
  
  
  
  
  
  



  علوم االجتماعيةال :التربية األساسية                 القسم :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

   بكالوريوس:الشهادة                 صباحي                                                                   : الدراسة 
  

  ٢٠٠٤ /٦ / ٢٨في ) ٣٦٠ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣ :سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول ٧٣٫٥٩٨ هند صالح الدين مولود الطائي ١
 األول ٧٢٫٤٢٢ سالم عبد اللطيف فتح احمد ٢
 األول ٧١٫١٣٤ عيسى حسن جاسم إسماعيل ٣
 األول ٧٠٫٨٥٤ سرى قاسم خليل رجب ٤
 األول ٧٠٫١٧٠ صفوان محمد شيت محمد ٥
 األول ٧٠٫١٣٤ نهلة محمد زمان حبيب ٦
 األول ٧٠٫٠٦١ روتاك أحمد خورشيد آل شمدين ٧
 األول ٦٩٫٤٠٩ حنان حازم حميد شهاب ٨
 األول ٦٩٫٣٣٤ نشوان أياد علي محمود ٩
 األول ٦٩٫٠٠١ إنتصار طليا زوزو ١٠
 األول ٦٨٫٨٢٦ علي حميد آاظم جدعان١١
 األول ٦٨٫٨١٩ آنعان تحسين محمد محمود١٢
 األول ٦٨٫٧٧٣ محمد صادق إلياس سلطان١٣
 األول ٦٨٫٧٥٩ شيرين فريق علي ولي١٤
 األول ٦٨٫٣٠٩ أحمد إبراهيم محمود إبراهيم١٥
 األول ٦٨٫٢٧٠ عدي سليم حسين مصطفى١٦
 األول ٦٧٫٥٩٦ حمود محمدريا زهير م١٧
 األول ٦٧٫٤٨٦ أحمد مأمون غانم حسين١٨
 األول ٦٧٫٢٤٨ شيفان محمد سليم احمد١٩
 األول ٦٧٫١٠٥ غزوان محمد خليل داؤد٢٠
 األول ٦٦٫٨٧٢ داليا إسماعيل حويز معروف٢١
 األول ٦٦٫٣٦٠ فراس فاضل حسين إسماعيل٢٢
 لاألو ٦٥٫٨١٠ سعد إلياس داؤد سليمان٢٣
 األول ٦٥٫٧٨٣ مها طالل عمر أنس٢٤
 األول ٦٤٫٠٦٧ عقيل عبد الكاظم آطيف فريو٢٥
 األول ٦٣٫٣٣٣ فرحان محسن عبد اهللا محمد٢٦
 األول ٦١٫٣٨٣ أحمد شوقي محمود علي٢٧

  
  

   التربية الرياضية:سم التربية األساسية                 الق:  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

   بكالوريوس:الشهادة                 صباحي                                                                   : الدراسة 
  

  ٢٠٠٤ /٦ / ٢٨في ) ٣٦٠ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣ :سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  لب الثالثياسم الطا  ت
 األول ٨٤٫٠٤١ عمر عالء الدين أحمد عبد القادر ١
 األول ٨٠٫٠٠٢ بشار جميل علي شرف ٢
 األول ٧٣٫١٨٦ وليد رمضان حسن أحمد ٣
 األول ٧٢٫٥٧١ عمر هاني مصطفى عبداهللا ٤
 األول ٧٠٫٥٩٧ صالح رجب رمضان صالح ٥
 األول ٦٨٫٧٣١ راغب حمو خليل حمو ٦
 األول ٦٧٫٠٤٨ صفوان وليد محمد علي إسماعيل ٧
 األول ٦٦٫٩٢٣ عمر محمد أحمد ذنون ٨
 األول ٦٦٫٣٧٤ ديار محمد حسن أحمد ٩



   العلــــــــــــــوم :التربية األساسية                 القسم :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

   بكالوريوس:الشهادة                 صباحي                                                                   : الدراسة 
  

