
  



  الكيمياء : آلية التربية                                                                               القسم : جامعة الموصل                                 الكلية : الجامعة 
  

  بكلوريوس:                                                                                  الشهادة صباحي                                                                : الدراسة 
  

   :   اسم دورة التخرج   هـ 1426 /األولجمادي / 23المصـادف   / 2005/6/30 في 6331 :     رقم وتاريخ االمر الجامعي 2004/2005: سنة التخرج 
  
  
 الدور الذي تخرج منه  المعدل اسم الطالب ت
 األولالـــدور  78ر23 نضال علي حسني خضر  1

 الـــدور االول 76ر97 علياء صباح حممد عمر  2

 الـــدور االول 76ر05 إباء ابراهيم رشيد جرجيس 3

 الـــدور االول 75ر86 هيفاء امحد حممد البدراين 4

 الـــدور االول 74ر64 امحد حيىي قاسم اجلبوري  5

 الـــدور االول 73ر70 رمي ميسر حممد صاحل اجلبوري  6

 الـــدور االول 73ر09 شيماء هاشم خليل امحد  7

 الـــدور االول 72ر71 هيفاء حمسن وهب عثمان العبادي 8

 الـــدور االول 71ر42 هفني عادل مادو حممد صاحل  9

 الـــدور االول 71ر07 دنيز مؤيد علي مولود  10

 الـــدور االول 70ر52 مادو حممود عبدال ارسالن  11

 الـــدور االول 70ر38 صالح حكمت حممد شيت  12

 الـــدور االول 70ر35 هبة مجال سعيد املوىل  13

 الـــدور االول 70ر22 زهراء مصطفى جار اهللا الدليمى  14

 الـــدور االول 70ر19 زينة مشعل شعبان عبداهللا 15



 الـــدور األول 69ر94 محد زهراء صبحي نوري ا 16

 الـــدور االول 69ر41 نور ثامر حممود السنجري  17

 الـــدور االول 69ر20 سرى سعد حممد اجلبوري 18

 الـــدور االول 68ر43 سعد صاحل امحد الزبيدي  19

 الـــدور االول 67ر21 جنالء جرجيس ابراهيم جرجيس الطائي 20

 لـــدور االولا 66ر19 هدى عصام طه عنتر  21

 الـــدور االول 65ر63 حممود فاضل عباس حسني  22

 الـــدور االول 65ر35 اميان عبد اهللا عزيز الريكاين 23

 الـــدور االول 65ر12 زبيدة منيب اسعد حممد  24

 الـــدور االول 65ر04 زينة مال اهللا جاسم الدليمي  25

 االولالـــدور  64ر90 بيان ثامر حممود ذنون  26

 الـــدور االول 63ر93 حممد هاين يونس   27

 الـــدور االول 63ر73 عبد ايد ابراهيم جاسم برغوث  28

 الـــدور االول 63ر50 سهى حسن امحد غضبان اجلبوري  29

 الـــدور االول 63ر50 احالم حممد ياسني امحد  30

 الـــدور االول 63ر27 وفاء يوسف حاجي كرفان  31

 الـــدور االول 62ر76 وسام ابراهيم امساعيل ابراهيم  32

 الـــدور االول 60ر97 يعرب سليمان عباس محزة اخلليفة 33

 الـــدور االول 60ر96 رؤى رشيد علي حسن  34

 الـــدور االول 59ر62 ريا جالل ايليا سليمان  35

 الـــدور االول 58ر16 نادية سامل يونس حسن اجلماس  36



     

 الـــدور االول 57ر79 ني جاسم حممد عبيد حن 37

 الـــدور االول 57ر32 كرم سباهي حسني عمر  38

 الـــدور االول  56ر92 علي نافع جنم عبو األعرج  39

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  العلوم التربوية والنفسية :                                                               القسم آلية التربية                 : جامعة الموصل                                 الكلية : الجامعة
  

  سبكالوريو:  الشهادة صباحي                                                                                                                                                : الدراسة 
  

   :   اسم دورة التخرج   هـ 1426 /األولجمادي / 23المصـادف   / 2005/6/30 في 6331 :   رقم وتاريخ االمر الجامعي  2004/2005: سنة التخرج 
  
  
 الدور الذي تخرج منه  المعدل اسم الطالب ت
 األولالـــدور  87ر727 منتهى جميد طوبيا مسعان  1

 الـــدور االول 85ر083 مود جرجيس حممد اسيل حم 2

 الـــدور االول 80ر971 هيلني الياس كرومي حنا  3

 الـــدور االول 79ر958 عامرة صليوا مسعان باهي 4

 الـــدور االول 79ر223 هيفاء وعداهللا حممد مصطفى  5

 الـــدور االول 78ر925 فاتن يونس صاحل حممد  6

 الـــدور االول 78ر185 بالل امحد عبد صاحل  7

 الـــدور االول 77ر362 ندى امحد مرعي حسن  8

 الـــدور االول 76ر693 فالح حسن رمضان هالل  9

 الـــدور االول 75ر029 فاطمة حممد طاهر جوهر  10

 الـــدور االول 73ر900 وداد حسني عمر حسني  11

 الـــدور االول 73ر108 انتصار حممد حممود خلف  12

 الـــدور االول 70ر 530لة رقيب حممد انور  13

 الـــدور االول 70ر345 ازهر عثمان ذنون يونس  14

 الـــدور االول 70ر159 أشجان يعقوب ناصر الياس   15



 

 الـــدور األول 69ر454 لقمان حممد خلف حسني  16

 الـــدور االول 69ر411 لؤي حازم يوسف صادق 17

 الـــدور االول 69ر313  علي داخل جرب امحد 18

 الـــدور االول 69ر198 يونس حممد جاسم هالل  19

 الـــدور االول 67ر323 نشوان سليمان عزو حسني  20

 الـــدور االول 66ر108 جواد حمسن قاسم اهلامشي  21

 الـــدور االول 64ر028 اشرف هاين شريف عزيز  22

 ـدور االولالــ 60ر193 هيثم غامن ابراهيم علي   23

 الـــدور االول 59ر135 دريد حنا هدو حجي ال جبو  24

 
 

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

  سبكالوريو: صباحي                                                                                                                                                 الشهادة : الدراسة 
  

   :   اسم دورة التخرج   هـ 1426 /األولجمادي / 23المصـادف   / 2005/6/30 في 6331 :   رقم وتاريخ االمر الجامعي  2004/2005: سنة التخرج 
  
  
 الدور الذي تخرج منه  المعدل اسم الطالب ت
 األولالـــدور  81ر074 غادة نزار صديق بشري  1

