
للدور  5/8/2010في  )14151(مر الجامعي المرقم بموجب األ 2010-2009خریجو العام الدراسي 
  للدور الثاني 2010/ 3/10في ) 19707(المرقمالجامعي واألمر  األول

  
  سالمیةالتربیة اإل: التربیة األساسیة                 القسم : الموصل                                 الكلیة : الجامعة  

  
  بكالوریوس: صباحي                                                                                   الشھادة : الدراسة 

  
  2010 - 2009:سنة التخرج 

  

  الدور الذي تخرج منھ  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
األول91.101سعد فرمان محمود إبراھیم 1
األول89.498الح السبعاويمروة عداي ص2
األول86.607شیماء حسن علي سلیمان3
األول85.989یاسر قحطان عبد القادر جاسم4
األول85.420دالل محمد رمزي عبد الرحمن5
األول83.976مروة عبد المحسن شیت6
األول83.004إنتصار محمد أحمد العباسي7
األول80.111محمد أكرم حمید السبعاوي8
األول79.804أفراح محمط طاھر زیدان حسین9

األول79.556أحمد مصطفى عبد اهللا مصطفى10
األول78.715علیاء عبد المعین عبد الرضا11
األول78.031باسم قاسم خلف خضر12
األول77.950أحالم طھ یونس عبد اهللا13
األول77.496ماجدة حسن محسن یحیى14
األول76.249مجد محمود ناصر آل حماديأ15
األول72.665أرشد طھ أحمید الحمادي16
األول72.648سوسن عبد اللطیف عبد القھار17
األول71.664محمد ضیاء شیت مرزة18
األول69.412غصون محمد طاھر یونس19
األول69.161رؤى تغلب نوري مصطفى20
األول68.830أحمد سلیمان علي محمد21
األول68.347منتصر حسین علي عبد القادر22
األول65.963نوفل عوني محمد جاسم23
األول64.289ثابت كاظم عبد اهللا حمد24
األول62.993سامر صبحي خلف منیف25

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



للدور  5/8/2010في ) 14151(بموجب األمر الجامعي المرقم  2010-2009خریجو العام الدراسي 
  للدور الثاني 2010/ 3/10في ) 19707(األول واألمر الجامعي المرقم

  
  التربیة الریاضیة: التربیة األساسیة                 القسم : الموصل                                 الكلیة : الجامعة  

  
  بكالوریوس: الشھادة                                 صباحي                                                   : الدراسة 

  
  2010 - 2009:سنة التخرج 

  

  الدور الذي تخرج منھ  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
األول85.069احمد ایاد محمود احمد1
األول80.195سعد مصطفى خضر عبد اهللا2
األول79.246سلوى فكرت نجم الدین عزیز3
األول78.510حمد عليأحمد علي م4
األول77.760سعد حسین عواد عبد اهللا5
األول76.742مارتینا یوسف سعید ججي6
األول75.412زین العابدین نایف سالم عبد اهللا 7
األول73.870عبد اهللا حكمت حاجم مطر8
األول73.434ریم حنا كرومي موسى9

ولاأل73.226أحمد غانم محمد صفاوي10
األول72.764ناریمان اسدور عادل الیاس11
األول71.897احمد صبحي یونس محمد12
األول70.086احمد اسعد سلمان داؤد13
األول69.674ساھرة یعقوب توما 14
األول69.589أحمد عماد صدیق سعدون15
األول69.322فھد غسان زھیر محمود16
األول69.000یدعلي فاروق جاسم محمد سع17
األول68.166عالء الدین یاسین قاسم یحیى18
األول67.875عامر عبد اهللا أحمد عبد اهللا19
األول66.906عمر میسر محمد خلیل20
األول66.903سعد أحمد صالح عبد اهللا21
األول66.834أیاد نزار أحمد محمد22
األول66.313عدي ایوب رشید محمود23
األول65.660علي احمد مصطفى احمد24
األول65.477عبد اهللا صالح یاسین 25
األول63.974علي عالء الدین احمد عبد القادر26
األول63.839محمد عبد االمیر وزیر صابر27
األول63.797عباس علي عبد اهللا محمد28
األول63.502علي محمد فتحي ذنون29
األول62.700سم محمدكرم خیري جا30
األول62.590مثنى شكري مرعي حسن31
األول62.284امین احمد صالح سلیم32
األول60.943محمد خالد حمدون عبد اهللا33
األول59.837اشرف عبد الموجود الیاس 34
األول59.691صائب غالي رشید ھاوش35
األول57.450ربیع ضیاء حبیب عسكر36
الثاني64.773ھان اثیل طالبر37
الثاني61.188علي حسین عبد القادر38
الثاني59.366عدنان محمد سعید39
الثاني59.189محمد عیسى محمد40
الثاني58.784عثمان محمد طھ41

