
  



 
 

 املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت
 الدور الذي خترج منه

 الــدور األول 90.773 نعم طارق عبد الفتاح عبدا يد 1
 الــدور األول 83.727 جنالء حبيب مشعون موسى شيتو 2
 الــدور األول 79.829سعدو سليمان سكمن رمي غامن 3
 ـدور األولالـ 77.8713 هدى مهدي عبد ايد علي 4
 الــدور األول 77.856عبد اهللا امحد نور الزم 5
 الــدور األول 72.686 أمساء رشيد حسون ال حسني 6
 الــدور األول 69.312 غزوة هادي خضر جندو 7
 الــدور األول 65.205 خالد عبد الغفور رستم زوراب 8
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 املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت
 لدور الذي خترج منها

 الــدور األول 94ر75 اياد سليمان سليم حسو املوىل  1
 الــدور األول 91ر64 سجى امحد حممد امحد البدراين  2
 الــدور األول 91ر49 رمحة عصام عبدالرمحن حسن احلافظ 3
 الــدور األول 90ر97 برييفان محيد ابراهيم ياسني الريكاين  4
 الــدور األول 90ر41 مني شريف الرمضاين تقوى راجح حممد ا 5
 الــدور األول 89ر30 مرمي عاشور حامد صاحل الكربويل  6
 الــدور األول 89ر01 ساجد هللا رمضان عبدالقادر العقراوي  7
 الــدور األول 87ر70 اميان عصام جميد سليمان الطائي  8
 ـدور األولالـ 87ر54 فائزة فتح اهللا عبدالوهاب حممود الرعاش  9

 الــدور األول 86ر30 بامسة هاين ابراهيم امساعيل مال  10
 الــدور األول 86ر28 نوفل عامر علي سعيد الوتار  11
 الــدور األول 86ر09 سجى حممد عبد حيىي القصار  12
 الــدور األول 85ر73 زينة فؤاد خلف عبداهللا النعيمي  13
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 الــدور األول 85ر65  علي يونس عبداهللا سليم اجلبوري 14
 الــدور األول 84ر18 رمي زياد سعد اهللا حيىي العزاوي  15
 الــدور األول 83ر64 علي حممد امحد علي اجلبوري  16
 الــدور األول 81ر12 يسرى حسن حممد تيسري العرتي  17
 الــدور األول 80ر88 زينب حممد يوسف مجيل العباسي  18
 الــدور األول 80ر81 ني علي السبعاوي عبدالعزيز ظاهر ياس 19
 الــدور األول 80ر60 زهراء موفق حممود جاسم العبيدي  20
 الــدور األول 80ر45 اسراء عبداالله ابراهيم احلساوي 21
 الــدور األول 79ر51 حسن سليم حممد عجاج اللهييب  22
 الــدور األول 78ر71 مصطفى حممد صاحل يونس الراوي  23
 الــدور األول 78ر34 علي عبدالسالم امحد علي اجلبوري 24
 الــدور األول 77ر73 ايناس بشري رشيد حممد الصفار  25
 الــدور األول 77ر51 اياد حامد سليمان مطلك اجلبوري  26
 الــدور األول 77ر15 رمي قاسم حممد عبداهللا السبعاوي  27
 لــدور األولا 77ر10 اسراء حممد مجيل عزيز العباسي  28
 الــدور األول 77ر05 غزوان حممد عبداهللا نزال الراشدي 29
 الــدور األول 76ر44 اروى نزار فخري حممد اجلليلي  30
 الــدور األول 75ر86 امساء صديق حممد طاهر اخلالدي  31
 الــدور األول 75ر67 امنة زهري شاكر جرجيس العبادي  32
 الــدور األول 75ر57 يل اخلالدي عماد عبدالكرمي سعيد مج 33
 الــدور األول 75ر47 عارف عبدالسالم جارو حممد الدليمي  34



 الــدور األول 75ر24 عبدالقادر صاحل جاجان فواز اخلاتون  35
 الــدور األول 74ر45 رنا فتح اهللا عبدالوهاب حممود الرعاش  36
 ر األولالــدو 72ر29 اضواء زهري امحيد قاسم الطائي  37
 الــدور األول 71ر46 نور اياد محدي محودي اخلسرو  38
 الــدور األول 70ر13 هزاع محود حوجية عيسى اجلبوري  39
 الــدور األول 67ر99 مقدام ابراهيم حطاب امساعيل الدكو  40
 الــدور األول 67ر89 ثائر عمر حطاب امساعيل الدكو  41
 الــدور األول 66ر95 لسبعاوي امحد ابراهيم حممد عبداهللا ا 42
 الــدور األول 66ر20 صفاء امحد خلف عباس السبعاوي 43
 الــدور األول 63ر41 عبدالكرمي صاحل ابراهيم السبعاوي  44

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

 املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت
 الدور الذي خترج منه

 الــدور األول 89.491 إيناس إدريس ذنون خطاب 1
 الــدور األول 89.332  خريي شيت شكرطيبة 2
 الــدور األول 88.607 عبد الكرمي جاسم حممد علي 3
 الــدور األول 88.162 امحد خلف فندي عادي 4
 الــدور األول 85.488 يسرى ياسر حامد غائب 5
 الــدور األول 83.473 بسمة قيس يونس عبد اهللا 6
 ولالــدور األ 82.278 نور جميد بلو حامد 7
 الــدور األول 82.240 عباس إمساعيل مجيل هاجد 8
 الــدور األول 80.762 دنيا حممد ماهر حامد 9

 الــدور األول 80.664 خالد يوسف عوض رمضان 10
 الــدور األول 77.700 امحد حممد الياس محد 11
 الــدور األول 77.321 مهند طه ابراهيم حديد 12
 الــدور األول 74.866 براهيمغالب عبد الغين محيد ا 13
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 الــدور األول 74.853 سلوى خليل جميد قاسم 14
 الــدور األول 74.825 باسل عبد القادر شريف علي 15
 الــدور األول 74.609 عدنان حممد حممود علي 16
 الــدور األول 74.110 خالد وليد إبراهيم صاحل 17
 ــدور األولال 73.403 امحد إبراهيم عبدا هللا حسن 18
 الــدور األول 72.650 املان نايف خلف جلي 19
 الــدور األول 70ر208 شيماء صرب عبداهللا حميسن 20
 الــدور األول 69.975 مشعل حممد امحد حممد 21
 الــدور األول 69.681 مؤمن ناطق صاحل مطلوب 22
 الــدور األول 69.068 عثمان عكله خضري علي 23
 الــدور األول 68.911 جنم عبدا هللافاطمة كمال  24
 الــدور األول 68.709 وسن ناظم خليل نوري 25
 الــدور األول 68ر470 روزان طارق عز الدين  26
 الــدور األول 67.783 ميادة عثمان حممود سلطان 27
 الــدور األول 66.877 عبد الناصر مجال سعيد علي  28
 ـدور األولالـ 66.738 زكي طاهر عباس علو 29
 الــدور األول 65.980 أمحد محزة حممد علي 30
 الــدور األول 65.942 أمنة حممد شاكر حممود أمني 31
 الــدور األول 65.889 فواز علي خضر حممد 32
 الــدور األول 65.748 عمر مجعة زبري يونس 33
 الــدور األول 64.458 سرى حممد أزهر إبراهيم 34



