم قاسم حسين عابد  52
 الدور االول 60.5 صخر سلمان احمد دخيل  53
 الدور االول 60.24 احمد محمد صالح شهاب  54
 الدور االول 59.88 محمد صالح جاسم احمد  55
 الدور االول 59.84 اطياف طالل خالد جواد  56
 الدور االول 58.8 حبيب مطرود آريم خلف  57
 الدور االول 58.69 هند زيدان يوسف الحسن  58

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

 84.632  سليم داؤد  1
 الدور االول 81.614 زينة متي خضير اسوفين  2
 الدور االول 78.657 يد حسن محمد صالح عب 3
 الدور االول 72.96 عبدالباسط سعدي يوسف  4
 الدور االول 72.172 رادا محمد ايوب عبداهللا  5
 الدور االول 72.11 شيماء حردان اسود خضر  6
 الدور االول 71.896 عمر علي الياس علي  7
 الدور االول 70.734 ليلى عبداهللا محمد طاهر  8
 الدور االول 70.104 لد الجبوري علي حمادة مك 9

 الدور االول 69.782 وسن محمد زهدي احمد  10
 الدور االول 69.42 سنان خورشيد الياس يوسف  11
 الدور االول 68.497 وسن هاشم احمد قاسم  12
 الدور االول 68.121 باسم غانم سليم حسين  13
 ولالدور اال 66.787 بشار جبرائيل بهنام عبدالمسيح  14
 الدور االول 66.679 فيدان عبدالحسين ابراهيم عباس  15
 الدور االول 66.562 شيماء خضر ايشوع  16
 الدور االول 66.218 اسراء فيصل عبد محمد  17
 الدور االول 66.056 رواء عبدالرزاق عيسى بطرس  18
 الدور االول 65.647 عباس ابراهيم سليمان حسن  19
 الدور االول 65.338 ح الحديثي لميس عدنان نوا 20
 الدور االول 65.111 اواز محمد رشيد احمد  21
 الدور االول 65.084 وعود خزعل حامد النعيمي  22
 الدور االول 64.876 روشن عبدالخالق طاهر سليم  23
 الدور االول 64.358 ريفان زهير عبدالحد اسحق  24
 ر االولالدو 64.316 رواية طارق ياسين قصاب  25
 الدور االول 64.287 محمد فخري خضر حسين  26
 الدور االول 64.275 سالمة خليفة حامد فتحي  27
 الدور االول 64.172 لينا فؤاد يونان فرجو  28
 الدور االول 63.375 فرهاد حسن خلف خديدا  29

 الدور االولنجالء باسم

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

  بكالوريوس: صباحي                                                                                                                                                الشهادة : الدراسة 
  

  :   هـ                            اسم دورة التخرج 1421/ 3/20 م 2000/ 22/6 في 5061:    اريخ االمر الجامعي             رقم وت2000-1999: سنة التخرج 
 الدور الذي تخرج منه  المعدل اسم الطالب ت



 الدور االول 63.265 حسناء يوسف يعقوب خضر  30
 الدور االول 63.225 ي محمد عبدالغني احمد عل 31
 الدور االول 63.205 نشوان مبارك صليوا  32
 الدور االول 63.181 نادية سالم محمد االتروشي  33
 الدور االول 62.81 جنار عباس حسين عثمان  34
 الدور االول 62.578 زهراء عبدالحافظ عبداهللا ابابير  35
 الولالدور ا 62.46 هه وار عدنان محمود خورشيد  36
 الدور االول 62.156 نعم صالح عبدالقادر صالح  37
 الدور االول 61.628 نغم خليل جمعة خدر  38
 الدور االول 61.821 ازهار قاسم يحيى يونس  39
 الدور االول 61.301 رنا طالل محسن العزاوي  40
 الدور االول 60.918 آوناي آمال ماشاء اهللا حسين  41
 الدور االول 60.627 س سمعان رائد بهنام اليا 42
 الدور االول 59.743 رواء مولود سليمان محمد  43
 الدور االول 59.698 رفل عبدالعزيز فارس رجب  44
 الدور االول 59.684 سهى آاظم داؤد رحيل  45
 الدور االول 59.671 اناس يونس ذنون محمد  46
 الدور االول 58.812 باسلة محمد دخيل علي  47
 الدور االول 57.937 سراب عدنان زين العابدين ابراهيم  48
 الدور االول 57.354 محمد غازي شكور يوسف  49
 الدور االول 56.518 زينة فؤاد طه  50

