
واألمر   1/7/2009في  )10800(مر الجامعي المرقم بموجب األ2009-2008خریجو العام الدراسي 
  2009/  12/  13في   )21205(واألمر الجامعي  للدور الثاني 2009/ 1/10في ) 16237( المرقم

  للدور الثاني التكمیلي 
  

  التربیة اإلسالمیة: بیة األساسیة                 القسم التر: الموصل                                 الكلیة : الجامعة  
  

  بكالوریوس: صباحي                                                                                   الشھادة : الدراسة 
  

  2009 - 2008:سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منھ  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
األول89.324نوفل سلیمان الشكرجيكوثر 1
األول88.449مھا محمود عوض الصالح2
األول88.310میساء طھ حامد3
األول87.251سالم عوید عیسى4
األول85.461بسمة فوزي محمد الحائك5
األول84.548رشا سلیمان خالد 6
األول84.081نغم حامد سلطان 7
األول83.181ربى إدریس حمدون 8
األول82.991رجاء شھاب احمد العبیدي9

األول82.209سجى یاسین سعید حسن10
األول80.933عبد الرحمن شكر محمود الحسو11
األول80.106ریان عبد المحسن یونس12
األول79.781ریم خزعل عبد السالم13
األول78.777لیث سمیر محمد14
األول78.710إحسان خلیل خضر15
األول78.420عمار عادل محمود16
األول77.981ھبة نصر جابر17
األول77.852محمد صباح محمود الكبابجي18
األول77.481لمیاء نزار رشید الحسین19
األول77.192قصي محمود محمد ألعبادي20
األول76.452أحمد بسام عبد القادر آل أمین أغا21
األول76.258حسین علي الوتارشامل 22
األول75.602دعاء خالد یحیى سلطان23
األول75.532خالد حسین حمد 24
األول75.214زید حازم محمد علي25
األول75.007روعة حسین صالح26
األول74.367إبراھیم یاسین ابراھیم آل قراباش27
األول74.075مصطفى رجب عبد اهللا28
األول73.972بیر محمود خدیدة خضرع29
األول72.083رضوان عبد العزیز احمد 30
األول71.435حسن عبد اهللا مصطفى31
األول71.064عالء رشید إبراھیم المحمود32
األول70.991مثنى یونس حامد33
األول70.647شھاب ھاشم شیت مصطفى34
ولاأل70.641سحر طالب خالد ألخالدي35
األول70.610نشوان فتحي طلب36
األول69.880عمر فاروق عبد اهللا37
األول69.754غازي تركي احمد38
األول69.210مروان عبد الغني محمود39
األول68.979عمر عباس خضر الكنا40
األول68.702فیصل تحسین قدو مصري41
لاألو68.545محمد صالح نایف محمد صالح42
األول68.386سفیان حسین محمد43
األول67.930عبد اهللا فتحي احمد44



  التربیة اإلسالمیة: التربیة األساسیة                 القسم : الموصل                                 الكلیة : الجامعة  
  

  بكالوریوس: الشھادة                                  صباحي                                                  : الدراسة 
  

  2009 - 2008:سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منھ  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
األول67.919وسام احمد خضر45
األول67.810مھند إبراھیم موسى السلطان46
األول67.521مصطفى إبراھیم یونس47
األول66.796العبارقحطان فیصل خضر 48
األول65.801لبنى ریاض رجب49
األول64.742أمینة عبد النافع یونس50
األول64.724أركان عزیز حسن51
األول63.936محمد مضحي مسیر السلماني52
األول62.509رائدة عبد الھادي عبد العزیز53
  الثاني70.366حسن عواد عثمان54
الثاني66.228احمد نجمة سلیمان55
الثاني65.052صادق حسن مصطفى56
الثاني63.044محمد علي محمد57
الثاني62.700شاكر محمود مجبل58
الثاني62.411یوسف زھیر شیت59