 الــدور األول 64.349 اهللا رحيمسهيل جنم عبد 35
 الــدور األول 63.464 شامل علي حسن كنهش 36
 الــدور األول 63.390 خرياهللا جازي هزاع خلف 37
 الــدور األول 63.242 عبداهللا حسني عبدا هللا حممد 38
 الــدور األول 63.239 فهد سامل حسني علي 39
 الــدور األول 63.137 إكرام فيصل عبدا هلادي عبدالعزيز 40
 الــدور األول 62ر771 وسام حممد علي مشعل الشمري  41
 الــدور األول 62.610 سارة طارق ذنون علي 42
 الــدور األول 62.474 فيصل أمحد حممود عبدالرزاق 43
 الــدور األول 62.355 شهاب أمحد مصطفى علي 44
 لالــدور األو 60.163 حممد علي طه ضيف اجلبوري 45
 الــدور األول 60.073 فراس محد حسني محيد 46

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  



  
 

 املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت
 الدور الذي خترج منه

 الــدور األول 91ر1961 إميان هاشم جنم جدوع  1
 الــدور األول 89ر0323 صفاء علي سامل حسني  2
 دور األولالــ 89ر0179 إكرام عبدالقادر صاحل عبدالقادر املعماري  3
 الــدور األول 88ر2826 نور طارق قاسم حيىي الصاغرجي  4
 الــدور األول 85ر4171 سارة موفق حممود حيىي العبيدي 5
 الــدور األول 83ر9797 نور يونس ياسني حممد خلف  6
 الــدور األول 81ر9281 جون توما داؤد مشعون آل مندلو  7
 الــدور األول 80ر5477 عثمان منري امحد يونس الكواز  8
 الــدور األول 79ر6934 عمر تيسري حممد سليمان الكلو  9

 الــدور األول 79ر6326 أمل عبدا لعزيز يونس حسن  10
 الــدور األول 79ر2083 شريين ثامر نوري امحد القوطجي  11
 الــدور األول 78ر5605 هبة إدريس محادي محيد شريف  12
 الــدور األول 78ر3253 د جهاد حديد إيناس إمساعيل حمم 13
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 الــدور األول 77ر3572 نور سليمان أيوب سليمان  14
 الــدور األول 75ر9232 مروة يونس صاحل سليمان  15
 الــدور األول 75ر4216 طه حممد حسن علي اليوسف  16
 الــدور األول 75ر3214 عمر حممد صاحل امحد الطائي 17
 الــدور األول 74ر8326 ضر سارة عباس صاحل خ 18
 الــدور األول 74ر3118 ابتسام فيصل عزيز جاسم  19
 الــدور األول 73ر2183 عذراء عبدامللك نايف علي الدباغ  20
 الــدور األول 72ر6362 سارة سليمان شابا سليمان ال شلتان  21
 الــدور األول 72ر3376 نفني فاضل حبو بطرس ككي 22
 الــدور األول 70ر6680  عبداهللا فتحي العكيديايناس نذير 23
 الــدور األول 69ر1355 حممد جناة محود علي  24
 الــدور األول 69ر0971 مروة عبداحلميد سعيد عزام  25
 الــدور األول 68ر9415 عبري حممد حسني علي اجلبوري  26
 ولالــدور األ 68ر6488 حممد عالء الدين امحد امساعيل كشمولة  27
 الــدور األول 68ر2162 حسني امحد حسن حممد اجلبوري  28
 الــدور األول 67ر6056 سارة امحد حاجم حممد السنيد  29
 الــدور األول 67ر1449 ياسني طه رشيد حممد اجلبوري  30
 الــدور األول 66ر8329 عفراء سعد رشيد امحد احلامد 31
 الــدور األول 66ر0629 ف سارة موفق صديق عبدالرمحن املال يوس 32
 الــدور األول 65ر9479 ديانا سعد سامل بدر حسني 33
 الــدور األول 65ر1009 حممود ميسر حممود قاسم احلساوي  34



 الــدور األول 64ر6320 عدي حسني حامد حممد كركجة  35
 الــدور األول 64ر6134 صفا يوسف حممد يونس  36
 الــدور األول 64ر0052 علي ياسني تقي حممد  37
 الــدور األول 63ر3985 أنوار أزهر إمساعيل سعيد الراوجي  38
 الــدور األول 62ر3941 حسني امحد علي حسني احلسني  39
 الــدور األول 61ر8473 عمر عادل امحد صاحل اجلبوري  40
 الــدور األول 61ر5283 مصطفى ثابت جاسم حممد اخلشاب  41
 الــدور األول 61ر2438 ان توما ميت افرمي إيناس اسطيف 42
 الــدور األول 60ر5160 سرى موفق امساعيل مصطفى  43
 الــدور األول 60ر1981 افني عبدالصمد حسني علي  44
 الــدور األول 60ر1837 عال ناطق عزيز بشري  45
 الــدور األول 59ر4196 قيس حممد سلطان محيد الراوي  46
 الــدور األول 58ر3374 كر عبداهلادي حممد حامد ب 47
 الــدور األول 56ر5995 نوار راجح عبداحلميد الراجح  48
 الــدور األول 56ر2681 فراس طارق حممد شيت محيد البصو  49

 
 
 
 
 
 
  
  
  



  
 

 املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت
 الدور الذي خترج منه

 الــدور األول 88ر102 ندى حسني محد رحاوي  1
 الــدور األول 82ر149 حسني علي خليف رشا  2
 الــدور األول 80ر180 مجانة فرج عبودي منصور  3
 الــدور األول 80ر030 اشرف رعد سامل جنم  4
 الــدور األول 79ر521 نور مازن ابراهيم عبدايد  5
 الــدور األول 74ر207 فيان عثمان حسن حجي  6
 دور األولالــ 73ر035 وسن هيثم حممد قاسم  7
 الــدور األول 72ر589 جناة علي نوري مصطفى  8
 الــدور األول 72ر586 زهراء عبداهللا امحد عبداهللا  9

