
  
  
  
  

  



  التاريــــــــــــخ  :   القسم        التربية األساسية            :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

   بكالوريوس:الشهادة                       صباحي                                                                   : الدراسة 
  

 ٢٠٠٨ /١/١٠في ) ٩٧٤٤ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧: سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول ٧٨٫٢٩٠ فاروق ناظم عبد اللطيف شاآر ١
 األول ٧٦٫١٣٧سراب صالح الدين إبراهيم صالح ٢
 األول ٧١٫٨٣٤ لي خضرفوزان محمد ع ٣
 األول ٧٠٫٦٤٣ رؤى نشوان جميل سليمان ٤
 األول ٧٠٫٥٥٣ عمر هاشم حامد عبو ٥
 األول ٦٩٫٤٩٥ مثنى احمد حمادة عامر ٦
 األول ٦٩٫١٠٧ إيمان نوري فقي محمد ٧
 األول ٦٨٫٢١٢ نور سالم يونس حسين ٨
 األول ٦٧٫٩٩٩ فادية نوفل نوري محمد ٩
 األول ٦٧٫٧٨٠ ضيبمحمد نجم عبوش آ١٠
 األول ٦٧٫٧٠٣ صبا محمد ياسين محمود١١
 األول ٦٧٫٤٨٩ محمد قيس إبراهيم احمد١٢
 األول ٦٧٫٣٦٩ ياسر حكمت سليمان رشيد١٣
 األول ٦٧٫٣٦٧ خطاب طارق علي خطاب١٤
 األول ٦٦٫٨٤١ يونس فاضل عبد ذنون١٥
 األول ٦٦٫٧٤٢ هالة أزهر جبر سلطان ١٦
 األول ٦٥٫٩٢٨ محمد يونسعلي طالب ١٧
 األول ٦٤٫٩٦٢ رشا حسين علي محمد١٨
 األول ٦٣٫٩٦٧ عالء عدنان محمد طاهر١٩
 األول ٦٣٫٧٧٠ نسرين هرمز تمو يوسف ٢٠
 األول ٦٣٫٥١٠ ليث يحيى احمد يونس٢١
 األول ٦١٫٩٢٢ احمد صالح حسن عبيد٢٢
 األول ٦٠٫٨٩٩ محمد احمد إسماعيل محمد٢٣
 األول ٦٠٫٤٢٨ براهيم شاهر سلمانرشيد إ٢٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   التربية اإلسالمية :التربية األساسية                 القسم :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

   بكالوريوس:الشهادة                 صباحي                                                                   : الدراسة 
  

  ٢٠٠٨ /١/١٠في ) ٩٧٤٤ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧: سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول ٨٩٫٣٣٤ حسن هادي موسى عمر ١
 األول ٨٥٫٩٧٤ رياض جاسم نعمو خضر ٢
 األول ٨٣٫٧٨١ رشا زهير احمد العلي ٣
 األول ٨٢٫٥٧٧ موفق خضر طميش فنش ٤
 األول ٨١٫٧٩٨ وسام محمد خلف محمود ٥
 األول ٧٩٫٤٤٢ عبد الحليم محمد محمود عباس ٦
 األول ٧٩٫٣٦٥ سوسن نزار محمد جاسم ٧
 األول ٧٨٫٦٨٨ تمارا قيدار حامد محمد  ٨
 ولاأل ٧٨٫٣٩٦ محمد طه ياسين عبد اهللا ٩
 األول ٧٧٫٧٨٩ مروة عبد القادر محمود عوج١٠
 األول ٧٦٫٢٩٨ رباب عماد الدين نجم عبد اهللا١١
 األول ٧٦٫٢٩٦ عبد اهللا احمد خلف علي١٢
 األول ٧٥٫٥٩٩ محمد احمد حامد محمود١٣
 األول ٧٥٫٤٨١ نور محمد حسن مرعي١٤
 األول ٧٤٫٥٩٧ أزل اسعد سليمان داؤد١٥
 األول ٧٢٫٧٦٤ ل جرجيس عبد اهللاشيماء طال١٦
 األول ٧١٫١٣٩ وفاء عمر طاهر عبدو١٧
 األول ٧٠٫١٧٢ سروين سعد اهللا محمد قاسم١٨
 األول ٦٨٫٧٨٩ سراج احمد سلطان عبد اهللا١٩
 األول ٦٨٫٠٨٦ شادية حمه رش  مصطفى رسول٢٠
 األول ٦٧٫٦٩٤ رعد مشهد خلف جميل٢١
 األول ٦٦٫٩٣٥ ميسر محمد خالد سويف٢٢
 األول ٦٦٫٠٨٣ عمر احمد محمد يونس٢٣
 األول ٦٥٫٨٣٠ عبد الرزاق محمد جاسم شبيب٢٤
 األول ٦٤٫٦٩١ حسين سليمان علي جمعة٢٥
 األول ٦٤٫٦٦٦ صالح احمد ياسين خضير٢٦
 األول ٥٩٫٧٤٥ نور عبد اللطيف محمد إسماعيل٢٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   التربية الرياضية :التربية األساسية                 القسم :  الكلية                   الموصل              : الجامعة  
  

