


  
 

 الدور االول  84ر727 مشتاق عبد داؤد مسلط  1

 الدور االول  77ر862 اسراء احمد محمد سعيد 2

 الدور االول  77ر073 عمار تحسين زآر الجبوري  3

 الدور االول  73ر573 شيماء عبداهللا احمد الحسن  4

 الدور االول  69ر939 محمد عبده احمد الحميدي  5

 الدور االول  65ر432 ل حاجي محو حجي دخي 6

 الدور االول  65ر187 رشا غانم سعيد منصور  7

 الدور االول  64ر332 زهير عبداهللا علي حسين  8

 الدور االول  63ر809 شمشون صومو شليمون صومو  9

 الدور االول  62ر198 زينة خالد سليم ساعور  10

 دور االول ال 60ر902 احمد منيب خليل اسماعيل  11

 الدور االول  59ر288 جون بهنام خضر  12

 الدور االول  56ر986 مشعل رمضان جندي الورآاني  13
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 الدور االول  89ر7150722  صفا مزاحم عبداهللا ذنون  1

 الدور االول  88ر1161673 ابتسام عبداهللا فتحي عبداهللا  2

 الدور االول  86ر2425022 نصير صباح عبداهللا الياس  3

 الدور االول  82ر986054 محمد عبدالرزاق محمد احمد  4

 الدور االول  82ر7814312 ايمان طارق فتحي سلطان  5

 الدور االول  82ر0932109 اسماء سليمان اسود عباس  6

 الدور االول  81ر0734208 افين باسل داؤد متي  7

 الدور االول  80ر9572865 رشا نزار فضل محمد  8

 الدور االول  80ر1735208 والء وعد اهللا جاسم محمد  9

 الدور االول  80ر1052534 منى مناف يونس محمد جاسم  10

 الدور االول  80ر0585614 دينا غانم يحيى محمد العبيدي  11

 الدور االول  77ر3166229 رنا منعم ابراهيم شريف  12

 الدور االول  76ر7439937 اسماء فيصل صالح محمود  13

 الدور االول  75ر2699869 الين اودا ابلحد يونس   14
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 الدور االول  74ر8369996 بدل محمد رشيد عبدالرحمن البريفكاني  15

