


 

 والتربية االسالميةعلوم القران: التربية              القسم : الموصل                      الكلية :الجامعة 

بكالوريوس: مسائي                                                 الشهادة : الدراسة 

٥/٨/٢٠١٠ في ٩/٣٣/١٤١٥٢  :  رقم وتاريخ األمر الجامعي        ٢٠٠٩/٢٠١٠: سنة التخرج
:  اسم الدورة

 الدور  الذي تخرج منه       المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول 95.27رزان محمد جميل عبدالستار محمود الحبال 1
 االول94.43عصام جعفر حمدي على الحمداني 2
 االول 94.34هناء غانم خليل إبراهيم 3
 االول93.64يزي نادية حسين مرعي حسن اللو4
 االول 93.07لقاء عبداهللا حسين علي الحمندي 5
 االول91.44رنا سعداهللا يونس عبداهللا المولى  6
 االول 91.42أسماء عبدالسالم يونس غزال الوتار  7
 االول91.37مناهل محمد رشيد سليمان 8
 االول91.35نجالء محمود سعيد حسن الوزان 9

 االول89.83يحيى رحاوي محمود محمد 10
 االول89.12رواء عبد الحميد حسين علي الموالي 11
 االول89.07ابتهال زكي سليمان محمد الحليم 12
 االول٨٨,٨٨أشواق سعد اهللا إبراهيم مصطفى النعيمي 13
 االول87.09عمر عادل ذنون طه النعيمي 14
 االول87.07وي خلود محيي الدين يونس قاسم حيا15
 االول86.38احمد محمد فتحي عبدالرحمن 16
 االول85.79غانم محمود عدوش أحمد البجاري 17
 االول84.81غالب عبد اهللا محمد سليمان آل محمد 18
 االول84.71يسرى عبداهللا محمد غزال التتنجي  19
 االول84.03زهراء زكي عبدالرضا ياسين حديد 20
 االول٨٣,٩٩سن إبراهيم قاسم يحيى الفخري ح21
 االول82.70إكرام محمد هادي قاسم يحيى الطائي22
 االول82.39ربيع طارق سعدي علي الصميدعي 23
 االول٨٠,٣٧عامر علي أحمد نايف العبيدي 24
 االول78.83خضر محمد علي قدو خضر 25
 االول78.63إيمان شامل سليمان داؤد الصفار26
 االول78.62 محمد الشينومريم حميد سعيد27



 االول78.58ممتاز عبد القادر أحمد يوسف الصراف 28
 االول٧٨,١٩ضحى محمد أحمد عباس العباس 29
 االول٧٧,٩١جهان جمال مجيد شهاب النعيمي 30
 االول77.51عفراء هشام عبدالكريم صالح البدراني31
 االول77.42د أيوب الطائي رشا أكرم أحم32
 االول٧٦,٥٤عمر عبدالعزيز ياسين عبداهللا العبيدي 33
 االول76.19عدنان احمد حسن احمد34
 االول75.90منى يحيى قاسم أمين اغا 35
 االول75.74إنعام باسل ذنون خطاب الشطي 36
 االول75.59بشار إبراهيم داؤد سلو 37
 االول75.42محمود نشأت الفيضي بشار عبداهللا 38
 االول75.17هناء أحمد محمد عبداهللا 39
 االول٧٥,١٢حاتم عبدالقادر عبداهللا عبدالقادر القزاز 40
 االول75.03محمد عاصم محمد نايف العاني 41
 االول74.76زهراء ثائر نوري يحيى الجمال 42
 االول73.69أحمد جاسم محمد جلود الطائي 43
 االول٧٣,٤٣معاذ هاشم صالح مصطفى الدباغ 44
 االول73.10صالح أحمد صالح علي الجبوري 45
 االول٧٢,٤٦محمود مصطفى عابد خلف الحمادة 46
 االول72.26شامل محمد شيت حامد محمود العبيدي 47
 االول٧٢,٠٣سالم أحمد محمد حبيب السبعاوي 48
 االول71.95محمد الجوالي إيمان عارف عبد 49
 االول٧١,٨٨عمار باقر يونس خضر عكريش 50
 االول٧١,٥٠مجبل كزار جبر عباس الركابي 51
 االول71.23موفق عبد الكريم صالح عبدالقادر البدراني 52
 االول٧١,٠٧محمد قاسم محمد حسن المولى 53
لاالو70.93ياس إبراهيم سهو خلف السبعاوي 54  