 الـــدور االول 76ر721 وئام رشيد الياس حسن  2

 الـــدور االول 75ر329 حسني قاسم حممد مصطفى  3

 الـــدور االول 74ر006 دعاء فرحان بديوي علي  4



 الـــدور االول 73ر734 حنان علي صاحل حممد  5

 الـــدور االول 73ر262 ناهية عبدالرزاق مجال سليمان  6

 الـــدور االول 72ر476 اخالص امحد حممد حسن  7

 الـــدور االول 70ر704 اوس حممد فوزي عبدايد  8

 الـــدور االول 69ر679 حال كنعان عبدالرمحن عبدالرمحن  9

 الـــدور االول 68ر337 امنة حسيب امحد ابراهيم  10

 الـــدور االول 67ر958 منتهى رشيد امحد ابراهيم  11

 الـــدور االول 67ر587 هالة موفق مصطفى عبدالباقي 12

 الـــدور االول 67ر221 ذرى عامر هاشم خالد  13

 الولالـــدور ا 66ر459 سوزان عبدو خلف بكر 14

 الـــدور االول 66ر335 عداي حممود عداي ابراهيم  15

 الـــدور األول 66ر231 داليا يونان يوحنا بنيامني  16

 الـــدور االول 65ر800 سفانه سامل ذنون ياسني  17

 الـــدور االول 65ر439 سرى راكان محادي علي  18

 الـــدور االول 65ر382 مرفت ناصر خضر  19

 الـــدور االول 65ر183 بيبو حجي حسن خلدون  20

 الـــدور االول 64ر505 اميان هابل امحد امساعيل   21

 الـــدور االول 64ر381 امساء عبداالله حممد رحاوي 22

 الـــدور االول 64ر155 بيان امساعيل صاحل ابراهيم  23

 الـــدور االول 64ر111 رغد صاحل عيسى حممد  24

   63ر615 ر حممود داليا عصام شك 25



 الـــدور االول 62ر330 االء مزاحم سامل حممود  26

 الـــدور االول 61ر715 اسامة علي حسن عبداملشهداين  27

 الـــدور االول 61ر074 عصام حممد عبداهللا علي  28

 الـــدور االول 60ر857 فيصل علي خلف مسعو  29

 لالـــدور االو 60ر852 رنا حنا ميخا حنا  30

 الـــدور االول 60ر781 شيماء عادل خليل احليايل  31

 الـــدور االول 60ر588 فيان سيسو حجي مراد  32

 الـــدور االول 60ر408 عالء فيصل عبدالقادر  33

 الـــدور االول 60ر324 الفينا مجيل صادق اسطفان  34

 الـــدور االول 59ر824 سجى خليل حممد مصطفى  35

 الـــدور االول 59ر579 مد طاهر جاسم سوزان حم 36

 الـــدور األول 59ر 548اين مبارك صليوه منصور  37

 الـــدور االول 59ر442 ديرين قاسم سليم ابراهيم  38

 الـــدور االول 59ر412 ضحى كامل زكي امحد  39

 الـــدور االول 59ر388 االء حممد ياسني وهيب  40

 الـــدور االول 58ر908 نور حازم طه جميد  41

 الـــدور االول 58ر511 حسان قتيبة يوسف حسني  42

 الـــدور االول 58ر418 امحد غامن عبداهللا خلف  43

 الـــدور االول 58ر 369زاد غامن امساعيل علي  44

 الـــدور االول 58ر328 سبهان عبداهللا خلف سلو  45

  االولالـــدور  58ر325 قاسم حممد امحد صاحل  46



 

 الـــدور االول 57ر993 انفال زهري سعيد حممد  47

 الـــدور االول 57ر561 امري شحاذة سليمان حممد 48

 الـــدور االول 57ر499 هبة كمال ايوب سليم  49

 الـــدور االول 57ر194 هناء هاين داؤد ساميان  50

 الـــدور االول 57ر028 اسيل امساعيل جرجيس انطوان  51

 الـــدور االول 56ر892 هراء عبداجلبار جاسم حممد ز 52

 الـــدور االول 56ر355 علياء عبدالقادر علي امحد  53

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  التاريخ   :                     القسم آلية التربية                                                           : جامعة الموصل                                 الكلية : الجامعة

  
  سبكالوريو: صباحي                                                                                                                                                 الشهادة : الدراسة 

  
   :   اسم دورة التخرج   هـ 1426 /األولجمادي / 23المصـادف   / 2005/6/30 في 6331 :خ االمر الجامعي    رقم وتاري 2004/2005: سنة التخرج 

  
  
