
 

 

 

 

 

 



 

 

   
  العلوم التربوية والنفسية:        القسم آلية التربية            : ة جامعة الموصل                          الكلي: الجامعة 
  بكلوريوس:     الشهادة                                 صباحي                                        : الدراسة 

  
  :                                                                اسم دورة التخرج 2005/2006 :سنة التخرج 

 اآلخرة جمادي 20 المصـادف -2006/ 7/16  فــــي 11669  الجامعـــي االمــــر بموجب: رقم وتاريخ االمر الجامعي 
1427                                                                                                                                 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور االول 85ر04 االء عبداجلبار حممد علي خطاب  1
 الدور االول 79ر42 ابراهيم خديده برو درويش  2
 الدور االول 78ر63 يشو  سوسن سنحاريب يوسف عود 3
 الدور االول 76ر89 رغد مسعان نوح حنا 4
 الدور االول 76ر77 عدنان فاضل خليل ايوب  5
 الدور االول 76ر2 هبة عدنان حممود عبداهللا  6
 الدور االول 73ر91 لينا ميت نوح سليمان  7
 الدور االول 73ر48 عائشة انور حممد علي امساعيل  8
 الدور االول 73ر34 ياب سليمانداليا حيي ذ 9

 الدور االول 72ر46 جناح امحد خضر حممد 10
 الدور االول 71ر61 مؤيد حممد حسني حسن  11
 الدور االول 71ر52 رؤى عبدالستار مجيل عبوش  12
 الدور االول 71ر2 ندى ابراهيم حممد رشيد 13
 الدور االول 70ر3 عذراء اسحق ججو يونو  14
 الدور االول 69ر91 داخلالق حممود مصطفى هافني عب 15
 الدور االول 69ر64 نوال قاسم علي حممد 16
 الدور االول 68ر62 انس توما وديع يوسف  17
 الدور االول 67ر53 عدي عبد الرحيم امحد عبداللطيف  18
 الدور االول 67ر03 ناجي حجي مشو حسن 19
 الدور االول 66ر31 عماد حمسن رشاد يونس 20
 الدور االول 66 عصام امحد عبداهللا ناصر  21
 الدور االول 64ر9 امحد مجعة سلطان حسني  22
 الدور االول 63ر91 سرخدون ادوارد يوحنان صليوا  23
 الدور االول 63ر46 سعد مرزوك صاحل خطاب 24
 الدور االول 62ر92 حممد ذنون علي رجب  25
 لالدور االو 61ر14 لؤي حسن فرج كردي 26



 الدور االول 60ر22 ماجد جازي هزاع خلف  27
 الدور االول 60ر04 حممد هاشم فاضل محيد 28
 الدور االول 58ر29 حممد مجعة جاسم حسن  29
 الدور االول 56ر36 زياد خلف عبد حسني  30

 

 

   
  الكيمياء:       القسم  آلية التربية            : ة جامعة الموصل                          الكلي: الجامعة 
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  :                                                                اسم دورة التخرج 2005/2006 :سنة التخرج 
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 الدور الذي خترج منه عدل امل اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور االول 79ر586 دنيا بطرس توما بطرس  1
 الدور االول 76ر275 لينا عادل صابر جميد  2
 الدور االول 73ر943 براء صاحل عبدالقادر صاحل  3
 الدور االول 73ر846 نشأت ابراهيم عبو شاهني 4
 الدور االول 72ر 621 رؤى امحد حممد حممود  5
 الدور االول 71ر199  محدون ياسني محدون حممد 6
 الدور االول 69ر943 رؤى زهري محوشي حسني  7
 الدور االول 67ر045 رؤى مروان حممود محيد  8
 الدور االول 66ر715 ريفان عدنان حنا نام  9

 الدور االول 65ر812 سيفاء سعد شكري امساعيل  10
 ولالدور اال 65ر044 رغد نبيل خضر جادر  11
 الدور االول 64ر837 حنان امحد خضر حممد  12
 الدور االول 64ر757 رنا يوسف حنوكة زومايا  13
 الدور االول 64ر380 علي فاضل امحد داؤد  14
 الدور االول 64ر308 رغد مظفر حممد صديق  15
 الدور االول 64ر238 مىن حممد صاحل يونس  16
 الدور االول 63ر677 نورا صباح جنم عبداهللا  17
 الدور االول 63ر556 ذكاء هشام سعيد حممد  18
 الدور االول 61ر762 ميسر عالوي عبداهللا علو  19
 الدور االول 61ر382 اسيل ياسني جاسم حممد  20
 الدور االول 59ر996 اسامة حلمي عباس حممد  21
 الدور االول 59ر967 اوسم مزاحم خريي قاسم 22



 الدور االول 59ر630 ونس علي امحد حممد ي 23
 الدور االول 58ر509 نركز امحد صاحل حممد  24
 الدور االول 57ر876 دعاء عزيز حممد مرعي  25
 الدور االول 57ر832 حممد غامن غائب قاسم  26
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  الذي خترج منهالدور املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور االول 81ر48 خالدة مجال حممد طاهر  1
 الدور االول 80ر17 حسام مرشو الياس حسن  2
 الدور االول 76ر55 ندى مال اهللا حسني  3
 الدور االول 74ر07 حممود خالد امحد نزال  4
 الدور االول 72ر09 لينا وليد جربائيل الياس  5
 الدور االول 70ر45 عالء امحد سليمان اعبيد  6
 الدور االول 67ر84 بامسة خلف حممد خلف  7
 الدور االول 67ر82 صدام عبداهللا حممد علي  8
 الدور االول 66ر79 اسراء طلعت حكيم عبداهللا 9