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



األمر و  1/7/2009في ) 10800(بموجب األمر الجامعي المرقم 2009-2008خریجو العام الدراسي 
  2009/  12/  13في ) 21205(للدور الثاني واألمر الجامعي  2009/ 1/10في ) 16237(المرقم 

  للدور الثاني التكمیلي
  التربیة اإلسالمیة: التربیة األساسیة                 القسم : الموصل                                 الكلیة : الجامعة  

  
  بكالوریوس: الشھادة                                                                          صباحي          : الدراسة 

  
  2009 - 2008:سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منھ  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
األول83.203نشتیمان علي صالح علي 1
األول82.924مروة خالد عبد اهللا احمد2
األول81.828عبد اهللا حسن یونس حسین3
األول81.551إبراھیم احمد محمد ھالل4
األول78.485إیناس نبیھ حسن یونس5
األول75.988شیرزاد صدیق فتاح عثمان6
األول75.718سیف صدیق خطاب رشید7
األول75.575ھبة حمید رشید فندي8
األول75.273دلشاد شعبان إسماعیل صالح9

األول74.836اسماء حلمي عباس محمد 10
األول74.368غسان ندیم شیت محمد11
األول73.915جسام احمد یوسف حسن12
األول72.130نور حسن علي حامد13
األول71.584رغد طالل نایف جاسم14
األول71.109عبد اهللا حسین ھرون15
األول71.012محمد عبد الرحمن محمد 16
األول70.556ندى ضیاء عزیز محمود17
األول70.489رعد ناظم عباس أحمد18
األول70.318عالء رعد تحسین فرحان19
األول69.827سرمد سالم جبوري داؤد20
األول69.786رعد حكمت سید زاري21
األول69.530عبد الرحمن سالم محمود 22
ولاأل69.013أزاد إدریس محمد سلطان23
األول68.999رغدة تحسین طھ محمد24
األول68.650فادیة محمد محمود صالح25
األول68.569عمر جاسم حمادي صالح26
األول67.668كرم موفق احمد ابراھیم27
األول67.358اوس محمود محمد علي28
األول67.019مروة جاسم محمد عبد اهللا29
األول66.957یاسر حازم محمد علي30
األول65.960محمد حسین حمزة حسین31
األول65.561نادر عبد اهللا حامد احمد32
األول64.918زیاد احمد علي عثمان33
األول64.305محمد سلمان مجید أیوب34
األول63.860یاسین مصلح شاوي عبد35
األول62.797أثیر حازم محمد عباس36
األول62.793د محمد یاسین سعی37
األول62.443أحمد طھ ذیاب شھاب38
األول61.836مازن محمد احمد جمعة39
األول60.960حسن صالح حسن صالح40
األول59.486لؤي عبد اهللا إبراھیم بلد41
الثاني64.363ھبة فاضل أمین42
الثاني60.764خلیل أحمد سلطان43
الثاني60.446عدي عبد الناجي44
الثاني57.512عدنان خیري ذنون45
الثاني57.195أنس نایف زیدان46
الثاني56.403سامي علي حسن47



واألمر   1/7/2009في ) 10800(بموجب األمر الجامعي المرقم 2009-2008خریجو العام الدراسي 
  2009/  12/  13  في) 21205(للدور الثاني واألمر الجامعي  2009/ 1/10في ) 16237(المرقم 

  للدور الثاني التكمیلي
  التربیة اإلسالمیة: التربیة األساسیة                 القسم : الموصل                                 الكلیة : الجامعة  

  
  بكالوریوس: الشھادة    صباحي                                                                                : الدراسة 

  
  2009 - 2008:سنة التخرج 

  

  الدور الذي تخرج منھ  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
األول89.324كوثر نوفل سلیمان الشكرجي1
األول88.449مھا محمود عوض الصالح2
األول88.310میساء طھ حامد3
األول87.251سالم عوید عیسى4
األول85.461حائكبسمة فوزي محمد ال5
األول84.548رشا سلیمان خالد 6
األول84.081نغم حامد سلطان 7
األول83.181ربى إدریس حمدون 8
األول82.991رجاء شھاب احمد العبیدي9

