


 

علوم القران: التربية              القسم : الموصل                      الكلية :الجامعة 

بكالوريوس: مسائي                                                 الشهادة : الدراسة 

١/٧/٢٠٠٩ في ١٠٨٠١  :       رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٨/٢٠٠٩: سنة التخرج
:  دورةاسم ال
 الدور  الذي تخرج منه       المعدل اسم الطالب الثالثي ت

٩٤ر٦٠٦ احمد رجب خليل غازي الصوفي 1  االول  
٩٤ر٥٦٩ عبدالمحسن قاسم احمد عبد المولى العبادي 2  االول 
٩٤ر٥٦٠ هدى محفوظ محمد عمر العباسي 3  االول  
٩٢ر٦٥ فرح سالم محمد شيت زيدان الحمداني 4  االول 
٩٢ر٢٨ ابراهيم سالم ابراهيم خليل المولى 5  االول  
٩١ر٥٤ بان جار اهللا علي حسن الحمداني 6  االول 
٩٠ر٣١ فاطمة عبدالكريم حسين عثمان السبعاوي 7  االول  
٨٩ر٢٣ افكار عادل حسين جرجيس عبادا 8  االول 
٨٨ر٢٦ عمار عبد الغني عبد الجبار جرجيس 9  االول 
وي الحياويغادة سالم محمد حيا10 ٨٧ر٢٠   االول 
٨٧ر٠١ دعاء حسام علي سليمان الحسيني11  االول 
٨٦ر٨٣ صفوان عارف داؤد احمد الجراح12  االول 
٨٦ر٥٢ مثنى خليل ابراهيم صالح الشهواني13  االول 
٨٦ر٤٣ آالء سالم مااهللا سلطان الصفار14  االول 
٨٥ر٩٣ حقي اسماعيل محمد ساجي الحديدي15  االول 
٨٥ر٤٠ عمر باسم محمد مصطفى المصالوي16  االول 
٨٥ر١٨ دالل عادل احمد سعيد قصاب باشي17  االول 
٨٤ر٥٦ مهيدي صالح قدوري محمد قدوري18  االول 
٨٣ر٦٣ محمد مهدي صالح ياسين الجبوري19  االول 
٨٣ر٤٢ احمد يحيى الياس خضر القوطجي20  االول 
٨٣ر٠١ هناء احمد جاسم ابراهيم زهيري21  االول 
٨٢ر٨٨ خالد يونس صالح عبيد الحديدي22  االول 
٨٢ر٤٤ هبة حاجم سلطان احمد الخشاب23  االول 
٨٢ر٤٠ والء  ياسين راجي اسمعيل الجبوري24  االول 
٨٢ر٢٥ احمد شهاب سمي شهاب الدبوني25  االول 
٨٢ر٢٢ بيداء احمد حمدون جمعة الحالي26  االول 
العباسياسعد محمد احمد عباس 27 ٨١ر٨٤   االول 
٨١ر٢٣ ياسين عبداهللا ناصر السلماني28  االول 
٨٠ر٩٩ محمد عبداهللا شكر محمود المولى29  االول 
٨٠ر٨٩ نهاد عبدالوهاب محمد مرزا العمري30  االول 
٨٠ر٦٩ رفل غانم جرجيس عبداهللا الحيالي31  االول 
٨٠ر٢٢ سيروان موفق فاضل علي الشاكر32  االول 



