
  
  
  

  
  
  
  
  
  



  التربية الرياضية :التربية األساسية                 القسم :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

   بكالوريوس:الشهادة                 صباحي                                                                   : الدراسة 
  

  ٢٠٠٢   / ٧ / ١في ) ٥٦٢٠ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٢ – ٢٠٠١ :ج سنة التخر
  

  
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول ٧٩٫٨١٢  اشرف ممتاز يونس  ١
 األول ٧٨٫٧٠٤ أرآان محمود مجيد حسام  ٢
 األول ٧٤٫٠٥٩ مروان حازم محمد  ٣
 األول ٧٢٫٤٠٣ عمر مازن عبد الكريم  ٤
 األول ٧٠٫٩٣٠ صالح ياسين عبد اهللا  ٥
 األول ٧٠٫٦٢٧ صدام حسين جلعوط حسن  ٦
 األول ٦٧٫٠١٠محمود عباس صالح مصطفى  ٧

  
  

  التربية اإلسالمية:القسم التربية األساسية                 :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

   بكالوريوس:الشهادة                 صباحي                                                                   : الدراسة 
  

  ٢٠٠٢   / ٧ / ١في ) ٥٦٢٠ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٢ – ٢٠٠١ :سنة التخرج 
  

  
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول ٦٨٫٩٠٩  حسام طارق حازم ١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   االجتماعيات:التربية األساسية                 القسم :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  



   بكالوريوس:الشهادة                                                                    صباحي                : الدراسة 
  

  ٢٠٠٢   / ٧ / ١في ) ٥٦٢٠ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٢ – ٢٠٠١ :سنة التخرج 
  

  
  نهالدور الذي تخرج م  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول ٨٠٫٦٢٣  مريم حسين مجيد ١
 األول ٨٠٫٤٤٧ ندوة احمد فتحي ٢
 األول ٧٧٫٥٢٣ محمد حلف حسن ٣
 األول ٧٧٫١٢٠ صفاء سالم سعيد ٤
 األول ٧٦٫٤٧١ شيماء غانم طه ٥
 األول ٧٦٫١٤٠ معاذ عواد سلطان ٦
 األول ٧٥٫٧٠٢ علي عبد الهادي شكر ٧
 األول ٧٤٫٥٣١  نهاية دحام حبو ٨
 األول ٧٤٫٣٩٤  سرمد محمد هاشم ٩
 األول ٧٣٫٧٠٢   ملك محمدكلنوص١٠
 األول ٧٢٫٥٥٥  سندس خضر مارزينا١١
 األول ٧٢٫١٠٨  جعفر علي حسين١٢
 األول ٧١٫٨٣٣  سعد مصطفى علي١٣
 األول ٧١٫١٠٣  سهاد طارق حمودي١٤
 األول ٦٩٫٢٩٣  وفاء هادي احمد١٥
 لاألو ٦٨٫٨١٣  مازن عبد اإلله حميد١٦
 األول ٦٨٫٥٢٣  ماهدة عبد الخالق نافع١٧
 األول ٦٧٫٣٩٩  عمار مارزينا خضر١٨
 األول ٦٧٫٠٨٤  محمد عبد الوهاب جبر١٩
 األول ٦٦٫٩٩٠  طارق طاهر مجيد٢٠
 األول ٦٦٫٩٧٨  نعم خمو جبو٢١
 األول ٦٦٫٨٧٢  صفوان فاضل حسين٢٢
 األول ٦٦٫٤٥٠  هند احمد عباس٢٣
 األول ٦٤٫٨٨٣  روني افريم متي٢٤

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   اللغة العربية:التربية األساسية                 القسم :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

  الوريوس بك:الشهادة                 صباحي                                                                   : الدراسة 



  
  ٢٠٠٢   / ٧ / ١في ) ٥٦٢٠ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٢ – ٢٠٠١ :سنة التخرج 