األول82.209سجى یاسین سعید حسن10
األول80.933عبد الرحمن شكر محمود الحسو11
األول80.106ونسریان عبد المحسن ی12
األول79.781ریم خزعل عبد السالم13
األول78.777لیث سمیر محمد14
األول78.710إحسان خلیل خضر15
األول78.420عمار عادل محمود16
األول77.981ھبة نصر جابر17
األول77.852محمد صباح محمود الكبابجي18
األول77.481لمیاء نزار رشید الحسین19
األول77.192قصي محمود محمد ألعبادي20
األول76.452أحمد بسام عبد القادر آل أمین أغا21
األول76.258شامل حسین علي الوتار22
األول75.602دعاء خالد یحیى سلطان23
األول75.532خالد حسین حمد 24
األول75.214زید حازم محمد علي25
األول75.007حروعة حسین صال26
األول74.367إبراھیم یاسین ابراھیم آل قراباش27
األول74.075مصطفى رجب عبد اهللا28
األول73.972عبیر محمود خدیدة خضر29
األول72.083رضوان عبد العزیز احمد 30
األول71.435حسن عبد اهللا مصطفى31
األول71.064عالء رشید إبراھیم المحمود32
األول70.991مثنى یونس حامد33
األول70.647شھاب ھاشم شیت مصطفى34
األول70.641سحر طالب خالد ألخالدي35
األول70.610نشوان فتحي طلب36
األول69.880عمر فاروق عبد اهللا37
األول69.754غازي تركي احمد38
األول69.210مروان عبد الغني محمود39
األول68.979عباس خضر الكناعمر 40
األول68.702فیصل تحسین قدو مصري41
األول68.545محمد صالح نایف محمد صالح42
األول68.386سفیان حسین محمد43
األول67.930عبد اهللا فتحي احمد44



ألمر وا  1/7/2009في ) 10800(بموجب األمر الجامعي المرقم 2009-2008خریجو العام الدراسي 
  2009/  12/  13 في) 21205(للدور الثاني واألمر الجامعي  2009/ 1/10في ) 16237(المرقم 

  للدور الثاني التكمیلي
  التربیة الریاضیة: التربیة األساسیة                 القسم : الموصل                                 الكلیة : الجامعة  

  
  بكالوریوس: الشھادة                                                                        صباحي            : الدراسة 

  
  2009 - 2008:سنة التخرج 

  

  الدور الذي تخرج منھ  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
األول84.338ھیلین حنا عیسى حنا1
األول82.866فادي محمد شیت یونس2
األول77.709محمد حسن علي مدید3
األول76.550جمیل نجم فرحان خلف4
األول75.976مؤید عسكر ظاھر عبد اهللا5
األول74.534ربیع زھیر عبد المنعم إسماعیل6
األول72.666لیث جاسم قاسم الیاس7
األول72.419یاسر شیخو حسین جمعة8
األول71.239رافع خضر خضر عباس 9