ر يحيى محمود محمد العمريسمي33  ٧٩ر١٨   االول 
٧٨ر٩٣ بشرى نعمان عبدالرحمن معروف القره غولي34  االول 
٧٨ر٥٥ احمد فتاح زيدان ذنون العباجي35  االول 
٧٨ر١٨ عويد احمد خليل جدوع الحديدي36  االول 
٧٧ر٨٩ خالد جمعة حمزة سوادي الحديدي37  االول 
٧٧ر٨٧ علي شبيب مجيد ظاهر السبعاوي38  االول 
٧٧ر٧٩ فارس زكي جاسم محمد السواس39  االول 
٧٧ر٤١ خلف عبداهللا خلف عبداهللا العكيدي40  االول 
٧٦ر٨٢ سبهان ابراهيم صلو حمزة الطائي41  االول 
٧٦ر٧٦ وسام سالم مال اهللا سلطان الصفار42  االول 
٧٦ر٥٢ ذكرى عبداهللا ذنون عبداهللا النعمي43  االول 
م سلطان جمعة ايوب الزهيريابراهي44 ٧٦ر٢٦   االول 
٧٥ر٠١ سارة ياس خضير عباس الجبوري45  االول 
٧٤ر٨٨ انتصار سالم ذنون يحيى السراج46  االول 
٧٤ر٧٢ خالد عبداهللا علي حسين الجبوري47  االول 
٧٤ر٥٤ شيماء يونس محو محمد الحمداني48  االول 
٧٤ر٤٤ صالح حمدي عيسى حسين المشهور49 الولا   
٧٣ر٧٩ مروة عبدالسالم عبدالهادي عبد50  االول 
٧٣ر٧٧ محمود علي خلف خضر الربعي51  االول 
٧٣ر٦ ايمان احمد اسماعيل محمد الدليمي52  االول 
٧٢ر٩٩ علي عبداهللا علي حسين الجبوري53  االول 
٧٢ر٩٠ اميرة زكي محمد رجب سيد سليمان 54  االول 
اليرنا صالح عمر يونس الحي55 ٧٠ر٤٩   االول 
٦٩ر٦٧ مروة تركي اسماعيل ابراهيم الطائي56  االول 
٦٩ر١٧ محمد قحطان حسين طه الدباغ57  االول 
٦٧ر٥٣ شهرزاد مصطفى سامي عبدي سليفاني58  االول 
٦٦ر٩٧ صفا منهل عبد الرحمن مراد العالف59  االول 
 االول ٦٦,٩٣ سمير محمد نجم عبداهللا النعيمي60
٦٦ر٧٤ ابراهيم احمد مرعي الدليميوفاء61  االول 
٦٦ر٦٦ صالح احمد حسن علي الطائي62  االول 
٦٦ر٠٧ زينب ناظم مرعي حسن الدليمي63  االول 
٦٥ر٦٦ محمد حسن جرجيس خليف الجبوري64  االول 
٦٤ر٧٩ علي لطيف حمودي خليل الدليمي65  االول 
٦٣ر٧٤إنعام عادل عبدالقادر احمد العبيدي66 الولا   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

علوم الحاسوب: التربية              القسم : الموصل                      الكلية :الجامعة 

بكالوريوس: مسائي                                                 الشهادة : الدراسة 

١/٧/٢٠٠٩ في ١٠٨٠١  :  ريخ األمر الجامعي      رقم وتا٢٠٠٨/٢٠٠٩: سنة التخرج
:  اسم الدورة

 الدور  الذي تخرج منه       المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول 84.06417شذى ياسر حامد غائب الجوالي1
 االول80.34917رغد يوسف يحيى يوسف اليوسف2
 االول 80.19361عبداهللا احمد محمد ذيب السبعاوي3
 االول78.24833ى مصدق اسماعيل عبدعليسج4
 االول 77.48139اهللا الحسيني  الهادي عبد السالم عبد ضحى عبد5
 االول75.55639عبدالعزيز نوري عبدالرحمن حسين البرواري6
 االول 75.45111هبة عبد االله عبد شاهين7
 االول74.58389يزن قتيبة توفيق سلطان اليوزبكي8
 االول74.17361 موفق مجيد عبداهللا الحمدانياحمد9