  
  



للدور  5/8/2010في ) 14151(بموجب األمر الجامعي المرقم  2010-2009خریجو العام الدراسي 
  للدور الثاني 2010/ 3/10في ) 19707(واألمر الجامعي المرقم األول

  
  الجغرافیـــــــة: التربیة األساسیة                 القسم : الموصل                                 الكلیة : الجامعة  

  
  بكالوریوس: الشھادة                   صباحي                                                                 : الدراسة 

  
  2010 - 2009:سنة التخرج 

  

  الدور الذي تخرج منھ  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
األول82.959صباح جاسم حبش عبد اهللا1
األول78.648ازھار جعفر احمد الحسین2
األول77.026إدریس خلف احمد الجحیشي3
األول73.859رؤى محمود خلف رمضان4
األول71.343حسین علي حسین محمود5
األول71.218فواز عامر محمد سعید 6
األول70.126نكتل علي زبیر سلطان7
األول69.018نشوان احمد خالد محمد النجار8
األول67.626ارام علي حمد الدین شریف9

األول66.879صالح صالح جاسم محمد10
األول66.813 عبد اهللا جاسم محمد علي11
األول65.204رویدة صبیح حبیب12
األول65.149قیصر ھادي محمد محمود13
األول64.809مھند باسم عبد الوھاب ھادي14
األول64.577صباح خلیل محمود مجید15
األول64.570حسین رمضان عبد اللطیف 16
األول64.396محمود محمد جماوي عبد 17
األول64.320عقبة نافع علي حمید18
األول62.844صباح محمد طھ19
األول61.264ھشام محسن حسین20
األول55.763عمر رجب ھناوي حسین21
الثاني58.454أكرم وعد یعقوب22

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



للدور  5/8/2010في ) 14151(بموجب األمر الجامعي المرقم  2010-2009خریجو العام الدراسي 
  للدور الثاني 2010/ 3/10في ) 19707(األول واألمر الجامعي المرقم

  
  ریاض األطفال: التربیة األساسیة                 القسم : الموصل                                 الكلیة : الجامعة  

  
  بكالوریوس: الشھادة                              صباحي                                                      : الدراسة 

  
  2010 - 2009:سنة التخرج 

  

  الدور الذي تخرج منھ  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
األول90.331لیلیان رضوان سالم داؤد1
األول86.300نور سرمد حازم عبد اهللا2
األول85.667سرى رافع كاظم مال حسن3
األول85.018یم عليرغد صبحي ابراھ4
األول83.715نھلة محمود رمضان محیمید5
األول83.306نھى علي عزیز علي6
األول80.785رشا سعد غانم سعید7
األول80.732مروة خالد محمد حسین8
األول77.583زینب عماد حازم محمد9
األول66.137كوثر حیدر فرحان االكوازي10

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



للدور  5/8/2010في ) 14151(بموجب األمر الجامعي المرقم  2010-2009خریجو العام الدراسي 
  للدور الثاني 2010/ 3/10في ) 19707(األول واألمر الجامعي المرقم

  
  اللغة العربیة :التربیة األساسیة                 القسم : الموصل                                 الكلیة : الجامعة  

  
  بكالوریوس: صباحي                                                                                   الشھادة : الدراسة 

  
  2010 - 2009:سنة التخرج 

  

  الدور الذي تخرج منھ  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
األول86.396ھشام ابراھیم سلیمان محمد1
األول85.603ایاد ھاني رؤوف محمد2
األول82.270صھیب عبد اهللا شریف عبد اهللا3
األول80.323مھا ابراھیم شطي4
األول80.126رحمة سعدي جمیل ابراھیم5
األول79.160رؤى طالب حمادي الشمري6
األول77.991حازم عبد الغني یوسف7
األول76.617عصام مزعل ذیاب محمد8
األول74.079محمد خالد عادل9
األول72.305براء نبیل صالح عبد الواحد10
األول72.139احمد ثامر غفوري حمادي11
األول68.099زینب سالم محمد حسین12
األول67.819ھشام محمد عبد العزیز عثمان13
األول64.450عیدان خلف حمید رجب14
األول61.461احمد جاسم خلیفة15
األول56.804خالد جمال حسین سلیم16
الثاني70.091احمد محمد احمد17
الثاني67.076نور محمد أمین حسین18
الثاني65.125مروان حامد محمد علي19
الثاني62.230براء شكر زكر20
الثاني61.397عبیر احمد الیاس21
الثاني60.010أكرم سھیل نجم22
الثاني58.757احمد عباس ضیاء23
الثاني58.313فراس فارس مرعي24
الثاني58.249یونس إبراھیم خلیل25
الثاني58.173سامي نواف محمد  26