  ٢٠٠٤ /٦ / ٢٨في ) ٣٦٠ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣ :سنة التخرج 
  منهالدور الذي تخرج   المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول ٧٦٫١٣١ بيداء خيري عفان درويش ١
 األول ٧٥٫١٣٨ عبير عامر جمعة  ٢
 األول ٧١٫٦٣٤ يونس محمد يونس عبد اهللا ٣
 األول ٧٠٫١٤٠ عمر مال اهللا ذنون خليل ٤
 األول ٦٩٫٦٨٥ عال محفوظ صالح حسين ٥
 األول ٦٩٫٥٩٨ شيماء جبار إسماعيل نعمان ٦
 األول ٦٩٫٤٢١ مسعود قاسم عباس سليمان ٧
 األول ٦٨٫٥٨٩ سزان جبار شاآر وليد ٨
 األول ٦٧٫٣٣٥ عباس قاسم غائب حيدر ٩

  
  

   الرياضيــــــات:التربية األساسية                 القسم :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

   بكالوريوس:الشهادة                                                صباحي                                    : الدراسة 
  

  ٢٠٠٤ /٦ / ٢٨في ) ٣٦٠ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣ :سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 ولاأل ٧٩٫٢٣٤ أسيل باسم ميخائيل بطرس ١
 األول ٧٨٫٨٦٣ عالء شوآت فتاح دنخو ٢
 األول ٧٧٫٧١١ ساالر داؤد سليمان حميد ٣
 األول ٧٢٫٢٦٥ نرمين محمد حسن أحمد ٤
 األول ٧١٫٩٧٨ أميمة محمد مصطفى محمد ٥
 األول ٧١٫٥١٩ إبتسام إحسان محمد خضر ٦
 األول ٧١٫٢٤٧ رضوان باسم ذنون يونس ٧
 األول ٦٩٫٣٥٣ لمياء محمد طيب ظاهر ٨
 األول ٦٩٫٠٣٨ نكتل سالم طه عبد اهللا ٩
 األول ٦٨٫٦٨٢ إخالص أآرم إبراهيم ظاهر١٠
 األول ٦٨٫٦١٦ صائب حسن آضيب صالح١١
 األول ٦٥٫٨٨٤ شهلة حازم سعد اهللا عباس١٢
 األول ٦٨٫٢٩٨ طاهر عبد الكريم طاهر احمد١٣
 األول ٦٣٫٠٧٤ بهنان شليمون متي أزدمر١٤
 األول ٦٢٫٤٤٦ حمد حسن حسينشامل م١٥
 األول ٦٢٫٣٢٣ نشوان حسن شريف حسن٢٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  



   اللغة االنكليزية:التربية األساسية                 القسم :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

   بكالوريوس:الشهادة                                 صباحي                                                   : الدراسة 
  

  ٢٠٠٤ /٦ / ٢٨في ) ٣٦٠ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣ :سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول ٨١٫٠٩٩ حكمت جرجيس جمعة رجب ١
 األول ٨٠٫٥٣٩ وجود حيدر محمدآمنة عبد الم ٢
 األول ٧٧٫٨٦٨ دنيا ذنون شريف ياسين ٣
 األول ٧٧٫١٠٢ أسيل عبيد إدريس حميد ٤
 األول ٧٦٫٩٥٧ أرآان جبار عثمان عبد الرحمن ٥
 األول ٧٦٫٢٣٣ هبة آسار رمضان رجب ٦
 األول ٧٥٫٦٢٤ زينة دانيال مارزينا عولو ٧
 ولاأل ٧٤٫٧٠٦ فالح عشبان رمضان وآاع ٨
 األول ٧٤٫١٠٣ يسرى داؤد رفو القس توما ٩
 األول ٧٣٫٨٤٨ سرى عدنان نايف يونس١٠
 األول ٧٢٫٩٧٧ هالة حازم شاآر يوسف١١
 األول ٧٢٫٩٣٩ نعم صالح يونس صالح١٢
 األول ٧٢٫٦٥٤ مؤيد إبراهيم عبد القادر حسين١٣
 األول ٧٢٫١٧٢ لينا ميخائيل خضر عبوش١٤
 األول ٧١٫٧٩١ دين أيوب حسنوجدان صالح ال١٥
 األول ٧١٫٧٦٨ سلوى رشيد طه حسن١٦
 األول ٦٨٫٨٣٦ إيمان محمود عبد اهللا  يوسف١٧
 األول ٦٧٫٨٣٦ دعاء خيري احمد العلي١٨
 األول ٦٧٫٥٢٤ سلسبيل شاآر نادر لفتة١٩
 األول ٦٦٫٧٨٢ ميديا جالل علي عبد اهللا٢٠
 لاألو ٦٦٫٥٣٧ حنان نجاة فرج جاسم٢١
 األول ٦٥٫٩٧٦ نوال عبد اهللا قادر صالح٢٢
 األول ٦٥٫٩٣٤ غزوان محمد صالح عبد اهللا٢٣
 األول ٦٤٫٥٠٣ ياسر محمود خضير احمد٢٤
 األول ٦١٫٠٢٤ أسامة محمد ياسين مصطفى٢٥