 الدور الذي تخرج منه  المعدل اسم الطالب ت

 األولالـــدور  80ر71 سيناء جاسم حممد خلف  1

 الـــدور االول 80ر20 وفاء امحد مصطفى امحد  2

 الـــدور االول  80ر20 تغريد ذنون يونس حممد  3

 الـــدور االول 79ر 97ى سامل صاحل عزيز  4

 الـــدور االول 79ر67 وجدان مجيل قرياقوس شابا  5

 الـــدور االول 79ر47 ثائر موفق فاضل قاسم  6

 الـــدور االول 78ر66 شيماء صبحي نوري امحد  7

 الـــدور االول 78ر36 عزيز حممود فتاح حسني  8

 الـــدور االول 77ر93 ابراهيم مصطفى االء امحد  9

 الـــدور االول 77ر71 خولة حممد يونس سلطان  10

 الـــدور االول 76ر87 اسراء غامن يونس حممد  11

 الـــدور االول 76ر48  شيماء طاهر ذنون سعدو  12

 الـــدور االول 75ر96 حممد محزة حسني علي  13

 الولالـــدور ا 75ر53 مجانة قتيبة سعيد امحد  14



 الـــدور االول 75ر19 صبحي حممد جاسم حممد  15

 الـــدور األول 74ر64 وضاح يوسف علي امساعيل  16

 الـــدور االول 74ر37 سامي حسن محود عطية  17

 الـــدور االول 73ر95 أسن يشار ويل علي  18

 الـــدور االول 73ر43 عمار عبدالواحد جاسم حممد  19

 الـــدور االول 72ر67 حممد نوح خضر ابراهيم  20

 الـــدور االول 72ر52 لقمان علي امحد حممد  21

 الـــدور االول 72ر51 شيماء ادريس حامد داؤد  22

 الـــدور االول 72ر45 حسني ذنون يونس حممد  23

 الـــدور االول 72ر33 ثائر حممد خليل شاهر  24

  الـــدور االول 71ر91 حممد قاسم سليمان سعدو  25

 الـــدور االول 71ر76 ب امحد بسام يونس شها 26

 الـــدور األول 71ر25 حسام الدين ثامر حممود فتحي  27

 الـــدور االول 71ر16 علي حممد محيد حيدر  28

 الـــدور االول 71ر06 مؤمنة عبداملنعم امحد صاحل  29

 الـــدور االول 70ر48 مروة رياض حممد علي  30

 ولالـــدور اال 70ر48 زياد خلف  حممد زاعل  31

 الـــدور االول 70ر25 حممود حسن حممد رضوان  32

 الـــدور االول 70ر14 عامر عباس جاسم قاسم  33

 الـــدور االول 69ر28 عبدالقادر عبداهللا حممد جزاع  34

 الـــدور االول 68ر62 ياسر امحد حممد حسني  35



  الـــدور االول 68ر25 خالد غامن حسني امحد  36

 الـــدور االول 67ر93 طه صاحل حممد عبيد  37

 الـــدور األول 67ر69 خري اهللا ياسني حممود كاظم  38

 الـــدور االول 67ر69 ضياء غرب حممد زنبور   39

 الـــدور االول 67ر31 علي امحد علي صاحل  40

 الـــدور االول 67ر11 حممد خلف ابراهيم سليمان  41

 الـــدور االول 66ر87 لينا طارق كرمي احلمداين  42

 الـــدور االول 66ر78 رار ابراهيم خليل مصطفى اس 43

 الـــدور االول 66ر63 هيفاء خورشيد رشيد بوشناق  44

 الـــدور االول 66ر62 خالد حممد علي عايد  45

 الـــدور االول 65ر43 صالح حسن حممد صاحل  46

  الـــدور االول 65ر39 حمسن عبد الكرمي جانكري ابراهيم  47

 الـــدور االول 65ر35 رحبيب حسني جداوي شنت 48

 الـــدور األول 64ر92 ثامر مقداد عبداهللا حممد  49

 الـــدور االول 64ر63 حممد محد خلف ميوان 50

 الـــدور االول 64ر28 بناز جميد رشيد توفيق  51

 الـــدور االول 64ر15 فاضل محيد علي عباس  52

 الـــدور االول 64ر13 سعد حممد شهاب امحد  53

 الـــدور االول 64ر10 دالرحيم امحد اشوان كويستان عب 54

 الـــدور االول 63ر48 اميان كرمي جاسم حممد  55

 الـــدور االول 63ر30 نورا زهري عزيز حممد  56



  

 الـــدور االول 62ر80 فاروق سعيد ادو باجو  57

 الـــدور االول 62ر70 حممد حسني علي حممود  58

 ور االولالـــد 62ر46 نرمني شامل علي ابراهيم  59

 الـــدور االول 60ر41 رياض امساعيل عبيد هنداوي  60

 الـــدور االول 60ر15 شنه سرجل حممد شامل  61

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  علوم الحياة :                        القسم آلية التربية                                                        : جامعة الموصل                                 الكلية : الجامعة
  

  سبكالوريو: صباحي                                                                                                                                                 الشهادة : الدراسة 
  

   :   اسم دورة التخرج   هـ 1426 /األولجمادي / 23المصـادف   / 2005/6/30 في 6331 :وتاريخ االمر الجامعي    رقم  2004/2005: سنة التخرج 
  
  
 الدور الذي تخرج منه  المعدل اسم الطالب ت

 األولالـــدور  83ر095 بتول هيدوتوما اسحق 1

 الـــدور االول 80ر921 سيماء امحد بكر علي  2

  الـــدور االول 80ر235 الب نور نبيل حيىي حممد الط 3

 الـــدور االول 76ر950 حال مشعون صليوه يوحنا  4

 الـــدور األول 76ر744 مروة مهدى خليل ابراهيم  5

 الـــدور االول 76ر532 بتول حممد سعيد امساعيل  6

 الـــدور االول 74ر981 نور حممد باسل قاسم  7

 ولالـــدور اال 73ر519 رشا بدري سوال قاروفو  8

 الـــدور االول 72ر351 سحر ميت توما حنوش  9

 الـــدور االول 71ر662 وردة عبدالقادر رفيق علي  10

 الـــدور االول 71ر579 وسن مايكل ادم منصور  11

 الـــدور االول 71ر129 هناء وليد حممد صاحل البدراين  12

 الـــدور االول 70ر361 بان محزة علي مصطفى  13

  الـــدور االول 69ر772 محد حال هاشم حممد ا 14

 الـــدور االول 69ر138 رؤى حممد سامل عبداهللا  15



 الـــدور األول 67ر866 ظفر جنيب امحد حسني  16

 الـــدور االول 67ر856 ضبياء يوسف عزيز يعقوب  17

 الـــدور االول 67ر784 نور طالل سلطان خليل  18

 الـــدور االول 67ر544 عال اكرم بطرس ناصر  19

 الـــدور االول 67ر390  امحد يوسف الياس حممد  20

 الـــدور االول 66ر366 نور اخميرب ذنون سليمان  21

 الـــدور االول 65ر684 زينة مظفر ابراهيم حممد  22

 الـــدور االول 65ر592 لبىن صباح حسني حممد  23

 األولالـــدور  65ر295 امرية مجال سعدون امحد شالش  24

 الـــدور االول 64ر432 ود حيىي رؤى عبداالله حمم 25

  الـــدور االول 64ر307 وزيرة غامن حممد جاسم  26

 الـــدور االول 64ر230 نوراهلدى ضياء خضر بكر  27

 الـــدور األول 62ر226 فيان غريب علي محو  28

 الـــدور االول 61ر556 سدمي اسحق ابراهيم ايليا  29

  االولالـــدور 61ر528 زهراء عصمت بكر الطائي  30

 الـــدور االول 61ر423 فرح شيت يونس عابد  31

 الـــدور االول 61ر199 سهى شكيب ذنون يونس  32

 الـــدور االول 61ر038 علي طارق عبدالفتاح يوسف  33

 الـــدور االول 60ر695 حممد راغب حامد عبداهللا  34

 الـــدور االول 60ر442 نغم قيس عبداجلبار خضري  35

 الـــدور االول 59ر763  ياسنيابتسام علي حممد 36



  

  الـــدور االول 58ر965 وسن طلعت علي يونس  37

 الـــدور االول 58ر210 مروج طارق امحد السامل  38

  الـــدور االول 57ر234 امحد سلمان حممد سلمان  39

 الـــدور االول 56ر538 اباء عزالدين عبدالقادر امساعيل  40

  لـــدور االولا 55ر850 مهسة خالد حممد حسن علي  41
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 الدور الذي تخرج منه  المعدل اسم الطالب ت