 االول74.06االء دريد عبداهللا فتحي الطائي10
 االول72.84889عمر نزار قاسم محمد الطائي11
 االول72.57278مروان خليل مجيد سليمان الخفاف12
 االول71.73444سحر جاسم محمود محمد الشمري13
 االول71.54194فاويعماد صفاء يونس طليع الص14
 االول71.39389عمر احمد حسين احمد الحمدوني15
 االول71.23944 سليم  سليمان احمد علي16
 االول71.15بان قحطان عبدالجبار خطاب المعاضيدي17
 االول70.49528سعد ابراهيم محمد عمر18
 االول70.02222احمد هشام احمد عبدالعزيز الطالب19
 االول69.2375روة محسن عباس مصطفىم20
 االول69.155فالح فوزي آامل عبدالفتاح النعيمي21
 االول68.40139وسام فارس قاسم علي العبيدي22
 االول68.29639لؤي ادريس سرحان حسين23
 االول67.73861 حميد رفل عادل طه محمد24
الولا67.05889عبدالوهاب عبدالرزاق جهاد احمد25  
 االول66.50528عصام احمد ابراهيم عبدالرحمن الطائي26
 االول66.295محمد سمير محمد داؤد الدليمي27
 االول66.11583علي صباح عبدالرحمن سعيد الطائي28
 االول66.04306محمد فارس محمود سعيد قصاب باشي29
 االول65.91111محمد فؤاد فاروق رفيق الطائي30
 االول65.59306بة الهام جهاد محمود الخياطه31
 االول64.3725ايمن مؤيد محمد داؤد الخالدي32



 االول64.05056نادية سميع افرام آرومي33 
 االول63.4525حنان عبد االله رؤوف شريف34
 االول63.39778اسيد هشام شكر محمود اغا35
 االول63.1425علي محمود اسماعيل عزيز الكانيالني36
 االول62.77917احمد عبدالعزيز محي الدين احمد37
 االول62.54111فهد رعد خلف حسن الحديدي38
 االول62.37472اياد صالح محمود عطية السالمي39
 االول62.3225محمد نزار علي احمد الجحيشي40
 االول62.15612محمد خليل عبداهللا ابراهيم العاني41
 االول62.00806د هشام سليم حسين المولىمحم42
 االول61.95611محمد وليد خضر اسماعيل الحيالي43
 االول61.54667عمر عبدالصمد محمود حسين اللهيبي44
 االول61.37639احمد غانم شكر محمود الحيالي45
 االول61.34778ياسر صبحي منديل عبداهللا اللهيبي46
 االول61.31806محمود خلف الجبوري إيمان عبد اهللا47
 االول61.01056محمد جمال نايف سلطان الحسو48
 االول60.895مهند سليمان خضير يونس الخالدي49
 االول60.84528محمد لؤي حمد حسن العرآوب50
 االول60.81167رنا غازي عزيز جاسم51
 االول60.21778رنا محمد وعداهللا يحيى العبيدي52
 االول60.10472سيف محمدطيب ابراهيم مصطفى العقيلي 53
 االول59.96333احمد مظفر احمد داؤد العبيدي54
 االول59.89333اوس سعد بالل ذنون السبعاوي55
 االول59.77667فائق حسام الدين فائق عبدالغني االفندي56
 االول59.73056درشاد رمضان عبدو رمو الهنياني57
 االول59.5575هدى هشام عبدالقادر سعيد58
 االول59.44667طه ياسين ذياب عمر الكعود59
 االول59.235محمد حسيب احمد حسين60
 االول59.20944انمار اسماعيل مصطفى نجم السيد61
 االول58.72611احمد معن محمد شريف البدراني62
 االول57.83639احمد جمعة سلطان جمعة63
 االول57.51333اآرم رعد محمد سالم اسماعيل64
 االول57.50556رؤى عبدالموجود الياس عبدالمسيح65
 االول55.09056دنيا احمد سعيد داؤود العبد الواحد66
 االول55.08056محمد يونس محمد علي احمد67
 االول54.53166مروان سليمان ابراهيم ياسين68

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
اللغة العربية: التربية              القسم : الموصل                      الكلية :الجامعة  

بكالوريوس: مسائي                                                 الشهادة : الدراسة 

١/٧/٢٠٠٩ في ١٠٨٠١  :       رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٨/٢٠٠٩: سنة التخرج
:  اسم الدورة