  
  
  
  
  

   التربية الخاصة:     القسم التربية األساسية            :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

   بكالوريوس:الشهادة                 صباحي                                                                   : الدراسة 
  

  ٢٠٠٤ /٦ / ٢٨في ) ٣٦٠ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣ :سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول ٨٧٫١١٦ بالل سليمان حسين ابو غازي ١
 األول ٨٦٫٥٥٥ نجلة مجيد آورآيس خيو ٢
 األول ٨٥٫٣٢٩ وسام عارف سلمان السو ٣
 األول ٧٩٫٣٨٥ هدى خالد شرف صادق ٤
 األول ٧٩٫٢٠٥ خديجة سعيد إدريس عبد القادر ٥
 األول ٧٥٫٩٧١ ريس حموديشيماء حارث إد ٦
 األول ٧٥٫٦٤٧ مها بشير محمد إلياس ٧
 األول ٧١٫٤٢٧ محمد عواد زنبور جاسم ٨



  
  
  

   اللغة العربية:التربية األساسية                 القسم :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

   بكالوريوس:الشهادة                                                          صباحي                          : الدراسة 
  

  ٢٠٠٤ /٦ / ٢٨في ) ٣٦٠ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣ :سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول ٨٤٫٥٧٤ عفراء مؤيد عطاش حسن ١
 األول ٨٠٫٧٩٧ إنعام هاشم احمد حسن ٢
 األول ٨٠٫٧٦٢ هبة حازم محمد حسين ٣
 األول ٧٩٫٩٧٣ اياد محمد حمينة براك ٤
 األول ٧٧٫١٠٥ هدى عبد الرحمن مجيد حسون ٥
 األول ٧٦٫٨٠١ ورقاء إبراهيم شهاب احمد ٦
 األول ٧٥٫٧٢٥ عبد اهللا سالم صليبي هايت ٧
 األول ٧٥٫٤٣١ ليمانعمر حسن علي س ٨
 األول ٧٤٫٩٤١ هدى شكر محمود محمد ٩
 األول ٧٤٫٧١٤ فراس مؤيد عبد المجيد شريف١٠
 األول ٧٣٫١٣٧ عمر حازم محمد حساني١١
 األول ٧٢٫٤٩٥ رنا طارق فتحي عثمان١٢
 األول ٧٢٫٠٦٠ محمد تحل عفن حنتوش١٣
 األول ٧١٫٩٩٨ أحمد صالح أحمد صالح١٤
 األول ٧١٫٧٦٣  احمد زيدينرمضان طه١٥
 األول ٧١٫٠٧٠ سوزان عبد السالم عطية حميد١٦
 األول ٧٠٫٩٠٨ تافكة محمد يونس محمود١٧
 األول ٧٠٫٥٤٢ أسيل هاشم احمد عبد اهللا١٨
 األول ٦٩٫٦٩٨ منال مؤيد مرعي حسن١٩
 األول ٦٩٫٣٦٣ شامل رعد صالح مصطفى٢٠
 ولاأل ٦٨٫٤٦٢ شيماء سوعان خلف راشد٢١
 األول ٦٧٫٦٧٤ لمياء إسماعيل سلمان مصطفى٢٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  



   علوم إجتماعية: القسم      التربية األساسية                :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

   بكالوريوس:الشهادة                                        صباحي                                                  : الدراسة 
  