 االول70.78خضير سلطان يونس كعود العبادي55
 االول69.88سعدي شاهين حسين ثالج 56
 االول69.65محمود حسن محمد حامد57
 االول69.39وداد محمد يونس يوسف خضر الحمداني 58
 االول٦٩,١٨صفا ماهر شريف حسين آل يوسف 59
 االول68.81  عائدة محمد علي عبدالغفور زين العابدين60



 االول68.172عمر ناطق صابر محمود األعرجي61 
 االول٦٨,١٧١محمود محمد محمود سليمان الجواري 62
 االول68.01إيالف أرشاد خورشيد رشيد ولي جمعة 63
 االول67.87وئام رجب حسن بكر آل ساعد 64
 االول67.51زهرة حسن مطر محمد البدراني 65
 االول67.48ال محمد نجيب هبة جم66
 االول66.57 السبعاوي سعد محمد دهام شناوه67
 االول65.84علي أكرم حمدون عبداهللا العبيدي 68
 االول65.82محمود غانم شيت محمد الجبوري 69
 االول٦٥,٧٣احمد سالم أحمد حميد حسن  70
 االول65.64أحمد ظاهر محيميد مخلف السبعاوي 71
 االول65.31محمد بدران حمدون حسن الحرباوي 72
 االول٦٥,١٨وعد نشوان قاسم أحمد الجميلي 73
 االول65.15هبة مخلف جواد زغير الراوي 74
 االول٦٤,٩١اشرف نوزت شيتاوي شاهين 75
 االول٦٤,٧٥نور غسان محسن أيوب الشاكر 76

ولاال64.72نعم معن أحمد قاسم الفحام 77  

 االول64.07أحكام غانم محمد عبداهللا الطوبجي 78

 االول٦٣,٧٨ذكوان عبد الرزاق خليل79

 االول63.03عمار محمود عيسى إبراهيم اإلبراهيم 80

 االول٦٢,٤٧محمد يونس صالح محمد العكيدي 81

 االول٦١,٤٥معتز ماجد عبدالرزاق أيوب الدباغ 82

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

علوم الحاسوب: التربية              القسم : الموصل                      الكلية :الجامعة 

بكالوريوس: مسائي                                                 الشهادة : الدراسة 

٥/٨/٢٠١٠ في ٩/٣٣/١٤١٥٢  :  رقم وتاريخ األمر الجامعي        ٢٠٠٩/٢٠١٠: سنة التخرج
:  اسم الدورة

 الدور  الذي تخرج منه       المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول ٨٧،٧١٨٦سعدي محمد سعدي احمد عزت الشهواني 1
 االول ٧٩،٩٢٨٦محمد سعد عبد الجبار محمود الحيالي 2
 االول ٧٨،١٥٣٦ سليمانسعود ماهر عبد الرزاق 3
 االول ٧٦،٥٧٨٣محمد العبيديعمر أزهر إدريس  4
 االول ٧٥،٣٨٥٨ احمدعمر سعد غانم 5
 االول ٧٥،٠٨٠٦االء خالد عبد الغفور عبدالكريم الطالب 6
 االول ٧٣،٢٨٠٨زهراء خالد عبد الغفور عبدالكريم الطالب 7
 االول ٧١،٤٩٠٨عدي محمود صياح حراث الراوي 8
 االول ٧١،٤٤٣١ محمد الرحوعبد اهللا سعد هاشم 9
 االول ٧١،٢٩٣٣نشأت خزعل احمد حميد الداؤدي 10
 االول ٦٩،٨٧٣١فرح ماهر محمد صالح داؤود القزاز 11
 االول ٦٩،٨٤٣٣فارس شوقي داؤد سليمان خلف 12
 االول ٦٩،١٥٥٦خالد عبد العزيز محمود صطام العبد ربوا 13
 االول ٦٨،٦٥٦٩نبأ صفاء محمد سعيد سليمان الحديدي 14
 االول ٦٨،٦٠٥٦علي صالح عمر احمد 15
 االول ٦٨،٤٣٨١جاسم محمد أمين مهندس الجبوري 16
 االول ٦٨،٢٣٣٦احمد عبد الستار إبراهيم عبدالرحمن اليونس 17
 االول ٦٨،١٥٧٨زيد سعد بالل ذنون السبعاوي 18
 االول ٦٨،٠٠٨٩خالد جميل عزالدين عصمان الشمسي 19
 االول ٦٧،٦٠٣٣حامد الدليميمحمود هاشم سلطان  20
 االول ٦٧،٥٥٧٥سراب عادل احمد حسن عرفات 21
 االول ٦٧،٤٥٨٩انتصار عبد الخالق فاضل عيد العبيدي 22
 االول ٦٧،١٥٨٣ريم مظفر جرجيس حسن الحافظ 23
 االول ٦٧،٠٠٨٩نزهة معروف ناصر حمادي الدليمي 24
 االول ٦٦،٩٩٠٣كرم نوئيل جرجيس هندو 25
 االول ٦٦،٩٧٧٢بشار نوفل يوسف جميل الطائي 26
 االول ٦٦،٧٣٤٢رضوان نزار محمود عزيز كداوي 27