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

 85.74  سرحان ذيبان  1
 الدور االول 79.405 مد سعيد جميل ابتسام مح 2
 الدور االول 79.355 اموشي عبدالقادر محمود عرج  3
 الدور االول 79.24 رنا آمال جياد صالح  4
 الدور االول 76.985 صفاء تاج الدين علي عرب  5
 الدور االول 75.485 ادهم اسماعيل خديدة اسماعيل  6
 ور االولالد 74.5 محمد رافع عبدالعزيز محمد  7
 الدور االول 74.01 جنين اصغر اسماعيل علي  8
 الدور االول 73.865 شيماء ناظم حمودي علي  9

 الدور االول 73.46 احمد عزيز فندي طاهر  10
 الدور االول 72.895 رائد فاضل عبداهللا حرباوي  11
 الدور االول 72.455 بهاء متي روفائيل جبو  12
 الدور االول 72.2 احمدهاشم جميل ابراهيم  13
 الدور االول 71.87 رافع ابراهيم احمد صالح  14
 الدور االول 71.73 ارواء عبدالغني عون محمد  15
 الدور االول 71.37 نورجان عادل محمود احمد  16
 الدور االول 68.19 زياد نافع بهنام لويس  17
 الدور االول 66.54 وفيقة صالح محمد جاسم  18
 الدور االول 65.1 د احمد خلف حمادة محم 19
 الدور االول 64.88 قحطان سالم محمد عبد الطائي 20
 الدور االول 64.07 محمد اسعد طه وسمي  21
 الدور االول 63.54 نوفة محمد مصطفى احمد  22
 الدور االول 63.3 بهيجة خليل عزيز فتاح  23
 الدور االول 63.09 محمد سالم يحيى سكر  24
 الدور االول 62.445 محمد حيدر علي مطر  25
 الدور االول 62.115 خليل ابراهيم احمد عبداهللا  26
 الدور االول 60.785 مسلم محمد ابراهيم عبداهللا  27
 الدور االول 59.955 علي محسن محمد علي حسين  28

 الدور االولجنان قحطان

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

  كالوريوسب: صباحي                                                                                                                                                الشهادة : الدراسة 
  

  :   هـ                            اسم دورة التخرج 1421/ 3/20 م 2000/ 22/6 في 5061:                رقم وتاريخ االمر الجامعي 2000-1999: سنة التخرج 
 الدور الذي تخرج منه  المعدل اسم الطالب ت

  



  



  



  
  

 65ر6906  داود  1
 الدور الثاني 65ر5547 ضحى عبد اهللا حمود النعيمي  2
 الدور الثاني 65ر4486 صدام حسين محمد سلمان  3
 الدور الثاني 62ر3208 محمد ماني سلطان هادي  4
 الدور الثاني 60ر1845 ثامر حمود حسين قاسم  5
 الدور الثاني 59ر3948 زآي محمود مصطفى عباس  6
 الدور الثاني 58ر6653  خليل ابراهيم عبد المحسن  7
 الدور الثاني 58ر0386 عامر محمد امين دخيل  8
 الدور الثاني 57ر9364 عماد محمد علي عبد اهللا  9

  الثانيالدورداؤد طارق

  الفيزياء:آلية التربية                                                                                القسم : ة جامعة الموصل                                 الكلي: الجامعة 
  

  بكالوريوس:                 الشهادة صباحي                                                                                                                                : الدراسة 
  

  :   هـ                            اسم دورة التخرج 1421/ 20/3 م  19/9/2000 في 8010:               رقم وتاريخ االمر الجامعي 2000-1999: سنة التخرج 
 الدور الذي تخرج منه  المعدل اسم الطالب ت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