   بكالوريوس:الشهادة                 صباحي                                                                   : الدراسة 
  

  ٢٠٠٨ /١/١٠في ) ٩٧٤٤ (المرقم الجامعي األمربموجب : ي رقم  وتاريخ األمر الجامع ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧: سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول ٧٩٫٨٦٢ ياسر احمد حسون حريف ١
 األول ٧٩٫٤٩٨ ريتا عدنان دانيال آورآيس ٢
 األول ٧٨٫١٥٤ مروان سلمان محمد علي ٣
 األول ٧٥٫٧٤٤ عمر هشام مصطفى جاسم ٤
 األول ٧٥٫٦٢٦ ادي فيليب سعيد إبراهيمف ٥
 األول ٧٥٫٤٧٣ يحيى عايد يحيى مرعي ٦
 األول ٧٣٫٩٥٩ عمر محمد علي خضر محمود ٧
 األول ٧٢٫٤٥٠ محمد موفق عبد اهللا جرجيس ٨
 األول ٧٢٫٣١١ ليث وعد اهللا حسن علي ٩
 األول ٧٠٫٤٨٩ انتصار خليل جمعة حموآا١٠
 األول ٦٩٫٠٩٥ هللاسيروان طالب رمضان عبد ا١١
 األول ٦٨٫٢٨٨ هشام فائز احمد سلطان١٢
 األول ٦٧٫٨٠٨ طارق محمود إبراهيم بلو١٣
 األول ٦٥٫٩٥١ أسامة عبد الكريم احمد حنتوش١٤
 األول ٦٥٫٨٩٢ سيف عبد السالم يونس قاسم ١٥
 األول ٦٥٫٧٩٩ رائد عواد سلطان زيدان١٦
 ولاأل ٦٥٫٧٨٢ حامد سعدون حامد رجب١٧
 األول ٦٣٫٩٨٥ خالد جمال عبد الوهاب عطية١٨
 األول ٦٣٫٨٨٧ سعد محمد فرحان سلطان١٩
 األول ٦٣٫٤٥٦ محمد عبد الرزاق حبيب حمد٢٠
 األول ٦١٫٩٦٦ برآات صالح حميد زويد٢١
 األول ٦١٫٧٧٩ الياس خضر خالد علي٢٢
 األول ٥٩٫٨٣١ رواد عبد الكريم خلف جواد٢٣

 
   الجغرافيـــــــة :التربية األساسية                 القسم :  الكلية                لموصل                 ا: الجامعة  

  
   بكالوريوس:الشهادة                 صباحي                                                                   : الدراسة 

  
  ٢٠٠٨ /١/١٠في ) ٩٧٤٤ (المرقم الجامعي األمربموجب : وتاريخ األمر الجامعي رقم   ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧: سنة التخرج 