 االول ٦٦،٣٩٢٢لؤي رياض كنعان محمد حياتي االلوسي 28
 االول ٦٥،٦٦٩٧محمد زيدان مال اهللا سلطان المشهداني 29
 االول ٦٤،٣٤٥٦رغد صالح الدين بشير محمد نوري 30
 االول ٦٣،٨٥٥٣ اسماعيل بركات اللهيبيايمن اياد 31
 االول ٦٣،٦٨٧٥عبد الغفار صباح زعيان تركي العسافي 32
 االول ٦٢،٩٨٥٦مروة رائد احمد عبداهللا الطبو 33
 االول ٦٢،٨٠٣٣رجاء عادل يعقوب سليمان اللوس 34
 االول ٦٢،٧٨١٩بهزاد محمد موسى احمد المزوري 35
 االول ٦٢،٦٠١٤حمد الحافظمضر محي الدين محمود م 36
 االول ٦٢،٥٦٠٣منار احمد جاسم طه الطه 37
 االول ٦٢،٣٤١٩محمد سهيل نجم احمد الزيدي 38
 االول ٦٢،٣٢٨٦مهند موفق محمود احمد المرود 39
 االول ٦٢،١٢٧٢ايهاب جاسم محمد حيدر القدواني 40
 االول ٦٢،١١٨١محمد عامر محمد خليل الشمري 41
 االول ٦١،٩٣٥٣ز بشير حسين محمد علي العباسيمعت 42
 االول ٦١،٧٨١٧فالح صالح حمدي اسماعيل دوشاب 43
 االول ٦١،٧٢٦٩مريم عبد الكريم قاسم يحيى المولى 44
 االول ٦١،٦٠٦٤شريف حسين سلو علي البيداوي 45
 االول ٦١،٢٠٥٠محمد فرحان رحيل منسي الشمري 46
 االول ٦١،١٥٧٢العباجيسحر محفوظ صالح سليم  47
 االول ٦١،٠٩٢٨بسام عصام حسين علي الجبوري 48
 االول ٦٠،٩٦١١امنة سالم عوفي محمد الزبيدي 49
 االول ٦٠،٩٢٣٦الياس احمد الياس امين آل فارس 50
 االول ٦٠،٨٧٩٤عمر حسين محمدعلي حسين الدبوني 51
 االول ٦٠،١٣٧٥احمد جواد كاظم حميد الجنابي 52
 االول ٥٩،٤٨٧٢مهند محمد رشيد حسن الحمداني 53
 االول ٥٩،٤٧٠٠فهد اياد خليل يحيى البزاز 54
 االول ٥٩،١٦٥٠نور نزار رشيد ابراهيم العباسي 55
 االول ٥٩،١١٣٦دالل خزعل سليمان فرج الجبوري 56
 االول ٥٨،٩٧٨٩ماجد تحسين جهاد رشيد 57
 االول ٥٨،٩٥٥٠ شوربةمحمد فريدون نامق ابراهيم قادر 58
 االول ٥٨،٩٤٤٤شعيب سبهان ذنون عبداهللا طبو 59
 االول ٥٨،٨٣٣٣رافت فاضل محمد عزيز ذوالفقار 60