 65ر06113  ابراهيم الخطيب  1
 الدور الثاني 60ر2435  حسين محمود علي جميل احمد 2
 الدور الثاني 59ر93933 عامر شبطة احمد حسين  3
 الدور الثاني 58ر09319 حسن علي اآبر زينل علي   4
04003 )فرع الحاسبات(فراس عصام جبرائي بولص  5 59ر  الدور الثاني 

 الدور الثانياسماء خليل

  الرياضيات:                                                    القسم آلية التربية                            : جامعة الموصل                                 الكلية : الجامعة 
  

  بكالوريوس: صباحي                                                                                                                                                الشهادة : الدراسة 
  

  :   هـ                            اسم دورة التخرج 1421/ 20/3 م  19/9/2000 في 8010:               رقم وتاريخ االمر الجامعي 2000-1999: تخرج سنة ال
 الدور الذي تخرج منه  المعدل اسم الطالب ت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

 67ر6949  عبوش عداد  1
 الدور الثاني 65ر7907 فلكنار رشيد قادر احمد  2
 الدور الثاني 65ر4930 ارن حلمي خليل واحد  3
 الدور الثاني 64ر4220 فراس طالل نذير مصطفى  4
 الدور الثاني 62ر6359 محمد احسان ياسين احمد  5
 انيالدور الث 62ر1890 نغم حسين محمد خضر  6
 الدور الثاني 62ر0973 عبير هاشم حسين علي  7
 الدور الثاني 61ر5965 بان غانم محمد يحيى  8
 الدور الثاني 61ر5744 سنبل عادل اسماعيل محمد  9

 الدور الثاني 61ر2413 مها خيري محمود داؤد  10
 الدور الثاني 60ر2533 رغد عبد العزي فارس رجب  11
 الدور الثاني 60ر2374 بر عباس رؤؤف عادل قن 12
 الدور الثاني 60ر1946 شهباء غانم امين سعيد  13
 الدور الثاني 59ر9636 الهام ذنون عبد اهللا صالح  14
 الدور الثاني 59ر5951 نورجان شالل صابر حسين  15
 الدور الثاني 59ر0332 بشار عزت محمد يونس  16
 ور الثانيالد 58ر5504 محمود ضياء عبد اهللا حسن  17
 الدور الثاني 55ر9861 موفق ناظم صالح  18

 الدور الثانياحمد محمد

  الكيمياء :آلية التربية                                                                                القسم :              الكلية جامعة الموصل                    : الجامعة 
  

  بكالوريوس:                                    الشهادة صباحي                                                                                                             : الدراسة 
  

  :   هـ                            اسم دورة التخرج 1421/ 20/3 م  19/9/2000 في 8010:               رقم وتاريخ االمر الجامعي 2000-1999: سنة التخرج 
 الدور الذي تخرج منه  المعدل اسم الطالب ت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

 67ر2677  اهللا محمد فتاح  1
 الدور الثاني 66ر4020 نباء سعيد علي سليمان  2
 الدور الثاني 62ر9761 وليد خالد عبد اهللا احمد  3
 الدور الثاني 61ر8210 نو محمد زين العابدين امنه زي 4
 الدور الثاني 61ر3309 ايمن قتيبة زآي طه  5
 الدور الثاني 59ر9073 عثمان عبد العزيز غزال  6
 الدور الثاني 59ر7240 سكينة اسعد صالح  7
 الدور الثاني 59ر6189 صالح عبد اهللا حمد  8
 الدور الثاني 57ر9091 ليث نافع حميد  9

 الدور الثاني 57ر3261 ابراهيم علي غدير  10
 الدور الثاني 57ر2078 عباس قمبر صفر  11
 الدور الثاني 57ر1959 احمد رشيد محمد  12
 الدور الثاني 55ر2195 محمد حسن اسماعيل  13

 الدور الثانيعمر احمد عبد

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

  بكالوريوس: ي                                                                                                                                                الشهادة صباح: الدراسة 
  