  
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول ٧٨٫٨٣٨ معن خالد محمود خالد ١
 األول ٧٧٫٣٦٥ إيفا أرشاك اوهان قازار ٢
 األول ٧٤٫٤١٣ احمد طه شويش احمد ٣
 األول ٧٤٫٠٧٢ اشرف حمد عبد اهللا عدوان ٤
 األول ٧٣٫٨٩٥ رعد غافل عبد الجليل عبد ٥
 األول ٧١٫٢٢٦ ثامر مطر عطية عثمان ٦
 األول ٦٨٫٧٣٧ أيدير حكمت بطرس قرياقوس ٧
 األول ٦٨٫٥٠٠ سعيد حسين نجم عبد اهللا ٨
 األول ٦٨٫٠٩٦ صكر شكر محمود محمد ٩
 األول ٦٧٫٠٨٨ أسامة محسن علي محمد١٠
 األول ٦٦٫٦٤٤ داؤد محمدآمال محمود ١١
 األول ٦٥٫٥٥٤ فادية خضر متي حنا١٢
 األول ٦٥٫٥٥١ أرآان احمد حسين غدير١٣
 األول ٦٤٫٠١٧ أشور صباح شاهين داؤد١٤
 األول ٦٣٫٩٠٢ أنفال أحمد شاه آرم١٥



   التربية الخاصـة :       القسم التربية األساسية          :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

   بكالوريوس:الشهادة                 صباحي                                                                   : الدراسة 
  

  ٢٠٠٨ /١/١٠في ) ٩٧٤٤ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧: سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول ٨٢٫٩٦٥ محمد هاشم إدريس عبد اهللا ١
 األول ٧٩٫٥٦٠ منتهى عبد الكريم خليل احمد ٢
 األول ٧٧٫٩٨٣ نور ميسر محمد طاهر ٣
 األول ٧٣٫٩٩٦ سندس يوحنا آرومي رزوقي ٤
 األول ٧٢٫١٩٧ لورا مرقص خوشابا آينا ٥
 األول ٧٠٫٦٠٨ عبد المسيح زوراالرا عامر  ٦
 األول ٦٨٫٨٦٤ تسرين غني يعقوب يوسف ٧
 األول ٦٧٫٨٦٨ يسرى غالب عمر محمد ٨
 األول ٦٧٫٠٩٣ سوزان سالم طوبيا آرومي ٩
 األول ٦٦٫٩٢٧ عالء نزار إبراهيم سلمان١٠
 األول ٦٥٫٩٨٠ محمد فرج عبد حمود١١
 األول ٦٥٫٨٦٦ غيداء آمال سعيد عزيز١٢
 األول ٦٥٫٨١٥ علي محمد حاجم سلطان١٣
 األول ٦٤٫٩٩٥ سفيان محمد هناوي حسين١٤
 األول ٦٤٫٩١٦ محمد احمد خضر عيسى١٥
 األول ٦٤٫٥٥٠ قصي فتحي احمد حسو١٦
 األول ٦٣٫٤٢٠ محمد احمد محمد جاسم١٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   الرياضيـــــات : القسم      التربية األساسية                : الكلية                 الموصل                 : الجامعة  
  

   بكالوريوس:الشهادة                      صباحي                                                                   : الدراسة 
  