 االول ٥٨،٤٧٦٤محمد جميل خليل سعيد 61 
 االول ٥٧،٩٠٥٠اسراء عوني رشيد محمد امين قبالن 62
 االول ٥٧،٧٢٣٣نور مصطفى عبدالمجيد مصطفى العنزي 63

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

اللغة العربية: التربية              القسم : الموصل                      الكلية :الجامعة 

بكالوريوس: مسائي                                                 الشهادة : الدراسة 

٥/٨/٢٠١٠ في ٩/٣٣/١٤١٥٢  :  مر الجامعي رقم وتاريخ األ       ٢٠٠٩/٢٠١٠: سنة التخرج
:  اسم الدورة

 الدور  الذي تخرج منه       المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول  91,326ليلى سيف الدين ذنون يونس  1
 االول 88,589شيماء عبد السالم حسين عالوي  2
 االول  88,234امينعلي محمد أيوب  3
 االول 79,817 حمدي عمر عبد الرحمن جعفر 4
 االول  78,58لمياء إبراهيم حسن إبراهيم  5
 االول 77,474حسين خليل عبد اهللا ميرو  6
 االول  74,084سعد نشوان قاسم احمد  7
 االول 70,935ضرغام بشير سلطان شهاب  8
 االول 70,904نوزت عبد الحي محمد عبد الرحمن  9
 االول 70,299فهد فرحان عبيد تمر10
 االول 69,895علي زينو حمد خليل 11
 االول 69,722زينب عويد لفتة حسن12
 االول 69,262نور الهدى أنور محمد مرعي 13
 االول 68,356فائزة يونس محمد احمد14
 االول 66,852سرمد عبد السالم محمود سعيد15
 االول 66,596جالل الدين عبد اهللا حسن احمد 16
 االول 65,638شهد سمير بشير إبراهيم 17
 االول 65,132زكريا احمد خليل علي 18
 االول 64,26محمد ذنون يونس حسن 19
 االول 63,997رائد احمد محمد احمد20
 االول 63,799دنيا محمود عبد اهللا حسن 21
 االول 63,711احمد علي يوسف عباس 22
 االول 63,623عبد الرحيم حسن مدحت عيسى23
 االول 63,18فاروق عادل احمد جدوع 24
 االول 62,806عمر موفق سليمان عزيز 25
 االول 62,655كمال محمد سعيد محمد أمين محمد 26
 االول 60,704ابراهيممشتاق فيصل محمد 27



 االول 60,61فتحي يونس  محمود علي 28 
 االول 60,557شامل حسن احمد علي 29
 االول 60,177أحالم إدريس خضر حسن30
 االول 59,66علي حازم جاسم محمد31
 االول 58,763بدران عبد اهللا حسون عبد اهللا 32
 االول 57,832محمود فرج احمد سعيد33
 االول 57,656رشا عبد الرحيم رشيد سبع34
 االول 56,496 محمدعبد العزيز مروان يحيى 35

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

اللغة االنكليزية: التربية              القسم : الموصل                      الكلية :الجامعة   

بكالوريوس: مسائي                                                 الشهادة : الدراسة 

٥/٨/٢٠١٠ في ٩/٣٣/١٤١٥٢  :  الجامعي رقم وتاريخ األمر        ٢٠٠٩/٢٠١٠: سنة التخرج
:  اسم الدورة