 الــدور األول 72ر454 طالل حسن كصيب صاحل  10
 الــدور األول 72ر069 عبداحلكيم حازم علي حسن   11
 الــدور األول 71ر490 هند ماجد عبدالكرمي غامن  12
 الــدور األول 71ر275 ملى حازم شيت ابراهيم   13
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 الــدور األول 70ر649 امتنان حكمت شاكر حممود  14
 الــدور األول 70ر649 زياد وعد حممد حممود  15
 الــدور األول 68ر825 ميعاد عادل مجال جليل  16
 الــدور األول 68ر704 نور حممد طيب مهدي صاحل 17
 الــدور األول 67ر138 عمرة زهري حسني محد 18
 الــدور األول 66ر734 وسن عبدالرمحن عون الدين إبراهيم 19
 الــدور األول 66ر691 امحد نوفل اسود فرحان  20
 الــدور األول 65ر579 عبري عبدالكرمي حممد جنيب  21
 الــدور األول 64ر753 أطياف شهاب امحد  22
 ور األولالــد 64ر245 غيث حممد سعدي توفيق  23
 الــدور األول 62ر785 مشريان عثمان علي حممد  24
 الــدور األول 62ر565 فهمي فخري محيد جنم  25
 الــدور األول 62ر237 هدى عبدالقادر حممود غدير  26
 الــدور األول 62ر114 نصري عمر محودي عبد  27
 الــدور األول 61ر666 امحد شهاب امحد نزال  28
 الــدور األول 61ر493 ي صباح حممد سرحان عل 29
 الــدور األول 61ر478 امساء حامد عبدالرحيم عبداهللا  30
 الــدور األول 61ر355 اديل نزار ذنون امحد  31
 الــدور األول 61ر205 علي عبداحلافظ جنم عبداهللا  32
 الــدور األول 60ر263 مثىن قاسم امحد يوسف  33
 الــدور األول 59ر980  فلة سامل حممد زيدان 34



 الــدور األول 58ر807 كاروان حممد رشيد محد  35
 الــدور األول 57ر485 وليد خالد امحد هزاع  36
 الــدور األول 56ر983 عمر يونس ابراهيم ذنون  37
 الــدور األول 56ر542 ميسم حممود صاحل امحد  38
 الــدور األول 55ر620 قصي عبد حممد محيدي  39
 الــدور األول 55ر098 سهاد حممد رشيد محيد 40
 الــدور األول 54ر416 زياد عبدالرزاق زيدان شكر  41

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

 املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت
 الدور الذي خترج منه

 الــدور األول 87ر404 حممد خالد حسني علي  1
 ولالــدور األ 82ر853 اميان مؤيد صاحل امحد  2
 الــدور األول 81ر991 روعة سعد عبداهللا ذنون  3
 الــدور األول 79ر602 صبا دهام عناد الظاهر  4
 الــدور األول 79ر105 ورقاء خلف حسني يونس العلي  5
 الــدور األول 78ر833 حكم ثامر محيد عبداهللا  6
 الــدور األول 78ر783 رؤى وليد امحد ابراهيم  7
 الــدور األول 78ر110 صاحل محيد زبيدة حممود  8
 الــدور األول 76ر851 مارلني عبداهللا بشري عبو  9

 الــدور األول 76ر696 زينة حممود شريف حممود احلطاب  10
 الــدور األول 76ر345 منتظر صدران خضر قاسم  11
 الــدور األول 75ر056 داليا زياد حممد نوري احلجار  12
 الــدور األول 74ر911 ن محد بيداء صباح علوا 13

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

  بكلوريوس:      الشهادة      صباحي                                                                                                                                            : الدراسة 
  

   :           اسم دورة التخرج   هــ  1429 جمادي الثاني  26 الموافق – 2008/7/1   فــــي  9744وجب األمر الجامعـــي   بم     2007/2008:سنة التخرج 
  
  



 الــدور األول 74ر860 0زينب سامل سليمان الياس  14
 الــدور األول 74ر477 جيان مصطفى سامي عبدي  15
 الــدور األول 74ر116 خالدة خلف هويدي خالد  16
 الــدور األول 74ر025 عبري حسني عبدالقادر حممود  17
 الــدور األول 73ر861 ظافر موفق فاضل قاسم  18
 الــدور األول 73ر812 ذكرى خضر إدريس حممد  19
 الــدور األول 73ر024 رؤى حكمت شاكر يوسف الوتار  20
 الــدور األول 72ر950 دعاء علي جميد حسني الطائي  21
 الــدور األول 72ر397 نور نزار نافع عزيز الشماع  22
 دور األولالــ 72ر317 وسن أنور عبدالقادر امحد  23
 الــدور األول 72ر293 رؤى موفق سلطان قاسم  24
 الــدور األول 71ر602 جنالء صالح سلو حسن الدوسكي  25
 الــدور األول 71ر150 زينة زيد حازم جرجيس العفاص  26
 الــدور األول 69ر697 مها عماد نعمت ذنون آل عبدالعزيز  27
 ـدور األولالـ 69ر672 معن صاحل يونس سليمان  28
 الــدور األول 68ر806 أفنان زكريا مشعون القس حنا  29
 الــدور األول 68ر317 بسمة حازم أيوب الرحو  30
 الــدور األول 67ر961 مروة معروف أيوب سليمان  31
 الــدور األول 66ر378 ملياء عبدا هلادي مصطفى موسى  32
 ر األولالــدو 65ر257 رىب عبداجلبارفتحي زيدان  33
 الــدور األول 65ر213 عماد جالل صاحل امحد  34



 الــدور األول 65ر064 رشا حممد شاكر حممود  35
 الــدور األول 64ر869 أماين مصطفى عباس عبداهللا   36
 الــدور األول 63ر983 شهد رافع سعيد حسني  37
 الــدور األول 63ر908 شريين خالد ابراهيم ياسني  38
 الــدور األول 63ر588 ل حممد سليمان امساعيل مناه 39
 الــدور األول 62ر692 وردة يوسف يعقوب يوسف  40
 الــدور األول 62ر492 أحالم حممد امني امحد  41
 الــدور األول 61ر640 حسن امحد عبدالقادر حسن  42
 الــدور األول 61ر450 هيين سالم بنيامني صادق  43
 الــدور األول 60ر606 نس مروة مجال رجب يو 44
 الــدور األول 59ر489 أميان وليد ذنون خضر  45
 الــدور األول 56ر795 عبداهللا حقي امحد شهاب  46
 الــدور األول 55ر313 فاطمة أنور علي حممد  47
 الــدور األول 54ر168 دياري صاحل أمني حممد  48

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  



  
 

 دل املع اسم الطالب الرباعي  ت
 الدور الذي خترج منه

 الــدور األول 80ر948 هالة سامل إمساعيل خلف احلياين   1

 الــدور األول 80ر885 حممد حمسن حاجي صاحل اهلسنياين  2

 الــدور األول 77ر090 مروة رائد عبد القهار عبداهللا البدراين  3

 الــدور األول 76ر191 حممد عبدالغفور حممد طاهر الكالوي  4

 الــدور األول 74ر481 امحد غسان عبدالقادر علي السنجري 5

 الــدور األول 74ر195 هشام صاحل رمضان حسن البدراين 6

 الــدور األول 74ر138 سيف وعد خليل إبراهيم الطائي   7

 الــدور األول 74ر068 ندى مردان امحد سليم حيىي الطائي  8

 الــدور األول 73ر643 شيالن جميد موسى إمساعيل الشرفاين  9

 الــدور األول 73ر321 سعدو بيناف محد علي 10

 الــدور األول 73ر002 نور هاشم حممد سعيد القصاب  11

 الــدور األول 71ر571 امنار نزار سعدون امحد احلمداين  12

 الــدور األول 71ر476 يونس خلف حسن حممد اللهييب  13

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

  بكلوريوس:      الشهادة                                                           صباحي                                                                                       : الدراسة 
  