  ٢٠٠٨ /١/١٠في ) ٩٧٤٤ (المرقم الجامعي ألمرابموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧: سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول ٨٩٫٠٥٤ عبير أياد حازم ياسين ١
 األول ٨٥٫٠٤٤ غصون عبد الرزاق احمد محمد ٢
 األول ٨٤٫٨٧٤ مصعب هشام محمد علي صالح ٣
 األول ٨٣٫٥١١ مروة احمد يونس خضر ٤
 األول ٨٠٫٥٢٢ ي إخضير علينادية عل ٥
 األول ٨٠٫٣٢٥ سارة رشيد آاظم رشيد ٦
 األول ٧٨٫٢٤١ زهراء جاسم محمد وهب ٧
 األول ٧٨٫٢٣١ صفا باسم مصطفى محمد ٨
 األول ٧٧٫٤٠٣ جيهان صالح سلو حسن ٩
 األول ٧٦٫٤١١ هبة عبد الستار قاسم ياسين١٠
 األول ٧٦٫٣٥٨ رؤى محمد نجم محمود١١
 األول ٧٦٫١٨٦ عمر صفو عبدصفاء ١٢
 األول ٧٥٫٦٩٤ أالء عبد يونس محمد ١٣
 األول ٧٤٫٢٣٣ غالية طالب حميد عبو١٤
 األول ٧٣٫٨٠١ إخالص خضير غضبان خلف١٥
 األول ٧٣٫٣٠٤ فراس سامي حازم علي١٦
 األول ٧٢٫٥٥٠ ظافر أزهر سعيد إبراهيم١٧
 األول ٧٢٫٠٢٧ أسماء شفيق حسين سعد١٨
 األول ٧١٫٦٩٧ ن منيب عبد الرزاق يحيىبا١٩
 األول ٧١٫٦٥٩ شذى غانم سالم حميد٢٠
 األول ٧١٫٥٥٨ رنا مضر احمد خليل٢١
 األول ٧١٫٥٥٥ دينا إبراهيم آريم داؤد٢٢
 األول ٧١٫٤٦٤ ماسيس اليكسان سيروب داؤد٢٣
 األول ٧٠٫٢٥٢ محمود أمير عبد اهللا علي٢٤
 األول ٦٨٫٥٤٢ احمد ثامر عامر محمد٢٥
 األول ٦٨٫٥٠٥ اوميت ادوار يوحنان صليو٢٦
 األول ٦٧٫٨٣٣ مهند مفيد سليمان داؤد٢٧
 األول ٦٧٫٤٠١ ندى قاسم يحيى ذنون٢٨
 األول ٦٧٫١٦١ فرح فارس سعيد أبلحد٢٩
 األول ٦٦٫٧٥٨ غدير ارشد امجد مصطفى٣٠
 األول ٦٦٫٦٨٠ ريتا سعد اهللا مشو عبد اهللا ٣١
 األول ٦٤٫٢٨٦ يم حليم إبراهيم سلطانإبراه٣٢
 األول ٦٢٫١٤٥ ريبع رائد سعدون عبدالعزيز٣٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  العلـــــــــــــوم : القسم       التربية األساسية                :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
   

  بكالوريوس:الشهادة                                                                      صباحي                     : الدراسة 
  

  ٢٠٠٨ /١/١٠في ) ٩٧٤٤ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧: سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول ٨٨٫٠٠٥  صالح حمزةشيماء فتح اهللا ١
 األول ٨٧٫٧٢٨ نورا عبد الجبار نديم صالح ٢
 األول ٨٧٫١٠٥ منى فاضل إبراهيم رحومي ٣
 األول ٨٦٫٧٣٩ جواهر احمد حسون حريف ٤
 األول ٨٣٫٨٠٩ إيمان حمادي حسن بكر ٥
 األول ٨٢٫٩٩٩ نور محمود عثمان حسن ٦
 األول ٨٢٫٤٠٦ رواء لويس حبيب القس موسى ٧
 األول ٧٩٫٤٠٧ سارة عبد الخالق جالل زينل ٨
 األول ٧٨٫٩١٠ بيداء سالم حمد نجم ٩
 األول ٧٨٫٤٦٩ بيداء سعد احمد عبد الكريم١٠
 األول ٧٨٫٣٦٧ رغد بهنام يوسف بنا١١
 األول ٧٨٫١٩٢ هديل احمد ذياب يونس١٢
 األول ٧٧٫٨٣٢ وجدان حسين خلف شالل١٣
 األول ٧٦٫٧٥٥ ريم عسل عكلة احميد١٤
 األول ٧٦٫٦٥٠ رؤى خالد مجيد حنا١٥
 األول ٧٤٫١٣٣ نصرت موفق محمد علي حسن١٦
 األول ٧١٫٧٥٥ رحمة سمير عبد الجبار عبو١٧
 األول ٧١٫٥٦٠ محمد عبد الواحد خلف صالح١٨
 األول ٧٠٫١١٦ أشواق جمال صالح عمر١٩
 األول ٦٩٫٠٩٧ جنكيز مصطفى محمد جميل٢٠
 األول ٦٨٫٩٧٤ د الوهاب علي رجبندى عب٢١
 األول ٦٨٫٨٢٥ احمد سعد محمد شيت٢٢
 األول ٦٨٫٧٥٤ رحاب محمد طاهر عبد القادر٢٣
 األول ٦٨٫٢٠٧ دنيا منذر احمد صالح٢٤
 األول ٦٨٫١٨٦ نشأت محمد علي عثمان٢٥
 األول ٦٧٫٤٦٣ هند خير الدين عبد الجبار ٢٦
 األول ٦٧٫١٥٦ مثنى عبد اهللا إبراهيم نجم٢٧
 األول ٦٥٫٨٢١ نضال موفق محمد علي حسن٢٨
 األول ٦٥٫٠٣٠ هبة خضير حميد محمد٢٩
 األول ٦٤٫٢٦٦ خوشي نيلي توفيق رسول٣٠
 األول ٦٣٫٤٣٢ إيثار عدنان احمد سليمان٣١
 األول ٦١٫٣٢٤ محمد عادل يحيى قاسم٣٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
   اللغة االنكليزية :القسم    التربية األساسية                 :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  