  :   هـ                            اسم دورة التخرج 1421/ 20/3 م  19/9/2000 في 8010:               رقم وتاريخ االمر الجامعي 2000-1999: سنة التخرج 
 الدور الذي تخرج منه  المعدل اسم الطالب ت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

 69ر536  عبد الرحمن المشهداني   1
 الدور الثاني 65ر758 محمود محمد خلف  2
 الدور الثاني 64ر01 نوال حمزة ابراهيم  3
 الدور الثاني 63ر919 سلطان سعيد فاضل  4
 الدور الثاني 61ر123 يونس يحيى درويش  5
 الدور الثاني 60ر237 حسان حسون آريت  6
 الدور الثاني 95ر156 عصمت حسن مصطفى  7
 الدور الثاني 57ر483 احمد صالح علي  8

 الدور الثانيفراس حازم

  الجغرافية: التربية                                                                                القسم آلية : جامعة الموصل                                 الكلية : الجامعة 
  

  بكالوريوس:          الشهادة صباحي                                                                                                                                       : الدراسة 
  

  :   هـ                            اسم دورة التخرج 1421/ 20/3 م  19/9/2000 في 8010:               رقم وتاريخ االمر الجامعي 2000-1999: سنة التخرج 
 الدور الذي تخرج منه  المعدل اسم الطالب ت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

 77ر328 خلف جدوع  1
 الدور الثاني 72ر467 مازن قاسم مصطفى  2
 الدور الثاني 71ر915 آوناى جودت مهدي محمد  3
 ر الثانيالدو 67ر615 مسعود شاآر عبد اهللا  4
 الدور الثاني 65ر223 محمد حسين ياسين  5
 الدور الثاني 64ر957 فواز علي محمود  6
 الدور الثاني 64ر718 باسل محمد جبار  7
 الدور الثاني 64ر281 احمد خلف حسن  8
 الدور الثاني 64ر268 عذراء فاخر آاظم  9

 الدور الثاني 63ر913 سوزان عبد اهللا احمد  10
 الدور الثاني 63ر470 ام احمد نعمت اله 11
 الدور الثاني 63ر428 شيماء محمود محمد  12
 الدور الثاني 63ر278 عادل جميل الجبوري 13
 الدور الثاني 62ر912 عبد القادر مشعان حسين  14
 الدور الثاني 61ر975 شيماء عباس اسد  15
 الدور الثاني 61ر027 سيف الدين سعيد الياس  16
 الدور الثاني 58ر406 ياء آامل عزيزض 17
 الدور الثاني 57ر963 تهاني علي تاية  18
 الدور الثاني 57ر840 سراب خضير عبيس 19
 الدور الثاني 56ر886 رياض طاهر قادر  20

 الدور الثانيبشار محمود 

  التاريخ: آلية التربية                                                                                القسم : جامعة الموصل                                 الكلية : الجامعة 
  

  بكالوريوس:                                                                                                                                            الشهادة صباحي     : الدراسة 
  

  :  ـ                            اسم دورة التخرج  ه1421/ 20/3 م  19/9/2000 في 8010:               رقم وتاريخ االمر الجامعي 2000-1999: سنة التخرج 
 الدور الذي تخرج منه  المعدل اسم الطالب ت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

 64رر االمير رفيق  1
 الدور الثاني 62ر25 مد نجم مجيد سندس مح 2
 الدور الثاني 61ر82 عباس صديق خضر  3
 الدور الثاني 61ر61 بشرى ابراهيم محمد  4
 الدور الثاني 61ر56 زينب نجدت محمد  5
 الدور الثاني 61ر30 طارق زيد طعمة  6
 الدور الثاني 60ر96 حسين آنيش عامر  7
 ثانيالدور ال 60ر51 نواف رسول محمد  8
 الدور الثاني 58ر69 نيلكن صالح محمد  9