  
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول ٨٦٫٧٢١  حال عبد الفتاح سعيد ١
 األول ٨٢٫٨٤٠ لقمان ادريس احمد ٢
 األول ٨٢٫٢٣٦  جابر عبد اللطيفسلوى ٣
 األول ٨٢٫٠٨١ أطياف عقيل محسن ٤
 األول ٨١٫٩٤٢ فراس هاشم ادريس ٥
 األول ٨٠٫١٣٥ مفاز مؤيد نجم  ٦
 األول ٧٨٫٩١٧ علي ناظم أمين ٧
 األول ٧٧٫٧٤٣  ميسر حميد إبراهيم ٨
 األول ٧٧٫٦٩٠  خالد محمود جرجيس ٩
 األول ٧٧٫٠٧١  عيدان ياسين حسين١٠
 األول ٧٦٫٧٩٥  عبير سالم يحيى١١
 األول ٧٦٫٥٩٤  حامد نهير طبير١٢
 األول ٧٥٫٩٧٩  سلوى جليل إبراهيم١٣
 األول ٧٥٫٢٦٨  مصعب هاشم محمد١٤
 األول ٧٤٫٩٠٦  آيستان عبد اهللا سعدي١٥
 األول ٧٤٫٤٦٤  جواد احمد علي١٦
 األول ٧٤٫١٩٠  ورقاء خيري مجيد١٧
 األول ٧٣٫٥١١  رائد زآي عبد اهللا١٨
 األول ٧٢٫٧٨٣  غفران آسار رمضان١٩
 األول ٧٢٫٥٤٤  سيونج خليل غائب٢٠
 األول ٧٢٫٢٣٧  احمد طه خلف٢١
 األول ٧٢٫١٧٤  مروان نوري محمود٢٢
 األول ٧٢٫٠٥٢  وفاء خالد إسماعيل٢٣
 األول ٧١٫٦٢٧  إخالص إبراهيم محمد٢٤
 األول ٧١٫٦٠٣  شيماء سليمان خضير٢٥
 األول ٧٠٫٨٨٠   محمود ياسينمحمد٢٦
 األول ٧٠٫٣٢٨  ياسر جميل طه٢٧
 األول ٦٩٫٤٢٤  فالح صالح حسين٢٨
 األول ٦٩٫٣٩٧  فرحان عبد اهللا فتحي٢٩
 األول ٦٨٫٨٧٦  شيالنة حمه شين٣٠
 األول ٦٨٫٨٦٦  أرآان علي آاطع٣١
 األول ٦٨٫٧٣٩  عماد عبد الرحمن٣٢
 ولاأل ٦٧٫٨٧٤  نجاة صدر الدين احمد٣٣
 األول ٦٧٫٧٠٣  حيدر علي اصغر٣٤
 األول ٦٧٫٦٦٩  خالد عاصي علي٣٥
 األول ٦٧٫٥٧٥  سوسن عبد الوهاب احمد٣٦
 األول ٦٦٫٩٥٠  منال نوري احمد٣٧
 األول ٦٦٫٦٦٦  سوزان طيب محي الدين٣٨
 األول ٦٦٫٤١٠  ثامر زهير خليل٣٩
 األول ٦٥٫٨٩٠  إيمان نجاة مصطفى٤٠

 
 
 
 
 

   اللغة االنكليزيــة:التربية األساسية                 القسم :  الكلية                لموصل                 ا: الجامعة  
  

   بكالوريوس:الشهادة                 صباحي                                                                   : الدراسة 
  



  ٢٠٠٢   / ٧ / ١في ) ٥٦٢٠ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٢ – ٢٠٠١ :سنة التخرج 
  

  
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول ٨٤٫٣٢١  يسرى علي حسين ١
 األول ٨٤٫١٦٥ إسراء نذير سعيد ٢
 األول ٨٢٫٣٢٠ أمير سليمان صالح ٣
 األول ٨٠٫٠٣٢ محمدانتصار خميس  ٤
 األول ٧٨٫٤٨٤ سجى عصام محمد ٥
 األول ٧٧٫٢٢١ نغم محمد صبحي ٦
 األول ٧٧٫١١٣ عالء عايد حسين ٧
 األول ٧٥٫٣١٩  مهدي آريم خليل ٨
 األول ٧٤٫٨٠٧  أحكام لقمان جاسم ٩
 األول ٧٣٫٦٣٢  احمد عمران جاسم١٠
 األول ٧٢٫٩٧٤  زيادة احمد إبراهيم١١
 األول ٧٢٫٠٩٧   احمدعماد الياس١٢
 األول ٧١٫٤٤٧  صدام شكر مصطفى١٣
 األول ٧١٫١٨٢  خلف عكيل عباس١٤
 األول ٧٠٫٩٣٩  شيماء الياس عبد اهللا١٥
 األول ٧٠٫٨٧٣  خالدة محمد علي١٦
 األول ٧٠٫٧٠٠  إسراء يوني يحيى١٧
 األول ٧٠٫٦٣١  تارا علي احمد١٨
 األول ٧٠٫٢٢٢  ايفا روآسي بطرس١٩
 األول ٦٩٫٩٤٦  ى علي سعيدمثن٢٠
 األول ٦٩٫٩٢١  هدى عباس عبد اهللا٢١
 األول ٦٩٫٨٠٠  سعيد صبري علي٢٢
 األول ٦٩٫٤٤٦  اشرف حلمي احمد٢٣
  األول ٦٩٫٢٠٨  أفنان عبد يوسف٢٤
 األول ٦٨٫٩٥٠  شيماء محمد جاسم٢٥
 األول ٦٨٫٧٢١  متعب عبد الكريم محمد٢٦
 لاألو ٦٨٫٧٠١  غالي نعيمة دحام٢٧
 األول ٦٧٫٢٠٨  شيماء آمال يونس٢٨
 األول ٦٣٫٤٧٣  انمار آورآيس يوسف٢٩

