
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  اللغة االنكليزية :التربية األساسية                 القسم :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  

  
   بكالوريوس:الشهادة                 صباحي                                                                   : الدراسة 

  
  ١٩٩٨   / ١٠ / ١في ) ٥١٥ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ١٩٩٨ – ١٩٩٧ :ة التخرج سن

  
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول ٩٠٫٨٩٣ داليا فرج عزيز ١
 األول ٨٦٫٦٣٣ خلود وعد عبد اهللا ٢
 األول ٨٦٫٥٨٩ ريم حازم حازم ٣
 األول ٨٥٫٢٣٩ أزهار إبراهيم صالح ٤
 األول ٨٥٫١٤٤ رواء بيو سلو ٥
 األول ٨٤٫٠٠٦ زينة اآرم مصطفى ٦
 األول ٨٢٫٠٤٨ نجالء رمزي محمد ٧
 األول ٨١٫٣٨١ أنوار صالح حاجم ٨
 األول ٨٠٫٤٥٥ ندى عبد االحد إسحاق ٩
 األول ٨٠٫١٧٣ ناجي سند أرشيد١٠
 األول ٧٩٫٧٣٢ نهاية شكور خورشيد١١
 األول ٧٩٫٢٢٧ صبا مهند محمد١٢
 األول ٧٩٫٠٩٩ تسواهم مؤيد اسماعيل١٣
 األول ٧٩٫٠٤٤ امامة حازم عبد اهللا١٤
 األول ٧٨٫٠٠٣ هناء ريحان هادي١٥
 األول ٧٧٫٥٦٩ نهرين خوشا انويا١٦
 األول ٧٧٫٤٣٩ امل بشير يونس١٧
 األول ٧٥٫٨١٧ ميادة محمود يونس١٨
 األول ٧٥٫٠٥٠ ميدة سالم حسينح١٩
 األول ٧٤٫٦٦٥ نهلة آمال مصطفى٢٠
 األول ٧٣٫٨٥٥ محمد خلف جابر٢١
 األول ٧٣٫٦٠٢ فالح جاسم خلف٢٢
 األول ٧٣٫٤٢٢ رنا اآرم محمد علي٢٣
 األول ٧٢٫٩٤٠ ازهار عبد الواحد عمران٢٤
 األول ٧٢٫٧١٢ الماس عز الدين نوري٢٥
 األول ٧١٫٦٩٩ نجاة علي صدام٢٦
 األول ٧١٫٥٠١ بان صباح الدين محي الدين٢٧
 األول ٧١٫١٢٤ تغريد محيبس نعمة٢٨
 األول ٧٠٫٤٩٦ جيهان معد صالح٢٩
 األول ٧٠٫٢٠٤ لينا جليل محمد٣٠
 األول ٧٠٫٠٧٦ آولسار حسين ابراهيم٣١
 األول ٦٩٫٩٦٢ ثناء عاطف ذياب٣٢
 األول ٦٦٫٩١٦ محمد فائز عبد اهللا٣٣
 األول ٦٥٫٣٤٦ احمد ابراهيم احمد٣٤
 األول ٦٤٫١٦٦ شقارء جمال آوبنص٣٥
 األول ٦٢٫٨٦٣ نهاية جمال عبد القادر٣٦
 األول ٦١٫٢٧٦ عبير رسول دلي٣٧

  
  
  
  
  
  
  



  رياضية التربية ال:التربية األساسية                 القسم :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

   بكالوريوس:الشهادة                 صباحي                                                                   : الدراسة 
  

  ١٩٩٨   / ١٠ / ١في ) ٥١٥ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ١٩٩٨ – ١٩٩٧ :سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  لطالب الثالثياسم ا  ت
 األول ٧٢٫٥٩٠ جوني صليوة نعمو ١
 األول ٧٢٫٣١٥ خالدة بهنام بطرس ٢
 األول ٧٢٫١٠٨ حكيم عمران طاهر ٣
 األول ٧١٫٠٨٦ فيصل خليل ابراهيم ٤
 األول ٧٠٫٨٩٣ محسن محمد عباس ٥
 األول ٧٠٫٣٩٠ مهند فوزي عبد ٦
 األول ٧٠٫٢٢٥ ضياء سلمان داؤد ٧
 األول ٦٩٫٩٨٣ نذير سالم جاسم ٨
 األول ٦٨٫٩٨٣ شهيد آريم عزو ٩
 األول ٦٨٫٨٥٠ عبد المحسن رشيد١٠
 األول ٦٨٫٤٦٦ معتصم طالل عبد اهللا١١
 األول ٦٧٫٠٠٩ احمد قاسم محمد١٢
 األول ٦٥٫٩٣٩ طالب زينل حسين ١٣
 األول ٦٣٫٦٣٢ جيتين رؤوف محمود١٤
 األول ٦٢٫٧٨٨ مدرضوان غانم مح١٥
 األول ٦٢٫٢٨٣ محمد قادر آرم١٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  العلوم االجتماعية:التربية األساسية                 القسم :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