 األولالـــدور  88ر5464 نشأت صليوه كورو يونان  1

 الـــدور األول 88ر0506 فاتن جوزيف غامن عبداالحد  2

 الـــدور االول 87ر1679 مؤيد مهيدي فتحي عباس  3

 الـــدور االول 84ر5193 ماهر جوزيف الياس يعقوب  4

 الـــدور االول 82ر5977  انتصار غثيث امحد امحد 5

 الـــدور االول 81ر9966 اسراء نصر جت توفيق  6

 الـــدور االول 81ر9698 هبة ناظم مصطفى علي  7

 الـــدور االول 79ر9585 زيد فوزي يونان منصور  8

 الـــدور االول 79ر8801 سعاد علي اكرب عاشور  9

 األوللـــدور ا 79ر6755 رغد علي عزيز علي  10

 الـــدور االول 79ر4987 جوان حممد طاهر نصراهللا شاهني  11

  الـــدور االول 78ر4451 ميادة عبداهللا صاحل الدللي 12

 الـــدور االول 78ر3571 اسيل عبداملنعم حسن العلي 13

 الـــدور األول 77ر6993 رؤى توما عبوش دانيال  14

 ور االولالـــد 77ر5469 فيان طارق سليمان ظاهر  15



 الـــدور االول 77ر 3446ى وليد عابد صادق  16

 الـــدور االول 77ر1113 االء امحد حممد مصطفى حممد  17

 الـــدور االول 76ر7693 داليا نوري سلو قرياقوس  18

 الـــدور االول 76ر2144 نسمان سليمان ابراهيم سليمان  19

 ــدور االولالـ 76ر0634 زهراء عبداجلواد حممد توفيق مصطفى  20

 الـــدور االول 75ر7335 غفران عبدالكرمي شيت حممد  21

 الـــدور االول 75ر6393 عبدالقادر حممد امحد عبداهللا  22

 األولالـــدور  75ر1029 فريال امحد عطية علي  23

 الـــدور األول 75ر0580 اميان خلف علي حممود  24

 لالـــدور االو 74ر9027 صبا صهيب حممد صربي علي  25

 الـــدور االول 74ر3270 هيام محيد صاحل حسن  26

 الـــدور االول 73ر0680 حسان عباس علي عباس  27

 الـــدور االول 72ر6042 نور عبداجلليل قاسم حممد  28

 الـــدور االول 72ر5590 االء غازي فيصل حممد  29

 الـــدور االول 72ر4001 ساالر امني رحيم حسني  30

 الـــدور االول 72ر2704 حد رافد خالد ميت عبداال 31

 األولالـــدور  72ر2266 سبالء مسري يلدا يوداغ  32

 الـــدور االول 71ر7188 بسمان سليمان ابراهيم سليمان  33

  الـــدور االول 71ر4118 سرى مسعود حممد حسني  34

 الـــدور االول 70ر7311 نرباس عماد ابلحد الياس  35

 الـــدور األول 70ر5813 رفعة حممد طليع عزيز الصفاوي  36



 الـــدور االول 70ر2504 مرام ميت عبداهللا عيسى القطو  37

 الـــدور االول 70ر1510 عبري مسري بشري عبدالباقي  38

 الـــدور االول 70ر0796 والء فتحي عبد حممد اخلفاجي  39

 الـــدور االول 69ر8497 هديل هاين حنا يوسف  40

 الـــدور االول 69ر6408 اسيل خالد عاصم عبدالرمحن  41

 الـــدور االول 69ر6224 اسراء نصرت عبدالرمحن العبيدي  42

 الـــدور االول 69ر0991 رؤى صديق حممد حممد  43

 الـــدور االول 68ر0528 ميسر علي امحد جاسم  44

 األولالـــدور  68ر0163 رشا نزار شكري امحد  45

 الـــدور األول 67ر9276 رنا موفق بدر حممد  46

 الـــدور االول 67ر7843 االء سعد نيازي عبداحلميد  47

 الـــدور االول 67ر5120 صدا نزار حممد عبد اهللا  48

 الـــدور االول 67ر1914 حامت خدر رشيد خضر  49

 الـــدور االول 66ر8800 نسم يوسف خليل خوشو  50

 الـــدور االول 66ر5592 اسراء اكرم امحد حسن 51

 الـــدور االول 66ر1072 ن حممود احلان ابراهيم عبدالرمح 52

 الـــدور االول 66ر0574 وفاء حممد زكي عمر املعاضدي  53

 األولالـــدور  65ر6426 اسيل خالد عبدالعزيز سليم  54

 الـــدور االول 65ر5775 سهاد سليمان حممود علي  55

  الـــدور االول 65ر4095 امحد حممد قاسم حسن احلبيطي  56

 الـــدور االول 65ر0747 ايوب زهراء اكرم صديق  57



 الـــدور األول 64ر7856 عباس حممد طاهر سعيد  58

 الـــدور االول 64ر5944 سيتا الكسان سريوب داؤد  59

 الـــدور االول 64ر3148 احالم عادل عبدالكرمي ياسني  60

 الـــدور االول 64ر2524 حال توفيق يونس ذنون  61

 الـــدور االول 63ر9335  خنساء ابراهيم حممد امني العبيدي 62

 الـــدور االول 63ر1365 بدر ابراهيم حممد علي عبداهللا  63

 الـــدور االول 63ر0589 حسن رسول علي هادي  64

 الـــدور االول 62ر7441 زينب توفيق عبدالستار توفيق  65

 الـــدور االول 62ر6488 انسام جورج ميت نونو  66

 األولالـــدور  62ر4447 ملى رياض حيىي اجلليب   67

 الـــدور األول 61ر9680 رشا هيام حسني علي  68

 الـــدور االول 61ر9232 حممود عبداحلميد موسى حسني  69

 الـــدور االول 61ر7820 رىب حممود شاكر سعيد  70

 الـــدور االول 61ر7706 كلسان علي جواد فاضل حسني  71

 ولالـــدور اال 61ر7276 حذيفة حممد طارق رحيم سنان  72

 الـــدور االول 61ر6834 عدي سليمان بطرس ال طراجي  73

 الـــدور االول 61ر4144 جيهان حسن مصطفى حممد  74

 الـــدور االول 61ر0358 عبري مثىن امحد عبداهللا  75

 األولالـــدور  60ر7638 حممد خليل ابراهيم ناصر  76

 الـــدور االول 60ر6119 اسراء عمر الياس سليمان الدليمي  77

  الـــدور االول 60ر5721 رشا حممد قاسم حممد عبداهللا  78



  

