


 

 علوم القران: التربية              القسم : الموصل                      الكلية :الجامعة 

 بكالوريوس: مسائي                                                 الشهادة : الدراسة 

 ٨/٨/٢٠٠٧ في ١٣٣٥٣ :        رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٦/٢٠٠٧:سنة التخرج
 :  ورةاسم الد
 الدور  الذي تخرج منه المعدل       اسم الطالب الثالثي ت

 االول  97.046 مسعود محمد علي محمد 1
 االول 95.614 عبد الباسط حمادي صغير علي 2
 االول  95.348 عبد الستار محمد عبد اهللا خلف 3
 االول 92.834 صالح علي عمر علي 4
 االول  91.934 نازنين محي الدين محمد امين 5
 االول 91.218 احمد علي رمضان عبد 6
 االول  90.864 خليل حامد سليم طه 7
 االول 89.156 ممتاز ياسين محمد حامد 8
 االول  88.959 عادل محمد ابراهيم صالح 9

 االول 88.665 هجار زآي حسن احمد10
 االول  88.571 محمود احمد علي حسين11
 االول 87.585 عماد خضير عباس جبر12
 االول  87.355 معتز عبد اللطيف عزيز احمد13
 االول 86.419 فائزة طه حامد محمد14
 االول  85.378 محمد هاشم احمد سعدون15
 االول  84.829 محمد شهاب احمد عبد اهللا16
 االول 84.576 عبد الحميد ابراهيم خلف عنيز17
 االول  84.532 حنان يوسف احمد مرجان18
 االول 84.275 اخالص عبد العزيز احمد عبد العزيز19
 االول  83.641 فتحي علي مصطفى سليمان20
 االول 83.477 ياسر سعد اهللا حسن محمد21
 االول  83.129 جاسم محمد حميد ولي22
 االول 82.391 رواء يحيى محمد حامد23
 االول  82.123 عمار محمد ذنون محمد24
 االول 81.465 حمد سلمانغادة ناظم م25
 االول  81.46 نشوان محمد خيري سليمان26
 االول 81.28 هيثم سعيد عزيز ذنون27
 االول  81.162 محمد ميسر يونس قاسم28
 االول 80.395 ماجد سليمان داؤد صالح29
 االول  80.374 ايمان بديع عمر فوزي30
 االول 80.273 ياسين محمد عبد محمد31



 

 االول  79.677 نور محمد صالح ابراهيم سعيدا32
 االول 79.603 نفيسة محمد حامد 33
 االول  78.814 حسين يونس اسماعيل محمد اغا34
 االول 78.755 عدنان عبد اهللا يونس داؤود35
 االول  78.647  خليل ابراهيم خليل الحاج علي36
 االول 78.632 مؤيد عبد الرزاق سليمان يحيى37
 االول  78.3 ارشد محمد خير الدين جواد38
 االول  77.087 رياض محمد عبد اهللا شبيب 39
 االول 76.824 محمد زهير مجيد سليمان40
 االول  76.275 محمد مؤيد عبد اهللا محمد41
 االول 76.176  احمد علي جاسم محمد42
 االول  76.106 ابراهيم حسين علي حمادة43
 االول 75.975  حامد احمدراآان احمد44
 االول  75.838 حسن يوسف رمضان عثمان45
 االول 75.738 عبد اهللا جاسم محمد طه46
 االول  75.566 سهيل فاضل يحيى جاسم47
 االول 75.043 سمية زآي رشيد عبد اهللا48
 االول  74.874 حامد علي محمد الوزعل49
 االول 74.663 فواز احمد محمد عمر50
 االول  74.561 فارس احمد محمود موسى51
 االول 74.521 يونس شاآر محمد حسن52
 االول  74.071 ذنون عبد اهللا ذنون عبد اهللا53
 االول 73.578 مرعي احمد قاسم احمد54
 االول  73.338 محمود خضر محمد علي55
 االول 73.181 احمد محمد يعقوب سالم56
 االول 71.862 عمار هاشم احمد محمد57
 االول 71.255 يونس يحيى إسماعيل علي58
 االول 70.096 اسماء عبد السالم يونس خليل59
 االول 69.532 محمد بشير احمد الخليل60
 االول 69.329 محمد مصطفى احمد حميد61
 االول 69.311 حازم عبد اهللا خضر عبد اهللا62
ولاال 68.203 ابراهيم الياس خضير ياسين63  
 االول 68.169 مهند الزم سلطان جاسم64
 االول 66.339 ريم ناطق صبري حسن65
 االول 66.13 عمار يحيى شفيق محمد66
 االول 64.324 فراس حكمت شريف حكيم67



 
    