األول70.885د محمد علينوزت محمد عی10
األول70.791فراس زید خضر یونس11
األول70.381إبراھیم احمد خضر صالح12
األول70.171أسامة حازم إسماعیل عبد اهللا13
األول68.683احمد طالل محمد فیاض14
األول68.454سلیمان یاسین سلیمان الشماع15
األول68.382نشوان إبراھیم احمد أمین16
األول68.208جمال إبراھیم صوفي علي17
األول67.836محمد موفق عمر علي18
األول67.368عزت إبراھیم محمد حسین19
األول67.064ماھر احمد محمود ثعلب20
األول65.998محمد ریاض أنور إسماعیل21
األول65.921انمار نوفل حسن جاسم22
األول65.755عباس  معتز عبد المنعم23
األول65.376مدحت مفید نعوم الفحام24
األول64.882احمد شھاب احمد علي25
األول63.737محمد محمود مطر رحیم26
األول63.340عدي عدنان عبد اهللا 27
األول63.033علي ضیاء محمد صالح28
األول62.862علي حازم إسماعیل عبد اهللا29
األول61.912حكمت خلیل عبد اهللا خلیل30
األول61.660نشوان أكرم جار اهللا 31
األول61.407عمر بشار بكر توفیق32
األول60.719ادمون إسحاق زیا خوشابا33
الثاني63.759الزم عبد اهللا جاسم34
الثاني63.056احمد علي محمد علي 35
الثاني62.687طارق أحمد إسماعیل36
الثاني62.578محب الدین عصام37
الثاني62.467محمد خضر یونس38
الثاني62.383زیاد خزعل عزیز39
الثاني62.104عبد اهللا محمد نور40
الثاني61.671محمد عثمان خلف41
الثاني60.896احمد خلف علي42
الثاني60.521یاسر عوني مجید43
الثاني60.267سیف وعد مال اهللا44

  



  التربیة الریاضیة: التربیة األساسیة                 القسم : الموصل                                 الكلیة : الجامعة  
  

  بكالوریوس: صباحي                                                                                   الشھادة : الدراسة 
  

  2009 - 2008:تخرج سنة ال
  

  الدور الذي تخرج منھ  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
الثاني59.959فارس عادل طھ45
الثاني59.603أیمن محمود یونس46
الثاني58.725حمید مصطفى أكرم47
الثاني58.391علي محمد علي محمد48
تكمیلي/ الثاني 57.491مازن وسام محمود49

الثاني57.442مد حسین محمدثامر مح50
الثاني55.616نوح قاسم عباس51

تكمیلي/  الثاني55.439ولید فتحي عبد اهللا52

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



واألمر   1/7/2009في ) 10800(بموجب األمر الجامعي المرقم 2009-2008خریجو العام الدراسي 
  2009/  12/  13في  ) 21205(لثاني واألمر الجامعي للدور ا 2009/ 1/10في ) 16237(المرقم 

  للدور الثاني التكمیلي
  الجغرافیـــــــة: التربیة األساسیة                 القسم : الموصل                                 الكلیة : الجامعة  

  
  بكالوریوس: الشھادة                                صباحي                                                    : الدراسة 

  
  2009 - 2008:سنة التخرج 

  

  الدور الذي تخرج منھ  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
األول85.319سوالف شاكر غافل محمد1
األول82.639علي نوح محمود سلیمان2
األول79.288رؤى أیاد عبد الجبار حسن3
األول76.510ف خضرإبتسام حسن یوس4
األول75.730سارة فائز صدیق نایف5
األول75.104أنسام عصام كوركیس عزیز6
األول73.941رغد زھیر نعیم سلیمان7
األول73.780محمود عبد علي عبید8
األول73.266نبال زھیر ذنون9

األول72.829میادة طالل سالم10
ألولا72.350نصر محمد أزھر11
األول71.937علي جاسم محمد قاسم 12
األول70.684زوزان أمین عبد اهللا13
األول69.744نادر صباح اوراھا14
األول69.309نوال حمد اهللا احمد15
األول68.726جاسم محمد حسین إبراھیم16
األول68.564سیف عبد الرحیم جاسم محمد17
األول67.184عبیر جمال عبد محمد18
األول66.640دعاء عبد الجبار كریم19
األول65.067فارس طایس سلطان عبد اهللا20
األول63.439عبد العزیز خلف إسماعیل21
األول60.380أحمد زیدان ظاھر22
األول59.564عمر مھدي مجید حسون23
الثاني70.773زھراء رزاق عبد علي24
الثاني66.503إلیاس عبد الغفور أحمد25
الثاني63.507أكرم علي قاسم علي26
الثاني61.852وعد مرزوك صالح خطاب27

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



واألمر   1/7/2009في ) 10800(بموجب األمر الجامعي المرقم 2009-2008خریجو العام الدراسي 
  2009/  12/  13في   )21205(للدور الثاني واألمر الجامعي  2009/ 1/10في ) 16237(المرقم 