  ٢٠٠٤ /١٠ / ٢في ) ٥٠٠ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣ :سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني ٦٧٫٤٦٠ إدريس محمد إسماعيل عزيز ١
 الثاني ٦٧٫٢٨١ أياد عبد اهللا حسين سليمان ٢
 الثاني ٦٧٫٠٣٤ ضحى محمد وجيه سليمان ٣
 الثاني ٦٦٫٢٨٣ قصي ياسين حمود حمد ٤
 الثاني ٦٦٫٠٣٢ مشتاق عدنان قاسم جبر ٥

  
   العلــــــــــــــوم : القسم     التربية األساسية                :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  

  
   بكالوريوس:الشهادة                       صباحي                                                                   : الدراسة 

  
  ٢٠٠٤ /١٠ / ٢في ) ٥٠٠ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣ :سنة التخرج 

  
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني ٦٥٫٥٣١ عمر محمود سوادي حسين ١
 الثاني ٦٤٫٩٧٢ حال جوزيف أنطون ماردين ٢

  
   الرياضيـــــــات: القسم      التربية األساسية                :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  

  
   بكالوريوس:الشهادة                       صباحي                                                                    : الدراسة

  
  ٢٠٠٤ /١٠ / ٢في ) ٥٠٠ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣ :سنة التخرج 

  
  الذي تخرج منهالدور   المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 ٥٨٫٩٢٠ الثاني رشا قاسم يحيى مرعي ١
 ٥٦٫٢٩٨ الثاني رافد عبد عباس آنزوع ٢

  
  التربية الرياضية:القسم      التربية األساسية                :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  

  
   بكالوريوس:الشهادة                                                            صباحي                              : الدراسة 

  
  ٢٠٠٤ /١٠ / ٢في ) ٥٠٠ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣ :سنة التخرج 

  
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني ٦٥٫٠١٨ انعلي محمد شيت شريف سلم ١
 الثاني ٦٣٫٩٧٧ أيمن سمير حمدي أحمد ٢

  
  
  
  



   التربية الخاصة: القسم      التربية األساسية                :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

   بكالوريوس:الشهادة                             صباحي                                                             : الدراسة 
  

  ٢٠٠٤ /١٠ / ٢في ) ٥٠٠ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣ :سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني ٧٦٫٠٨٠ يسرى قادر حيدر حسن ١
 الثاني ٦٨٫٥٢٤  البكريتمارة راآع توفيق ٢

  
  

   اللغة االنكليزية: القسم      التربية األساسية                :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

   بكالوريوس:ادة الشه                      صباحي                                                                   : الدراسة 
  

  ٢٠٠٤ /١٠ / ٢في ) ٥٠٠ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣ :سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني ٧٠٫٦٤٤ محمد صفاء الدين محمد نوري  ١
 الثاني ٦٨٫٢٨٨ عثمان مهدي صالح أحمد ٢
 الثاني ٦٦٫٧٣٤ اهللا  نب مصطفى جارزي ٣
 الثاني ٦٥٫٧٨٦ منورة محمد حسون علي ٤
 الثاني ٦٥٫١٧٠ دانيا علي محمد رضا ٥
 الثاني ٦٥٫١٥٤ عبد الجبار احمد خلف عبد اهللا ٦
 الثاني ٦٤٫٥٦٠ أسماء حسن يوسف عكلة ٧
 الثاني ٦٤٫٠٠٥ امير نوري محمد إبراهيم ٨
 الثاني ٦٣٫١٤٦ دذياب عبد الحميد طاهر مجي ٩
 الثاني ٦٢٫٨٤٨ عذراء هالل محمود أحمد١٠
 الثاني ٦١٫٦٥٠ لقمان جميل حماد١١

  
   اللغة العربية:القسم      التربية األساسية                :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  

  
   بكالوريوس:الشهادة                                                            صباحي                              : الدراسة 

  
  ٢٠٠٤ /١٠ / ٢في ) ٥٠٠ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣ :سنة التخرج 

  
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني ٦٩٫٥٩٩ علي جياد فتحي عمر ١
 الثاني ٦٦٫١٥٩ زاهد حسين عباس االمين ٢

  
  
  