 الـــدور االول 60ر4127 شهباء اكرم يوسف عبدالرمحن  79

 الـــدور االول 60ر3888 عمر حممد امساعيل ابراهيم الصائغ  80

 الـــدور االول 60ر0699 عبري هاين حنا يوسف  81

 الولالـــدور ا 60ر0284 هديل علي كاظم حممد الزيدي  82

 الـــدور االول 59ر9370 مسعود داؤد جندي اوصي  83

 الـــدور االول 59ر2162 رفل حممد عبداهللا داؤد املالح  84

 الـــدور االول 59ر1607 عبري سيف الدين جنم عبداهللا  85

 الـــدور االول 58ر4941 حممد عبدالرمحن امحد حممد  86

 الـــدور االول 58ر1692 زهراء موفق زيتو ذنون  87

 األولالـــدور  58ر0778 غسان رياض ايليا سليمان  88

 الـــدور األول 57ر6123 حممد ياسني حممد قاسم العزاوي  89

 الـــدور االول 57ر0867 ليلى شهاب امحد بالل  90

 الـــدور االول 56ر9220 عامر غازي شريف فريق  91

 ــدور االولالـ 56ر7185 دنيا نزار حممد عبداهللا العبيدي  92

 الـــدور االول 56ر6262 عبداهللا عبداخلالق طه علي حممد  93

 الـــدور االول 55ر3944 ظفار عبداهللا هادي عبد  94
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 الدور الذي تخرج منه  المعدل اسم الطالب ت