 الدور االول  73ر916839 محمد طارق علي الظاهر  16

 الدور االول  73ر6368509 علي عبد المنعم عبدالواحد محمد علي  17

 الدور االول  72ر9642267 اح عبد المنعم عمر علي الطائي افر 18

 الدور االول  72ر7562769 بيداء خليل فتحي شهاب  19

 الدور االول  72ر4407751 فريد حسين خضر علو  20

 الدور االول  72ر3787509 زينب مؤيد أمين اسماعيل  21

 الدور االول  72ر2046091 سناء افدل حسين احمد  22

 الدور االول  72ر1660554 ليلى موفق محمد حسين النعيمي  23

 الدور االول  71ر8754933 نجم عبداهللا محمد علي البياتي  24

 الدور االول  71ر7920773 هيفاء محمد مراد محمد الدوسكي  25

 الدور االول  71ر7269068 انفال رعد فيصل خورشيد  26

 ر االول الدو 71ر649078 رياض جمعة علي طه  27

 الدور االول  70ر8877493 ارجان متي مال اهللا الياس  28

 الدور االول  70ر7939803 هناء حازم جار اهللا احمد  29

 الدور االول  70ر7798075 انتظار عبدالقادر محمد حسين  30

 الدور االول  70ر6038994 حسين علي محمد حسن حمو  31

 الدور االول  70ر5261825 يسرى حازم عبدالرحمن ذنون  32

 الدور االول  70ر4397402 اسراء شاآر محمود قاسم  33

 الدور االول  70ر0792908 هديل رعد فيصل خورشيد  34

 الدور االول  69ر1961838 اآرام محمود ابراهيم جرجيس  35



 الدور االول  69ر135678 رغد محمد شريف سعيد الشيتي  36

 الدور االول  68ر57783364 م السبعاوي عماد عبداهللا عزيز جاس 37

 الدور االول  68ر46823708 لينا جورج يعقوب حنا  38

 الدور االول  68ر22316642 سالم حسين علي حموش  39

 الدور االول  67ر97010145 آلثوم سعيد ابراهيم سليمان  40

 الدور االول  67ر14051338 شيماء اآرم جاسم حمو 41

 الدور االول  67ر13410521  شريف علي لبابة عبداهللا 42

 الدور االول  66ر84740547 مجيد علي خدر علي  43

 الدور االول  66ر59453741 زهراء ابراهيم الياس سليمان  44

 الدور االول  66ر58302098 آهالن عز الدين صالح رضا  45

 الدور االول  66ر42126153 محمود يونس محمد محمود  46

 الدور االول  66ر20348531 م آمال سعيد محمد حمواآرا 47

 الدور االول  66ر06717191 عمر علي عبدالقادر  48

 الدور االول  65ر95826614 الهام حسن آوجي سمو  49

 الدور االول  65ر17850395 رفاه سلو عبدال الياس  50

 الدور االول  65ر08070415 روى علي الياس علي الحديدي  51

 الدور االول  64ر85193263 دق عباس محمود حيو صا 52

 الدور االول  64ر25262675 احمد راشد صالح رشيد 53

 الدور االول  64ر18325588 ارآان نجمان عتو الياس  54

 الدور االول  64ر04531435 نزار علي خدر علي  55

 الدور االول  63ر99118901 سبهان سالم عبداهللا منصور  56



 الدور االول  63ر97072442 غالب حسين علي البيجواني محمد  57

 الدور االول  63ر67335213 نادية رمزي شابا اسحق  58

 الدور االول  63ر28984053 اخالص يلده متي صقريا  59

 الدور االول  62ر90882736 هيثم محمد حسين البطوش  60

  الدور االول 62ر84937447 امير خالد احمد محمد علي  61

 الدور االول  62ر55844955 اشواق اسحق اوراها يلدا  62

 الدور االول  62ر3935497 زهراء طه محمود حسين  63

 الدور االول  62ر3544998 شريف احمد محمد احمد  64

 الدور االول  61ر95944142 رنا موفق داؤد سليمان  65

 الدور االول  61ر81492452 الماس هادي امين الكواز  66

 الدور االول  61ر6054222 رجا سامي شلش رشيد  67

 الدور االول  61ر06972484 محمد عبدالهادي عبدالقادر عبدالرحمن  68

 الدور االول  60ر95454433 عالء بطرس بحو دانيال  69

 الدور االول  60ر07613822 محمد صالح حمود عاشق الجبوري  70

 الدور االول  60ر02092065 عبير امير سلطان علي عبيد  71
 
 
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 الدور االول  86ر256 ايمان سعيد شمعون عبو  1

 الدور االول  81ر517 مهند يقظان صالح احمد  2

 الدور االول  80ر222 ليندا رياض عبدالرحيم جرجيس  3

 الدور االول  78ر468 بان عادل داؤد ايوب  4

 الدور االول  78ر068 ميسون صالح احمد صالح  5

 الدور االول  77ر396 صالح طالل حسن جرجيس 6

 الدور االول  75ر672 نجالء محمود عثمان حسن  7

 الدور االول  74ر333 نور حازم محمد سعيد  8

 الدور االول  73ر985 عبير قيس يونس عبداهللا  9

 الدور االول  72ر894 فراس عماد فتحي عمر  10

 الدور االول  72ر857  هادي بطرس فادي مظفر 11

 الدور االول  71ر758 عدي محمد طاهر عيسى  12

 الدور االول  71ر721 والء محمد بدر خضر  13

 الدور االول  70ر542 قائد عبدالواحد محمد حسن  14
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 الدور االول  70ر321 علي لؤي جميل صالح  15

 ل الدور االو 69ر821 نادية ثامر حسن عبداهللا  16

 الدور االول  69ر199 احمد علي حمادي حماد  17

 الدور االول  69ر000 سوزان طه علي حسين  18

 الدور االول  68ر672 رنا ابراهيم محمود يونس  19

 الدور االول  67ر140 احالم حجي اسماعيل مصطفى  20

 الدور االول  66ر989 احمد رمزي عبد يونس  21

 الدور االول  66ر941 شاآر عنتر وهب الوهب  22

 الدور االول  66ر699 زينب ميسر زيدان  23

 الدور االول  65ر910 قادسية حسين محمد عبداهللا  24

 الدور االول  63ر997 مهند عثمان محمد خليل  25

 الدور االول  63ر971 مهند عبدالكريم حسين احمد 26

 الدور االول  63ر860 محمد ايدن محمد يعقوب  27

 الدور االول  63ر808 زينة نافع سليمان داؤد  28

 الدور االول  63ر568 شيماء محمد بشار عبداهللا  29

 الدور االول  63ر440 محمد مؤيد سعدي علي  30

 الدور االول  63ر364 انتصار عبدالكريم طاهر القاسمي  31

 الدور االول  62ر247 بسمة نافع سليمان داؤد  32

 الدور االول  62ر028  عبو ريان مؤيد نجم 33

 الدور االول  61ر566 عمر محمد ابراهيم الزبياري  34

 الدور االول  61ر260 ضياء ثامر عزيز فتحي  35



 الدور االول  59ر837 محمد هاشم عبدالرزاق  36

 الدور االول  59ر826 ايسان حسن علي  37

 ول الدور اال 59ر339 ايناس رياض عبدالرحمن ابراهيم  38

 الدور االول  58ر166 وسام عبدالكريم سعيد جميل  39
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 الدور االول  82ر6826 بيداء عبدالعزيز محمد صالح مراد 1

 الدور االول  80ر0043 اسالم ياسر عبداهللا طه  2

 الدور االول  79ر6206 رشا فوزي الدين عبدالرزاق  3

 الدور االول  77ر2957 رنا عادل ناجي جميل  4

 الدور االول  76ر5961 هبة سالم سعيد سليم  5

 الدور االول  75ر6853 عاتكة محمد نوري محمد  6

 الدور االول  75ر5335 ضمياء حازم محمد احمد  7

 الدور االول  74ر6048 هدى سالم بشير محمد  8

 الدور االول  74ر5907 ضحى اسماعيل ابراهيم قاسم  9

 الدور االول  74ر3012 رشا اسماعيل خليل ابراهيم   10

 الدور االول  73ر9212 دعاء علي حسين علي  11

 الدور االول  71ر9525 رنا خليل عثمان خضر  12

 الدور االول  70ر8464 سيماء خليل شمو ابراهيم  13

 الدور االول  70ر7656 علياء رعد مشعل علي  14
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 الدور االول  70ر7033 ليانة صليو نيقو جيكو جو 15