 الدور  الذي تخرج منه       المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول  90.905يوسف فتحي عبد اهللا احمد ألعبيدي  1
 االول 88.991حسين احمد عباوي علي المتيوتي  2
 االول  83.202علي ذنون يونس حمادي الطائي  3
 االول 78.593نون  ذبسمان سالم عبد الرحمن 4
 االول  76.194حسين إبراهيم موسى جاسم المتيوتي  5
 االول 71.804بسمان حازم صابر عبد اهللا غزال  6
 االول  69.971عمر عز الدين سعيد موسى الصفار  7
 االول 68.302أسامة علي سالم يوسف السلماني  8
 االول 67.038جمال حازم محمد احمد البدراني  9
 االول 66.310يسرى حازم حميد حامد المشهداني 10
 االول 66.020سالم محمد علي محمود حساوي 11
 االول 64.089خالد طائع جمال محمد ألنعيمي 12
٦٢ .٨٠٨محمود محمد محمود احمد المعتوك13  االول 
٦٢ .٦١٥فرسنت محمد علي اسماعيل مصطفى قروط  14  االول 
٦١ .٩٣١وايوب عيسصبرية  نيسان 15  االول 
٦١ .٦٨٢نور عبد السالم محمود علي الطائي16  االول 
٦٠ .٩٨٨عصام عودة عبد حسين البدراني17  االول 
٦٠ .٥٥٧مروة موفق عبد الباري علي الجواري18  االول 
٥٨  .٩٦٢معن كمال عبداهللا احمد المشهداني19  االول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



بكالوريوس: مسائي                                                 الشهادة : الدراسة  

١/٧/٢٠٠٩ في ١٠٨٠١  :       رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٨/٢٠٠٩: سنة التخرج
:  اسم الدورة

 الدور  الذي تخرج منه       المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول  91,959طهاشرف عبد الواحد ذنون  1
 االول 91,692عبد الغفور محمد احمد سالمة  2
 االول  91,569حسان باسل عبد القادر مصطفى 3
 االول 89,246أسن   هاشم حمدون علي  4
 االول  80,720 إسماعيل خليلرمزية خليل 5
 االول 75,905الهام عبد الكريم حسين عثمان 6
 االول  74,846 خلفأمل جبر منوخ 7
 االول 73,565إياد محمد صالح عبد اهللا الجحيشي 8
 االول 72,421رؤى عز الدين  محمود خضر 9
 االول 72,389شوقي محمود عبد اهللا جاسم10
 االول 71,414 خليل الدباغريم هاني ابراهيم11
 االول 70,143رأفت عمر إبراهيم عمر الجبوري12
 االول 69,404احمد سالم عبد اهللا ويس الجبوري13
 االول 67,106حسن الياس بسام مال اهللا14
 االول 66,865عمر احمد الياس عبد الرحمن15
 االول 66,751طه محمد علي نور ياسين16
 االول 66,676فائقح عبد القادر زبيدة صال17
 االول 65,598محمد حسان يونس حميد18
 االول 64,823محمد صديق خضر حمكي الناصر 19
 االول 63,769محمد مزاحم غانم محمود 20
 االول 62,042احمد سمير احمد فاضل21
 االول 61,892حمزة مصطفى خضرعبد اهللا 22
 االول 61,310 الباقيحجي خلف عبد الباقي عبد23
 االول 60,633محمد عبد المحسن عبد العزيز حسن24
 االول 59,208أسراء عبد الكريم يحيى محمد25
 االول 58,775عقيل احمد محمود  حمد26
 االول 57,412سلوى سعيد ذو الفقار سعد27
 االول ٥٥،٣٩٤إحسان غانم فاضل  محمود28
 االول 53,580معماريزيد احمد صالح علي ال29

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 

 

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

وريوسبكال: مسائي                                                 الشهادة : الدراسة 

١/١٠/٢٠٠٩ في ١٦٢٧٤ :        رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٨/٢٠٠٩:سنة التخرج
:  اسم الدورة