 األولالـــدور  85ر85 ملياء عبداجلبار شيت الراشدي  1

 الـــدور االول 84ر18 االء اكرم خليل ابراهيم  2

 الـــدور االول 81ر92 مد ياسني عبو عبري حم 3

 الـــدور االول 81ر46 ملياء ياسني محزة حسني  4

 الـــدور االول 81ر42 نايف جردو امحد حسن  5

 الـــدور االول 78ر98 ياسني نايف طه عبداهللا  6

 الـــدور االول 77ر95 نور سامل حممود حسن  7

 الـــدور االول 77ر67 ريا سامل طه ياسني  8

 الـــدور االول 77ر48 زهراء طه امحد احلاج يونس  9

 الـــدور االول 76ر60 كفاح فوزي امحد عبدالقادر  10

 األولالـــدور  75ر12 حممد عبداهللا غثوان سوادي  11

 الـــدور األول 75ر09 رياض امحد محاد هالل  12

 الـــدور االول 74ر58 رنا خلف امحد مصطفى  13



 الـــدور االول 74ر54 ن زهراء حممود سعيد ذنو 14

 الـــدور االول 74ر36 هناء علي موسى صاحل  15

 الـــدور االول 74ر14 فاتن ذنون يونس قاسم  16

 الـــدور االول 73ر94 رنا علي عبد نايف النايف  17

 األولالـــدور    73ر84 رحيق نزار ذنون داؤد  18

 الـــدور االول 73ر78 لبىن حسن حامد حممد  19

 الـــدور االول 73ر33 دى رافع حممد هاين نور اهل 20

 الـــدور االول 72ر97 زهر عبداحلي حممد حسن  21

 الـــدور االول 72ر94 انتصار خملف علي عبداهللا خلف  22

 الـــدور االول 72ر80 وسن صبحي حسني علي  23

 الـــدور االول 72ر77 رفل حازم خليل ذنون  24

 ور االولالـــد 72ر60 حنان هاشم عبدعواد  25

 الـــدور االول 72ر52 ادريس حسني حممد خلف  26

 الـــدور االول 72ر51 رعد محيد غثوان عويد  27

 األولالـــدور  72ر48 اسيل صاحل حممد رجب  28

 الـــدور األول 71ر99 سندس فاضل نصيف جاسم  29

 الـــدور االول 71ر57 اسيل عبدالعزيز حممد يونس  30

 الـــدور االول 71ر26 نور صبحي حسني خلف  31

 الـــدور االول 70ر65 شيماء صبحي حسني علي  32

 الـــدور االول 70ر11 غادة مرعي حسن اعبيد  33

 الـــدور االول 69ر63 نكتل عون الدين شهاب امحد  34



 األولالـــدور  69ر52 عنان طه عبد جاسم  35

 الـــدور االول 68ر49 حنان نوري خليل امحد  36

 الـــدور االول 68ر43 يد ابراهيم جنالء حممد جم 37

 الـــدور االول 68ر 13ى قاسم علي عالوي  38

 الـــدور االول 67ر88 موفق قاسم خلف خضر  39

 الـــدور االول 67ر68 ايناس لطيف ذنون جاسم  40

 الـــدور االول 67ر67 رشا علي هاشم علوان  41

 الـــدور االول 67ر55 حربية مصطفى اسالم موسى  42

 الـــدور االول 67ر44 ياء امحد عبداهللا خلف ض 43

 الـــدور االول 67ر36 نشأت مسو رشو مسو  44

 األولالـــدور  66ر73 اسراء ازهر امحد حممد  45

 الـــدور األول 66ر63 حممد امحد بديع طاهر  46

 الـــدور االول 66ر29 أميد موسى زين العابدين علي  47

 ــدور االولالـ 66ر22 نور ناظم حممود حممد  48

 الـــدور االول 65ر91 عصام عبدالسالم سعيد عبداهللا  49

 الـــدور االول 65ر76 رشا موفق سعدون امحد  50

 الـــدور االول 65ر74 امني سلطان شهاب امحد  51

 األولالـــدور  65ر57 مياف دشوار حممد سعيد  52

 الـــدور االول 65ر49 منال عبدالوهاب حامد امحد  53

 الـــدور االول 65ر16 د امحد محدون امحد مع 54

 الـــدور االول 64ر97 رواء وعدعبداهللا محيد 55



 الـــدور االول 64ر76 سامية حازم فاضل حممود  56

 الـــدور االول 64ر62 حال صالح شاهني ضائع  57

 الـــدور االول 64ر61 حممد حاجي حسن امحد  58

 الـــدور االول 64ر37 زيد وائل حازم حممد  59

 الـــدور االول 64ر03 رغداء جهاد سعيد جرجيس  60

 الـــدور االول 63ر90 اميان اكرم حسني شهاب  61

 األولالـــدور  63ر56 مازن داؤد سليمان فتحي  62

 الـــدور األول 63ر38 هند حازم ذنون علي  63

 الـــدور االول 63ر37 حممد سعداهللا حممد سعيد  64

 ـــدور االولال 63ر34 حممد حيىي قاسم غزال  65

 الـــدور االول 63ر31 هبة فوزي حممد امحد  66

 الـــدور االول 63ر03 بان محدون خضر امحد  67

 الـــدور االول 62ر92 حمسن عبيد عبداحلميد حمسن  68

 الـــدور االول 62ر81 رجاء خليل يونس جاسم  69

 الـــدور االول 62ر78 انتصار حنوش حممد سلطان  70

 الـــدور االول 62ر71 علي اميان حممد مطر  71

 الـــدور االول 62ر67 امحد مطر حممد خلف  72

 األولالـــدور  62ر48 شذى علي حممود حسني  73

 الـــدور االول 62ر25 شيماء ابراهيم ياسني ابراهيم  74

 الـــدور االول 62ر09 ساجد عباس حممد امحد  75

 الـــدور االول 62ر01 ليث رافع عقيل صاحل  76



 الـــدور االول 61ر96  جاسم حممد سعيد امساعيل هيام 77

 الـــدور االول 61ر92 نايف حممد ابراهيم امحد  78

 الـــدور االول 61ر79 امحد يونس حممد متر  79

 الـــدور االول 61ر65 جوان امساعيل عبداهللا امساعيل  80

 الـــدور االول 61ر63 مهى اكرم يونس حممود  81

 الـــدور االول 61ر13 بداهللا هدى عبدالعزيز ياسني ع 82

 األولالـــدور  61ر13 هشام حكمت شكر صاحل  83

 الـــدور األول 61ر08 فالح حممد عواد عبد اهللا   84

 الـــدور االول 60ر62 زينب زهري امني داؤد  85

 الـــدور االول 60ر60 حممد نزار شكري امحد  86

 الـــدور االول 59ر78 نغم فاروق فاضل حسني  87

 الـــدور االول 59ر64 ؤى شكر حممود عبداهللا ر 88

 الـــدور االول 59ر62 داؤد سامل عبداهللا حسني  89

 األولالـــدور  59ر37 صدام حجي مشو حسن  90

 الـــدور االول 59ر12 اميان حازم محيد حامد  91

 الـــدور االول 59ر11 شهلة سعيد رشيد مصطفى  92

 ــدور االولالـ 59ر01 مهدي صاحل امساعيل خضري  93

 الـــدور االول 58ر98 سعاد حممد مراد حممد  94

 الـــدور االول 58ر91 هاشم خضر علي حميميد   95

 الـــدور االول 58ر64 اشرف موفق يوسف محيد  96

 الـــدور االول 58ر30 لينا ايليا جميد رفو قنو  97



  

 الـــدور االول 58ر20 هديل حممد فارس زهري  98

 الـــدور االول 58ر03 محادي غزوان سرحان فتحي  99

 الـــدور االول 58ر00 ظفر زهري كنعان توما  100

 الـــدور االول 57ر36 افراح زيدان خضر يونس  101

  الـــدور االول 56ر49 امساء محزة ذنون حممد  102

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الفيزياء : تربية                                                                               القسم آلية ال: جامعة الموصل                                 الكلية : الجامعة
  

  سبكالوريو:        الشهادة صباحي                                                                                                                                          : الدراسة 
  

   :   اسم دورة التخرج   هـ 1426 /األولجمادي / 23المصـادف   / 2005/6/30 في 6331 :   رقم وتاريخ االمر الجامعي  2004/2005: سنة التخرج 
  
  
 الدور الذي تخرج منه  المعدل اسم الطالب ت

 األولالـــدور  74ر5217 زينة محيد صاحل كراف  1

 الـــدور االول 73ر4217  غازي صاحل امحد اسراء 2

 الـــدور االول 72ر7654 شيماء حممد عبد جنم  3

 الـــدور االول 71ر0568 رفل عدنان حسن علي  4

 الـــدور االول 69ر7113 هدى مسعود حممد حسني  5

 الـــدور االول 68ر0000 سا سني عباس حسن االسك 6

 الـــدور االول 67ر7315 زهراء راكان امحد مصطفى  7

 األولالـــدور  66ر3031 ندى عبداملنعم بكر امحد  8

 الـــدور األول 66ر1882 مروة صالح عبداهللا احلجية  9

 الـــدور االول 65ر6325 ثراء مشعل امحد عبيد  10

 الـــدور االول 64ر4650 مصعب جاسم امحد جاسم العبيدي  11

 ور االولالـــد 64ر4304 شيماء ذنون يونس ابراهيم  12

 الـــدور االول 64ر3386 ايناس صالح جاسم سعيد  13

 الـــدور االول 64ر1635 اسيل هاين محو الياس 14

 األولالـــدور  63ر5314 رشا فيصل حسن داؤد  15



  

 الـــدور االول 63ر4110 زينة رسول حممد ثامر  16

 الـــدور االول 63ر2889 حسني جوتيار متر الياس  17

 الـــدور االول 62ر5799 أغا مروة ظاهر عارف  18

 الـــدور االول 62ر5203 امال خضر الياس ميت  19

 الـــدور االول 62ر1932 حممد مفاز قاسم حيىي  20

 الـــدور االول 62ر1501 حممد علي امحد النجم  21

 الـــدور االول 61ر1751 فخري بشري امحد شيخو 22

 لاألوالـــدور  60ر6968 نور وعداهللا حممد داؤد  23

 الـــدور االول 60ر6519 اقبال عادل سليمان سلطان احلديدي  24

 الـــدور االول 60ر4304 االء قيدار سعيد يونس  25

 الـــدور االول 58ر5606 اميان يوحنا حسقيال بايانا  26

 الـــدور االول 58ر5191 هند عبداللطيف سلوم ناصر  27

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  الجغرافية : آلية التربية                                                                               القسم :                        الكلية جامعة الموصل          : الجامعة
  

  سبكالوريو:                                                الشهادة صباحي                                                                                                  : الدراسة 
  

   :   اسم دورة التخرج   هـ 1426 /األولجمادي / 23المصـادف   / 2005/6/30 في 6331 :   رقم وتاريخ األمر الجامعي  2004/2005: سنة التخرج 
  