 الدور االول  70ر5994 هبة حكمت خضوري الباهر  16

 الدور االول  70ر4867 ازهار يونس رضا محمد 17

 الدور االول  70ر2306 سارة ارشام ارداوس خاجيك  18

 الدور االول  69ر8393 عدي عبد عويد رمضان  19

 الدور االول  68ر7613 وال ميرفت آمال عيدو باس ق 20

 الدور االول  67ر3801 اشرف محمد مهدي صالح  21

 الدور االول  67ر1217 منهل محمد ابراهيم علي  22

 الدور االول  66ر9722 حال ماجد محمود محمد علي  23

 الدور االول  66ر7943 يسرى عامر فيصل طرفة  24

 االول الدور  66ر4862 نوار احمد جاسم حنتوش  25

 الدور االول  65ر5006 انوار فاضل بهنام بولص  26

 الدور االول  64ر9710 عبير ياسين محمد اسماعيل  27

 الدور االول  64ر1838 ريان حكمت محمد مراد  28

 الدور االول  63ر9479 نادية اسطيفان شبية خبو  29

 الدور االول  63ر6618 خميس جهاد عباوي علي  30

 الدور االول  63ر4083 بدالرزاق ياسين محمد رافت ع 31

 الدور االول  63ر2045 ازهر احمد خضر شويخ 32

 الدور االول  62ر7998 انتصار فاضل عبداهللا حجي  33

 الدور االول  62ر5688 لؤي عبدالواحد محمد حسن  34

 الدور االول  62ر3682 برهان سليمان حسن  35



 الدور االول  61ر6379 زينة عفان عثمان امين  36

 الدور االول  61ر0317 محمد سليم حسن ابا بكر  37

 الدور االول  60ر7269 مهند سعداهللا احمد محمد  38

 الدور االول  60ر5025 احمد فوزي محمد عبد الرحمن   39

 الدور االول  60ر2226 هبة حازم يونس حمو 40

 ول الدور اال 59ر6049 روعة صالح قاسم عبداهللا  41

 الدور االول  58ر7688 سمية قاسم تقي موسى  42

 الدور االول  58ر7414 محمد نجم الدين عبداهللا خليل  43

 الدور االول  57ر9127 شيماء عبدالقادر عزيز بكر  44

 الدور االول  57ر8913 احمد مثنى شريف محمود  45

 الدور االول  57ر7359 مفاز فاضل جاسم مرجان  46
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  



 
 

 الدور االول  85ر206 ديالن عدنان شفيق علي  1

 الدور االول  82ر753 اريف مرزا اسطيفو  2

 الدور االول  78ر099 عمر عبدالعزيز خليل حميد 3

 الدور االول  75ر169 احمد حمزة فتاح حسين  4

 الدور االول  74ر649 لمياء فؤاد خلف عبداهللا  5

 الدور االول  74ر304 رواء افرام آكو موميكا 6

 الدور االول  74ر229 آوفان الياس يونس الياس  7

 الدور االول  73ر797 احمد عبدالصاحب علي شاهين     8

 الدور االول  72ر036 اسيل موفق صالح عبداهللا  9

 الدور االول  70ر733 فائز محسن جار اهللا عيسى  10

 الدور االول  70ر638 حسين يونس حذيفة احمد  11

 الدور االول  70ر216 بشرى انور ابلحد داؤد  12

 الدور االول  69ر157 غيداء عزالدين ذنون يونس  13

 الدور االول  68ر995 عباس عبدالمطلب علي يحيى  14

  اللغة اإلنكليزية: آلية التربية                                                                            القسم : جامعة الموصل                                 الكلية : الجامعة 
  

  لوريوسابك:                                                                                      الشهادة صباحي                                                       : الدراسة 
  

  :  هـ           اسم دورة التخرج 1425/جمادي االول / 10 المصادف - 2004/6/28 في 360:        رقم وتاريخ االمر الجامعي 2004/2003: سنة التخرج 
  
  
 الدور الذي تخرج منه  المعدل لباسم الطا ت



 الدور االول  68ر239 فرح ناظم يحيى صالح  15

 الدور االول  67ر833 ابتسام اسماعيل خديدة اسماعيل  16

 الدور االول  67ر143 نغم طالل نجم  17

 الدور االول  66ر180 نشتيمان مصطفى علي مصطفى   18

 الدور االول  65ر718 النا خيري جرجيس بولص  19

 الدور االول  65ر642 لقاء نجيب محمد صالح  20

 الدور االول  65ر501 ايمان فاضل بهنام بولص  21

 الدور االول  65ر188  قنبر حسن حافظ يوسف 22

 الدور االول  64ر555 ميسم يوسف يعقوب متي  23

 الدور االول  64ر429 لبيب البير يوحنا آرومي  24

 الدور االول  64ر244 اسيل صباح هرمز منصور  25

 الدور االول  64ر065 زهراء اسامة علي احمد  26

 ل الدور االو 63ر771 جرا حسين حسن حبيب  27

 الدور االول  63ر405 نوار مجيد حميد عبداهللا  28

 الدور االول  63ر351 عمر فاروق يونس حسين  29

 الدور االول  62ر779 عمار ياسر عبد حمزة  30

 الدور االول  62ر255 اسامة عبداهللا عزيز الريكاني  31

 الدور االول  61ر724 رابعة فخري حميد محمد  32

 الدور االول  61ر509 حد عباس دلينا جهاد وا 33

 الدور االول  61ر348 خلود حازم علي ابراهيم  34

 الدور االول  61ر047 مضر فاروق حمد شكر  35



 الدور االول  60ر998 ارشد علي حبش ال حسن  36

 الدور االول  60ر944 خالص حبيب ابراهيم حساني   37

 االول الدور  60ر744 نصير يعقوب ناصر بنيامين  38

 الدور االول  60ر424 مهند يوسف فرحان محمد  39

 الدور االول  60ر408 رنا مثنى طه سليمان  40

 الدور االول  60ر402 وسام جبر جاسم العيساوي  41

 الدور االول  60ر077 احمد فاضل عباس حسين  42

 الدور االول  59ر795 بان خليل ابراهيم خليل  43

 الدور االول  59ر734 س مصطفى سامي ادريس جرجي 44

 الدور االول  58ر925 عدي نجم علي الجبوري  45

 الدور االول  58ر553 خالد محمد خلف سالم  46

 الدور االول  58ر537 اجويد نواف بديل حسين  47

 الدور االول  58ر460 عمر قيس عبداهللا محمد 48

 الدور االول  58ر358 صبا هادي يونس علي  49

 الدور االول  57ر557 حيدر علي قاسم محمد علي  50
 
 
 