 الدور  الذي تخرج منه       المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول 90,219هبة محمد يعقوب محمد 1
 االول88,52مريم فالح احمد محمد 2
 االول 83,135صفاء علي طاهر يونس 3
 االول81,677وسام محمود سلطان عبداهللا 4
 االول 80,496احمد محمد فرحان احمد 5
 االول78,653عزام يوسف يعقوب يوسف 6
 االول 74,427بان عز الدين عبد السالم صالح 7
 االول72,587نور الهدى اآرم صبيح سعيد 8
 االول70,46حاتم غانم ياسين سليمان 9
 االول69,523صالح غازي عبد الرزاق احمد10
 االول68,411آامل مرادانور عصام 11
 االول66,905ايهاب خالد عبد الجبار رسول12
 االول65,535نورس محمود حسين علي13
 االول64.421نائل آورآيس يوسف14
 االول64,141عمارمحمد بشير توفيق15
 االول63,39سرمد ضياء نعمت سليم16
 االول63,338سارة قصي موفق عبداهللا17
 االول62,544هان مشير رشيد احمدجي18
 االول62,361سوزان محمد نوري صالح19
 االول62,222بان عدي ابراهيم غثوان20
 االول60,783حسن اسماعيل حسن محمد21
 االول60,661يونسشيماء حسن حسين حسن 22
 االول60,217 محمد رفاعي محمود صالح23
 االول59,434ربى محمد محمود يونس24
 االول59,302ديانا صالح ابراهيم عبد القادر25
 االول58,909حنين هالل يونس مرعي26
 االول56,711صهيب عبد الكريم محمد علي29

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 





 
 
 

 

علوم القران والتربية االسالمية:م  التربية              القس: الموصل                      الكلية :الجامعة   
  

بكالوريوس: مسائي                                                 الشهادة : الدراسة 

٣/١٠/٢٠١٠في٩/٣٣/١٩٧٠٨  :  رقم وتاريخ األمر الجامعي        ٢٠٠٩/٢٠١٠: سنة التخرج
:  اسم الدورة

لذي تخرج منهالدور  ا المعدل    اسم الطالب الثالثي ت  

 الثاني 75,20شيماء سعداهللا إبراهيم مصطفى النعيمي  1
 الثاني 66,63سمر لقمان حسن حمو  2
 الثاني 66,10عقيل عبد الصمد داؤد سليمان الطائي   3
 الثاني 65,70هديل عادل محمود أحمد البني  4
 الثاني 64,17سمير أحمد طه حسين المالح  5
 الثاني 63,82محمد الصواف نور ميسر أحمد  6
 الثاني 62.50حسين شاكر محمد عباس الركابي 7
 الثاني 62,15مروان صديق إبراهيم عبداهللا الحطاب  8
 الثاني 61,54منذر قاسم سليمان أحمد السبعاوي  9
 الثاني 61,36عثمان قدامة عبدالجبار حامد الحيالي 10
 الثاني 61,28قصاب هدى محمد يونس عثمان عبداهللا ال11
 الثاني 60,26إيمان شمس الدين عزيز حاتم الكيالني 12
 الثاني 60,13ذنون الحرباويوفاء أحمد أيوب 13
 الثاني 60,11هبة جمال عبد عبدالجبار مجيد جاويش 14
 الثاني 58.75رياض علي محمد محمود الطائي15
 الثاني 57,75محمد حسن محمد عبدالقادر ذوالفقار16
 الثاني 55,12عبد الصمد صالح محمد يونس أحمد قدوش 17



 
 
  

علوم الحاسبات          :  التربية              القسم : الموصل                      الكلية :الجامعة   

بكالوريوس: مسائي                                                 الشهادة : الدراسة   

٣/١٠/٢٠١٠في٩/٣٣/١٩٧٠٨  :  رقم وتاريخ األمر الجامعي        ٢٠٠٩/٢٠١٠: التخرجسنة 
:  اسم الدورة

 الدور  الذي تخرج منه المعدل    اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني 62,1511محمدمحمد احمد جاسم  1
 الثاني 61,0406 معتز نومان عبد نايف 2
ثانيال 60,3789 سعيدمحمد قيس عبد اهللا 3  