 الدور  الذي تخرج منه المعدل    اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني ٨٠,١٧ زيد عبد الستار أمين يحيى 1
 الثاني ٧٧,٠٦ وفاء منيب إبراهيم  2
 الثاني ٦٩,٦٧ عابدة محمود جاسم محمد  3
 الثاني ٦٦,٦٤ ثامر خلف عداي  4
 الثاني ٦٦,٢٨ زهراء عبد الجواد يونس  5
 الثاني ٦٢,٢٧ حميد حسن يونس  6
 الثاني ٦١,٨٨ زينة ياسين قاسم عالوي  7
 الثاني ٦١,٦٥ علي داود سليمان تركي 8
 الثاني ٦٠,٢٩ سعد محمد نايف مخيلف 9
 الثاني ٥٧,٨٥ وسام حسين خلف قاسم10
 الثاني ٥٧,٤٢ عيسى علي خطاب 11
 الثاني ٥٦,٦٨ محمد سعد الدين عطا محمد12
 الثاني ٥٣,٤٢ فريد عبد القادر عاشور علي13



 
 
  

علوم الحاسبات          :  التربية              القسم : الموصل                      الكلية :الجامعة   

بكالوريوس:                               الشهادة مسائي                   : الدراسة   

١/١٠/٢٠٠٩ في ١٦٢٧٤ :        رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٨/٢٠٠٩:سنة التخرج  
:  اسم الدورة  

 الدور  الذي تخرج منه المعدل    اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني 61.5853احمد حسين علي حبيب  1
 الثاني 59.21يزه لي مهند منير تاج الدين الر 2
 الثاني 59.01111عبد اهللا محمد حمزة إسماعيل النعيمي 3
 الثاني 59.005833صفوان فيصل سعيد شيت الحياوي  4
 الثاني 58.981944نور بسام محمد علي  5
 الثاني 58.860833وسن إسامة احمد أيوب البنا  6
نيالثا 58.842777يوسف الياس حسين محمد المولى  7  
 الثاني 58.669166يونس عباس فاضل يونس العبادي  8
 الثاني 58.203888شذى احمد إسماعيل محمد الدليمي  9
 الثاني 58.010833صفوان جار اهللا نجم عبودي النعيمي 10
 الثاني 57.810833فؤاد محمد صالح أمين يوسف العبادي 11
 الثاني 57.747222عماد عمر حسن عبد القادر أل قادر 12
 الثاني 57.611666علي عبد اهللا مصطفى قنبر االعرجي 13
 الثاني 57.455555ريان عمار ناظم داؤد السامرائي 14
 الثاني 57.37778عبد الكريم عطا اهللا حسين جوري الجبوري 15
 الثاني 56.820555علي محمود علي محمد الجبوري 16
 الثاني 56.266111فظ شنداله احمد عبد الحافظ طه عبد الحا17
 الثاني 56.243611احمد عبد اهللا يونس ذنون الجبوري 18
 الثاني 56.014444مصعب محمد صالح محمد السبعاوي 19
 الثاني 55.945555احمد خزعل فتحي حمادي 20
 الثاني 55.506666ميالد مفيد يونان جرجيس البناء21
 الثاني 55.3856 مريس ثائر امين بكر 22
 الثاني 55.081666عمر سعد ابراهيم يحيى 23
 الثاني 54.892222يحيى غسان عبد الغني عبد الرحمن الغضنفر 24
 الثاني 54.52ايمن محمود جاسم محمد الليلة 25
 الثاني 54.073888محمد انعم سعدون محمد الزبيدي 26



 
 

 
  

اللغة العربية                     :  التربية              القسم : الكلية  الموصل                     :الجامعة   

بكالوريوس: مسائي                                                 الشهادة : الدراسة 

١/١٠/٢٠٠٩ في ١٦٢٧٤ :        رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٨/٢٠٠٩:سنة التخرج
:  اسم الدورة

الطالب الثالثياسم  ت  الدور  الذي تخرج منه المعدل    

 الثاني 59.818 احمد نوزت إبراهيم ياسين النعيمي  1
 الثاني 58.851اشرف حازم مرعي حسن الحيالي  2
 الثاني 58.250عمر باسم محمد عبد اهللا العكيدي  3
 الثاني 57.977محمود شكر محمود خالد الحيالي  4
 الثاني 57.391 يوسف عربو نور مهنا عبد اهللا 5
 الثاني 57.263أياد أيوب سليمان حسين السنجاري  6
 الثاني 57.082عوف عادل احمد عيسى الخاتوني  7
 الثاني 56.799بسام محمد ذياب عمر الكعود  8
 الثاني 56.556شيماء ياسين سلطان يوسف  9
 الثاني 55.613باسم إسماعيل محمود حاوي 10
 الثاني 54.324ما جمال بكر علي شيخسو11
 الثاني 53.651نصر إبراهيم صالح مشلب العبيدي 12



