
  

  
  
  
  
  



  التربية اإلسالمية:التربية األساسية                 القسم :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

   بكالوريوس:الشهادة                 صباحي                                                                   : الدراسة 
  

   ١٩٩٧   / ٦ / ٢٩في ) ٣٢٠ (المرقم الجامعي األمربموجب  :رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ١٩٩٦/١٩٩٧: سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول ٩١٫٠٦٨ راهيم عزيزامل إب ١
 األول ٨٧٫٣٩٠ حميد عبد الهادي خلف ٢
 األول ٨٦٫٠٤٣ ندى لقمان محمد ٣
 األول ٨٥٫٧٢٣ حسنلبنى يوسف  ٤
 األول ٨٤٫٢٥٥ علياء فيصل محمد ٥
 األول ٨٣٫٧١٧ نور إسماعيل إبراهيم ٦
 األول ٨٣٫٦٠٧ منى خليل إبراهيم ٧
 األول ٨٠٫٢٥٢ سبهاا يونس مجيد ٨
 األول ٧٨٫٤٩٩ لحمد حازم عيدان ٩
 األول ٧٨٫٣٦٦ عباس خضر رشان١٠
 األول ٧٨٫١٤٩ إنعام محمد شريف١١
 األول ٧٧٫٣٠١ مجيد عبد االميرإخالص ١٢
 األول ٧٥٫٨٤٣ عصام خالد محمد١٣
 األول ٧٥٫٥٨٣ عمر مروان سلطان١٤
 األول ٧٥٫٢٥١ شيماء خلف محمد١٥
 األول ٧٥٫٠١١ سعد حاجي توفيق١٦
 األول ٧٤٫٠٢٨ رياض قاسم محمد١٧
 األول ٧٣٫٤٥٧ سهام عودة سلمان١٨
 األول ٧٣٫٢٠٩ وصال علي صالح١٩
 األول ٧٢٫٢١٥ محمد مظفر محمود٢٠
 األول ٧١٫٥٦٦ سبهان بنيان محمد٢١
 األول ٧٠٫٩١٤ عبد الكريم احمد عطية٢٢
 األول ٧٠٫٤١٩ قيصر يةنس عبد القادر٢٣
 األول ٦٨٫٨٣٣ جعفر عبد الحسين موسى٢٤
 األول ٦٧٫٣١٧ طارق وليد سهيل٢٥
 األول ٦٦٫٥٥٥ صباح حسين دحام٢٦
 األول ٦٦٫٢٢٩ حسين حسنعبد اهللا ٢٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   اللغة االنكليزية:التربية األساسية                 القسم :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

   بكالوريوس:شهادة ال                صباحي                                                                   : الدراسة 
  

   ١٩٩٧   / ٦ / ٢٩في ) ٣٢٠ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ١٩٩٦/١٩٩٧: سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول ٩٠٫٠٧١ رباب حمزة ولي ١
 األول ٨٨٫٥٠٨ هالة عبد االله محمد ٢
 األول ٨٨٫٤٤٦ دعبير مؤيد محمو ٣
 األول ٨٥٫٩٣٥ رنا فوزي يونان ٤
 األول ٨٣٫١٦٥ عبد الوهاب فخري محمد ٥
 األول ٨٢٫٤١٥ فاتن سالم عبد الرزاف ٦
 األول ٨٢٫١٠٣ سهى سهيد بيببو ٧
 األول ٨١٫٤١٣ زهراء بيث أمين ٨
 األول ٨٠٫٩٤٣ مروان رمضان عبد اهللا ٩
 األول ٧٩٫٠٦٨ الحان احمد زينو١٠
 األول ٧٨٫٧٣٢ صبيحة جبار بنيان١١
 األول ٧٨٫٣٠٥ أياد يعقوب شمعون١٢
 األول ٧٧٫٥٥٠ إسراء محمد إبراهيم١٣
 األول ٧٧٫٢٥١ نجالء محمد خليل١٤
 األول ٧٦٫٨١٦ خالدة خليل عبد القادر١٥
 األول ٧٦٫٢٥٤ ناهدة عبد النبي محمد١٦
 األول ٧٥٫٤١٣ إخالص بكر أمين١٧
 األول ٧٤٫٥١٣ جبار عبد اهللارعد عبد ال١٨
 األول ٧٣٫٩٤٥ آولينار محمد حسين١٩
 األول ٧٣٫٤٠٤ أنغام يونس احمد٢٠
 األول ٧٢٫٣٤٠ نيروان صباح نادر٢١
 األول ٦٩٫٦٦٣ سيناء حسين تقي٢٢
 األول ٦٧٫٨٢٨ حمزة ابرهيم محمد٢٣
 األول ٦٧٫٦٧٦ ابتسام جبار بدن٢٤
 ولاأل ٦٧٫٧١٧ احد براك آاظم٢٥
 األول ٦٦٫٨٠٤ مريم ياسين خضر٢٦
 األول ٦٦٫٧٤٠ سوزان جالل عبد الرحمن ٢٧
 األول ٦٥٫٠٨١ دجلة حسين علي٢٨
 األول ٦٤٫٥٦١ علي نجاح خضير٢٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  تماعيات االج:التربية األساسية                 القسم :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