   بكالوريوس:الشهادة                                  صباحي                                                  : الدراسة 
  

  ١٩٩٨   / ١٠ / ١في ) ٥١٥ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ١٩٩٨ – ١٩٩٧ :سنة التخرج 
  

  
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول ٩٠٫٧٤٠ داليا فاروق عبد الكريم ١
 األول ٩٠٫٤٠٣ روعة بهاء الدين محمد ٢
 األول ٨٤٫١٩٥ آرم عبد االله ٣
 األول ٨٣٫٥٣٢ اياد جمجوم موسى ٤
 األول ٨٣٫٤٤٢ سناء عبد الصاحب ٥
 األول ٨٢٫٩٣٠ هبة عبد اهللا محمد ٦
 األول ٨١٫٨٩٩ فاخر ميخائيل حنا ٧
 األول ٧٩٫٦٢٠ سمير موفق يونس ٨
 األول ٧٩٫٣٧١ زينة آورباي ايشو ٩
 األول ٧٩٫١٢٦ عز الدين عبد الفتاح١٠
 األول ٧٨٫٢٥١ الجمعي بن ساسي١١
 األول ٧٧٫٩٦٤ ضوبن الروبعي١٢
 األول ٧٧٫٩٦٤ ايناس محمود احمد١٣
 األول ٧٦٫١٢٦ اسماء ادريس حسين١٤
 األول ٧٦٫١٠٤ ايمان هاشم ايدام١٥
 األول ٧٤٫٩٧٠ الطيب بن عمر علي١٦
 األول ٧٤٫٦٢٧ ين ياسين مجد اهللاتحس١٧
 األول ٧٣٫٦١٢ غسان شمعون صليوة١٨
 األول ٧٣٫٤٧١ اسراء فاخر آاظم١٩
 األول ٧٣٫٦٠٢ فردوس علي محمد٢٠
 األول ٧٣٫٢٠٥ آرم عبد الرحمن حميد٢١
 األول ٧٢٫٣٧٣ امل محمد علي٢٢
 األول ٧١٫٠٧٢ فداء يعقوب ناصر٢٣
 األول ٧٠٫٧٩٨ االء مهدي جمعة٢٤
 األول ٧٠٫٧٩٥ منى مؤيد عارف٢٥
 األول ٧٠٫٦٨٥ خالدة رزاق فجيل٢٦
 األول ٧٠٫٦٢٧ نورآان يلداز محمد٢٧
 األول ٧٠٫٤١٥ عماد متي خضر٢٨
 األول ٧٠٫٢١٧ رياض احمد شهاب٢٩
 األول ٦٩٫٧٩٤ سهام مبدر هول٣٠
 األول ٦٩٫٦٢٧ عايدة عاصي علي٣١
 األول ٦٩٫٢٧٢ سمير ربحان خزعل٣٢
 األول ٦٩٫٠٥١ اقبال آاظم جابر٣٣
 األول ٦٨٫٩٨٣ اسماء مصطفى خلف٣٤
 األول ٦٨٫٨٢٢ اآرم رمضان صالح٣٥
 األول ٦٨٫٧٩٣ سنان يوسف جوامير٣٦
 األول ٦٨٫٥٧٩ حمد خلف حمود٣٧
 األول ٦٦٫٦٧٤ نجاح آاظم٣٨
 األول ٦٣٫٤٢١ ياس عبد الخضر٣٩

  
  
  
  
  
  



   العلـــــــــــــوم:التربية األساسية                 القسم :  الكلية                             الموصل    : الجامعة  
  

   بكالوريوس:الشهادة                 صباحي                                                                   : الدراسة 
  