  للدور الثاني التكمیلي
  ریاض األطفال: التربیة األساسیة                 القسم : الموصل                                 الكلیة : الجامعة  

  
  بكالوریوس: لشھادة صباحي                                                                                   ا: الدراسة 

  
  2009 - 2008:سنة التخرج 

  

  الدور الذي تخرج منھ  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
األول94.051رنا رشید محمد سلیم1
األول92.258ذكرى حسن سلو2
األول89.892كوكب خلیل إسماعیل إبراھیم3
األول89.219رنا محمد سامي4
األول82.621قمر ریاض عبد القادر5
األول82.129اروى نزار عبد القادر6
األول81.626مھا نافع ناصر7
األول79.488سوزان زكر منصور حنا8
األول79.069سرى مؤید احمد عمر9
األول78.762منال یاسین محسن10
األول78.360عبیر ولید یوسف قدوري11
األول77.245أثار عبد الكریم یحیى12
األول76.815أسماء توفیق یونس13
األول76.353رشا علي عبد القادر14
األول75.411رؤى أنیس أحمد عطیة15
األول71.364نوال میرفان محمد محمد16
األول70.948زینة أیو سعید ھدایة17
األول70.446رنا موفق إیشوع طوبیا18
األول69.922إبتسام وعد اهللا یوسف19
األول69.900رؤى إبراھیم شاكر مصطفى20
األول69.409شیماء عبد اهللا21
األول68.152مھا محمد عبد الرحمن22
األول67.488زھراء أسامة حمید محمد 23
  األول67.216نارمین متي عبوش24
الثاني65.446خبات عیدو حسن25
الثاني62.918أسیل أكرم إبراھیم26
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  للدور الثاني التكمیلي
  اللغة العربیة: التربیة األساسیة                 القسم : یة الموصل                                 الكل: الجامعة  

  
  بكالوریوس: صباحي                                                                                   الشھادة : الدراسة 

  
  2009 - 2008:سنة التخرج 

  

  الدور الذي تخرج منھ  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
األول83.438عبد المنعم عبد اهللا خلف1
األول75.978یونس عبد اهللا محمد2
األول74.788نزار مد اهللا علي3
األول73.559محمود خضیر محمود4
األول72.973محمد یونس صالح5
األول72.319سعود سعید عزیز6
األول70.096قصي محمد محمود7
األول68.493علي غانم عبد الكریم8
األول67.782محمد عبد اهللا عبد9
األول67.660حسن نعمة إبراھیم10
األول58.261فارس أحمد موسى11
الثاني64.190عائشة حنوش حسن12
الثاني63.232شیالن ولید حاجي13
الثاني61.621فتحي صالح حسین14
الثاني61.277مثنى حسین مطر15
الثاني60.715خضیرنصر طالب 16
الثاني60.364صدي عجیل خطاب17
الثاني60.243حمید صالح حسن18
الثاني60.080لمیاء حازم محمد19
الثاني59.753عادل عبد اهللا عابد20
الثاني59.350شعالن حواس یاسین21
الثاني58.739محمد عبد الھادي علي22
الثاني58.234إبراھیم شباط إكعید23
الثاني58.051أحمد عبید محمد24
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  للدور الثاني التكمیلي
  التربیة الخاصة: التربیة األساسیة                 القسم : الموصل                                 الكلیة :  الجامعة 

  
  بكالوریوس: صباحي                                                                                   الشھادة : الدراسة 

  
  2009 - 2008:سنة التخرج 

  