  
   بكالوريوس:الشهادة                      صباحي                                                                   : الدراسة 

  
  ٢٠٠٨ /١/١٠في ) ٩٧٤٤ (المرقم الجامعي األمربموجب : عي رقم  وتاريخ األمر الجام ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧: سنة التخرج 

  
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول ٨٩٫٥٨٩ عبير سعد عبد الغني  ١
 األول ٨٧٫٤١١ بسمة عابد ميخا جما ٢
 األول ٨٦٫٨٩٥ أياد محمود إبراهيم احمد ٣
 األول ٨٢٫٨٦٨ سعد محمد عبد اهللا نجم ٤
 األول ٨٢٫٦٧٠ إيثار شيت نوح الياس ٥
 األول ٨١٫٩٦٥ زينب عبد الباري يونس محمد ٦
 األول ٨١٫٧٥٥ نجالء موسى عيسى شريف ٧
 األول ٧٩٫٦٥١ أزهار محمد نور ابراهيم ٨
 األول ٧٩٫٥٢٣ نرمين أوشانا زيا آورآيس ٩
 األول ٧٩٫٣٠٧ شاآر عبد براك عبيد١٠
 األول ٧٧٫٨٧٩ محمد ارشد صالح إبراهيم١١
 األول ٧٣٫١٨٩ عمر لطيف عسكر دبي١٢
 األول ٧٢٫٨٣٩ سهى صليوة متي داؤد١٣
 األول ٧٢٫٣٦١ امجد نايف إبراهيم احمد١٤
 األول ٧١٫٣٦٩ هديل خيرو سعيد رفو١٥
 األول ٧١٫٠٢٢ أوس محمد يوسف عبد١٦
 األول ٧٠٫٨٠٧ سراء أآرم هرمز إسطيف١٧
 األول ٦٩٫٣٧٩ محمد حازم ياسين محمد١٨
 األول ٦٩٫٢٣٠ مريم يونس حسين يونس١٩
 األول ٦٩٫١٠٨ ريان يونس محمد رشيد٢٠
 األول ٦٧٫٤٣٨ احمد جرجيس عثمان احمد٢١
 األول ٦٦٫٦٢١ سرى سليمان عبد القادر٢٢
 األول ٦٦٫٤٠٤ زياد يونس احمد مهدي٢٣
 األول ٦٦٫٣٦٦ عمر نوفل محمد رحاوي٢٤
 األول ٦٥٫١٨٤  محمدطلب جاسم حسين٢٥
 األول ٦٤٫٥١٩ حامد جبار داؤد ملكا٢٦
 األول ٦٤٫٣٨١ عمر عبد اهللا سليمان إبراهيم٢٧
 األول ٦٤٫٢٧٦ مؤيد حسين علي ياسين٢٨
 األول ٦٣٫٩٦٧ داليا باسل شاآر احمد٢٩
 األول ٦٣٫٦٣٩ احمد آاظم محمد آاطع٣٠
 األول ٦٣٫١٧١شيروان رمزي خورشيد مصطفى٣١
 األول ٦٣٫٠٢٢ سهم ياسين محمود صالح٣٢
 األول ٦٢٫٨٤٥ حنان نوري حاجي عبد الرحمن٣٣
 األول ٦٢٫٧٦٧ ذآرى احمد فاضل آاظم٣٤
 األول ٥٩٫٢٨٤ علي محمد فرحان حمد٣٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  رياض األطفال : القسم       التربية األساسية                :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