   :           اسم دورة التخرج   هــ  1429 جمادي الثاني  26 الموافق – 2008/7/1   فــــي  9744بموجب األمر الجامعـــي        2007/2008:سنة التخرج 
  
  



 الــدور األول 71ر303 حيىي وعداهللا حيىي سليمان  14

 الــدور األول 71ر244 رشد ميسر عبدالواحد طالب الطالب  15

 الــدور األول 71ر111 شهد موفق حسن حسني اجلبوري  16

 الــدور األول 70ر012 أحلان موفق إسحاق ميت الصباغ  17

 الــدور األول 69,289 عبدالقادر السليفاين هيام طارق سليمان ظاهر 18

 الــدور األول 68ر343 راوية زكي امحد ابراهيم ألعمري  19

 الــدور األول 66ر936 زينب زهري إبراهيم خليل ألنعايت  20

 الــدور األول 66ر851 فرح صالح عبدا لكرمي أسعد األبرا هيم  21

 الــدور األول 66ر663 نعم عبدالعظيم سعيد بكر املشهداين 22

 الــدور األول 66ر635 اجلبوري سرى فيصل محيد ابراهيم  23

 الــدور األول 66ر418 هديل حممد رجب سعيد التميمي  24

 الــدور األول 65ر204 مروة ميسر امحد حممد اجلبوري  25

 الــدور األول 65ر200 أحالم حممود صاحل محيد الطائي  26

 الــدور األول 64ر832 مروة حممد نور الدين محدي حيىي   27

 الــدور األول 63ر809 ل رياض فتاح سليمان الصفار أسي 28

 الــدور األول 63ر152 حممود امحد يونس خضر الدباغ  29

 الــدور األول 62ر923 نور حازم عبدالباقي سلطان الصراف  30

 الــدور األول 62ر788 سيماء جعفر فاضل عباس البيايت  31

 الــدور األول 61ر552 عزة عماد عبدا جلبار عبداهللا الضاحي  32

 الــدور األول 61ر346 زينب حممود قاسم حممد الباججي  33

 الــدور األول 60ر986 هديل ضياء ميت مشعون  34



 الــدور األول 60ر958 صباح حسن حممد علي املتيويت  35

 الــدور األول 60ر844 ميسون حممد علي جميد سعود  36
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

 املعدل  الطالب الرباعي اسم  ت
 الدور الذي خترج منه

 الــدور األول 79ر2092 بشار اكرم ابلحد خوشو  1

 الــدور األول 76ر5486 فرح بشري بدران ابراهيم  2

 الــدور األول 74ر0582 هاين خليل ابراهيم حممد  3

 الــدور األول 70ر7669 امحد جاجان سعيد يعقوب  4

 الــدور األول 69ر4951 بدالفتاح عبدالقادررغد عماد الدين ع 5

 الــدور األول 68ر0466 منال فيصل صاحل عواد الكروي 6

 الــدور األول 67ر6594 عبداهللا طه علي شاهني  7

 الــدور األول 64ر9655 زياد خلف الياس قادر 8

 الــدور األول 64ر5277 آيات عبدالكرمي سرحان ذياب  9

 الــدور األول 62ر2741 حممودهديل ثامر خضري  10

 الــدور األول 61ر2761 نغم ابراهيم خليل ابراهيم  11

 الــدور األول 60ر3952 رواء داؤد سليمان السو  12

 الــدور األول 60ر1341 رنا قرياقوس ايشو كوركيس  13

  الفيزياء:                      القسم آلية التربية                                                              : جامعة الموصل                                 الكلية : معة الجا
  

  بكلوريوس:      الشهادة                                                                              صباحي                                                                    : الدراسة 
  

   :           اسم دورة التخرج   هــ  1429 جمادي الثاني  26 الموافق – 2008/7/1   فــــي  9744بموجب األمر الجامعـــي        2007/2008:سنة التخرج 
  
  



 الــدور األول 58ر8318 إيالف صبحي امحد عبدوش  14

 الــدور األول 56ر9183 ياسني ذنون هادي طه  15
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

 املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت
 الدور الذي خترج منه

 الــدور األول 87ر585 نور وليد عبد صاحل  1

 الــدور األول 85ر121 زينة موفق عبد الطائي  2

 الــدور األول 81ر472 رؤى مظفر حممد سعيد  3

 الــدور األول 78ر852 ف مهند فاضل علي السيا 4

 الــدور األول 78ر371 دلشاد شوكت كاكل سليم  5

 الــدور األول 78ر259 شذى سامل صابر حممد  6

 الــدور األول 77ر331 والء علي حسني علي  7

 الــدور األول 76ر260 رنا عبدا لرمحن جاسم حممد  8

 الــدور األول 75ر589 سهى نادر قادر جميد  9

 الــدور األول 75ر478 يب حممود عالوي عبدا لرمحن جن 10

 الــدور األول 74ر670 هبة عيسى حسني محو  11

 الــدور األول 74ر491 عادل حممد رجب امحد  12

 الــدور األول 74ر453 سجى جواد إبراهيم قاسم  13

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

  بكلوريوس:      الشهادة                                                                                                                                       صباحي           : الدراسة 
  

   :           اسم دورة التخرج   هــ  1429اني   جمادي الث26 الموافق – 2008/7/1   فــــي  9744بموجب األمر الجامعـــي        2007/2008:سنة التخرج 
  
  



 الــدور األول 73ر958 مشس عبدالقادر خورشيد الصاحلي  14

 الــدور األول 73ر882 بداهللا وهب عبري عادل ع 15

 الــدور األول 73ر705 إسراء حممد حسن عطا اهللا  16

 الــدور األول 71ر221 مروة علي مجعة العبادي  17

 الــدور األول 69ر878 غزوان ناظم امحد طه  18

 الــدور األول 69ر088 سعد حممد طرخ عبداهللا  19

 الــدور األول 68ر148  أنسام فيصل عبدا هلادي العراقي 20

 الــدور األول 67ر538 سهى مؤيد خليل جرجيس  21

 الــدور األول 67ر349 واثق سلطان يونس إبراهيم  22

 الــدور األول 67ر116 امحد حممد امحد حسن  23

 الــدور األول 65ر934 رواء محادي ياسني حميي  24

 الــدور األول 65ر645 أمساء طاهر ذنون سعد 25

 الــدور األول 65ر329 أروى هاين ذنون أمني  26

 الــدور األول 65ر215 فراس إبراهيم علي سليمان  27

 الــدور األول 65ر 123ى جنم عبداهللا عباس  28

 الــدور األول 65ر026 عمار علي إبراهيم علي  29

 الــدور األول 63ر962 عمار أمحيد سور اجلميلي  30

 الــدور األول 63ر852 مود حممد عمار امحد حم 31

 الــدور األول 63ر518 امحد صباح حسني علي  32

 الــدور األول 62ر884 دحام حسني حممود خضر  33

 الــدور األول 62ر240 حممد هاشم سلطان إمساعيل  34



 الــدور األول 61ر318 إميان علي خضري جاسم  35

 دور األولالــ 61ر045 زيد عباس صبار ابراهيم  36

 الــدور األول 60ر224 قيس عبد حممد جنم  37

 الــدور األول 60ر191 هناء توفيق عباس امحد  38

 الــدور األول 59ر800 صاحل عبود حميميد زعيتر  39

 الــدور األول 56ر027 بشار حممد نذير قنرب 40
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت
 الدور الذي خترج منه