 
  
  



 
 

 الدور االول  83ر78 اسماء محمد طاهر عمر البرواري  1

 الدور االول  81ر72 شيماء سليمان اسود عباس العبيدي  2

 الدور االول  79ر71 رافت حميد اسماعيل محسن  3

 الدور االول  79ر14  طه محمود احمد علي مطر الطائي 4

 الدور االول  78ر99 هند حنش خليل رجب الطائي  5

 الدور االول  77ر93 يازي سعيد سليم جمعة الداودي  6

 الدور االول  77ر08 شيماء غانم محمود مرعي الجواري  7

 الدور االول  76ر64 وفاء قاسم احمد فرحان الجميلي  8

 الدور االول  76ر45  يوسف عابدين وحيد خضير النعيمي 9

 الدور االول  76ر27 احمد يعقوب عطا اهللا غثوان  10

 الدور االول  76ر06 محمد غانم شريف احمد النعيمي  11

 الدور االول  75ر01 طيف حسيب احمد فرج الحمداني  12

 الدور االول  74ر86 حسين سلمان محمد فرج الجبوري  13

 الدور االول  74ر03 احمد باسل احمد ذنون  14
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 الدور االول  73ر85 باسمة ابراهيم شريف حسين  15

 الدور االول  72ر93 ازهار غازي صديق علي اللطيف  16

 الدور االول  72ر33 سوزان عبد العزيز ادريس عبدالقادر  17

 الدور االول  72ر28 ماجد احمد عبداهللا صالح الحمي  18

 الدور االول  71ر97 عبدالوحيد خليل شوآت الياس  19

 الدور االول  71ر70 رغد وليد عبداهللا خلف الحمداني  20

 الدور االول  71ر16 سنان حامد آامل صالح  21

 الدور االول  70ر91 افراح محمد احمد ابراهيم الجميلي  22

 الدور االول  70ر44 اميرة رمضان مصطفى حسين  23

 الدور االول  70ر26 اساور عزيز عبد ابراهيم الطائي  24

 الدور االول  70ر25 حسن زينل يونس خضر الدليمي  25

 الدور االول  69ر88 بشرى فتاح حليم محمد البدراني  26

 الدور االول  69ر16 انتصار راسم علوان حمد القيسي  27

 الدور االول  68ر97 فالح حسن حسين خلف الجبوري  28

 الدور االول  68ر96 ميلي الحان محمد سلمان عبدالقادر الج 29

 الدور االول  68ر92 خالد ناجي احمد شاهر العبيدي  30

 الدور االول  68ر78 انس محمد رحومي نجم المولى  31

 الدور االول  68ر77 ريان عزيز مطلب منذور  32

 الدور االول  68ر77 نرجس عبدالغفار حسن حجي  33

 ور االول الد 68ر75 جعفر احمد عبداهللا محمد  34

 الدور االول 68ر56 هيفاء عبدالستار محمود محمد صالح السبعاوي  35



 الدور االول  68ر26 ليلى ادريس عبداهللا احمد المزوري  36

 الدور االول  67ر38 هبة ازهر نجيب يحيى الجقماقجي  37

 الدور االول  66ر96 اسماء نظير محمود جاسم الحيالي  38

 الدور االول  66ر73 شنين صادق نعمة هادي  39

 الدور االول  66ر66 ارزو محمد عبداهللا عبيد الصالحي  40

 الدور االول  66ر54 جالل حسن محمد حسين  41

 الدور االول  66ر32 عالية اسماعيل جميل شمو اليوسف  42

 الدور االول  66ر20 عمار احمد عباوي مصطفى  43

 الدور االول  65ر97 االء صالح يونس مرعي العكيدي  44

 الدور االول  65ر97 مازن محمد شيت حسن علي  45

 الدور االول  65ر85 مناضل عناد عيفان بشر الجغيفي  46

 الدور االول  65ر70 امل عبداهللا محمد سعيد الصالحي  47

 الدور االول  65ر61 انور شاآر محسن رضا  48

  الدور االول 65ر38 محسن خليف نجرس خلف  49

 الدور االول  65ر20 نسيم محمود احمد اسماعيل  50

 الدور االول  65ر01 هدى رعد عبدالفتاح ياسين العسلي  51

 الدور االول  64ر92 خالد خضير عكلة حسين الجبوري  52

 الدور االول  64ر51 سندس نجاة حبيب لطيف  53

 الدور االول  64ر18 صفاء وجيه مصطفى عبداهللا  54

 الدور االول  64ر17  ذنون يونس مصطفى الدليمي لؤي 55