 الدور الثاني 58ر31 زياد مصطفى حسين  10
 الدور الثاني 57ر84 سلوى محمد امين  11
 الدور الثاني 57ر79 حيدر صبري ظاهر  12
 الدور الثاني 56ر98 اسمهان فؤاد جميل  13
 الدور الثاني 56ر23 وليد شيت خليف  14
 الدور الثاني 54ر36 يخو نواف هاشم ش 15

 الدور الثاني58اشواق عبد 

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

   بكالوريوس:صباحي                                                                                                                                                الشهادة : الدراسة 
  

  :   هـ                            اسم دورة التخرج 1421/ 20/3 م  19/9/2000 في 8010:               رقم وتاريخ االمر الجامعي 2000-1999: سنة التخرج 
 الدور الذي تخرج منه  المعدل اسم الطالب ت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

 65ر587 شياع جبار عيدان  1
 الدور الثاني 63ر433 احمد يونس عزيز 2
 الدور الثاني 62ر404 اينور حسن قاسم  3
 الدور الثاني 61ر823 احسان علي جاسم  4
 الدور الثاني 61ر697 د ذنون اسماء محم 5
 الدور الثاني 61ر234 امنه حسان محمد  6
 الدور الثاني 59ر924 يمامة علي محمد  7
 الدور الثاني 58ر642 سليم رياض سليم  8
 الدور الثاني 58ر586 شيماء غانم محمود  9

 الدور الثاني 58ر559 غيداء عادل محمود صالح  10
 الدور الثاني 57ر927 ل احمد عبد الرزاق مزع 11

 الدور الثانيعواطف 

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

  بكالوريوس:                                                                                                                                  الشهادة صباحي               : الدراسة 
  

  :                     اسم دورة التخرج  هـ         1421/ 20/3 م  19/9/2000 في 8010:               رقم وتاريخ االمر الجامعي 2000-1999: سنة التخرج 
 الدور الذي تخرج منه  المعدل اسم الطالب ت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

 83ر46 المنعم جهاد بهجت  1
 الدور الثاني 78ر006 محمد نعمت احمد  2
 الدور الثاني 77ر51 نشوان يونس ذنون  3
 الدور الثاني 74ر83 حمدون حاتم حمدون  4
 الدور الثاني 70ر51 محمد علي جاسم الطائي  5
 الدور الثاني 69ر1716 محمد حسين علي محمد 6
 الدور الثاني 67ر49 رياض شريف حسين  7
 الدور الثاني 67ر22 يوسف امين حسين  8
 الدور الثاني 65ر43 ياسر ادريس ذنون  9

 الدور الثاني 61ر04 احسان سليمان سرحان  10
 الدور الثاني 60ر8 زي اسماعيل رضوان غا 11
 الدور الثاني 59ر74 جودت محمد مصطفى  12
 الدور الثاني 58ر38 سليمان احمد عبد اهللا  13
 الدور الثاني 58ر15 فواز عبيد محيسن 14
 الدور الثاني 57ر45 عبد الجواد آاظم هاشم  15
 الدور الثاني 55ر15 فاضل طه حسين علي  16

 الدور الثانيمحمد عبد 

علوم القران والتربية االسالمية  :                                     القسم                            آلية التربية            : جامعة الموصل                                 الكلية : الجامعة 
  

  بكالوريوس:       الشهادة                                                                                                                                    صباحي   : الدراسة 
  

  :        اسم دورة التخرج                     هـ 1421/ 20/3  م 19/9/2000 في 8010:               رقم وتاريخ االمر الجامعي 2000-1999: سنة التخرج 
 الدور الذي تخرج منه  المعدل اسم الطالب ت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

 الدور الثاني 64ر235  ذنون يونس  1
 الدور الثاني 58ر88 ايناس احمد فارس يونس  2

ايمان ابراهيم

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

  بكالوريوس:       الشهادة                                                                                   صباحي                                                    : الدراسة 
  

  :        اسم دورة التخرج    هـ                  1421/ 20/3  م 19/9/2000 في 8010:               رقم وتاريخ االمر الجامعي 2000-1999: سنة التخرج 
 الدور الذي تخرج منه  المعدل سم الطالبا ت

  
  
  
  
  
  
  