 الــدور األول 90.5667 يونس عباس يونس الياس 1

 الــدور األول 87.4606 شيماء عصام حممد طاهر سليمان  2

 الــدور األول 85.3389 عمر سامي طه مطرود   3

 الــدور األول 83.4331 نورعبد الرزاق ياسني عبداهللا 4

  األولالــدور 82.2836 نور حممود حامد صاحل 5

 الــدور األول 81.8800 امساء امحد حممد موسى 6

 الــدور األول 81.0561 امحد لؤي غامن سعيد 7

 الــدور األول 80.7636 بيداء اكرم شاكر علي 8

 الــدور األول 79.8900 حسان حممد توفيق غزال 9

 الــدور األول 79.4331 صفا حممد علي شيت حسني 10

 الــدور األول 79.3067 حممدمتارة طالل امحد  11

 الــدور األول 78.5783 مفاز زهري شيت حممد 12

 الــدور األول 78.3569 ورقاء معن صاحل عبد 13

  الحاسبات:                      القسم آلية التربية                                                              :                الكلية جامعة الموصل                  : الجامعة 
  

  بكلوريوس:      الشهادة                                          صباحي                                                                                                        : الدراسة 
  

   :           اسم دورة التخرج   هــ  1429 جمادي الثاني  26 الموافق – 2008/7/1   فــــي  9744بموجب األمر الجامعـــي        2007/2008:سنة التخرج 
  
  



 الــدور األول 78.0625 جنالء فتحي حسن خلف 14

 الــدور األول 77.5631 حممد امحد رزوقي حممد 15

 الــدور األول 77.3378 افياء ساطع حممد عثمان 16

 الــدور األول 76.6147 رشا سعد عبد العزيز داؤد 17

 الــدور األول 76.3944 رؤى مسري سامل حسن 18

 الــدور األول 76.2847 بسمة عبد اهلادي جنم عبداهللا 19

 الــدور األول 76.1756 هديل نبيل يوسف حممد 20

 الــدور األول 76.0333 عال خالد ياسني حممد 21

 الــدور األول 76.0144 عيد حممد مهزويقني حممد س 22

 الــدور األول 75.8886 نور انور حممد نوري حسني 23

 الــدور األول 75.5625 عالء عماد سعيد بطرس 24

 الــدور األول 75.5578 زهر مظفر عمر عبداهللا 25

 الــدور األول 75.4936 رؤى قيس فتوحي الياس 26

 الــدور األول 75.0817 امثار عادل طه حممد 27

 الــدور األول 74.8417 عفراء هاين جاسم حممد 28

 الــدور األول 74.6978 زهراء مسعود هاين سعيد 29

 الــدور األول 74.1464 تيسري خلدون عثمان محد توفيق 30

 الــدور األول 73.8831 فائز عزيز جاسم عبدالقادر 31

 لالــدور األو 73.0661 ندى موفق حنا نعوم 32

 الــدور األول 72.7861 هبة اكرم امحد حسن 33

 الــدور األول 72.7286 ريا اثري ابراهيم يوسف 34



 الــدور األول 72.7047 نوفل علي زكر هياس 35

 الــدور األول 72.3178 مسا قصي امساعيل ياسني 36

 الــدور األول 72.2478 باسم حممد علي عبد القادر طه 37

 الــدور األول 72.1042 راهيم عبدالسالممسر عدنان اب 38

 الــدور األول 71.6614 ملياء هاشم حممود جاسم 39

 الــدور األول 71.3675 االء هاشم حسني جرجيس 40

 الــدور األول 71.3158 نور اياد طه القدو 41

 الــدور األول 71.0156 عبد املنعم عماد غازي حممد   42

 الــدور األول 70.9733 حيسارة دريد عبد اهللا فت 43

 الــدور األول 70.8514 سرى موفق سحري يونس 44

 الــدور األول 70.4475 امحد نزار ذنون طه 45

 الــدور األول 70.3756 نور صباح رفو نام 46

 الــدور األول 70.3628 هبة حسني جاسم حممد 47

 الــدور األول 70.3158 فضاء جنيد سامل فائق 48

 الــدور األول 70.2086 ماء عبد زيدان خلفشي 49

 الــدور األول 70.1781 نوراهلدى عبد السالم قنرب علي 50

 الــدور األول 69.8064 عفراء حسان عبد العزيز أمني 51

 الــدور األول 69.7322 وئام سالم سلمان امحد 52

 الــدور األول 69.6333 ثائر حممد يونس أمني حممود 53

 الــدور األول 69.6264 علي حسني عزيزحسني  54

 الــدور األول 69.6044 مالك انس توفيق عبداهللا 55



 الــدور األول 69.4172 منرية عباس عاشور امحد 56

 الــدور األول 69.1022 هدى فاروق رفيق شفيق 57

 الــدور األول 68.9644 زينب سعد حيىي قاسم 58

 الــدور األول 68.3750 هند مروان حممود عبدا لعايل 59

 الــدور األول 68.3153 ارجوان اسدور عادل الياس 60

 الــدور األول 67.1783 عماد سرحان عطو حنش 61

 الــدور األول 66.4097 ماجد حممد أمني دخيل عطو 62

 الــدور األول 66.1825 فيان عصمت عسكر شهباز 63

 ولالــدور األ 66.0833 هبة اكرم هادي سليمان 64

 الــدور األول 65.5556 نادية عامر عبد سعيد مال امحد 65

 الــدور األول 65.1488 وفاء مؤيد عبد الواحد ناصر 66

 الــدور األول 64.9936 بينة نبيل عبد اجلبار داؤد 67

 الــدور األول 64.9533 رغد اكرم عزيز حممد 68

 ولالــدور األ 64.8702 معايل قتيبة حممد قاسم اغا 69

 الــدور األول 64.1522 طارق شاكر شفيق مخاس 70

 الــدور األول 64.0964 هديل مهند امحد علي 71

 الــدور األول 63.8806 هبة ذاكر عبد املوجود داؤد 72

 الــدور األول 63.3010 اسعد عادل حممد سلمان 73

 الــدور األول 63.0544 امحد علي حممد عمر 74

 الــدور األول 62.9339 اهللا جنمحممد معاذ عبد  75

 الــدور األول 62.7029 داليا خالد  امحد يونس 76



 الــدور األول 59.4250 فهد فالح يوسف يعقوب 77
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت
 الدور الذي خترج منه