 الدور االول  64ر17 يوسف عماد الدين محمد نوري الراوي    56



 الدور االول  64ر14 نورة حازم محمد احمد  57

 الدور االول  64ر13 ايمان مسعود عثمان طاهر العقراوي  58

 الدور االول  63ر95 عبد الرزاق فرحان خلف درويش  59

 الدور االول  63ر89 جميل طه حمد حسن  60

 الدور االول  63ر40 رعد عبداهللا احمد حمو 61

 الدور االول  63ر33 عبدالصمد ذنون احمد حسن  62

 الدور االول  63ر08 جنان خالد سالم اسماعيل ال آنيج  63

 الدور االول  63ر05 شيماء اآرم نجيب يحيى الجقماقجي 64

 الدور االول  62ر97 سالم الجبوري وسمي عبد حاج  65

 الدور االول  62ر73 رعد توفيق محمد صالح ال سيد  66

 الدور االول  62ر36 وسن عبداهللا فتحي القدو جاسم الحيالي  67

 الدور االول  62ر31 اشتي وهاب احمد محمد الجاف  68

 الدور االول  62ر30 سهيل عبداهللا فاضل خضر النعيمي 69

 الدور االول  62ر18 يونس حسين صالح الحديدي ريان  70

 الدور االول  62ر10 ريم هاني مجيد محمد السلمان  71

 الدور االول  62ر00 سيف الدين نافع مرزا قادر الشرفاني  72

 الدور االول  61ر78 عمر اسود عكاب احمد  73

 الدور االول  61ر75 محمد عبداهللا امين خضير الربيعي  74

 الدور االول  61ر58 وان غانم احمد مهدي رض 75

 الدور االول  61ر56 رباح غانم ياسين محمود الحسيني  76

 الدور االول  61ر41 شيماء صالح شاهين ضائع الجبوري  77



 الدور االول  61ر18 حسين نذير بشير مجيد الدرزي  78

 الدور االول  61ر04 عدي يوسف خلف فياض  79

 الدور االول  60ر82 حمد نوري البياتي آولشان عمر م 80

 الدور االول  60ر53 احمد سامي جعفر جبار الصيادي  81

 الدور االول  60ر20 علي حسين احمد عيسى الجبوري  82

 الدور االول  60ر02 طي عبدالمهدي عبدالحسين فليح  83

 الدور االول  59ر69 الياس خضر ثالج رمو  84

 الدور االول  59ر21 ميدان الحمداني مهند سالم محمود ح 85

 الدور االول  59ر21 الزم غانم اسماعيل مصطفى  86

 الدور االول  59ر17 سعد عقيل احمد يونس  87

 الدور االول  59ر17 محمد اصفر اسماعيل علي العنزي  88

 الدور االول  58ر98 طه ياسين اسماعيل محمد الجبوري  89

 الدور االول  58ر96 غسق رسام احمد عبدالسالم  90

 الدور االول  58ر67 اسيل عدنان حميد حسين الجميلي  91

 الدور االول  58ر17 قيصر عداي شالش حبيب الجبوري  92

 الدور االول  57ر74 قاسم فاضل عبيد حمد  93

 الدور االول  57ر61 ابراهيم حسن بطروس سلطان  94

 الدور االول  57ر12 ر آاظم شعالن الخزاعي سعد عبداالمي 95

 الدور االول  56ر13 هادي هاشم غائب صدر النعيمي  96

 الدور االول  54ر26 دعاء زهير رشاد اسماعيل المشهداني  97
  
  



 
 

 الدور االول  86ر35 باسم شمو الياس ابراهيم  1

 االول الدور  82ر18 رنا صبيح اسماعيل احمد  2

 الدور االول  81ر56 قيصر سعدي ياسر عبداهللا 3

 الدور االول  80ر07 اوس زيد زاهد توفيق  4

 الدور االول  79ر44 عماد مفيد سعيد ياسين  5

 الدور االول  79ر24 فادي فريد دوري الياس  6

 الدور االول  79ر13 منار نظير نديم يعقوب  7

 الدور االول  78ر63 فيان وعداهللا يعقوب يوسف  8

 الدور االول  78ر03 هبة عبدالحافظ محمد عاقب  9

 الدور االول  77ر62 اريج منهل سعدو محمد  10

 الدور االول  76ر66 هالة عصام زيدان صالح  11

 الدور االول  76ر22 ايمان فتحي جاسم محمد  12

 الدور االول  76ر03 حال محسن عبداهللا داؤد  13

 الدور االول  75ر59 ر عبداهللا مهدي رواء زهي 14
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 الدور االول  75ر49 مي نبيل يونس ذنون  15