   بكالوريوس:الشهادة                       صباحي                                                                   : الدراسة 
  

  ٢٠٠٨ /١/١٠في ) ٩٧٤٤ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧: سنة التخرج 
  

  
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول ٩٤٫٢٤٣ زهراء جاسم محمد أحمد ١
 األول ٨٩٫١٨٤ إسراء نوفل محمد زآي ٢
 األول ٨٣٫١٣٩ أطياف محي الدين عبد اهللا  ٣
 األول ٨١٫٤٢٥ زينة سامي إلياس رزق اهللا ٤
 األول ٧٦٫٩٩٢ سفانة عدنان سلطان حسن ٥
 األول ٧٦٫٥٠٥ سف سعيد ججيآرستينا يو ٦
 األول ٧٥٫٣٥١ رغد قادر داؤود جاسم ٧
 األول ٧٤٫١١٣ رنا رافد حميد نوري ٨
 األول ٧٢٫٤٣٧ نبراس قرياقوس إسطيفو بطرس ٩
 األول ٦٨٫٩٠١ داليا خالد فاضل شيت١٠
 األول ٦٥٫٦٤٧ دعاء مكي فيضي علي١١

  
  
  
  
  
  
  
  

   اللغة العربية :  القسم      التربية األساسية               :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

   بكالوريوس:الشهادة                       صباحي                                                                   : الدراسة 
  

  ٢٠٠٨ /١/١٠في ) ٩٧٤٤ (المرقم الجامعي األمربموجب : معي رقم  وتاريخ األمر الجا ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧: سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول ٨٥٫٣٢٣ حسن محمد سعيد إسماعيل ١
 األول ٨٣٫٣٠٨ ماهر ذنون داؤد سليمان ٢
 األول ٨٠٫٥٣٢ ثابت احمد محمد زيدان ٣
 األول ٧٤٫٠٢٧ نذير خليل محمد خضر ٤
 األول ٧٢٫٥٨٣ مر عبد اهللا علي عبد اهللاع ٥
 األول ٧١٫٤٤٩ محمد حمد حسين عباس ٦
 األول ٧٠٫٣٤٩ محمد نجم عبد اهللا محمد ٧
 األول ٦٨٫٦١٤ يسرى صباح إسماعيل إبراهيم ٨
 األول ٦٨٫٢٤٤ احمد أمير حامد حسين ٩
 األول ٦٧٫٤١٣ خديجة عبد اهللا محمد مولود١٠
 األول ٦٧٫٢٦٣ محمد شهاب احمد فرج١١
 األول ٦٦٫٣٠٠ اشرف طه يونس طه١٢
 األول ٦٦٫٠٥١ نغم محمد صالح يونس١٣
 األول ٦٥٫٩٥٤ بان بسام جمال الدين نوري١٤
 األول ٦٢٫٢٠٨ عمر عادل حامد ذنون١٥
 األول ٦١٫٨١٩ أديبة أديب رمضان عبد اهللا١٦



  
  
  
  
  



  التاريــــــخ  : القسم           التربية األساسية               :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

  بكالوريوس:الشهادة                        صباحي                                                                   : الدراسة 
  

  ٢٠٠٨ /١/١٠في ) ٩٧٤٤ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧: سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني ٧٤٫٦٧٦ رنا محفوظ عبد القادر عباس ١
 الثاني ٧١٫١٢٥ شيماء صباح فقي عزيز ٢
 الثاني ٦٩٫٤٩٥ عالء عامر خضر احمد ٣
 الثاني ٦٦٫٤٤٨ دحام خلف صالح براك ٤
 الثاني ٦٥٫٩٢٨ يف إحسان مصطفى قاسمس ٥
 الثاني ٦٣٫٧٧٠ فاتن إسماعيل سعيد حمو ٦
 الثاني ٦٢٫٣٩٠ سيوآل ذنون محمد حبيب ٧
 الثاني ٦٢٫١٢٣ عبير محمد مهدي محمد ٨
 الثاني ٦١٫٥٢٣ جنان نشداد إسماعيل علي ٩
 الثاني ٦٠٫٤٢٨ محمد ياسين عباوي احمد١٠
 الثاني ٦٠٫١٤٢ سبهان آمال قنبر علي١١
 الثاني ٥٨٫٦٤٧ رياض علي عبد اهللا عبدو١٢