  ١٩٩٨   / ١٠ / ١في ) ٥١٥ (المرقم الجامعي األمربموجب : األمر الجامعي رقم  وتاريخ  ١٩٩٨ – ١٩٩٧ :سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول ٩٥٫٧٤٢ محمد جاسم عبد االمير ١
 األول ٨٧٫٣٢٤ انتصار عبد السادة سلمان ٢
 األول ٨٠٫٤٤٩ لقاء يوسف نوح ٣
 األول ٨٠٫٠٥٦ اوياخالص ذنون حي ٤
 األول ٧٩٫٩٥٥ االء حميد نعمة ٥
 األول ٧٩٫٧٥٨ وصف مهدي يونس ٦
 األول ٧٩٫١١٣ سوسن هادي مهدي ٧
 األول ٧٨٫٨٧١ امينة حسين عبد الرحمن ٨
 األول ٧٨٫٣٩٧ فاتن شكر محمود ٩
 األول ٧٨٫١١٤ اسامة محمد ربيع١٠
 األول ٧٧٫٦٢٣ ايمان آاظم محمد١١
 األول ٧٧٫٢٧٢ ي جمعةهيثم مهد١٢
 األول ٧٧٫١٥٢ قنبر علي محمد١٣
 األول ٧٧٫١٤١ رزيقة محسن عودة١٤
 األول ٧٥٫٧٥٤ احالم نوري مجيد١٥
 األول ٧٥٫٥٩٢ نجالء نور عبد١٦
 األول ٧٥٫٥٥٥ هالة عباس رضا١٧
 األول ٧٤٫٤٥٦ خالدة يوسف حمو١٨
 األول ٧٣٫٩٢٨ نورشان مصطفى صديق١٩
 األول ٧٣٫٧٣٦  ياسين تمرنازدار٢٠
 األول ٧٢٫٦٦٤ نهاية شاآر منذر٢١
 األول ٧١٫٩٩٢ انمار زهير صالح٢٢
 األول ٧١٫٩٦٨ نبيل عبد الكريم ٢٣
 األول ٧١٫٨٦٤ رواء حسن حمدان٢٤
 األول ٧١٫٧٧٣ رجاء عباس عطية٢٥
 األول ٧٠٫٨٩٠ خولة آمال عثمان ٢٦
 األول ٦٩٫٣٧٢ سعاد آريم جليب٢٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   اللغة العربية:التربية األساسية                 القسم :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

   بكالوريوس:الشهادة                 صباحي                                                                   : الدراسة 
  

  ١٩٩٨   / ١٠ / ١في ) ٥١٥ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ١٩٩٨ – ١٩٩٧ :رج سنة التخ
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول ٩٠٫٣٤٤ زينة طه حسون ١
 األول ٨٥٫١٢٢ االء مظفر محمود ٢
 األول ٨٥٫٠٥٠ فادية مهدي صالح ٣
 األول ٨٤٫٤٧٤ جمال خضر خلف ٤
 األول ٨٣٫٧٤٧ راوية يوسف ٥
 األول ٧٩٫٦٩٨ زينب صالح الدين ٦
 األول ٧٩٫٦٩٨ مؤمنة محمود احمد ٧
 األول ٧٨٫٣٩٠ حنان مجيد حسن ٨
 األول ٧٧٫٩٠٢ محمد الطاهر بن عمار ٩
 األول ٧٧٫٧٦٧ احمد جلعو ذياب١٠
 األول ٧٧٫٠٢٥ بشير مصلح١١
 األول ٧٥٫٩٢٦ دو محمدمحمد عب١٢
 األول ٧٤٫٧٧٤ سفانة محمد عطا اهللا١٣
 األول ٧٤٫٢٠٢ احمد حسين دوالب١٤
 األول ٧٤٫١٠١ رجاء امين مصطفى١٥
 األول ٧٣٫٨١١ نداء اشرف رحيم١٦
 األول ٧٣٫٧٥١ اآرم مصطفى علو١٧
 األول ٧٣٫٤٧٦ علية محمد عبيد١٨
 األول ٧٢٫٦٢٥ بيار رسمي١٩
 األول ٧٢٫٤١٠  حميد مناويسهيلة٢٠
 األول ٧١٫٣٨١ ثائرة جمال عثمان٢١
 األول ٧١٫٢٦٩ سعاد ابراهيم محمد٢٢
 األول ٧٠٫٨٣٥ ميسر علي هالل٢٣
 األول ٧٠٫٤٤٦ باسم علي جياد٢٤
 األول ٧٠٫٠٢٠ سحر محيبس نعمة٢٥
 األول ٦٩٫٤٩٥ عمار نافع غانم٢٦
 األول ٦٩٫٣٦٨ زينب حميد عبد٢٧
 األول ٦٩٫٣٥٨ وال يوسف حسنن٢٨
 األول ٦٩٫١٢٤ عبد المنعم جاسم محمد٢٩
 األول ٦٨٫٨٢٧ جمال سبع محمد٣٠
 األول ٦٨٫٨٢٠ محمود خلف عبد٣١
 األول ٦٨٫٥٤٠ حنان عبد الوهاب محمد٣٢
 األول ٦٧٫٥٦٦ محمد توفيق شاآر٣٣
 األول ٦٦٫٠٦٣ رجاء محمد حلو٣٤
 ولاأل ٦٥٫١٦٥ عادل حسين عباس٣٥
 األول ٦٤٫١٩٤ دوزآان رفعت بهجت٣٦
 األول ٦٢٫٦٩٦ منال جاسم محمد٣٧
 األول ٦٠٫٥٠٨ اسراء خليل عليوي٣٨

  
  
  
  

  
 