  
 الدور الذي تخرج منه  المعدل اسم الطالب ت

 األولالـــدور  82ر23 يونس امحد احلبار شيماء ذنون  1

 الـــدور االول 81ر29 ابتهال حممد امني عزيز حممد  2

 األولالـــدور  74ر75 صفية طه ياسني حممود احليايل  3

 الـــدور االول 72ر98 فاتن غين شكر حممود الصويف  4

 الـــدور االول 70ر75 نشوان حممود جاسم حممد الزيدي  5

 الـــدور االول 67ر39  يونس قاسم بشري ربيع زبري 6

 الـــدور االول 66ر28 رشا ميت قرياقوس حناال شره 7

 الـــدور االول 66ر14 علي حسني طه خضر اجلبوري  8

 الـــدور االول 65ر93 فاتن حممود عبداهللا حممد العبيدي  9

 األولالـــدور  64ر40 امساء نوح نام حبش  10

 الـــدور األول 63ر87 العباس عامر علي قاسم غامن  11

 الـــدور االول 62ر72 خالد فرحان حممد عبداهللا اجلبوري  12

 الـــدور االول 62ر47 حممد عبداهللا سليمان حسن اجلبوري  13

 الـــدور االول 62ر30 ازهر امحد حممود طحطوح اجلبوري  14



  

 الـــدور االول 62ر29 رمي عوين جنيب داؤد عطار باشي   15

 الـــدور االول 62ر26 حممد امحد عبدالغين االلوسي فاتح  16

 األولالـــدور  62ر01 فالح حسن علي عباس  17

 األولالـــدور  61ر81 سهل اسعد يوسف يعقوب  18

 الـــدور االول 61ر76 راوية عبد عزيز حسن الطائي  19

 األولالـــدور  61ر50 متارة نزار فاضل النعلباد   20

 الـــدور االول 61ر20 خالد يوسف خلف ترال  21

 الـــدور االول 60ر58 عماد رجب حممود جدوع اجلبوري 22

 الـــدور االول 59ر62 كوران زائر علي خضر 23

 الـــدور االول 59ر22 رقية عبيد كرمي حممد  24

 الـــدور االول 57ر57 شهاب خلف علي خضر اجلبوري  25

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  



  
  
  

  

  الكيمياء :      القسم                                      آلية التربية          :   الكلية                                                     جامعة الموصل     : الجامعة
  

  سبكالوريو:     الشهادة                                              صباحي                                                                                               : الدراسة 
  

   :اسم دورة التخرج   هـ1426/  شعبان29/  املصـادف   / 2005  /10/ 3  فــــي 10530 :  رقم وتاريخ األمر الجامعي 2004/2005: سنة التخرج 
  
  
 الدور الذي تخرج منه  المعدل اسم الطالب ت

 الدور الثاين  62ر36 سو حممدحنان علي ح 1

  الدور الثاين 61ر58 حممد ملو حسني ملو 2

  الدور الثاين 60ر71 امساء سعد امحد عثمان 3

  الدور الثاين 59ر46 مروه موفق يونس صاحل 4

  الدور الثاين 57ر56 مسلم امني حسن عرب 5

  الدور الثاين 57ر41 رمضان عبد العزيز رمضان 6

  الدور الثاين 57ر17 لينرميان ابراهيم امحد ع 7

  الدور الثاين 56ر79 عدنان شهاب امحد خليل 8

  الدور الثاين 56ر15 اميان حممد داؤد مغري 9

  الدور الثاين 55ر75 حممد خالد عبد اللطيف يونس 10

  
  



  
  
  

  اللغة العربية  :     القسم                                      تربية          آلية ال:   الكلية                                جامعة الموصل                          : الجامعة
  

  سيوبكالور:     الشهادة                                صباحي                                                                                                             : الدراسة 
  

   :اسم دورة التخرج   هـ1426/  شعبان29/  املصـادف   / 2005  /10/ 3  فــــي 10530 :  رقم وتاريخ األمر الجامعي 2004/2005: سنة التخرج 
  
  
 الدور الذي تخرج منه  المعدل اسم الطالب ت

 الدور الثاين  70ر65 نوال حممد رام مصطفى  1

   الثاينالدور 64ر44 حممد نايف عباس علو 2

  الدور الثاين 61ر38 طالب  اسعد عيسى عباس 3

  الدور الثاين 61ر35 عبد العزيز عامر عبد العزيز عبد الباقي 4

  الدور الثاين 61ر34 سوزان امحد نوري خضر 5

  الدور الثاين 60ر58 جنان داؤد يعقوب عبداهللا 6

  الدور الثاين 59ر89  حامد عبداهللا خضر حممد 7

  الدور الثاين 59ر22  صاحل خليل عباس فاضل حممد 8

  الدور الثاين 59ر09  جلنك حممد فتاح ويل 9

  الدور الثاين 58ر93  حممد ابراهيم محادي محد 10

  الدور الثاين 58ر29  عصام حممد ياسني امحد 11

  الدور الثاين 58ر28 آالء عبد اخلالق حممد كوثر 12

  الدور الثاين 57ر98  احسان صاحل حسن عواد 13



  

 الدور الثاين  57ر21  حيدر ايوب  عبو منتصر 14

  الدور الثاين 57ر13  سندس ابراهيم علي علي 15

  الدور الثاين 56ر85  سوزان بديع عمر عثمان 16

  الدور الثاين 56ر83  نوال جميد حيدر سعيد 17

  الدور الثاين 56ر32  علي حممد سعدون خنجر 18

  الدور الثاين 55ر14  خالدة خليل صابر حكيم 19

  الدور الثاين 54ر80 هيم غامن طه حسني ابرا 20

  الدور الثاين 54ر31  صدام حسني عبد القادر علي 21

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  

  

  علوم الحياة   :   القسم                                        آلية التربية          :   الكلية                                جامعة الموصل                          : الجامعة
  

  سبكالوريو:     الشهادة                                صباحي                                                                                                             : الدراسة 
  

   :اسم دورة التخرج   هـ1426/  شعبان29/  املصـادف   / 2005  /10/ 3  فــــي 10530 :  رقم وتاريخ األمر الجامعي 2004/2005: سنة التخرج 
  
  
 الدور الذي تخرج منه  المعدل اسم الطالب ت

 الدور الثاين  67ر184   انعام  طه يونس طه 1

  الدور الثاين 60ر253   نور ناطق حامد عبد الرمحن 2

  الدور الثاين 58ر245   رباح حسن علي حسني 3

  الدور الثاين 57ر524   براء طارق الياس خلو 4

  الدور الثاين 56ر801   فرح مؤيد حممد أمحد 5

  الدور الثاين 55ر493   رقة سليم أدريس عبداهللا 6

  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  

  

  الرياضيات   :     القسم                                          آلية التربية      :   الكلية                                جامعة الموصل                          : الجامعة
  

  سبكالوريو:     الشهادة                                صباحي                                                                                                             : الدراسة 
  