  
  الرياضيات  : القسم           التربية األساسية               :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  

  
  بكالوريوس:الشهادة                        صباحي                                                                   : الدراسة 

  
  ٢٠٠٨ /١/١٠في ) ٩٧٤٤ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧: سنة التخرج 

  
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني ٦٩٫٦١١ مارلين عزيز دنو يوحنا ١
 الثاني ٦٦٫٨١٩ فوآاتغريد آورآيس إيشو ر ٢
 الثاني ٦٦٫٣٨٥ نور صباح خضوري يطي ٣
 الثاني ٦٦٫٠٣٩ ريان خليل عثمان خضر ٤
 الثاني ٦٥٫٤٥١ مفاز مؤيد عبد مجيد ٥
 الثاني ٦٥٫٤٣٩ أسماء طالل عبد الفتاح احمد ٦
 الثاني ٦٤٫٩١٥ دينا طارق غثيث احمد ٧
 الثاني ٦٤٫٧٨١ نور زياد عبد الفتاح مصطفى ٨
 الثاني ٦٤٫٤١٠ عد الدين عبد اهللا علي عيسىس ٩

  
  

 التربية اإلسالمية:  القسم      التربية األساسية               :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

   بكالوريوس:الشهادة                     صباحي                                                                   : الدراسة 
  

  ٢٠٠٨ /١/١٠في ) ٩٧٤٤ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧: سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني ٦٧٫٣٠٢ فاضل راجح برزان طه ١
 الثاني ٦٧٫٠١٧ فارس احمد علي احمد ٢

  
  
  



  
 التربية الرياضية : القسم      التربية األساسية               :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  

  
   بكالوريوس:الشهادة                     صباحي                                                                   : الدراسة 

  
  ٢٠٠٨ /١/١٠في ) ٩٧٤٤ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧: لتخرج سنة ا

  
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني ٦٣٫٧٠٨ محمود سليمان احمد سليمان ١
 الثاني ٦١٫٦٩٦ زآي بشير محمد علي ولي ٢
 الثاني ٥٩٫٨٧٨ حكم شمس الدين صالح محمد ٣
 الثاني ٥٩٫٤٨٤ مظفر عزيز خضر تبن ٤

  
  الجغرافيــــــة : القسم      التربية األساسية               :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  

  
   بكالوريوس:الشهادة                     صباحي                                                                   : الدراسة 

  
  ٢٠٠٨ /١/١٠في ) ٩٧٤٤ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧: سنة التخرج 

  
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني ٧١٫٢٢٦ حمزة سامي حمزة سعيد ١
 لثانيا ٦٦٫٥٥٤ أسيل عزيز يوسف موسى ٢
 الثاني ٦٤٫٣٣٢ علي عبد حميد حمد ٣
 الثاني ٦٤٫٣٠١ خالد أآرم عبد الحكيم محمود ٤
 الثاني ٦٣٫٥١٤ جاسم محمد خضير سلمان ٥
 الثاني ٦١٫٤٧٤ عماد حميد عبيد حمود ٦

  
  العلــــــــــوم : القسم      التربية األساسية               :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  

  
   بكالوريوس:الشهادة                     صباحي                                                                   : الدراسة 

  
  ٢٠٠٨ /١/١٠في ) ٩٧٤٤ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧: سنة التخرج 

  
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  سم الطالب الثالثيا  ت
 الثاني ٦٥٫٦٢٠ نور خالد محمد عبد الحافظ ١
 الثاني ٦٤٫١٥٣ يوسف ذنون يوسف جرجيس ٢
 الثاني ٦٣٫٩٧٠ عائشة عامر يحيى محمد ٣
 الثاني ٥٨٫٦٤٥ إبراهيم فتح اهللا إبراهيم شهاب ٦