  الدور الذي تخرج منھ  المعدل  م الطالب الثالثياس  ت
األول85.405تغرید طالل زغیتون1
األول83.996سرى سلیمان دانیال2
األول82.168وسن حازم فتحي3
األول80.739برھان الدین محمد4
األول76.548ھبة لیث شمعون5
األول76.01زینة إبراھیم دانو6
األول75.192وئام أثیر بھنام7
األول74.47شیماء خالد إسماعیل8
األول71.626مریم حكمت فرنسیس9
األول68.710وسام حازم محمود10
األول68.204مصطفى عبد الباسط11
األول66.397صبا صبري شمعون سنر12
األول66.255نصرة شحاذة سرحان13
األول66.142ریتا دنخو قریاقوز14
األول64.339أسامة محسن حمد15
األول60.954عادل عبد الرزاق علي16
الثاني59.306أسامة محسن علي سویلم17
الثاني57.251غزوان یاسین احمد18
الثاني57.087زیاد خلف بردان19
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  2009/  12/  13  في) 21205(للدور الثاني واألمر الجامعي  2009/ 1/10في ) 16237(المرقم 
  للدور الثاني التكمیلي

  اللغة االنكلیزیة: التربیة األساسیة                 القسم : الموصل                                 الكلیة : الجامعة  
  

  بكالوریوس: صباحي                                                                                   الشھادة : الدراسة 
  

  2009 - 2008:سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منھ  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
األول92.862عمار محمد محمود صالح1
لاألو89.15محفوظ باهللا موفق حامد2
األول85.162عبد الكریم زیدان عبد حمید3
األول83.645أحالم شعبان خانو4
األول80.664نور علي جاسم محمد5
األول80.165صھیب ریاض علي حسن6
األول79.106أفكار علي كمال الدین محمد7
األول77.825مروان یونس محمد 8
األول77.323أالء نواف مطلك محمد9

األول77.312یوسف نصرت مھدي صالح10
األول76.375تولین أورال ھاشم ناجي11
األول76.149بشار محمد محمود حمودي12
األول76.038علي محمد عبد الجبار 13
األول75.965لمى باھر حسین طھ14
األول75.066أحمد طالل ھاشم محمد15
األول74.893عمر حسین محمود16
األول74.68داؤد عبد اهللا داؤد17
األول73.886ھیلین جھور عبد اهللا 18
األول73.639احمد عبد السالم صالح سلطان19
األول73.319رحمة قیدار أردیني داؤد20
األول73.15أسماء حمید رشید فندي21
األول72.728فھد رافع عبد الجبار22
األول72.196اسراء محمد سلیم23
األول72.164نھاد نایف مصطفى عمر24
األول71.567كرستینا بھنام أیوب بنوش 25
األول71.346أحمد ثابت ابراھیم خلیل26
األول70.694سامر رعد جورج داؤد27
األول70.465بان عدنان جار اهللا28
األول70.17عالء محسن محمد حسین29
األول69.048سمنور الھدى ھذال قا30
األول68.77فرح محمد خطاب31
األول68.305شاناز محمد توفیق عزیز32
األول67.772أسامة سیروان عزیز إبراھیم33
األول67.662عبد الرحمن فتحي حسین34
األول67.54عاصمة فاضل محمد حمزة35
األول67.46بسمة عیسى إبراھیم حنا36
األول67.13نعم یونسسیف عبد الم37
األول67.09خلدون ولید رحیم سنان38
األول66.894رغد ھالل ذنون عبد اهللا39
األول66.362واثقة عبد الرحمن خلیل40
األول66.25یاسر یونس صالح احمد41
األول65.555یاسر محمود إسماعیل داؤد42
األول65.074عوف عبد الرحمن قاسم حمدي43
األول64.327فراس عبد الرزاق احمد السعدي44



  
  اللغة االنكلیزیة: التربیة األساسیة                 القسم : الموصل                                 الكلیة : الجامعة  

  
  بكالوریوس: الشھادة        صباحي                                                                            : الدراسة 

  
  2009 - 2008:سنة التخرج 

  