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



للدور  5/8/2010في ) 14151(بموجب األمر الجامعي المرقم  2010-2009خریجو العام الدراسي 
  للدور الثاني 2010/ 3/10في ) 19707(األول واألمر الجامعي المرقم

  
  اللغة االنكلیزیة: التربیة األساسیة                 القسم : الموصل                                 الكلیة : الجامعة  

  
  بكالوریوس: صباحي                                                                                   الشھادة : الدراسة 

  
  2010 - 2009:سنة التخرج 

  

  الدور الذي تخرج منھ  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
األول89.857نور یونس محمد أحمد1
األول85.931محمد ابراھیم طھ حسن2
األول83.308سرى سالم عبد أحمد3
األول83.052رغد خالد یوسف صالح4
األول79.448جھدیة محمد صالح محمود5
األول78.832بسمة خزعل ذنون حمود6
األول78.212عبد الرحمن طھ خلیل7
األول77.986رحاب عبد الستار شكر محمود8
األول77.595مروة احمد خلف الحنوش9

األول76.738زینة حنا خلیل بیرو10
األول75.276جوان جالل مجید بھنام11
األول74.225معةنور جان عبد الجبار ج12
األول72.473عمر ھیثم راسم عزاوي13
األول72.195نور ولید شریف14
األول71.115أستیفن خدیدة جمعة عبدو15
األول71.062محمد فیصل محمد سعید16
األول70.458ھدى قاسم محمد عزاوي17
األول67.266رشا سوالقا عبو یوسف18
األول66.345ادياالء خلیل علي سو19
األول65.461جاسم محمد جاسم خلف20
األول65.332عمر نازي فریق عزیز21
األول64.764محمد خضر علي تمو22
األول59.970عبد الفتاح طلب محسن عبو23
الثاني74.538دنیا منال بدیع24
الثاني74.145مداد إسماعیل خلیل25
الثاني68,834رشا یوسف بشیر26
الثاني68,381محمد صفوان عبد الجبار27
الثاني67,903علي إحسان علي28
الثاني65,482نور زكر یحیى قاسم29
الثاني64.925محمد احمدمعتز30
الثاني64.871  سایر عبد العزیز سایر31
الثاني63,836خالد جمال عبد الرزاق32
الثاني62.777شرمان فرحان رشید33
الثاني61,569عمر عادل محمد34
الثاني59,036وعد اهللا عبد القادر وسام35

  
  
  
  
  
  
  



للدور  5/8/2010في ) 14151(بموجب األمر الجامعي المرقم  2010-2009خریجو العام الدراسي 
  للدور الثاني 2010/ 3/10في ) 19707(األول واألمر الجامعي المرقم

  الریاضیـــــات: التربیة األساسیة                 القسم : الكلیة                               الموصل   : الجامعة  
  

  بكالوریوس: صباحي                                                                                   الشھادة : الدراسة 
  

  2010 - 2009:سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منھ  المعدل  الثياسم الطالب الث  ت
األول84.990عمر یوسف خطاب 1
األول84.787قصي ویس حبش نزار2
األول82.620عمر حكمت عبد اهللا اسماعیل3
األول81.413أحمد عامر محمد فوزي4
األول81.321رویدة صبحي محمود داؤد5
األول79.617خالدة احمد رمضان سلیمان6
األول76.892واء یونس ایوب سلور7
األول76.473رضوان عبد الھادي سعید8
األول72.674رنین فیصل توفیق ذنون9
األول71.883سالم فواز علي خلف10
األول71.642االء موفق حمدي قدو11
األول70.245سارة طھ یاسین حمودي12
األول68.273مروة عبد جاسم ھالل13
األول65.521شاد حسین علي حسندل14
األول64.958صفاء عاطف عبد اهللا ابراھیم15
األول64.506ختام نایف فاضل عاشور16
األول64.087منتھى عبد القادر محمد علي17
الثاني72.390عفراء خیر الدین18
الثاني72.123سدرة محمد خلف19
انيالث70.260منار میسر عبد الرحمن20
الثاني68.546زیاد سعید حمید21
الثاني67.776ھبة حسن عبد الرزاق22
الثاني67.063جوان عصمت عسكر23
الثاني65.939ذنون یونس سلطان24
الثاني65.009سارة عالء الدین یونس25
الثاني62.547عمر عبد العزیز مصطفى26
الثاني59.571أیمن محمد احمد27