 الــدور األول 86,88 صبا صالح عبدا لسالم ذنون  1

 الــدور األول 84,73 جورين حممد سليم شهاب الزبياري 2

 الــدور األول 84,61 صفاء صالح الدين عبدالسالم ذنون  3

 الــدور األول 80,45 سهاد شالش خلف اهليزاعي 4

 الــدور األول 79,01 حازم عطية حسني احلمداين  5

 الــدور األول 75,76 رواء هاشم يونس جاسم البدراين  6

 الــدور األول 74,13 يام جورج بولص توما آل شاليل ه 7

 الــدور األول 72,89 سناريا موفق توما نونا ال متي  8

 الــدور األول 72,79 اينور مجعة عيسى العبديل 9

 الــدور األول 72,72 فلونة شابا نوح قرياقوس  10

 الــدور األول 72,50 جنوى حممد صاحل إبراهيم  11

 الــدور األول 71,53 ربائيل جميد حنا شعبوإيناس ج 12

 الــدور األول 71,47 داليا اياد نام زكريا  13

  الجغرافية :                      القسم                                     آلية التربية                          : جامعة الموصل                                 الكلية : الجامعة 
  

  ريوسبكلو:      الشهادة      صباحي                                                                                                                                            : الدراسة 
  

   :           اسم دورة التخرج   هــ  1429 جمادي الثاني  26 الموافق – 2008/7/1   فــــي  9744بموجب األمر الجامعـــي        2007/2008:سنة التخرج 
  
  



 الــدور األول 69,90 ميسم حممد يونس ذياب األمحدي  14

 الــدور األول 69,70 حممد طارق حامد خطاب ألعبيدي  15

 الــدور األول 69,45 مروة صالح الدين مولود صاحل  16

 الــدور األول 69,37 ابراهيم بطرس مسعان ليلى  17

 الــدور األول 69,26 ازهار ياسني يونس خضر شيخو  18

 الــدور األول 68,90 تقى ظاهر شالل منصور الزيدي  19

 الــدور األول 68,89 مهند محدون جرجيس يونس العبيدي  20

 الــدور األول 68,86 مروة فرات عبداخلضر عثمان  21

 الــدور األول 68,46  عادل صابر جميد ليايل 22

 الــدور األول 68,39 محود جاسم محاد حممد الطائي 23

 الــدور األول 66,90 خليل ابراهيم خضري  24

 الــدور األول 66,03 نسرين جليل عبداهللا حممود  25

 الــدور األول 65,82 سوسن حممود حممد شهاب املوىل  26

 الــدور األول 65,71 يق جطو رنا فهمي وديع توف 27

 الــدور األول 65,69 نور راكان عزيز حممود الطائي  28

 الــدور األول 64,67 هادي عبدالقادر عثمان آل عبداهللا  29

 الــدور األول 64,55 عادل عبدالرزاق صويلح حممد  30

 الــدور األول 64,34 حنان حازم ايوب حممود الرحو  31

 الــدور األول 63,80 ن ابراهيم عبدالرمحن نور عبدالرمح 32

 الــدور األول 63,06 زينة عماد كرمي صاحل العبيدي  33

 الــدور األول 62,96 فوزي خلف امحد ابراهيم  34



 الــدور األول 62,70 شوكت فاضل خضر الياس القدوش  35

 الــدور األول 62,67 وسن موفق يونس عبدالرحيم الدباغ  36

 الــدور األول 62,52 ليا ابراهيم حممد امني اهلسنيايندا 37

 الــدور األول 62,38 وداد حسن مسني ابراهيم  38

 الــدور األول 62,13 عبدالرمحن امحد خلف محيش اجلبوري 39

 الــدور األول 61,68 اسامة عطية خضري امحد املتيويت 40

 ألولالــدور ا 61,63 مثىن حممد عباس حممد العبديل 41

 الــدور األول 61,36 افراح ابراهيم نام حبو القس ميت  42

 الــدور األول 61,34 عقيل خالد حممد امحد املتيويت 43

 الــدور األول 60,61 فراس حممد امحد ابراهيم النعيمي  44

 الــدور األول 60,41 ثامر امساعيل عزيز وهب  45

 الــدور األول 60,04 حممد عبيد ذنون محود اللويزي 46

 الــدور األول 59,74 امحد مثىن حازم خضري الياسني  47

 الــدور األول 59,41 رسل ابراهيم خليل ابراهيم العبداهللا  48

 الــدور األول 59,37 عالء يونس حممود يونس  49

 الــدور األول 57,41 عيناء عبدااللة حممد علي الياس  50

 الــدور األول 56,93 حيشيمنهل أكرم عبدالعزيز اجل 51
  
  
  
  
  
 



 



  
 

 املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت
 الدور الذي خترج منه

 الــدور الثاين 64ر3318 خريي ناصر رشو  1

 الــدور الثاين 63ر7061 ساالر سلو كافان  2

 الــدور الثاين 58ر6875 ماجد حامد صاحل سليمان الفهداوي 3

 الــدور الثاين 58ر6574 هبة ابراهيم عبد جاسم التميمي  4

 الــدور الثاين 57ر0968 صبا عماد يونس عبداهللا الدباغ 5

 الــدور الثاين 56ر 9349 بدران خلف درويش 6

 الــدور الثاين 55ر3708 زهري عبداهللا علي سليمان  7

 الــدور الثاين 52ر6880 مهند دخيل حممد يونس علي  8

 دور الثاينالــ 52ر5439 براء بندر عبداجلبار جميد 9

 الــدور الثاين 52ر0892 عمر حسني امحد الشاهدي   10

  الرياضيات:                      القسم آلية التربية                                                              : جامعة الموصل                                 الكلية : الجامعة 
  

  بكلوريوس:      الشهادة                                                                                                                       صباحي                           : الدراسة 
  

   : اسم دورة التخرج           ـ   هــ 1429شوال 13 الموافق – 2008/10/12  فــــي 15391بموجب األمر الجامعـــي      2007/2008:سنة التخرج 
  
  

 
 
 
 



 
 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الــدور الثاين 62ر8304 خالد موسى علي امحد  1

 الــدور الثاين 60ر4944 انور ليث عبداهللا فتحي  2

 الــدور الثاين 60ر4113 شيماء ليث صاحل عالوي  3

 الــدور الثاين 60ر0543 ر حممد حيىي سليمان نازدا 4

 الــدور الثاين 59ر2743 حممد طارق ابراهيم امحد  5

 الــدور الثاين 58ر5301 قاسم عدنان كطوف 6

 الــدور الثاين 58ر2996 حممد نزار ذنون  امحد 7

 الــدور الثاين 58ر1300 حممد امحد  عبد حممد  8

 الــدور الثاين 58ر0486 اسيل ناظم عبد علي  9

 الــدور الثاين 57ر8893 امساء عزاوي ذياب  عالوي 10

 الــدور الثاين 57ر1387 رؤى امساعيل خليل  عمر  11

 الــدور الثاين 56ر9784 عبداهللا مكرم عبداحلق  حممد  12

 الــدور الثاين 56ر7876 حامد امحد حممد سلمان  13

  الفيزياء:                      القسم آلية التربية                                                              : جامعة الموصل                                 الكلية : الجامعة 
  

  بكلوريوس:      الشهادة      باحي                                                                                                                                            ص: الدراسة 
  