 الدور االول 66ر13 حممد امحد طه امحد الزبيدي  10
 الدور االول 65ر65 اسراء عصام حممد طاهر علي  11
 الدور االول 65ر47 باس علي ساهي غفران ع 12
 الدور االول 65ر40 هبة سعد ذنون علي السراج  13
 الدور االول 65ر29 برزان خليل حافظ هواش  14
 الدور االول 64ر34 بان فاروق محد شكر  15
 الدور االول 63ر71 آيزدين بسودلو امساعيل  16
 الدور االول 63ر12 سريوان عيدو خديدة  17
 الدور االول 62ر86 ر حممود حسن عبد الواحد سح 18
 الدور االول 62ر06 محيد عبد عباس راضي  19
 الدور االول 61ر33 حنان فاضل علي شهاب  20
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 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور االول 96ر126 سكندر بييب صبيح وديع ا 1
 الدور االول 91ر647 دلفني عبداهللا توفيق الياس  2
 الدور االول 89ر497 نورا ليث حسني حممود  3
 الدور االول 88ر081 رشاد سلو سيتو مراد 4
 الدور االول 85ر434 لؤي برهان حممد يونس  5
 الدور االول 83ر845 سريوان سليمان نون السو  6
 الدور االول 82ر833 رحاب عجيمي بدر عبداهللا  7
 الدور االول 82ر142 سرى سعد ميت ناصر  8
 الدور االول 79ر721 لبىن امحد شويخ جاسم  9

 الدور االول 77ر447 مصري كرمي حنا اوراها  10
 الدور االول 76ر785 غسان امحد جاسم حممد  11
 الولالدور ا 76ر381 هفني خالت حسني ال خدر  12
 الدور االول 75ر905 رغد ابراهيم سعيد ابراهيم  13
 الدور االول 75ر799 غيث شكر مجيل قرياقوس  14
 الدور االول 75ر006 مي كنعان عبدالرمحن عبدالعزيز  15
 الدور االول 73ر594 حكمت عبداهللا امحد جاسم  16
 الدور االول 73ر088 هبة سهيل جنم عبداهللا  17
 الدور االول 73ر066  اهللا شاكر حممود زينة خري 18
 الدور االول 72ر671 حال حممود كامل صاحل  19
 الدور االول 72ر256 سهيل ياسني طه الياس  20
 الدور االول 71ر440 امساء زهري  ذنون علي  21
 الدور االول 71ر167 بروج طلعت قادر عبداهللا  22
 الولالدور ا 70ر801 ندى شحاذة مضحي صاحل  23
 الدور االول 70ر501 فنار عبدالزراق حممد جنيب مصطفى  24
 الدور االول 69ر874 آن خريي نوري الياس  25
 الدور االول 69ر530 حممد ثامر عبداجلبار رسول  26
 الدور االول 69ر517 هبة شكر حممود علي  27



 الدور االول 69ر484 اسيل ابراهيم عزيز سليمان  28
 الدور االول 68ر722  حممد سليم سورى يوسف 29
 الدور االول 68ر318 جنوى حازم عبدالباقي سلطان  30
 الدور االول 68ر045 زينة هالل خضر عبو  31
 الدور االول 67ر965 اميان رياض هادي عبدالرمحن  32
 الدور االول 67ر676 عبري عبدالكرمي شويت عبوش  33
 لدور االولا 67ر408 لليان جنان سعيد جميد  34
 الدور االول 67ر288 زهراء باسل حسن علي  35
 الدور االول 67ر195 وعد عسكر رضا حممد  36
 الدور االول 67ر069 ازهار ماجد عزيز نوري  37
 الدور االول 66ر726 امري عمر حممد علي  38
 الدور االول 66ر481 يامسني جواد فاضل جواد  39
 الدور االول 66ر293 دالل فارس حممد حسني  40
 الدور االول 65ر887 هدى حيىي حممد مهيدي  41
 الدور االول 65ر064 عبدالقادر عبداحملب عبدالقادر حممد علي  42
 الدور االول 64ر657 ظفر جاسم حممد حيىي  43
 الدور االول 64ر174 ابتهال امحد زينو حممد  44
 الدور االول 64ر092 جنان يوسف فرحان حممد  45
 الدور االول 64ر078 غسان طه شريف حممود  46
 الدور االول 63ر741 شهباء فاضل عباس علي امني  47
 الدور االول 63ر542 رائد حممد يونس حممد صاحل  48
 الدور االول 63ر044 ندى عبداجلبار يونس حممد  49
 الدور االول 62ر943 حممد ذنون يونس علي  50
 الدور االول 62ر844 لو احالم حجي ابراهيم خ 51
 الدور االول 62ر790 ان غالب وديع جرجيس  52
 الدور االول 62ر752 عبد حسن علي عبداهللا  53
 الدور االول 62ر615 هديل وليد عبدالقادر امحد  54
 الدور االول 62ر575 رنا صاحل سلطان حممد  55
 الدور االول 62ر574 عبري حامد حسني خضر  56
 الدور االول 62ر533 سامي امساعيل كرمي علياء  57
 الدور االول 62ر185 وسن حكمت فتحي حممود  58
 الدور االول 61ر974 سوزان دخنا ايشو عوديشو  59
 الدور االول 61ر522 عقبة نافع شكر حممود  60
 الدور االول 60ر389 بولص مارزينا ابراهيم يوحنا  61
 الدور االول 60ر238 مايكل هرمز حنا حناين  62
 الدور االول 59ر589 رؤى ناظم بدر خليل  63