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



للدور  5/8/2010في ) 14151(بموجب األمر الجامعي المرقم  2010-2009خریجو العام الدراسي 
  للدور الثاني 2010/ 3/10في ) 19707(األول واألمر الجامعي المرقم

  العلـــــــــــــوم :التربیة األساسیة                 القسم : الموصل                                 الكلیة : الجامعة  
  

  بكالوریوس: صباحي                                                                                   الشھادة : الدراسة 
  

  2010 - 2009:سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منھ  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
األول86.075زید اسامة محمد أحمد1
األول83.166عارف علي جاسم محمد2

3
عبد الحمید محفوظ عبد الحمید 

عبد اهللا
83.075

األول

األول82.430علي غسان عبد القادر علي4
األول82.157أسماء عبد اللطیف عنتر خضر5
األول81.783لؤي ریاض سعید ناصر6
األول81.723نورا منیر یوسف موسى7
األول81.033سوب عبدھوازن عبد المطلب مح8
األول80.671علي جاسم محمد سالم9

األول80.293نور نائل یوسف حسن10
األول77.782وفاء أنیس عبد اهللا ولید11
األول77.025شھد خالد إدریس خلیل12
األول76.961عبد الرحمن نظام وعد اهللا علي13
األول76.493انتصار یوسف وھب حسین14
األول75.568زیزفون عبد الرزاق أحمد15
األول75.058رامي لیث ھاشم ذنون16
األول74.662سندس یوسف ایشوع شابا17
األول74.441سندس شابا شمعون الحنو18
األول72.035ایاد جالل صالح احمد19
األول71.844خالد ولید مولود شریف20
األول71.816رنا محمد طارق یاسین21
األول71.630فنار عصمت یونس رشید22
األول71.563نور نائف میزر سلطان23
األول71.541علي خالد یونس علي24
األول71.338محمد جاسم محمد عبد25
األول71.295أسماء یونس طارق یونس26
األول71.292میثاق احمد نوفان فضل27
األول71.255محمد حسین تقي خلیل28
األول70.768فرح فائز صدیق نایف29
األول70.537محمد عواد محمد موسى30
األول70.513سماح سعد اهللا مشو عبد اهللا31

األول70.470أسماء عبد المحسن قاسم أحمد32

األول70.154فضاء الكرام راجي جاسم33

األول69.834الیاس سالم الیاس خضر34

األول68.944سین سلیمان حسیننزار یا35

األول68.622ایاس كوركیس خیو دانیال36

األول67.751احمد زھیر مال اهللا محمد37

األول67.465شیماء باسم عبد الستار حمید38

األول66.289ریاض محمد صادق سعدو39

األول66.025یاسر شریف نجم الدین عبد اهللا40

األول65.795صالح سرحانھند عبد العزیز 41

األول65.460إیناس یونس مجید حماد42

األول65.417خالد محمود خضیر سلطان43

األول65.314علي سامي علي زینو44



للدور  5/8/2010في ) 14151(بموجب األمر الجامعي المرقم  2010-2009خریجو العام الدراسي 
  للدور الثاني 2010/ 3/10ي ف) 19707(األول واألمر الجامعي المرقم

  العلـــــــــــــوم: التربیة األساسیة                 القسم : الموصل                                 الكلیة : الجامعة  
  

  كالوریوسب: صباحي                                                                                   الشھادة : الدراسة 
  

  2010 - 2009:سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منھ  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
األول65.079میسم رعد فتحي یاسین45
األول64.766رعد محمد جمیل حسین46
األول64.762مصطفى مھدي صالح 47
األول64.437أیمن توفیق خضر48
األول63.925رغد قیس فاضل مھدي49
األول  62.538  زھراء شھاب احمد50
الثاني69.551عبیر یوسف أبلحد51
الثاني68.252نور حازم عبد اهللا52
الثاني64.795رشا مظھر شمس الدین53
الثاني60.728بھجت جاسم محمد54
الثاني58.225احمد محمودسفیان55

  