 الثاني 59,5383 اسماعيلحسن عبد الغني حسن 4
 الثاني 59,2931 محمدسيف يوسف كداوي 5
 الثاني 59,1967 محمدوسن حسين حميد 6
 الثاني 58,6456 جرجيسحذيفة محمد علي عبد الحافظ 7
 الثاني 57,6197 حسنهيثم غانم عطية 8
 الثاني 57,0444 داؤدعماد احمد ايوب 9
 الثاني 56,6778 محمودبرق خالد جواداست10
 الثاني 56,1036 ابراهيمخالد نواف خليل11
 الثاني 55,9794 حميدمحمد جواد كاظم12
 الثاني 55,9656 عبد المجيدرنا هيثم ابراهيم13
 الثاني 55,6989 صالحهديل نبيل عناد14
 الثاني 55,2194فاطمة خالد محمد حسن15
 الثاني 54,5783 يونسعليوسناء اكرم 16
 الثاني 54,0303 يونسيونس سليمان ذنون17
 الثاني 53,9592 رؤوفهمام عماد وجيه18
 الثاني 53,4536 محمدعبد الهادي رفاعي هناوي19
 الثاني 52,9972 حمدكرم ناجي عبد اهللا20



 
 

 
  

اللغة العربية                     :            القسم  التربية   : الموصل                      الكلية :الجامعة   

بكالوريوس: مسائي                                                 الشهادة : لدراسة ا

٣/١٠/٢٠١٠في٩/٣٣/١٩٧٠٨  :  رقم وتاريخ األمر الجامعي        ٢٠٠٩/٢٠١٠: سنة التخرج
:  اسم الدورة

 الدور  الذي تخرج منه المعدل    اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني 61.098عبد اهللا الفتاحاحمد سمير ذنون  1
 الثاني 61.024عطا اهللا البدرانيمظهر إدريس حسن  2
 الثاني 60.679سليمان االفنديسهام حمزة يونس  3
 الثاني 60.420خضير الحديديرنا حامد سلطان  4
 الثاني 59.917ويياسين حسا رمحمد راكان عبد الجبا 5
 الثاني 58.939حمد السيد أحمدبيداء شاهين جدعان  6
 الثاني 58.925بريسممحمد محمود عثمان  7
 الثاني 58.399سليمان النعيمي علي غانم عبد اهللا 8
 الثاني 58.363عمر الطائيسارة محمود محمد  9
 الثاني 58.087خليل السراج لنور أكرم عبد العا10
 الثاني 58.047داود ارامنياء حازم عزيز وف11
 الثاني 57.822بكر الدباغحنين كمال احمد 12
 الثاني 57.194الشمرياحمد حسين علي احمد 13
 الثاني 56.88علي الراويناصر فارس عبد 14
 الثاني 56.576  طبيلاحمدمحمد فدى حسين 15
 الثاني 56.360جاسم الطائيطه نافع غانم 16
 الثاني 56.351اسماعيل اللعيبيوسن بشار خالد 17
 الثاني 56.177حسين البرواري نبروار نوري عبد الرحم18
 الثاني 55.77احمد الحمدانيكرم وليد ذنون 19
 الثاني 55.492حمد الكيالنيسوزان حقي إسماعيل 20
 الثاني 55.47داؤد الحديدينور أياد سليمان 21
 الثاني 55.046امين حديد الحيالي إبراهيم ممنعصفاء عبد ال22
 الثاني 54.562عبد الوهاب الزيباريغريب رمضان شكري 23



 

اللغة االنكليزية:  التربية              القسم : الموصل                      الكلية :الجامعة 

بكالوريوس:        الشهادة مسائي                                          : الدراسة 

٣/١٠/٢٠١٠في٩/٣٣/١٩٧٠٨  :  رقم وتاريخ األمر الجامعي        ٢٠٠٩/٢٠١٠: سنة التخرج
:  اسم الدورة