 الدور االول 59ر123 علي واجد حممد علي حممد سعيد  64
 الدور االول 57ر484 كرم حممد ياسني حممد  65
 الدور االول 57ر483 بالل رشيد شيت حممد  66
 الدور االول 57ر446 ابراهيم انور غائب حممد علي  67
 الدور االول 57ر368 ان علي امحد زيد مرد 68
 الدور االول 57ر218 عصام بشري عزو بين  69
 الدور االول 56ر330 بشرى حسن عبداهللا قادر  70
 الدور االول 55ر969 عدنان حقي عاشور محزة  71
 الدور االول 55ر962 وائل الياس قاسم خدر  72
 االولالدور  53ر799 عبد العزيز شهاب امحد إبراهيم  73
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 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور االول 88ر188 اروى ادريس امحد النعيمي  1
 الدور االول 81ر196 هدى صابر خلف حسن  2
 الدور االول 80ر047 رغد حممد عبداهللا خضر  3
 الدور االول 79ر582 نور اهلدى حيىي قاسم احلسو  4
 الدور االول 77ر632 رمي عبداملنعم حممد علي  5
 الدور االول 77ر503 آمنة امحد حيىي امحد  6
 الدور االول 75ر092 نور عبداحلافظ جرجيس ذنون  7
 الدور االول 74ر942 جنالء جاسم محادي جنم  8
 الدور االول 74ر239 رغد جاسم حممد عبداهللا  9

 الدور االول 72ر121 رشا عبداهللا وليد خالد  10
 الدور االول 71ر941 مروة مسري حممد فتحي  11
 الدور االول 71ر848 هبة هشام امحد داؤد  12
 الدور االول 71ر794 ليندا جرجيس يوسف حنا  13
 الدور االول 70ر581 سرور عمر امحد عمر  14
 الدور االول 68ر407 مساعيل وسن مهدي جوير ا 15
 الدور االول 67ر663 رنا رياض ادريس حامد 16



 الدور االول 66ر519 بسمة حممد باسل توفيق  17
 الدور االول 65ر440 عمرة عبدالوهاب عباس عبو  18
 الدور االول 65ر259 اُيب هاشم امساعيل امحد العاين 19
 االولالدور  64ر887 أوراد خضري عباس سلطان  20
 الدور االول 64ر734 سند زهري شاكر عبدالرمحن  21
 الدور االول 64ر131 ورود حامد طه عبداهللا  22
 الدور االول 63ر490 لليان نبيل ابلحد مسعان  23
 الدور االول 61ر800 رؤى وعد طالب جاسم  24
 الدور االول 61ر674 نبيل عبيد سالم حسني  25
 الدور االول 61ر380 امحد مروج مفيد عبدايد  26
 الدور االول 60ر897 كوثر عبدالستار ابراهيم حيىي  27
 الدور االول 60ر451 فنار دواس حممود جنم  28
 الدور االول 58ر294 علي حممد سلطان خلف  29
 الدور االول 58ر252 حممد ابراهيم امساعيل حممد  30
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 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور االول 80ر308 علياء وعداهللا حيىي سليمان  1
 الدور االول 79ر551 سجى معتز حسن داؤد  2
 الدور االول 76ر503 االء محدون ياسني محدون  3
 دور االولال 73ر919 حممود راكان امحد عبدالرمحن  4
 الدور االول 70ر129 عماد خلف رمضان حسن  5
 الدور االول 69ر969 انسام اسامة عبدالستار محيد 6
 الدور االول 69ر430 اركان عبدالقادر الياس قلي  7
 الدور االول 69ر348 رمي هشام مصطفى جاسم  8
 الدور االول 68ر486 رشا امحد رشيد حممد  9

 الدور االول 68ر267  عزه عدنان حسن علي 10
 الدور االول 67ر326 رونزى صباح يعقوب ادم  11
 الدور االول 66ر796 زينة الياس خضر فنوش 12



 الدور االول 66ر047 رجاء حيدر علي حسني  13
 الدور االول 65ر443 فيحاء قاسم حيىي عبداهللا  14
 الدور االول 65ر372 اشراق امحد عبداهللا امحد  15
 الدور االول 64ر787 ء امحد عبداهللا حممد زهرا 16
 الدور االول 64ر429 رغد غامن جميد كرومي  17
 الدور االول 64ر266 حممد حسن علي حممد  18
 الدور االول 63ر583 سناء حسني حممد عباس  19
 الدور االول 63ر572 رمي ماشاء اهللا حامد عبداهللا  20
 الدور االول 63ر522 عبداحلكيم لقمان صاحل امحد  21
 الدور االول 63ر389 االء حكيم مال اهللا مصطفى   22
 الدور االول 62ر686 علي فتح اهللا عزت ناصر  23
 الدور االول 62ر550 مجال خالت خضر حجي  24
 الدور االول 62ر432 وفاء لويس حبيب بنوش  25
 الدور االول 62ر084 هبة ذنون نايف خطاب  26
 الدور االول 61ر867 يوب يعقوب الرا بطرس ا 27
 الدور االول 61ر864 عمر عبدالوهاب موسى ايوب  28
 الدور االول 60ر749 فرح وزير شهاب امحد  29
 الدور االول 60ر658 شهد طالل محيد طه  30
 الدور االول 60ر630 ظفر وليد عبدالعزيز عبدالقادر  31
 ولالدور اال 59ر922 تغريد عدنان شريف حممد 32
 الدور االول 59ر149 عمران حممد خلف عبدالكرمي  33
 الدور االول 57ر158 علي عبدالوهاب حممد حسني  34