  
  

  العلــــــــــوم : القسم      التربية األساسية               :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

   بكالوريوس:الشهادة                     صباحي                                                                   : الدراسة 
  

  ٢٠٠٨ /١/١٠في ) ٩٧٤٤ (المرقم الجامعي األمرموجب ب: رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧: سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني ٦٢٫٢٢٠ وسام محمود محمد جار اهللا ١

  



  يـــةاللغة العرب : القسم      التربية األساسية               :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

   بكالوريوس:الشهادة                     صباحي                                                                   : الدراسة 
  

  ٢٠٠٨ /١/١٠في ) ٩٧٤٤ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧: سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منه  معدلال  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني ٦٨٫٩٩٥ معتز سعود محمد عفان ١
 الثاني ٦٥٫٥٥٢ عثمان فتحي حسن عبد اهللا ٢
 الثاني ٦٣٫٨٧٩ احمد عبد الغني يحيى خضر ٣
 الثاني ٦٢٫٧٠٧ صالح جاسم علي محمد ٤
 الثاني ٦١٫٩٣٣ بشار محمد جنجل جالل ٥
 الثاني ٦١٫١٧٠ مصعب محمد إبراهيم آاظم ٦
 الثاني ٦٠٫٨٥٠ علي آامل عبد اللطيف فرحان ٧
 الثاني ٥٨٫٩٧٥ ليث سالم جاسم محمد ٨
 الثاني ٥٨٫٥٥٢ يوسف شاآر خليل أيوب ٩

  
  اللغة االنكليزيـة : القسم      التربية األساسية               :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  

  
   بكالوريوس:الشهادة                     ي                                                                   صباح: الدراسة 

  
  ٢٠٠٨ /١/١٠في ) ٩٧٤٤ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧: سنة التخرج 

  
  منهالدور الذي تخرج   المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني ٦٠٫٥٢٠ علي موفق مرعي حسن ١
 الثاني ٥٩٫٩٦٦ عمر محمود يونس علي ٢
 الثاني ٥٩٫٧٤١ شرمين محمد أمين احمد ٣
 الثاني ٥٨٫٩٥٨ صبحي محمود مشعل فرحان ٤
 الثاني ٥٨٫٧٢١ عمار علي صالح إبراهيم ٥
 الثاني ٥٨٫٦٩٦ عبد اهللا إبراهيم حمد ماجد ٦
 الثاني ٥٨٫١٦٠ رنا محمد رؤوف عمر ٧
 الثاني ٥٧٫٥٣٣ محمد جاسم علي خلف ٨
 الثاني ٦٩٫٦٥٤ عزام جمال الدين محمد امين ٩
 الثاني ٦٧٫١٨٠ جوزفين دنخا ايشو عودش١٠
 الثاني ٦٥٫٤٥٠ أزهار هاشم عزيز صالح١١
 الثاني ٦٤٫٧٠٧ إسماعيل احمد علي احمد١٢
 الثاني ٦٤٫٤٣٣ مصعب فائز صالح محمود١٣
 الثاني ٦٣٫٨٢٩ د صالح عواد صالحاحم١٤
 الثاني ٦٢٫٢٠٦ فراس فيض اهللا مصطفى ١٥
 الثاني ٦١٫٧٥١  خوشابا مرقوس اوشانا ١٦
  الثاني  ٦٠٫٨٤٥  وميض رعد احمد صالح١٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  رياض األطفال :قسم  ال     التربية األساسية               :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

   بكالوريوس:الشهادة                     صباحي                                                                   : الدراسة 
  

  ٢٠٠٨ /١/١٠في ) ٩٧٤٤ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧: سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  لب الثالثياسم الطا  ت
 الثاني ٧٣٫٥٨٣ فاتن فوزي جرجيس متي ١
 الثاني ٧٣٫٠٥٥ هدى محمود خليل وحيد ٢
 الثاني ٧١٫٥٢٩ ريتا خالد مجيد حنا ٣
 الثاني ٦٦٫٣٢٢ وسن عبد الوهاب يوسف صالح ٤

 
  
  
  