 الدور االول  75ر12 عادل محمد زآي عطا اهللا  16

 الدور االول  74ر23 حسن ناصر عبد فرحان  17

 الدور االول  74ر01 آريمة علي حاجي حسو  18

 الدور االول  73ر87 آاظم حازم ابراهيم بكتش  19

 الدور االول  73ر85 خطر ابراهيم احمد محمد  20

 الدور االول  73ر58 عامر يوسف شريف محمود  21

 الدور االول  73ر49 ياسر خضر مطرود محمد  22

 الدور االول  73ر40 مشاعل شهاب احمد ظاهر  23

 الدور االول  73ر16 ايمان محمد طيب طاهر  24

 الدور االول  73ر15 احمد محفوظ احمد حسن  25

 الدور االول  72ر78 نازك يونس آريم يونس  26

 الدور االول  72ر70 بهجت حسين عبدالقادر علي  27

 الدور االول  72ر28 حنان عزو رشيد العباسي  28

 الدور االول  71ر96 عدي ياسين مصطفى محمد  29

 الدور االول  71ر82 احمد غانم ابراهيم عثمان  30

 الدور االول  71ر58 ر زينل حسين عباس حيد 31

 الدور االول  71ر46 مهند حسين اسماعيل عبداهللا  32

 الدور االول  71ر23 احمد نورالدين احمد علي  33

 الدور االول  71ر17 اسماء خليل سليمان عالوي  34

 الدور االول  70ر96 نجالء محمود عبد حسين  35



 دور االول ال 70ر77 واثق مهدي مدلول محمد  36

 الدور االول  70ر54 علي ابراهيم موسى خليف  37

 الدور االول  70ر13 استي ايوب امين محمد  38

 الدور االول  70ر02 ناسكة جواد امين احمد  39

 الدور االول  69ر64 خليل سلطان عجاج النعيمي  40

 الدور االول  69ر62 دوزآون ارمعان صادق  41

 الدور االول  69ر54 فتحي محمد هاشم جمال  42

 الدور االول  69ر39 محمد جها نكير محمود حسن  43

 الدور االول  69ر27 اسماعيل عبداهللا صائل  44

 الدور االول  68ر99 رياض الياس احمد محمد  45

 الدور االول  68ر51 عامر غضبان سعيد المحمود  46

 الدور االول  68ر44 شامل فاضل خضر الياس  47

 الدور االول  68ر41 سارة يعقوب حسن حسين  48

 الدور االول  68ر38 ميسون ابراهيم نجم جوهر  49

 الدور االول  68ر26 حسين عباس علي محمد  50

 الدور االول  68ر17 سبهان محمد خلف عبداهللا  51

 الدور االول  68ر14 زينب سليمان حمزة مصطفى  52

 الدور االول  67ر75 عدي غانم حسين مال اهللا  53

 الدور االول  67ر59 سوزان وحيد اسماعيل معروف  54

 الدور االول  67ر33 معد فيصل حمد ترآي  55

 الدور االول  67ر17 سامي منصور مزهر مريهج  56



 الدور االول  67ر17 شيماء آمال رشيد يكه  57

 الدور االول  67ر11 حيدر غضبان غزيوي  58

 الدور االول  66ر71 يد احمد حاتم محمد حم 59

 الدور االول  66ر55 اسامة سالم احمد جاسم  60

 الدور االول  66ر25 غازي هالل دخيل محمود 61

 الدور االول  66ر14 احمد رياض ابراهيم محمد  62

 الدور االول  66ر08 عبداهللا ابراهيم احمد  63

 الدور االول  66ر02 منار مهدي حسن عثمان  64

 الدور االول  65ر95 مجيد حامد مجيد حسن  65

 الدور االول  65ر45 آاظم ماميق سلطان يونس  66

 الدور االول  64ر99 نورهان فرهاد آمال خورشيد  67

 الدور االول  64ر73 سحر نور الدين احمد محمد  68

 الدور االول  64ر61 عزام حسين ابراهيم حمزة  69

 الدور االول  64ر39 محمد ثابت حسان محمود 70

 الدور االول  64ر35 ثائر محمد آورز بشير  71

 الدور االول  64ر28 علي صالح جاراهللا صالح  72

 الدور االول  64ر26 محمد عز الدين رجب عايد  73

 الدور االول  64ر16 عياد فرحان رحيل منسي  74

 الدور االول  63ر93 سالم عبداهللا محمد جاسم  75

 الدور االول  63ر04 صابر عبداهللا محمد صالح  76

 الدور االول  62ر54 حامد عطية مفلح الحمد  77



 الدور االول  62ر51 ربيع انور رجب ذنون  78

 الدور االول  62ر04 خضر دخيل محمد علي  79

 الدور االول  61ر68 جمال موسى رجب صالح  80

 الدور االول  61ر14 صالح اسماعيل عزيز  81

 الدور االول  61ر05 شامل هاشم احمد بكر  82

 الدور االول  60ر19 احمد جمعة حسين سليمان  83

 الدور االول  58ر63 رباح علي دولة احمد  84

 الدور االول  58ر32 افراح آاظم حمزة آاظم  85

 الدور االول  57ر73 يشار صالح محمد رشاد  86
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 الدور االول  71ر672 جواد آاظم جمعة يوسف  1

 الدور االول  71ر506 احمد طالل خضر عباس  2

 الدور االول  70ر131 فراس خلف خديدا حسن  3

 الدور االول  68ر999 خالد حيدر قاسم مصطفى  4

 الدور االول  68ر958 علي هاشم يونس الفرحات  5

 لدور االول ا 68ر545 حجي صالح خدر جروت الهسكاني 6

 الدور االول  67ر888 ثامر سلطان رمضان الجبوري  7

 الدور االول  67ر785 انديرا بهنام يوسف عبو  8

 الدور االول  67ر249 بشار احمد محمد اليونس  9

 الدور االول  66ر651 عبداهللا سعدون مصطفى شاوش  10

 الدور االول  66ر267 سونيا بهنام عبو يونو  11

 الدور االول  65ر646 ي خلف حسن شالل خير 12

 الدور االول  64ر301 عبدالمحسن احمد ابراهيم الطه  13

 الدور االول  64ر226 رياض نشعان ندا محمد  14
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 الدور االول  61ر864 لؤي خضر مجيد بطرس  15

 الدور االول  61ر852 شيالنه محي الدين محمد علي  16

 الدور االول  60ر954  سعد حسين عواد سعيد العزي 17

 الدور االول  60ر734 معمر نافع مصطفى احمد فتاح  18

 الدور االول  60ر728 رنا صبحي سالم احمد الشامي  19

 الدور االول  60ر49 مروان خلف محمد حميد الجبوري  20

 الدور االول  59ر123 امين احمد متو ابراهيم  21

 دور االول ال 58ر516 نورا قيصر بولص متي  22

 الدور االول  57ر95 رشاد نعمة محمد مهدي  23

 الدور االول  54ر128 هيام سمير علي موسى  24
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 الدور االول  85ر965 رائد ادريس يونس غزال 1