   بكالوريوس:الشهادة                 صباحي                                                                   : الدراسة 
  

   ١٩٩٧   / ٦ / ٢٩في ) ٣٢٠ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ١٩٩٦/١٩٩٧: سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول ٨٤٫٦١٣ زائدة محمد صالح ١
 األول ٨٢٫٩٩٩ بشرى احمد درويش ٢
 األول ٦٣٥. ٨١ نهاية قاسم مهدي ٣
 األول ٧٩٫٧٣٣ صهيب محمد جاسم ٤
 األول ٧٩٫٣٩٧ عزة عبد الكريم يحيى ٥
 األول ٧٧٫٥٤٠ أنوار أآرم رفو ٦
 األول ٧٦٫٣٧٤ زينة بولص أندريا ٧
 األول ٧٤٫٦٢١ وسام رفو بولص ٨
 األول ٧٤٫١١٧ ميسر جمال محمد ٩
 األول ٧٢٫٩٥٠ إلهام يوسف عبد الحسن١٠
 األول ٧٢٫٣٠٣ شيماء محمد صبحي١١
 األول ٧٢٫١٠٠ جنبوت مصطفى درويش١٢
 األول ٧١٫٧٠٢ سراب مهدي اسماعيل١٣
 األول ٧١٫٤٥٨ خالدة شنشول رآبان١٤
 األول ٧١٫٣٦٢ إبتهال صبري نعمة١٥
 األول ٧١٫٢٥٠ إخالص آريم خلف١٦
 األول ٧٠٫٩٨٨ زينة بشير حمدي١٧
 األول ٧٠٫٥٢٢ فادي ابلحد عزيز١٨
 األول ٧٠٫١٨٨ ماجد سعيد أنطوان١٩
 األول ٧٠٫١١٢ جنان هادي عبد السادة٢٠
 األول ٦٩٫٦٧٩ سراب نوري ابراهيم٢١
 األول ٦٨٫٩٠٦ ايمان طارق علي٢٢
 األول ٦٨٫٨٤٣ فل نايف محسننو٢٣
 األول ٦٨٫٧٢٠ فارس سعيد حبيب٢٤
 األول ٦٨٫٤٢٦ موفق عكلة خلف٢٥
 األول ٦٨٫٣٣٣ رحيمة آاظم عبد اهللا٢٦
 األول ٦٨٫٢٩٧ انوار عبد الحسن نادر٢٧
 األول ٦٧٫٩٥٣ فراس عزيز إبراهيم٢٨
 األول ٦٧٫٨٩٣ نوال جواد آاظم٢٩
 األول ٦٧٫٨٢٢ هيام ساجد سلمان٣٠
 األول ٦٧٫٧٠٤ طليعة عبد الرحمن حميد٣١
 األول ٦٧٫٠٦٤ حسام احمد راتب٣٢
 األول ٦٦٫٦٩١ هديل يعقوب يوسف٣٣
 األول ٦٦٫٥٤٢ خالدة احمد ابراهيم٣٤
 األول ٦٥٫٩٩٣ صالح محمد سلطان٣٥
 األول ٦٣٫٧٠١ اسراء عبد الحسين حسن٣٦

  
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
  
  
  
 



  التربية اإلسالمية:التربية األساسية                 القسم :  الكلية                              الموصل   : الجامعة  
  

   بكالوريوس:الشهادة                 صباحي                                                                   : الدراسة 
  

   ١٩٩٧   / ١٠ / ١في ) ٧١٥ (المرقم الجامعي األمربموجب : مر الجامعي رقم  وتاريخ األ ١٩٩٦/١٩٩٧: سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
١  الثاني ٦٥٫٠٣٨ احمد محمد شيت  

  
  

  لغة االنكليزية ال:التربية األساسية                 القسم :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

   بكالوريوس:الشهادة                 صباحي                                                                   : الدراسة 
  

   ١٩٩٧   / ١٠ / ١في ) ٧١٥ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ١٩٩٦/١٩٩٧: سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  ثالثياسم الطالب ال  ت
١  الثاني ٧٠٫١٩٤ ايمان فاتح يوسف  
 الثاني ٦٥٫٧٦١ انتصار إبراهيم رشيد ٢
 الثاني ٦٤٫٩٥٢ علي عبد الحميد علي ٣
 الثاني ٦٤٫٧٨٧ ندى علي احمد ٤

  
  

  
   االجتماعيات:             القسم التربية األساسية    :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  

  
   بكالوريوس:الشهادة                 صباحي                                                                   : الدراسة 

  
   ١٩٩٧   / ١٠ / ١في ) ٧١٥ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ١٩٩٦/١٩٩٧: سنة التخرج 

  
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
١  الثاني ٦٦٫٣٩١ فحطان الياس خضير  
 الثاني ٦٥٫٧٧١ زينب حسين علي ٢

 