 

 

   
  التاريخ:       القسم   آلية التربية            : ة جامعة الموصل                          الكلي: الجامعة 
  بكلوريوس:        الشهادة                                         صباحي                              : الدراسة 
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 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 ور االولالد 80ر37 وفاء خضر امحد عبداهللا الطائي  1
 الدور االول 78ر58 سفيان عبداهللا حسني يوسف  2
 الدور االول 78ر50 ساجد عبد حممد عبداهللا  3
 الدور االول 77ر16 حممد قاسم حممود غضيب  4



 الدور االول 75ر76 حممد سلمان عبداهللا حممد  5
 الدور االول 75ر46 هناء حممد قاسم بكر  6
 الدور االول 75ر43 صباح نايف شاهر سلمان  7
 الدور االول 73ر30 رياض امحد عبد حممد  8
 الدور االول 73ر18 غازي سامل مهيدي امحد 9

 الدور االول 71ر41 رياض حسني امحد حسني  10
 الدور االول 71ر27 زينب حامت خليل قاسم  11
 الدور االول 71ر08 شيماء عبدالرمحن عباس  12
 الدور االول 70ر51 امحد طالل طه حممد  13
 الدور االول 70ر07 بدور ضياء عمر انس  14
 الدور االول 70ر03 حمفوظ مجعة امحد محادة  15
 الدور االول 69ر92 تيسري جميد سعيد محيد 16
 الدور االول 68ر64 علي عواد فهد هراط  17
 الدور االول 68ر 55اين عبداملنان امساعيل عباس  18
 الدور االول 68ر33 حل بسمان خضر حسن صا 19
 الدور االول 68ر25 مؤمن عبداخلالق حامد حسني  20
 الدور االول 66ر95 رنا قرياقوس عبداملسيح الشمسوكي  21
 الدور االول 66ر79 عالء ذنون امحد علي  22
 الدور االول 66ر57 حممد حمي الدين خضر محو  23
 الدور االول 66ر20 لؤي مجال خلف نزال  24
 الدور االول 66ر17 عبداهللا عزاوي طه عطا اهللا  25
 الدور االول 65ر 32جت ادريس سليمان يونس  26
 الدور االول 65ر 05اد زاهد رشيد فياض  27
 الدور االول 64ر66 قرياقوس برجم يلدا الكبة  28
 الدور االول 64ر16 عباس خلف علي جرف اللهييب 29
 الدور االول 64ر13 امحد خلف صاحل ياسني  30
 الدور االول 63ر25 حممد عبداملطلب رمضان رضا  31
 الدور االول 61ر17 وليد ياس خضر ياسني  32
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 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور االول 79ر5878 مروان حفيظ يونس علي  1
 الدور االول 77ر4690 رغد سعيد حبيب بولص سقط 2
 الدور االول 73ر3340 حال نزار حممد فاضل امحد  3
 الدور االول 70ر7287 حال علي محدي محودي العزاوي  4
 الدور االول 70ر0204 امساء زكي خليل صربي العبيدي  5
  االولالدور 67ر1137 هديل فؤاد خلف عبداهللا النعيمي  6
 الدور االول 66ر8557 اطياف هاشم حممد حسن  7
 الدور االول 66ر4775 رؤى علي مصطفى امني  8
 الدور االول 66ر4295 ايناس وليد شريف ذنون  9

 الدور االول 66ر1015 تقى حممود حممد امحد  10
 الدور االول 65ر2230 سعدية فتح اهللا صاحل محزة  11
 الدور االول 63ر9252 الكرمي رغد ناظم عبودي عبد 12
 الدور االول 63ر8434 رائد غامن عبد حسني الطائي  13
 الدور االول 63ر3636 مسامح صباح بولص كوريال 14
 الدور االول 63ر2732 لينا عادل فاضل عبدايد 15
 الدور االول 62ر5972 مرمي مؤيد امحد بلو الطائي  16
 الدور االول 62ر1844 ياسر انعام خليل رجب الراوي  17
 الدور االول 61ر2092 سندس نايف لطفي امحد  18
 الدور االول 60ر1914 بشرى خالد امحد مهت اغا  19
 الدور االول 59ر8206 عمار ابراهيم خليل سلطان  20
 الدور االول 59ر0432 رميا ميت حنا اسطيفو مقدسي  21
 الدور االول 58ر8106 مزة عزيز عبد زهراء عبداحل 22
 الدور االول 58ر6482 نعم طالل ابراهيم سلطان القصاب  23
 الدور االول 58ر2915 شيماء جالل امحد سليمان املوىل  24
 الدور االول 58ر2833 رشا فاضل جاسم حممد الربيعي  25
 الدور االول 56ر9650 فرحان ابراهيم مشد صاحل  26
 الدور االول 56ر4281 ف فتحي عبداهللا اخلياط علي عاك 27
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 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور االول 85ر7414 كرم مؤيد عبداهللا حممد  1
 الدور االول 78ر8022 شاهة جعفر محادي جاسم  2
 الدور االول 78ر7316 وفاء كرمي طاهر طه  3
 الدور االول 78ر5755 زيد قيس عبداهللا احلافظ  4
 الدور االول 78ر4550 هدى ناطق حممد طاهر ياسني  5
 الدور االول 76ر9579 رضوان فوزي حممد حسن  6
 الدور االول 76ر9552 رشا صاحل مصطفى عبداهللا  7
 الدور االول 76ر8427 بسمة ارشد صاحل ابراهيم  8
 الدور االول 76ر3915 حممد ضياء الدين طه عثمان  9