 

اللغة االنكليزية          :  التربية              القسم : الموصل                      الكلية :الجامعة   

بكالوريوس:   الشهادة مسائي                                               : الدراسة   

١/١٠/٢٠٠٩ في ١٦٢٧٤ :        رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٨/٢٠٠٩:سنة التخرج
:  اسم الدورة

 الدور  الذي تخرج منه المعدل    اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني 65.291طه مصلح حميد صالح  1
 الثاني 64.254عبد العزيز خلف حمود خلف 2
 الثاني 63.920عبد الهادي عمرفيحاء محمود  3
 الثاني 63.656حسن علي الشيخ خضر 4
 الثاني 62.786رؤى احمد محمد احمد  5
 الثاني 62.666عتبة ممتاز حميد خضر  6
 الثاني 61.561فراس طه احمد صالح  7
 الثاني 61.126ياسمين ليث عبد الرحمن علي  8
نيالثا 61.037وليد خالد تيادورس بابا 9  

 الثاني 60.932مروة صباح عجم عبد مرعي10
 الثاني 60.729وسن عماد يونس بكر 11
 الثاني 60.338عمار حسان يونس حميد 12
 الثاني 60.042مالك سالم إسماعيل خلف 13
 الثاني 59.961رنين صباح فرج جرجيس14
 الثاني 59.670بسمان سمير عبد السالم رشيد15
 الثاني 59.661ن محمود حمدي رغد احسا16
 الثاني 59.413علي سليم محمد نجيب محمد سليم17
 الثاني 58.631ظفر رافع سعيد عبد عزيز18
 الثاني 57.787ضحى حسام الدين خليل سعيد19
 الثاني 57.632يونس خليل إبراهيم ذنون 20
 الثاني 57.544عمر سعد عادل عبد 21
 الثاني 57.187اد متيسنان سنحاريب فؤ22
 الثاني 56.994محمد باسل سعيد عمر23
 الثاني 56.991نور قصي عبد الحميد حمودي 24
 الثاني 56.948احمد وليد يونس حسن25
 الثاني 56.475دعاء رافع سعيد محمد طاهر 26
 الثاني 56.556عثمان عبد الكريم قاسم احمد 27



 الثاني 56.475عفراء طه ياسين طه 28 
 الثاني 55.687مٌلت نادر عثمان طاهر 29
 الثاني 55.618ليث مؤيد عارف ناجي 30
 الثاني 55.298سيهام محمد سليم شريف 31
 الثاني 54.258زياد هاشم فرحان اسماعيل32
 الثاني 53.617مهند صالح عبد اهللا سليمان 33
 الثاني 52.308محمد حميد حسن حجي34

  
  



 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

علوم القران          :  التربية              القسم : الموصل                      الكلية :الجامعة   

بكالوريوس: مسائي                                                 الشهادة : الدراسة   

١٥/١٢/٢٠٠٩ في ٢١٢٠٦ :        رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٨/٢٠٠٩:سنة التخرج
:  اسم الدورة

 الدور  الذي تخرج منه المعدل    اسم الطالب الثالثي ت

التكميلي/ الثاني  ٥٨,٥١ حسين علي محمد جاسم 1  
التكميلي/ الثاني  ٥٤,٩٤ فؤاد غانم ابراهيم مصطفى 2  

اللغة االنكليزية          :     القسم  التربية          : الموصل                      الكلية :الجامعة   

بكالوريوس: مسائي                                                 الشهادة : الدراسة   

١٥/١٢/٢٠٠٩ في ٢١٢٠٦ :        رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٨/٢٠٠٩:سنة التخرج
:  اسم الدورة

ذي تخرج منهالدور  ال المعدل    اسم الطالب الثالثي ت  

التكميلي/ الثاني  54.883فوزية مرعي طه احمد 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