 الدور االول  83ر021 منال غانم حمدون عبدالرحمن  2

 الدور االول  82ر328 آرومي توما جيهان حجي  3

 الدور االول  81ر714 شيرين خضر ظاهر مصطفى  4

 الدور االول  80ر567 محاسن احمد حسين احمد  5

 الدور االول  79ر611 لقاء مشعل احمد عبيد  6

 الدور االول  77ر315 رونيا خوشابا انويه هرمز  7

 ول الدور اال 76ر415 احمد حقي اسماعيل داؤد  8

 الدور االول  73ر576 محمد عبد الفتاح محمد محافظه  9

 الدور االول  71ر578 مؤيد حسين احمد بني عودة  10

 الدور االول  71ر452 صدام حسين حسن الصقر  11

 الدور االول  71ر335 احمد عجيل ياور ولي  12

 الدور االول  70ر805 هبة زهير حسن علي  13

 الدور االول  70ر327 حسين محمود عيسى آاظم  14
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 الدور االول  70ر062 زينة عبدالفتاح احمد فتاح  15

 الدور االول  69ر335 جنان محمد سعيد اسماعيل  16

 الدور االول  68ر982 برجس شمو حسن خليل  17

 الدور االول  68ر639 ياسر مارزينا يشوع آرومي  18

 ول الدور اال 68ر509 حسين صالح خليل حسين  19

 الدور االول  65ر786 ترآي محمد جاسم الشويخي  20

 الدور االول  65ر699 ثروت حكمت مجيد مصطفى  21

 الدور االول  65ر307 ادريس عبيد عبدالكريم يونس  22

 الدور االول  62ر493 محمد صالح الدين محسن حمودي  23

 الدور االول  60ر892 فادية صالح علي عبداهللا  24

 الدور االول  60ر778 هل خضر محمود عبو من 25

 الدور االول  60ر099 علي عبداهللا محمد جاسم  26

 الدور االول  59ر837 حسين عبدالعزيز رشيد عزيز  27
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



  



  
 

 الدور الثاني  64ر4148 حسن عبد المشهداني  1
 الدور الثاني  63ر7105 فادية عبدالغني جارو حياوي العبادي 2
 الدور الثاني  62ر1061 سنان خزعل عبد سعيد الجبار  3
 الدور الثاني  61ر7262 االء عبدالسالم شريف الطويل  4
 الدور الثاني  60ر3960 بدر محمد صفاوي عبداهللا  5
 الدور الثاني  58ر6610 محمد صالح علي محمد الحيالي  6
 الدور الثاني  57ر5774 عيمي  احمد بشار احمد محمد الن 7
 الدور الثاني  56ر5889 صفوان محمد علي احمد الساداني  8
 الدور الثاني  56ر1395 لبنى محمود فتحي مصطفى الحيالي  9

 الدور الثاني  55ر2387 فراس عبدالقادر عثمان محمد الجبوري  10
 الدور الثاني  55ر634 سلوى شعيب ابراهيم الواوي  11

حسين علي 
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 الدور الثاني  63ر833  داؤد  1
 الدور الثاني  62ر217 اسماء اسماعيل ابراهيم شريف  2
 الدور الثاني  60ر867 احمد محمد رحومي المولى  3
 الدور الثاني  59ر035 محمد علي حسين محمود  4
 الدور الثاني  58ر615 محمد احمد شهاب  5
 الدور الثاني  58ر206 ين شاهين حمندي منار ام 6
 الدور الثاني  58ر051 احمد علي الهادي محسن  7
 الدور الثاني  57ر455 لقاء آاظم سلمان آاظم  8
 الدور الثاني  57ر407 حسيب احمد حسن الياس  9

 الدور الثاني  57ر1 سامية جمعة اسماعيل حسين  10
 دور الثاني ال 57ر04 نشوان علي حسين ياسين  11
 الدور الثاني  56ر977 اميمة طه مصطفى محمد 12
 الدور الثاني  56ر664 بيار احمد علي سليمان  13
 الدور الثاني  56ر356 عماد طارق داؤد  14
 الدور الثاني  55ر616 محمد عدنان غيدان  15

بان داؤد عبد
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 ي الدور الثان 60ر342 خضر احمد رسول  1
 الدور الثاني  59ر006 فرحان غانم صالح  2
 الدور الثاني  57ر516 هدى محسن احمد خلف  3

عبد العزيز 
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 الدور الثاني  66ر96991596 خضير حسين  1
 الدور الثاني  66ر18600426 الرا شمعون جكوا جيجو  2
 الدور الثاني  64ر81498468 سامان الياس مال اهللا الياس  3
 الدور الثاني  63ر3786417 سدير اسعد يعقوب منصور  4
 الدور الثاني  62ر50695442 ادور شموئيل سادة يوحنا  5
 الدور الثاني  61ر65856255 رامي عدنان عبد قسطو  6
 الدور الثاني  61ر11385681 يقظان عبداهللا حسون الجبوري  7
 الدور الثاني  60ر85783511 د غسان عدنان حسن محم 8
 الدور الثاني  60ر68796617 هيثم عامر باهر الحيالي 9

 الدور الثاني  60ر63463736 عمر لؤي جميل صالح  10
 الدور الثاني  60ر44822987 امير جبار منشد دهم  11
 الدور الثاني  59ر19904745 ماهر علي حسن محمود  12
 الدور الثاني  58ر93311234 حمدانيمعمر عبدالعزيز جميل ال 13
 الدور الثاني  58ر80527426 شيماء عبدالرزاق احمد الجميلي  14