   :           اسم دورة التخرج ـ   هــ 1429شوال 13ق  المواف– 2008/10/12  فــــي 15391بموجب األمر الجامعـــي      2007/2008:سنة التخرج 
  
  



 الــدور الثاين 56ر7165 ميس صفوت حممود يونس  14

 الــدور الثاين 56ر6141 اسامة يوسف سعيد صاحل  15

 الــدور الثاين 56ر1055 سعد اهللا طالل امحد عبيد 16
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الــدور الثاين 69ر309 فاتن باسل حممد امحد  1

 الــدور الثاين 61ر767 مد عبداحلكيم رجاء جاسم حم 2

 الــدور الثاين 59ر145 سفيان صالح الدين ابراهيم صاحل  3

 الــدور الثاين 58ر135 سارة قيس وهاب 4

 الــدور الثاين 54ر397 امساء حممود قاسم حممد  5

 الــدور الثاين 53ر552 نافع محيد ومسي خضر 6

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

  بكلوريوس:      الشهادة      صباحي                                                                                                                                            : الدراسة 
  

   :           اسم دورة التخرج ـ   هــ 1429شوال 13 الموافق – 2008/10/12  فــــي 15391بموجب األمر الجامعـــي      2007/2008: التخرج سنة
  
  

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

  بكلوريوس:      الشهادة                                                       صباحي                                                                                           : الدراسة 
  

   :           اسم دورة التخرج ـ   هــ 1429شوال 13 الموافق – 2008/10/12  فــــي 15391بموجب األمر الجامعـــي      2007/2008:سنة التخرج 
  
  

 
 
 
 
 
 
  
  
  



  
 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الــدور الثاين 63ر358 والء حممد يونس حسن  1

 الــدور الثاين 63ر322 شيماء عيان عبيد اجلبوري 2

 الــدور الثاين 60ر318 عبري ذنون يونس حممد  3

 الــدور الثاين 59ر953 إياس حممد الياس سليمان  4

 الــدور الثاين 58ر797 يعمر غسان حسني عبداجلليل  5

 الــدور الثاين 57ر501  يثيوايشو مشعون الزار 6

 الــدور الثاين 57ر485 ياسر حمسن علي حممد  7

 الــدور الثاين 57ر471 سناي ازهر ياسني امحد  8

 الــدور الثاين 56ر871 مهدي سعدي سعيد حسني 9

 الــدور الثاين 56ر722 شيماء حسن علي حسني  10

 الــدور الثاين 56ر565 شريين خزعل راهي سامل 11

 الــدور الثاين 56ر305 رمي ابراهيم عبدالعزيز حممد علي  12

 الــدور الثاين 55ر750 امحد دحام سلمان هزاع  13

  الكيمياء:                      القسم آلية التربية                                                              :                الكلية جامعة الموصل                  : الجامعة 
  

  بكلوريوس:      الشهادة                                          صباحي                                                                                                        : الدراسة 
  

   :           اسم دورة التخرج ـ   هــ 1429شوال 13 الموافق – 2008/10/12  فــــي 15391بموجب األمر الجامعـــي      2007/2008:سنة التخرج 
  
  



 الــدور الثاين 55ر613 حممد عبداهللا حسن علي  14

 الــدور الثاين 53ر923 رؤى هشام عبداجلبار ابراهيم  15
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

 الدور الذي خترج منه ل املعد اسم الطالب الرباعي  ت

 الــدور الثاين 62ر96 حممد ابراهيم حممد سليم  1

  علوم القران:                      القسم آلية التربية                                                              : لموصل                                 الكلية جامعة ا: الجامعة 
  

  بكلوريوس:      الشهادة                                                                    صباحي                                                                              : الدراسة 
  

   :           اسم دورة التخرج ـ   هــ 1429شوال 13 الموافق – 2008/10/12  فــــي 15391بموجب األمر الجامعـــي      2007/2008:سنة التخرج 
  
  

  لوم القرانع:                      القسم آلية التربية                                                              : جامعة الموصل                                 الكلية : الجامعة 
  

  بكلوريوس:      الشهادة      صباحي                                                                                                                                            : الدراسة 
  

   :           اسم دورة التخرج ـ   هــ 1429شوال 13 الموافق – 2008/10/12ــي   فــ15391بموجب األمر الجامعـــي      2007/2008:سنة التخرج 
  
  

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الــدور الثاين 57ر126 هديل مروان محدون حامد  1

 الــدور الثاين 56ر610 ايناس نوح قاسم بكر  2

 الــدور الثاين 56ر089 رائدة جاسم حممد امحد  3

 الــدور الثاين 55ر034 عماد علي سعيد سليمان  4

 الــدور الثاين 54ر936 حممود حممد علي حسني  5

 الــدور الثاين 56ر082 حممد حممود خضر سطام املعماري  6

 الــدور الثاين 54ر673 رغيد خضر نام  ابراهيم  7

 الــدور الثاين 54ر314 حممد صالل امحد سليمان  8

 الــدور الثاين 53ر608 نور الدين مجيل عبدالوهاب حممد  9

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

  بكلوريوس:      الشهادة      صباحي                                                                                                                                            : الدراسة 
  

   :           اسم دورة التخرج ـ   هــ 1429شوال 13 الموافق – 2008/10/12  فــــي 15391بموجب األمر الجامعـــي      2007/2008:سنة التخرج 
  
  

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

  بكلوريوس:      الشهادة                                                                                                                                           صباحي       : الدراسة 
  

   :           اسم دورة التخرج ـ   هــ 1429شوال 13 الموافق – 2008/10/12  فــــي 15391بموجب األمر الجامعـــي      2007/2008:سنة التخرج 
  
  

 
 
 
 
 



  
 

12 
 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي 

 الــدور الثاين 63ر985 فوزي خلف عبداهللا حسني  13

 الــدور الثاين 61ر193 رايف امساعيل عبوش باباوي 14

 الــدور الثاين 57ر447 عبد رزوقي فتحي اجلبوري 15

 الــدور الثاين 56ر818 ن مظفر صبيح امساعيل رشوا 16

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

  بكلوريوس:      الشهادة                                                                                                                                               صباحي   : الدراسة 
  

   :           اسم دورة التخرج ـ   هــ 1429ل شوا13 الموافق – 2008/10/12  فــــي 15391بموجب األمر الجامعـــي      2007/2008:سنة التخرج 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الــدور الثاين 77ر78556 رفل عامر حممد سعودي  1

 الــدور الثاين 75ر00167 رحيق خليل ابراهيم حسني  2

 الــدور الثاين 71ر7775 فرح حممد ايوب حممد الرحو  3

 الــدور الثاين 70ر295  عباس سلو سهري حسني 4

 الــدور الثاين 69ر224 نرباس عبدالكرمي حسني  5

 الــدور الثاين 68ر92028 عفراء عبداهللا سلطان عبداهللا 6

 الــدور الثاين 68ر88167 صفاء حممد شهاب محد 7

 الــدور الثاين 68ر67056 وئام فارس حممد عبداهللا  8

 الــدور الثاين 68ر64028 قادر عبدالكرمي مصعب عبداخلالق عبدال 9

 الــدور الثاين 67ر99306 براء طارق شريف يونس 10

 الــدور الثاين 67ر51 اجمد امساعيل خديدة  11

 الــدور الثاين 67ر105 ايهاب طارق الياس  12

 الــدور الثاين 66ر95417 رواء خليل ابراهيم عبداهللا  13

  الحاسبات:                      القسم آلية التربية                                                              : جامعة الموصل                                 الكلية : الجامعة 
  