  الدور الذي تخرج منھ  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
الثاني72.250ي رشید عبد الرحمن محمددسع45
الثاني69.906رفل عبد اهللا إسماعیل46
الثاني68.235ربى محمد سعید47
الثاني65.855لیزا أسامة إیلیا موسى48
تكمیلي/  الثاني65.553سرى سعد عادل سعید 49
الثاني62.308بھنام صباح دانیال50
الثاني61.508ھاتف إبراھیم حسین آالء51
الثاني60.547صھیب تحسین حسن52
الثاني60.158مھند خلیل إبراھیم53
الثاني58.456نادیة محمد علي54
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  2009/  12/  13في ) 21205(للدور الثاني واألمر الجامعي  2009/ 1/10في ) 16237(المرقم 

  للدور الثاني التكمیلي
  الریاضیـــــات: یة األساسیة                 القسم الترب: الموصل                                 الكلیة : الجامعة  

  
  بكالوریوس: صباحي                                                                                   الشھادة : الدراسة 

  
  2009 - 2008:سنة التخرج 

  

  الدور الذي تخرج منھ  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
األول87.451یل حمدونصفا إسماع1
األول81.619وسن صباح إبراھیم2
األول77.650إیمان احمد علي 3
األول76.768رفل ناظم صدیق حسن4
األول75.282ھدیل قیس شكر5
األول74.548مروة قصي محمود6
األول74.418إسراء زھیر یحیى7
األول74.309حال حازم عوزان8
األول73.868د خضیرشامل محمو9
األول73.011لندا لویس إسطیفو10
األول70.437احمد وعد فتحي11
األول69.437یمامة خزعل عزیز12
األول69.375وسن ولید سعید13
األول68.779إسراء عبد الرزاق غزال14
األول68.560رضوان علي عبد اهللا15
األول64.987رنا نزار حمدون16
األول64.933رحاب عدنان عباس17
األول64.432ماھر شكر محمد18
األول63.255حنان محمد صالح19
األول62.069احمد حازم أمین20
الثاني70.001عالء عادل حمید21
الثاني69.732سعدي مھدي صالح22
الثاني66.335مھند ھشام محمد صالح23
الثاني63.706ھشام خالد حمادي24
الثاني63.607محمود رعد یحیى25
الثاني63.283أحمد سعید عبد الجبار26
الثاني61.453ریاض یونس محمود27
تكمیلي/  الثاني  60.363  رنا یعقوب یوسف28
الثاني  60.338عدي محمد حامد29
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  للدور الثاني التكمیلي
  مالعلـــــــــــــو: التربیة األساسیة                 القسم : الموصل                                 الكلیة : الجامعة  

  
  بكالوریوس: صباحي                                                                                   الشھادة : الدراسة 

  
  2009 - 2008:سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منھ  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
األول87.300إیمان شعبان خانو 1
األول85.742أسماء طاھر سلیمان حامد2
األول83.717زھراء فتحي یوسف داؤد3
األول83.139رؤى احمد إدریس البیاتي4
األول81.360رنا مسعود قاسم حسین5
األول81.018ھاجر عالء عبد الرسول أمین6
األول79.823أكنس لویس یوسف اسحق7
األول78.819إسراء خالد عبد اهللا حامد8
األول78.454یى سلطانذرى قاسم یح9