محمد حسين 
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 الدور الثاني  58ر57949532 سالم ابراهيم حسن هايس  15
 الدور الثاني  58ر46920936 احمد علي موسى ال رشيدي  16
 الدور الثاني  58ر12815404 سعد محمد خليل محمد  17
 الدور الثاني  57ر3603617 ان عبدالوهاب رمضان مطر بن 18
 الدور الثاني  56ر62428894 زينب ياسر محسن ناجي  19

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 الدور الثاني  63ر028 فتحي عز الدين  1
 الدور الثاني  62ر812 مصطفى احمد عبداهللا مصطفى  2
 الدور الثاني  62ر477  عبدالغني حامد سلطان حال 3
 الدور الثاني  62ر305 آرم حاتم فضيل داؤد 4
 الدور الثاني  61ر799 نجم عبداهللا داؤد توما  5
 الدور الثاني  61ر055 حال عبدالكريم موسى منصور  6
 الدور الثاني  60ر523 زهرة علي محمد عبداهللا  7
 الدور الثاني  60ر355 بسام بيوس حنا دانيال  8
 الدور الثاني  59ر952 عمر ناظم حمو جاسم  9

 الدور الثاني  59ر600 هدنه خالد مجيد عبداهللا  10
 الدور الثاني  59ر495 ريزان عادل طيب عبيد  11
 الدور الثاني  59ر479 اسماء طه حسن حسين  12
 الدور الثاني  59ر065 ايمان عبدالستار يونس  13
 الدور الثاني  58ر899 ر حسين احمد زهو 14

عبدالجبار 
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 الدور الثاني  58ر395 محمد عادل عبدالقادر داؤد  15
 الدور الثاني  58ر337 آرم شاآر قاسم قداوي  16
 الدور الثاني  58ر248 شيماء صائب عبدالكريم  17
 الدور الثاني  57ر919 فائز سليمان شمو  18
 لثاني الدور ا 57ر327 غالية طالل محمود  19
 الدور الثاني  57ر325 اسعود عبدالعزيز شريف امين  20
 الدور الثاني  56ر813 روى ثامر محمد  21
 الدور الثاني  56ر779 شيماء عبدالرحمن محمد 22
 الدور الثاني  56ر428 علي جرجيس علي  23
 الدور الثاني  56ر314 ايمان اسامة محمد  24
 الدور الثاني  56ر290 نبيلة عبداهللا خضر  25
 الدور الثاني  56ر222 فالح حسن عبد 26
 الدور الثاني  56ر092 عماد سالم عبداهللا خلف  27
 الدور الثاني  55ر042 دريد غانم الياس جبو 28

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 الدور الثاني  66ر09 يونس حسن  1
 ثاني الدور ال 61ر08 محمد عبد محمد احمد  2
 الدور الثاني  58ر62 شيماء همام طاهر محمود  3
 الدور الثاني  57ر99 نظير ياسين حمد محمد  4
 الدور الثاني  56ر805 نشوان محمود آامل  5
 الدور الثاني  56ر20 طارق انور علي مصطفى  6
 الدور الثاني  54ر46 علي جاسم محمد جاسم الحديدي  7

عمار هاشم 
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 الدور الثاني  64ر46 داؤد سليمان  1
 الدور الثاني  63ر19 ابراهيم عبدالكريم احمد حبش  2
 الدور الثاني  60ر35 زهير عزيز يوسف ابراهيم  3
 الدور الثاني  60ر13 سمير امين يوسف حسن  4
 الدور الثاني  59ر68 عباس مصطفى يوسف حسن  5
 الدور الثاني  58ر75 صالح ياسين محسن محمود  6
 الدور الثاني  58ر59 نور مؤيد عبدالجبار حسن 7
 الدور الثاني  58ر57 مهند طارق فرج صفر  8
 الدور الثاني  57ر29 صفوان موفق هذال سلو  9

 الدور الثاني  56ر96 فؤاد عبود سعود جار اهللا  10
 لثاني الدور ا 56ر79 بسام محسن عز الدين عصمان  11
 الدور الثاني  56ر28 هيثم ناصر خليل ابراهيم  12
 الدور الثاني  54ر70 عامر ياسين ابراهيم عبدالقادر  13
 الدور الثاني  54ر70 جعفر عوني محمود حسن  14

وفاء حازم 

  اللغة العربية:  آلية التربية                                                                            القسم: جامعة الموصل                                 الكلية : الجامعة 
  

  لوريوسابك:                                                                 الشهادة صباحي                                                                            : الدراسة 
  

  :  هـ                  اسم دورة التخرج 1425/شعبان /18 المصادف  - 2004/10/2 في 500:        رقم وتاريخ االمر الجامعي 2004/2003: سنة التخرج 
  
  تخرج منهالدور الذي  المعدل اسم الطالب ت

 



  
 

 الدور الثاني  69ر654 الياس الياس سلي  1
 الدور الثاني  60ر873 والعدي وعداهللا محمود شهاب الج 2
 الدور الثاني  59ر370 اراز خالد جميل سعيد الهندو  3
 الدور الثاني  58ر599 ارآان محسن حمدون حسين الجوادي  4
 الدور الثاني  58ر069 عقيل غالب غالم آريم  5
 الدور الثاني  57ر942 فواز خزعل عوض زوين ال سالم  6
 الدور الثاني  57ر179 ديديدعاء جاسم محمد رمضان الح 7
 الدور الثاني  56ر854 زينة زعيم قرياقوز منصور  8
 الدور الثاني  56ر614 نادية فيصل حميد يونس الطائي 9

داؤد سليمان 
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 الدور الثاني  58ر9946 احمد وعد اهللا احمد الراشدي 1
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