  بكلوريوس:      الشهادة                                                                                                                                           صباحي       : الدراسة 
  

   :           اسم دورة التخرج ـ   هــ 1429شوال 13 الموافق – 2008/10/12  فــــي 15391بموجب األمر الجامعـــي      2007/2008:سنة التخرج 
  
  



 الــدور الثاين 66ر35917 يم امنة خالد خليل ابراه 14

 الــدور الثاين 65ر731 علي حجي كالو  15

 الــدور الثاين 65ر23806 براء صباح جرجيس سفر  16

 الــدور الثاين 64ر34583 لينا طالل علي صدقي  17

 الــدور الثاين 64ر12389 مسراء مروان ناظم حمي الدين 18

 الــدور الثاين 63ر367 عمر عبدالعظيم حممود حممد 19

 الــدور الثاين 63ر366 لينا حجي حممود 20

 الــدور الثاين 63ر16528 آيات فاضل شهاب امحد  21

 الــدور الثاين 62ر95083 فرح عبدالسالم خضر حسن 22

 الــدور الثاين 62ر5791 ماجد ناصر الدين طه 23

 الــدور الثاين 61ر57444 غفران امحد علي حسني 24

 الــدور الثاين 58ر897 ل علي حمومجا 25

 الــدور الثاين 58ر61478 مروة مراد حنا مراد 26

 الــدور الثاين 58ر52167 دعاء حسن حممد الياس 27

 الــدور الثاين 58ر34 حممد فتحي امحد مجعة  28

 الــدور الثاين 57ر99194 امساء ميسر محادي امحد 29

 ـدور الثاينالـ 57ر097 كفي روؤف نصر اهللا  30

 الــدور الثاين 55ر375 يوسف مازن عبداهللا يوسف 31

 الــدور الثاين 54ر2955 عبدالرمحن حازم جاسم حممد 32

 الــدور الثاين 53ر49222 مسري رسيل عساف امساعيل  33
  
  



  
  

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 اينالــدور الث 62ر422 رنا موفق حممد امحد  1

 الــدور الثاين 61ر774 رواء شاهر موسى حسني 2

 الــدور الثاين 60ر917 اشرف طه اخضري حممود 3

 الــدور الثاين 59ر562 زينب اجمد خليل داؤد  4

 الــدور الثاين 59ر349 كردستان جميد موسى امساعيل  5

 الــدور الثاين 58ر896 زينب شكيب حممود امحد  6

 الــدور الثاين 58ر683 لغفور طه االء خزعل عبدا 7

 الــدور الثاين 58ر644 هدى جنم الدين عبداهللا حممد  8

 الــدور الثاين 58ر485 مروة عادل امحد سعيد  9

 الــدور الثاين 58ر082 فنر ميزر عبداجلبار امحد  10

 الــدور الثاين 57ر911 أروى ابراهيم حممد ايوب 11

 الــدور الثاين 57ر795 ني ياسني ناهض ابراهيم ام 12

 الــدور الثاين 57ر211 لينا توما مقدس سليمان  13
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 الــدور الثاين 57ر030 قمر تركي سامل حممود  14

 الــدور الثاين 56ر322 فريال سعود امحد يونس  15

 الــدور الثاين 55ر665 حممد حسن علي حممد  16

 ر الثاينالــدو 54ر985 علياء حاجم سلطان منصور  17

 الــدور الثاين 54ر558 اسيل حممد امحد حممد  18

 الــدور الثاين 54ر091 اسراء حممد خلف حممد  19

 الــدور الثاين 53ر977 نور مؤيد امساعيل شريف  20
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الثاينالــدور  64ر032 اميان حيىي عبدالرحيم عرفات  1

 الــدور الثاين 64ر018 مؤيد محاد سليمان  2

 الــدور الثاين 63ر528 جيمن حيىي سعيد حيىي الزبياري  3

 الــدور الثاين 63ر143 خري اهللا صاحل خضر خلف  4

 الــدور الثاين 61ر155 خلدون جاسم سلمان ظاهر اجلبوري  5

 الــدور الثاين 60ر804 حممد عبدالكرمي فارس   6

 الــدور الثاين 60ر743 ايفان حسني محو  7

 الــدور الثاين 60ر238 فراس حممد امحد شطب  8

 الــدور الثاين 59ر655 شفيق عبدالكرمي جواد 9

 الــدور الثاين 59ر826 قصي خضري عباس حسني  10

 الــدور الثاين 58ر624 امحد حممد حسن عيدي  11

  الثاينالــدور 57ر89 عدنان خالد محو  12

 الــدور الثاين 55ر338 وفاء حممد عبداهللا اجلبوري  13
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 الــدور الثاين 54ر565 ناصر امساعيل صاحل ابراهيم  14
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الــدور الثاين 68ر71 حازم كوري ابراهيم بريندار 1

 الــدور الثاين 68ر65 بسمة حمسن جيجو رشو  2

 الــدور الثاين 66ر40 عيسى محا قاسم سليمان اهلسكاين 3

 الــدور الثاين 65ر99 نوزاد جنيب درويش عيسو البالسيين  4

 الــدور الثاين 64ر36 عبري عبدالقادر ابراهيم 5

 الــدور الثاين 61ر84 ليالف دشوار حممد سعيد آل حممود  6

 الــدور الثاين 60ر81  التميمي سجى شاكر حممود كوت 7

 الــدور الثاين 60ر03 نعم نافع عبداهللا الكلو  8

 الــدور الثاين 59ر89 زيد بدر عبداهللا صاحل اجلبوري  9

 الــدور الثاين 59ر78 نسرين نوزت حيدر حممد علي  10

 الــدور الثاين 59ر66 يونس سامل خديده امحد الطائي  11

 الــدور الثاين 58ر99 عبداحلكيم حسن ميعاد عبداهللا  12

 الــدور الثاين 58ر07 زينة حممد طاهر حيىي املعاضيدي 13
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 الــدور الثاين 57ر17 عمار يونس يوسف عمر العبادي 14

 الــدور الثاين 56ر87 علي ري رحيل اهلالل  15

 الــدور الثاين 56ر40 مسري ذنون يونس محد اجلميلي  16

 الــدور الثاين 56ر38  حمي الدين علي حسني ذو الفقار 17

 الــدور الثاين 56ر17 سيف سعد عبد مخيس  18

 الــدور الثاين 55ر99 صاحل عمر حسني اجلبوري  19

 الــدور الثاين 54ر25 عثمان وعد اهللا حممود حامد 20

 الــدور الثاين 53ر78 حمسن أيوب علي الشبكي  21
 
 
 
 
 
 
 
 
  