 الدور  الذي تخرج منه المعدل    اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني 63,708وئام هشام جمال الدين محمد 1
 الثاني 62,514شيالن مشير رشيد احمد 2
 الثاني 62,102احمد شعبان خضر عبد اهللا 3
 الثاني 61,761لبنى محسن سعدون عبدالرحمن 4
 الثاني 61,475هبة منيب محمد مرعي  5
 الثاني 60,982هلبين سليمان علي محمد 6
 الثاني 60,118حنان عماد عزالدين مجيد 7
 الثاني 60,079بدران ابراهيم يونس آنو 8
 الثاني 59,533 شاهينغادة صالح حسن 9
 الثاني 59,277محمد رمزي نوري عبداهللا10
 الثاني 59,093حسين علي خان عبد الرحمن11
 الثاني 58,558دريد نايف عزيز زيدان12
 الثاني 58,549شاهين رقيب سعيد صالح13
 الثاني 58,224احمد عادل محمد جاسم14
 الثاني 57,762زينب ماهر عبدالجبار ابراهيم15
 الثاني 57,548زيد عبدالجبار مصطفى خليل16
 الثاني 57,332نشوان مؤيد محمد سعيد عبد القادر17
 الثاني 57,263عمر اسماعيل خليل حسن18
 الثاني 56,94احمد حسين شرقي غيدان19
 الثاني 56,836عبداهللا خلف فرحان دعلج20
 الثاني 56,64مصعب محمد يحيى نجم21
 الثاني 56,589براء سعد محمد مجيد22
 الثاني 56,287مروة احمد عبيد مصطفى23
 الثاني 55,922دعاء احمد شهاب عزيز24
 الثاني 55,904علي مخلف صالح سليمان25
 الثاني 55,632محمد عامر ابراهيم خليل26
 الثاني 55,626احمد الياس محمد خضير27
 الثاني 55,463يزازاد نايف مصطفى عز28
 الثاني 54,812زينب زآي حامد طه29
 الثاني 54,659حسين هالل مخصف حسن30



 الثاني 54,289عدي محمد يونس عبد31 
 الثاني 53,809ايناس ميسر محمود محمد32
 الثاني 52,672عمر خالد هاشم احمد33

  
  



 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

علوم القران          :  التربية              القسم :ة  الموصل                      الكلي:الجامعة   

بكالوريوس: مسائي                                                 الشهادة : الدراسة   

٣٠/٣/٢٠١١ في ٦١٠٧ :        رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٩/٢٠١٠:سنة التخرج
:  اسم الدورة

معدلال    اسم الطالب الثالثي ت  الدور  الذي تخرج منه 

التكميلي/ الثاني  77.02 وسيم مشعل حمدون احمد الجبوري 1  
التكميلي/ الثاني  70.55 شامل ياسين حمو سليمان  2  
التكميلي/ الثاني  69.90 حازم حامد محمد سليمان الجريسي 3  
التكميلي/ الثاني  56.73 رنا مصطفى عبد المجيد مصطفى 4  
حمد احمد السبعاويمحمد علي م 5 التكميلي/ الثاني  55.74   
التكميلي/ الثاني  55.23 حال عبد المنعم محمد يحيى الدباغ 6  

اللغة االنكليزية          :  التربية              القسم : الموصل                      الكلية :الجامعة   

بكالوريوس:                                 الشهادة مسائي                 : الدراسة   

٣٠/٣/٢٠١١ في ٦١٠٧ :        رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٩/٢٠١٠:سنة التخرج
:  اسم الدورة

 الدور  الذي تخرج منه المعدل    اسم الطالب الثالثي ت

التكميلي/ الثاني  ٦١,٣٠٨ انس خليل ابراهيم حقي 1  

اللغة العربية          :  التربية              القسم : الموصل                      الكلية :الجامعة   

بكالوريوس: مسائي                                                 الشهادة : الدراسة   

٣٠/٣/٢٠١١ في ٦١٠٧ :        رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٩/٢٠١٠:سنة التخرج
:  اسم الدورة

 الدور  الذي تخرج منه المعدل    اسم الطالب الثالثي ت

التكميلي/ الثاني  ٥٦,٧٢٤ فارس علي حمو خالد 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
علوم الحاسوب        :  التربية              القسم : الموصل                      الكلية :الجامعة   

بكالوريوس:                                              الشهادة مسائي    : الدراسة   

٣٠/٣/٢٠١١ في ٦١٠٧ :        رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٩/٢٠١٠:سنة التخرج
:  اسم الدورة

 الدور  الذي تخرج منه المعدل    اسم الطالب الثالثي ت

التكميلي/ الثاني  ٥٥,٤٦٥٦ ايهاب هادي فالح صكر 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