 الدور االول 76ر0735 اطياف وائل حازم حممد  10
 الدور االول 75ر9139 هبة مظفر سعيد حسني  11
 الدور االول 75ر7016 دينا عباس سعيد حسني  12
 الدور االول 74ر4580 زينب وليد ابراهيم عبداهللا  13
 الدور االول 74ر0817 بارزان عبدالعزيز ادريس عبدالقادر  14
 الدور االول 73ر4527 وجدان حممد جالل ابراهيم  15
 الدور االول 73ر4353 ليلى محيد جار اهللا امحد  16
 الدور االول 73ر3301 جوان امساعيل سلو حسن  17
 الدور االول 73ر2481 هدى ابراهيم حممد امني بكر  18
 الدور االول 72ر2588  نذير بشري بكر عمر 19
 الدور االول 71ر7907 سهيب عمانوئيل عزيز نام  20
 الدور االول 71ر4369 روعة حممد صاحل يونس خضر  21
 الدور االول 70ر4963 فرهاد مراد كافان علي  22
 الدور االول 70ر2695 اكرم حازم امساعيل خليل  23
 الدور االول 70ر2337 دالعزيز يثرب كنعان عبدالرمحن عب 24
 الدور االول 70ر1096 رندة فيصل خضر بكر  25
 الدور االول 70ر0173 نور حممد جنم الدين  خان  26
 الدور االول 69ر5817 ميعاد امحد حممود حممد  27
 الدور االول 68ر7547 صفا رافع خليل حيىي  28



 االولالدور  68ر5333 شيماء عبدالكرمي خضر يونس  29
 الدور االول 68ر4560 زينب رياض هاشم هادي  30
 الدور االول 67ر9776 سنان عادل مولود صاحل  31
 الدور االول 67ر5568 عبداهللا رائد امحد سليمان  32
 الدور االول 66ر5621 ايناس حيىي داؤد وهب 33
 الدور االول 66ر3038 عمر عبداهللا جنم عبداهللا  34
 الدور االول 65ر8409 مود عبدالقادر هفني شوكت حم 35
 الدور االول 65ر4532 امحد زينل حممد حسو  36
 الدور االول 65ر3731 اسراء موفق امحد علي  37
 الدور االول 64ر7704 سارة حممد عبداهللا صاحل  38
 الدور االول 64ر6177 دعاء ججو منصور ميت عاشا  39
 لدور االولا 64ر3549 عالء حمسن سعدون داؤد  40
 الدور االول 64ر0996 املعتمد حممد امساعيل حممد  41
 الدور االول 63ر6849 لينا رياض فاحل حسن  42
 الدور االول 63ر3430 زيد حسن حسني علي  43
 الدور االول 62ر9007 عمرة ناطق عبداملنعم داؤد   44
 الدور االول 61ر0079 ريان حسام حممود حممد  45
 الدور االول 60ر9260 اس رضا خضر فاضل عب 46
 الدور االول 60ر6211 نور سعدي مصطفى محفيش  47
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 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور االول 94ر28 مىن فاضل امساعيل  1
 الدور االول 91ر21 ى بريه مسعود سليمان مصطف 2
 الدور االول 89ر51 دعد يونس حسني  3
 الدور االول 82ر96 هبة هاين داؤد حممود  4
 الدور االول 80ر23 امحد عزالدين سعيد جاسم  5
 الدور االول 77ر34 اسامة عبداحلليم مهدي عبد 6
 الدور االول 77ر30 حسني ادريس موسى قاسم 7