األول78.282وسیم خیري حسین خدر10
األول78.094رنا محفوظ یونس مصطفى11
األول77.798نورا رائد داؤد محمود12
األول77.611ھبة عیدان خضیر علي13
األول77.581محمد محمود سلیمان محمد14
األول77.040ضحى خالد مال اهللا محمد15
األول76.831لى عبد الباسط حمدون حامدلی16
األول76.336دنیا غضوب بكر شیت17
األول75.990زیاد خلف مضعن جاسر18
األول75.942شیماء احمد عبد اهللا مھدي19
األول75.899رحمة أزھر عز الدین محمد أمین20
األول75.596مروة صباح احمد حمادي21
األول75.156مد شریفمحمد عبد الغني اح22
األول75.131زینب وائل عبد الرحمن 23
األول74.818أسامة أیاد محمد محمود24
األول74.817ھدى صالح حمود منصور25
األول74.776زینة أحمد محمود محمد26
األول74.388محمد أمین احمد إسماعیل27
األول74.365معتز نعمان علي صالح28
األول74.026الء لقمان شیت قاسمو29
األول73.956ولید ریاض احمد جمیل30
األول73.707لؤي احمد سالم شاكر31
األول73.635أمنة محمود إسماعیل حسن32
األول73.053سجى حسن سعید إبراھیم33
األول72.955بارق بشیر ذنون یونس34
األول72.868میوان جنان خلیل سلو35
األول72.651أحمد باسل فاضل أمین36
األول72.641أسماء إدریس جاسم محمد37
األول72.587أسماء سامي إبراھیم مصطفى38
األول72.329فرح محمد عبد اهللا صالح39
األول72.215أحمد ذنون محمد ذنون40
األول71.932غفران نوري طھ أحمد41
األول71.866م عمرریزین عبد الغني إسال42
األول71.851سالم خلف محسن عبد43
األول71.848إنتصار وعد یونس صفو44
األول71.647احمد یونس محمود45
األول71.561مروة فائز عزیز حمید46
األول71.521عبیر عبد الكریم یوسف سعید47
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  للدور الثاني التكمیلي
  ـومالعلــــــــــــ: التربیة األساسیة                 القسم : الموصل                                 الكلیة : الجامعة  

  
  بكالوریوس: صباحي                                                                                   الشھادة : الدراسة 

  
  2009 - 2008:سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منھ  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
األول71.505علي بدران محمود عبید48
األول71.249اهللا روال نبیل خلیل عبد49
األول71.183رقاد نافع علي عبد اهللا50
األول70.901عذاب سعید مالو سلیمان51
األول70.891أسامة جنید عبد المجید حامد52
األول70.831مینا زھیر صالح حمو53
األول70.516إیمان متعب حسن علي54
لاألو70.481أحمد رمزي إبراھیم محمد شیت55
األول70.192أنفال جمال محمود أحمد56
األول70.110أزھار حازم إبراھیم57
األول69.902رائد درید ذنون58
األول69.865رضوان صالح سرحان حسین59
األول69.678سامر یوسف یعقوب عیسى60
األول69.660ضحى جمال محمد صالح61
ألولا69.099یونس صالح علي إسماعیل62
األول68.722احمد یونس ذنون زیدان63
األول68.549سنابل خالد حسین علي64
األول68.269حذیفة منیر محمد جاسم65
األول67.674عبیر عبد الرزاق احمد حسین66
األول67.531رشا علي حسین بكر67
األول67.381نجوى حسن جمیل حسن68
األول67.142عمار رجب حسین علي69
األول67.122سرى نوفل سلیمان إسماعیل70
األول66.943منال محفوظ فتحي إبراھیم71
األول66.722محمد عدنان جار اهللا محمد72
األول66.626علي إنتصار غیث احمد73
األول66.537فاتن فارس سعید سلو74
األول66.490رشا خضر سلمان ھرمز75
األول65.675حمد حسینلیث موفق م76
األول65.607صفاء حازم محمد عبدو77
األول65.492حسام وعد اهللا یونس سلیمان78
األول65.283رحمة یحیى مشكور سرحان79
األول64.962نورا محمد سعید داؤد80
األول64.925بان محمود یحیى حمید81
األول64.671فاطمة فكرت إسماعیل مصطفى82
األول64.115نبیل یوسف إسماعیل نایف83
األول63.717سیف محمد محجوب سلیمان84
األول62.929مروة ولید شاكر محمود85
األول61.598أسماء محمد یوسف سلیمان86
األول61.335زینب سامي احمد محمد87
األول59.296محمد احمد شاحوذ ذنون88
األول58.497مدعیدة خضر إبراھیم مح89
الثاني67.571نور عثمان مجید90
الثاني61.865ھبة حكمت إبراھیم91
الثاني60.947عمر أدھم حسام الدین92
الثاني58.801نعمان منذر عبد سنان93

  