   :اسم دورة التخرج   هـ1426/  شعبان29/  املصـادف   / 2005  /10/ 3  فــــي 10530 :  رقم وتاريخ األمر الجامعي 2004/2005: ج سنة التخر
  
  
 الدور الذي تخرج منه  المعدل اسم الطالب ت

 الدور الثاين 64ر12321365  أمري رزق اهللا فرام رزوقي 1

  لدور الثاينا58ر05421987 حممد مصطفى حممد سلطان 2

  الدور الثاين57ر80622482 أمين عبداهللا اسحاق حنا 3

  الدور الثاين57ر60226419  شيماء علي امحد مصطفى 4

  الدور الثاين56ر62330586  امحد حممد بشري فتحي  5

  الدور الثاين56ر31921703  شوان جالل خورشيد  عثمان 6

  لثاينالدور ا55ر85261797  ابراهيم حسن حسني موسى 7

  الدور الثاين54ر71284799  مروان فاروق يونس قاسم 8

  



  
  
  
  
  
  
  

  الفيزياء    :     القسم                                      آلية التربية          :   الكلية                                جامعة الموصل                          : الجامعة
  

  سبكالوريو:     الشهادة                                                                                                                                          صباحي   : الدراسة 
  

   :اسم دورة التخرج   هـ1426/  شعبان29/  املصـادف   / 2005  /10/ 3  فــــي 10530 :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 2004/2005: سنة التخرج 
  
  
 الدور الذي تخرج منه  المعدل اسم الطالب ت

 الدور الثاين  63ر6077  رانية  جنيب ميخا صادق 1

  الدور الثاين 61ر6029  ضحى حممد حسن رضا الشالل 2

  الدور الثاين 61ر2988  بالل وجيه مهدي حممد صاحل 3

  الدور الثاين 59ر6801  شهباء عدنان حيىي ايوب الصفار 4

  الدور الثاين 58ر9436  هاوزين  حممد أمني كرمي 5

  الدور الثاين 58ر7745  عمر عبد الستار حامد مصطفى 6

  الدور الثاين 58ر3134  علي عبد اجلبار ياسني طه 7

  الدور الثاين 57ر3617   زهراء عبد الغين جميد سعيد 8

  دور الثاينال 56ر5795   زينب عصام امساعيل املالح 9

  الدور الثاين 54ر8970   أمين ايثار  امحد حممد علي 10



  
  
  
  
  
  
  

  

    العلوم التربوية والنفسية  :     القسم                                      آلية التربية          :   الكلية                                جامعة الموصل                          : الجامعة
  

  سبكالوريو:     الشهادة                                صباحي                                                                                                             : الدراسة 
  

   :اسم دورة التخرج   هـ1426/  شعبان29/  املصـادف   / 2005/  10/ 3  فــــي 10530 :  رقم وتاريخ األمر الجامعي 2004/2005: سنة التخرج 
  
  
 الدور الذي تخرج منه  المعدل اسم الطالب ت

 الدور الثاين  72ر7227 حممد شفاء عبداهللا فتحي احلسني 1

2     

3       

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  

  الجغرافية    :آلية التربية                                                    القسم :        الكلية جامعة الموصل                                                    : الجامعة
  

  سبكالوريو:      الشهادة صباحي                                                                                                                                           : الدراسة 
  

  : هـ  اسم دورة التخرج 1426/  شعبان29/  المصـادف   / 2005  /10/ 3  فــــي 10530 :  رقم وتاريخ األمر الجامعي 2004/2005: سنة التخرج 
  
  
 الدور الذي تخرج منه  المعدل اسم الطالب ت

 الدور الثاني  62ر21  هبة محمد وجدي محمد شيت 1

  الدور الثاني 58ر95 عز الدين قاسم جاسم البياتي مرال  2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

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

  سبكالوريو:     الشهادة                                صباحي                                                                                                              : الدراسة
  

   :اسم دورة التخرج   هـ1426/  شعبان29/  صـادف امل  / 2005  /10/ 3  فــــي 10530 :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 2004/2005: سنة التخرج 
  
  
 الدور الذي تخرج منه  المعدل اسم الطالب ت

 الدور الثاين  62ر122 امحد فتحي سليمان  1

  الدور الثاين 61ر296 حسني عبد اهللا قنرب  2

 الدور الثاين  61ر029 نور نزار سليمان حيىي 3

  ينالدور الثا 60ر280 رشا موفق حنا نعوم  4

  الدور الثاين 58ر973 ناشدة عبد الرمحن ابراهيم حممد 5

  الدور الثاين 58ر292 حممد عبد اجلبار قاسم خضر 6

  الدور الثاين 58ر131 شيماء علي امحد عبيد  7

  الدور الثاين 58ر070 وسن هشام نايف حممود 8

  الدور الثاين 57ر586 عالء سهام عبد الرمحن داؤد 9

  الدور الثاين 57ر558 خضرزينب قصي حممد امني  10

  الدور الثاين 57ر538 ملياء عبد السادة عباس بدوي 11



  

  الدور الثاين 57ر465 عماد سامي يونس طه 12

 الدور الثاين  57ر421 ابتسام حسن علي امحد 13

  الدور الثاين 57ر397 نسيبة حممد طاهر عبد اهللا 14

 الدور الثاين  57ر364 سعد عبد املنعم عمر علي    15

  الدور الثاين 56ر682 هل ميخائيل عيسى منصور من 16

  الدور الثاين 56ر375 االء حممد باسل توفيق  17

  الدور الثاين 56ر339 احالم شيخ موسى حممد  18

  الدور الثاين 56ر259 غزوان حمسن سليمان صقر  19

  الدور الثاين 56ر251 علي عبد املنعم عمر علي  20

   الثاينالدور 56ر131 دنا داؤد سليمان داود 21

  الدور الثاين 56ر032 رائد قيس حيىي سعيد  22

  الدور الثاين 55ر889 مروان عصام زكي مشومة  23

 الدور الثاين  55ر629 نصري درويش نعمو علي  24

  الدور الثاين 55ر554 انليل زيا شاموئيل يوسف  25

 الدور الثاين  54ر949 رشا عبد الكرمي حممد جرجيس  26

  الدور الثاين 54ر635 نور عدنان رشيد محيد  27

  الدور الثاين 53ر953 يوسف حممد ياسني جاسم  28

  الدور الثاين 53ر905 زينب مجيل خليل سعيد  29

  الدور الثاين 53ر594 حسني رجا حامد العبوش  30

  الدور الثاين 53ر584 حسن مروان حيىي حممد  31



  
  
  
  
  
  
  
  