 الدور االول 76ر68 يل مثىن حممود امساع 8
 الدور االول 76ر54 مىن خلف امحد حممود  9

 الدور االول 75ر31 اسراء هاين توفيق امحد  10
 الدور االول 74ر96 رغد هشام طه عنتر  11
 الدور االول 73ر74 شيماء عبدالواحد ياسني موسى  12
 الدور االول 73ر28 رشا مؤيد ابراهيم يونس  13
 الدور االول 72ر56 هللا عادل علي عادل عبدا 14
 الدور االول 72ر04 حيدر الياس بكدش امحد حممد  15
 الدور االول 71ر75 نوال صبحي سرحان امحد  16
 الدور االول 71ر60 امحد حسن امحد وكاع  17
 الدور االول  71ر08 رغد لقمان حممد طاهر  18
 الدور االول 71ر02 انعام ادريس جرجيس حامد  19
 الدور االول 70ر81 اميان هاشم نايف مطرود  20
 الدور االول 70ر74 مدركة رشيد ابراهيم مسلط 21
 الدور االول 70ر72 ازهار حممود ناجي امحد  22
 الدور االول 70ر43 ظفر موفق حممود امساعيل  23
 الدور االول 69ر98 هندرين عبداهللا امحد علي  24
 الدور االول 69ر59 سحر غامن سليمان يونس  25
 الدور االول 69ر46 سالم مهاوش زغري جلود  26
 الدور االول 68ر48 ارشد امحد نذير امحد  27
 الدور االول 68ر21 عبداملناف امساعيل ابراهيم حسن  28
 الدور االول 68ر09 زهراء حممد طاهر عمر صاحل  29
 الدور االول 67ر75 مروة منيب حممود حيىي  30
 الدور االول 67ر64 مد عمر خطاب بدر حم 31
 الدور االول 67ر49 اشواق وليد فتحي امحد  32
 الدور االول 67ر14 نور رعد رشاد خورشيد  33
 الدور االول 66ر68 عبدالرزاق امحد امني حممد     34
 الدور االول 66ر25 مراد بيلماز فتح اهللا سعد اهللا  35
 الدور االول 65ر66 مضر هيثم حممد عبداهللا  36
 الدور االول 65ر63 معايل مصطفى عباس عبداهللا  37
 الدور االول 65ر37 حممد عزالدين امحد حسني  38
 الدور االول 65ر25 خليل فارس خليل ابراهيم  39
 الدور االول 65ر23 دينا امحد ابراهيم حسن  40
 الدور االول 64ر60 رضوان سلو حسن سلو  41
 الدور االول 64ر19 قادر جنم ذكرى حممود  42
 الدور االول 64ر01 امحد طاهر رشيد مصطفى  43



 الدور االول 63ر41 بسام حممود سعيد محادي  44
 الدور االول 62ر96 نايف خلف حممد محادي  45
 الدور االول 62ر65 ايالف فاضل جاسم مرجان  46
 الدور االول 62ر83 خالد حممود ياسني محدي  47
 الدور االول 62ر69 رس خلف امساعيل عساف فا 48
 الدور االول 61ر89 حيىي جاسم سامل امساعيل  49
 الدور االول 61ر54 امنة حممد عادل حممد علي  50
 الدور االول 61ر36 نوران قيس عزيز امني  51
 الدور االول 61ر32 بيار قادر صاحل حسن  52
 ولالدور اال 60ر94 بسام حممد صاحل امحد  53
 الدور االول 60ر25 خالد يونس حممود سليمان  54
 الدور االول 59ر95 صايل عبد جاسم حممد  55
 الدور االول 59ر25 امحد عزالدين عبداحلميد شريف  56
 الدور االول 59ر16 حممود جربائيل صديق عصمت 57
 الدور االول 59ر10 امحد صاحل حممد جاسم 58
 الدور االول 59 راوية ليث ذنون حامد  59
 الدور االول 58ر83 حممد جعفر صديق  60
 الدور االول 58ر61 مسري حممد شريف ابراهيم  61
 الدور االول 58ر39 حممود ماجد حممود حممد 62
 الدور االول 57ر48 نذير بشري حيىي قاسم  63
 الدور االول 57ر47 مدين باسم سعداهللا شيت  64
 الدور االول 57ر45 احل عبدالرزاق خطاب حممد ص 65
 الدور االول 57ر36 رؤى فيصل فاروق حممد  66
 الدور االول 57 حسني نادر فتاح سعيد 67
 الدور االول 55ر86 سراج الدين حممد حسن عطا اهللا  68
 الدور االول 55ر83 قاسم مجعة عباس حممود 69
 الدور االول 55ر55 حممد حتسني عبد حممد علي  70

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

 

 



 

   
  الفيزياء:       القسم   آلية التربية            : ة جامعة الموصل                          الكلي: الجامعة 
  بكلوريوس:        الشهادة                               صباحي                                        : الدراسة 

  
  :                                                          اسم دورة التخرج       2005/2006 :سنة التخرج 

 هــ 1427/رمضان/3 المصـادف -2006/9/25  فــــي 15691  الجامعـــي االمــــر بموجب:رقم وتاريخ االمر الجامعي

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور الثاين 63ر1056 عرفات سليمان حسني  1
 الدور الثاين 62ر4712 دنيا شكر حممود سليمان الشيخ ظاهر 2
 الدور الثاين 60ر8820 نور زهري خليل ابراهيم قاسم  3
 الدور الثاين 60ر0114 ضحى بشار امحد حممد النعيمي  4
 الدور الثاين 59ر4307 رعد عوديشو يلدا حنا  5
 الدور الثاين 59ر3468 مها ميسر سلطان جميد الشالل 6
 الدور الثاين 58ر5661 فؤاد مجعة حسن  7
 الدور الثاين 57ر2210 وفاء بدر جاسم حممد اهلاليل 8
 الدور الثاين 56ر4532 عزيز مجعة حممد علي اجلبوري  9