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  



   اللغة االنكليزيــة:  القسم    التربية األساسية               :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

   بكالوريوس:الشهادة                                                                 صباحي                       : الدراسة 
  

    ٢٠٠٢   / ٩ / ٢٨في ) ١٠٨٨٨ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٢ – ٢٠٠١ :سنة التخرج 
  

  
  هالدور الذي تخرج من  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني ٧٤٫٨٩٢  وعد حسين علي ١
 الثاني ٦٨٫٧٧٤ محمد محمود عيد ٢
 الثاني ٦٧٫٣٥٧ منى جاسم محمد ٣
 الثاني ٦٦٫٥٥٧  شيماء احمد حسين ٤

 
  

  التربية الرياضية :  القسم    التربية األساسية               :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

   بكالوريوس:الشهادة                     صباحي                                                                   : اسة الدر
  

    ٢٠٠٢   / ٩ / ٢٨في ) ١٠٨٨٨ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٢ – ٢٠٠١ :سنة التخرج 
  

  
  الدور الذي تخرج منه  المعدل   الثالثياسم الطالب  ت
 الثاني ٧٢٫٤٢١  احمد سعيد احمد ١
 الثاني ٦٥٫٧٦٨ أياد سعدون توفيق ٢
 الثاني ٦٥٫٧٥٢ احمد يوسف خلف ٣
 الثاني ٦٥٫٢٥٩  هاشم علي محمد ٤
  الثاني ٥٩٫٦٤٤  عبد الوهاب نواف خلف ٥

 
 
  

عربية اللغة ال : القسم        التربية األساسية               : لكلية  ا               الموصل                 : الجامعة  
  التربية الرياضية

  
   بكالوريوس:الشهادة                       صباحي                                                                   : الدراسة 

  
    ٢٠٠٢   / ٩ / ٢٨في ) ١٠٨٨٨ (المرقم الجامعي األمربموجب : لجامعي رقم  وتاريخ األمر ا ٢٠٠٢ – ٢٠٠١ :سنة التخرج 

  
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني ٨٤٫٢٥٨  وليد خالد محيميد ١
 الثاني ٦٧٫٧٧٣ نزار يوسف عبد الرحمن ٢
 الثاني ٦٧٫٧٤٠ ادريس عبد الرحمن مجيد ٣
  الثاني ٦٥٫٣٦٤  معالء شريف آاظ ٤

  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

   العلــــــــــــوم: القسم        التربية األساسية               :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

   بكالوريوس:الشهادة                       صباحي                                                                   : الدراسة 
  

    ٢٠٠٢   / ٩ / ٢٨في ) ١٠٨٨٨ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٢ – ٢٠٠١ :سنة التخرج 
  

  
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني ٦٧٫٥٠٩  محمود حسن خلف ١

 
 

  االجتماعيات: القسم        التربية األساسية               :  الكلية                        الموصل         : الجامعة  
  التربية الرياضية

  
   بكالوريوس:الشهادة                       صباحي                                                                   : الدراسة 

  
    ٢٠٠٢   / ٩ / ٢٨في ) ١٠٨٨٨ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٢ – ٢٠٠١ :سنة التخرج 

  
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني ٧٢٫٣٢٨  بشار سلطان هادي ١
 الثاني ٧١٫٥٧٥ فالح حسن حميد ٢
 الثاني ٦٩٫٧٠٥ زبير حمزة جاسم ٣
  الثاني ٦٨٫٩٦٩  نواف خليلأمير  ٤
 الثاني ٦٨٫٦١٨  عمار محمد صالح ٥
 الثاني ٦٦٫٢٦٦  حسين هاشم علي ٦
 الثاني ٦٦٫٢٦٣  نشوان يونس ذنون ٧
 الثاني ٦٥٫٧٥١  محمد فخر الدين محمد ٨
 الثاني ٦٥٫٧٣٢  صادق سرحان عواد ٩
 الثاني ٦٢٫٥٠٦  مالك فائز محمد١٠

  