 الدور الثاين 56ر3220 رواء مشعون ميخا كزيا  10
 الدور الثاين 56ر1263 ذكرى رجب حممد علي اسود  11
 الدور الثاين 55ر8872 مصطفى امساعيل حسن علي  12
 الدور الثاين 55ر6017 رشا عبدالوهاب حممد داؤد 13
 الدور الثاين 55ر5074 فرح ناظم بشري ججو الطائي  14
 الدور الثاين 54ر8474 نصر موفق عباس حممد اجلرجري 15
 الدور الثاين 54ر5129 شذى كامل امحد حممد القطان  16
 الدور الثاين 54ر2506 فراس حممد فتحي عمر اجلواري  17
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 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور الثاين 64ر0301 حنان عبدالرزاق حممد عبد  1
 الدور الثاين 63ر3381 عبداهللا صاحل امحد عبدالرزاق  2
 الدور الثاين 62ر8654 غيداء عبدالغين حسن امساعيل  3
 الدور الثاين 62ر2773 رشا يونس رضا حممد 4
 الدور الثاين 60ر6801 رؤى نبهان عبدالقادر ابراهيم  5
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 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور الثاين 60ر604  هادي امني حممد ازهار 1
 الدور الثاين 59ر059 ارادة هاين سعيد حيىي 2
 الدور الثاين 55ر823 ابراهيم محزة عباس عليخ 3
 الدور الثاين 55ر235 اسراء نبيل عبدالرزاق عبداحلميد  4
 الدور الثاين 54ر771 شيماء جنم الدين سعيد علي 5
 الدور الثاين 54ر747 نور حممد سلطان مصطفى  6
 الدور الثاين 54ر067 طالل حممد سليمان حسن 7
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  :                                                                اسم دورة التخرج 2005/2006 :سنة التخرج 

 هــ 1427/رمضان/3 المصـادف -2006/9/25  فــــي 15691  الجامعـــي االمــــر بموجب:رقم وتاريخ االمر الجامعي

 الدور الذي خترج منه املعدل  الرباعي اسم الطالب  ت

 الدور الثاين 64ر849 هرزين مجال ابراهيم 1
 الدور الثاين 62ر93 نور ممتاز حممد حسن  2
 الدور الثاين 62ر036 حممد امحد علوان داؤد 3
 الدور الثاين 59ر715 هيوا عبداهللا عمر حممد 4
 الدور الثاين 59ر154 فيان مجال الياس عباس  5
 الدور الثاين 58ر511 سوزان نادر عثمان طاهر  6
 الدور الثاين 58ر014 سونيا مزاحم عادل ايوب 7
 الدور الثاين 57ر741 حسن جاسم حسني حممد 8
 الدور الثاين 56ر985 سهام سعيد رشيد يونس  9

 الدور الثاين 56ر89 فراس سامل حممود خليل 10
 ور الثاينالد 56ر836 وجدان يونس حسني صاحل  11
 الدور الثاين 56ر705 كتبية سامي شريف رشيد 12
 الدور الثاين 56ر68 شيماء حازم حمسن ياسني 13
 الدور الثاين 55ر848 شيماء علي يونس حممد 14
 الدور الثاين 55ر819 شادان عالء الدين حممد قادر 15
 الدور الثاين 55ر570 حسيب ياسني شرف مصطفى  16

 

 

 

 

 

 



   
  علوم الحياة:       القسم   آلية التربية            : ة جامعة الموصل                          الكلي: ة الجامع

  بكلوريوس:        الشهادة                               صباحي                                        : الدراسة 
  

  :                                             اسم دورة التخرج                    2005/2006 :سنة التخرج 
 هــ 1427/رمضان/3 المصـادف -2006/9/25  فــــي 15691  الجامعـــي االمــــر بموجب:رقم وتاريخ االمر الجامعي

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 دور الثاينال 65ر025 ميادة دريد عبدالرزاق جنم  1
 الدور الثاين 62ر182 فرح مسري عبدالفتاح عبدايد 2
 الدور الثاين 60ر446 امحد فاضل محدي ياسني 3
 الدور الثاين 59ر576 اميل ميخائيل صليوا حنا 4
 الدور الثاين 59ر082 ميالد مسري سعدو انطوان  5
 الدور الثاين 58ر722 ابراهيم مبشر عبدالرمحن داؤد  6

 

 

   
  اللغة االنكليزية:       القسم   آلية التربية            : ة جامعة الموصل                          الكلي: الجامعة 
  بكلوريوس:        الشهادة                               صباحي                                        : الدراسة 

  
  :                                                         اسم دورة التخرج        2005/2006 :سنة التخرج 

 هــ 1427/رمضان/3 المصـادف -2006/9/25  فــــي 15691  الجامعـــي االمــــر بموجب:رقم وتاريخ االمر الجامعي

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور الثاين 61ر013 صهيب حممد رجب سعيد 1
 الدور الثاين 60ر897 مصطفى بايار حكيم طه 2
 الدور الثاين 59ر292 اياد طارق عبد جميد 3
 الدور الثاين 58ر563 مىن حممود خليل وجيد 4
 الدور الثاين 58ر466 حسام موفق عبدالغين اجلندرمة  5
 الدور الثاين 58ر080 نورس رجب عواد بكر 6
 الدور الثاين 58ر965 يدان عبري عادل شريف ز 7
 الدور الثاين 57ر880 حلى عبدالوهاب مهدي هندي  8
 الدور الثاين 57ر531 سازان عبدالكرمي درويش جنم  9

 الدور الثاين 57ر118 بيداء حممد امني مصطفى  10
 الدور الثاين 56ر737 امحد جمحم ناصر عجرم 11
 اينالدور الث 56ر608 رائد خريي عفان درويش 12
 الدور الثاين 56ر393 ياسر حممود حممد جاسم 13



 الدور الثاين 56ر392 امحد حممد زكي دحام 14
 الدور الثاين 56ر274 توين اندراوس يلدا قاقوز  15
 الدور الثاين 56ر129 رمي عصام حممد علي  16
 الدور الثاين 55ر593 جنار حسني جيجو مرزا  17

 

 

   
  التاريخ:       القسم   آلية التربية            : ة                           الكليجامعة الموصل: الجامعة 
  بكلوريوس:        الشهادة                               صباحي                                        : الدراسة 

  
  :                         اسم دورة التخرج                                        2005/2006 :سنة التخرج 

 هــ 1427/رمضان/3 المصـادف -2006/9/25  فــــي 15691  الجامعـــي االمــــر بموجب:رقم وتاريخ االمر الجامعي

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور الثاين 67ر73 زينب توفيق حممود عباس  1
 الدور الثاين 63ر39 فدي صاحل العبديوسام جنم ع 2
 الدور الثاين 58ر24 سيف صالح الدين حممد سعيد 3
 الدور الثاين 57ر60 وسام سلمان عبداهللا جوعان  4

 

   
  الجغرافية:       القسم   آلية التربية            : ة جامعة الموصل                          الكلي: الجامعة 
  بكلوريوس:        الشهادة                                                                       صباحي: الدراسة 

  
  :                                                                اسم دورة التخرج 2005/2006 :سنة التخرج 

 هــ 1427/رمضان/3 المصـادف -2006/9/25  فــــي 15691  الجامعـــي االمــــر بموجب:رقم وتاريخ االمر الجامعي

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور الثاين 62ر84 صدام حممود حممد امحد النعيمي 1
 الدور الثاين 61ر14 سعد يوسف مشاس يعقوب  2
 الدور الثاين 60ر05 خلف حممد علي خملف اجلبوري  3
 الدور الثاين 58ر98  يوسف حنا سعيدة سامل 4
 الدور الثاين 57ر3 دحام ناجي دحام املعماري  5
 الدور الثاين 56ر6 حريب علي هالل عناز البدراين  6
 الدور الثاين 55ر77 معن عادل شيت عبداهللا الصفار  7
 الدور الثاين 55ر24 تريفة رؤوف كاكارش امحد 8
 الدور الثاين 54ر22 سجى كامل محيد امحد العزي 9



   
 العلوم التربوية والنفسية:       القسم   آلية التربية            : ة جامعة الموصل                          الكلي: الجامعة 
  بكلوريوس:        الشهادة                               صباحي                                        : الدراسة 

  
  :                                                                اسم دورة التخرج 2005/2006 :تخرج سنة ال

 هــ 1427/رمضان/3 المصـادف -2006/9/25  فــــي 15691  الجامعـــي االمــــر بموجب:رقم وتاريخ االمر الجامعي

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور الثاين 62ر191 سفيان علي حممد سلطان اجلبوري  1
 الدور الثاين 61ر176 يوسف ابراهيم عيسى علي 2
 الدور الثاين 59ر510 حممد حممود حسني حسن 3

 

   
  اللغة العربية :       القسم   آلية التربية            : ة جامعة الموصل                          الكلي: الجامعة 

  بكلوريوس:        الشهادة                               صباحي                                        : دراسة ال
  

  :                                                                اسم دورة التخرج 2005/2006 :سنة التخرج 
 هــ 1427/رمضان/3 المصـادف -2006/9/25  فــــي 15691  لجامعـــيا االمــــر بموجب:رقم وتاريخ االمر الجامعي

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور الثاين 61ر37 اسراء عبداخلالق علي عيسى  1
 الدور الثاين 60ر62 مروة ناظم حممود سعيد 2
 الدور الثاين 60ر29 امساء راكان فتحي حسني  3
 الدور الثاين 59ر42  حممد يونس حممودامحد 4
 الدور الثاين 59ر28 ملى هشام عبداهللا مصطفى 5
 الدور الثاين 58ر95 ميادة سعدالدين طه حممود علي  6
 الدور الثاين 58ر30 ياسر ذنون محدون عبداهللا 7
 الدور الثاين 57ر27 هديل حازم امحد مطرود  8
 لدور الثاينا 56ر26 ليث حممود عبداهللا صاحل  9

 الدور الثاين 56ر15 حممد لقاء زيدان رمضان  10
 الدور الثاين 55ر86 اياد جبار طاهر عواد 11
 الدور الثاين 55ر78 سعد حسن جاسم محو 12
 الدور الثاين 54ر61 رائد وليد عبدمعروف  13
 الدور الثاين 55ر54 حممد شكيب حسني جميد 14
 الدور الثاين 54ر53 زهدي زينل علي عباس  15
 الدور الثاين 54ر53 زياد امحد حممد بيدر 16
 الدور الثاين 53ر99 امحد حازم حممد امحد  17



 الدور الثاين 53ر33 اسعد كاظم ساهي عوجيل  18
 الدور الثاين 56ر 846لول حمسن عيسى عباس 19

 

 

 