علوم الحاسبات: التربية              القسم : الموصل                      الكلية :الجامعة   

بكالوريوس:  مسائي                                                 الشهادة :الدراسة   

٨/٨/٢٠٠٧ في ١٣٣٥٣ :        رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٦/٢٠٠٧:سنة التخرج  
:  اسم الدورة  

 الدور  الذي تخرج منه       المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول  91.583يحيى إسماعيل إبراهيم خليل  1
 االول 83.016مروة احمد عبد اهللا علي  2
 االول  82.973محمود ياسين عبد اهللا صالح  3
 االول 79.464مصعب إبراهيم حميد عبو  4
 االول  76.441أسامة وليد عبد القهار عبد الحميد  5
 االول 76.089أرقم محمود يونس رجب  6
ول اال 72.220امجد عبد الغني صالح حميد  7  
 االول 71.198ناظم طالل مرعي حساني  8
 االول 70.881محمد فهمي عبد الغفور شريف  9
 االول 69.635أفراح فاضل جميل رشيد10
 االول 67.626احمد هاني محمود يونس 11
 االول 67.480رؤى باسم بطرس روفائيل 12
 االول 66.583مروة صفاء يحيى بالل 13
 االول 65.019سم محمد عمر يونس جا14
 االول 64.723محمد إبراهيم محمد 15
 االول 64.315رشا إحسان علي يونس 16
 االول 63.963محمد رفعت محمود حمو17
 االول 63.951هاني إبراهيم حمودي سليم 18
 االول 63.094عمار احمد عبد اهللا علي 19
 االول 62.821حجي محمد سليم حجي 20
 االول 62.790تحي عبد اهللا فتحي عبد الرزاق ف21
 االول 62.249ميادة باسل فخري توفيق 22
 االول 61.156رشا عبد الباسط علي سليمان 23
 االول 59.796أرآان سعيد شاهين سلمان 24
 االول 58.961جميل آامل عمر إسماعيل 25

  



    

 

 اللغة االنكليزية : التربية              القسم : الموصل                      الكلية :الجامعة 

 بكالوريوس: مسائي                                                 الشهادة : الدراسة 

 ٨/٨/٢٠٠٧ في ١٣٣٥٣ :        رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٦/٢٠٠٧:سنة التخرج
 :  اسم الدورة

 الدور  الذي تخرج منه       المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول  83.605شفاء مهدي صالح 1
 االول 74.047 لبنى ياسين عباس 2
 االول  73.207 وسيم هاني خليل داؤد 3
 االول 71.941  علي سرور سالم حسن 4
 االول  70.640 ازاد صالح مصطفى 5
 االول 69.333 عبد اهللا احمد جاسم ابراهيم 6
 االول  57.366 سمير غازي بارو ابراهيم 7

 
 
 
 

                                



 
    

 اللغة العربية: التربية              القسم : الموصل                      الكلية :الجامعة 

 بكالوريوس: دة مسائي                                                 الشها: الدراسة 

 ٨/٨/٢٠٠٧ في ١٣٣٥٣ :        رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٦/٢٠٠٧:سنة التخرج
 :  اسم الدورة

 الدور  الذي تخرج منه       المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول  82.273حميد عبد الوهاب حسن حمد البدراني 1
 ولاال 80.360احمد عبد اهللا محمد شبيب السبعاوي  2
 االول  74.109غتران حميد ابراهيم عباس الجبوري  3
 االول 73.368مها محمد احمد حسين الحمداني 4
 االول  73.351حسين علي عبد اهللا محمد سوراني  5
 االول 66.716عفان خورشيد آريم نبي السورجي  6
 االول  66.258هيثم احمد إبراهيم احمد السليم 7
 االول 61.841يحيى قاسم العكيديسندس عبد الغني  8
 االول 61.018إسماعيل حامد سليم طه  العكيدي  9

 





 

 

 علوم القران والتربية االسالمية: التربية              القسم : الموصل                      الكلية :الجامعة 

 بكالوريوس: لشهادة مسائي                                                 ا: الدراسة 

 ١/١٠/٢٠٠٧  في ٩/٣٣/١٦١١٩  :        رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٦/٢٠٠٧:سنة التخرج
 :  اسم الدورة

 الدور  الذي تخرج منه       المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني 64.369زينة زيد عبد الوهاب حامد 1
 الثاني 61.319 سعد احمد يحيى ذنون 2

 
 
 

  



 

 

علوم الحاسبات : التربية              القسم : الموصل                      الكلية :الجامعة 

بكالوريوس: مسائي                                                 الشهادة : الدراسة 

١/١٠/٢٠٠٧  في ٩/٣٣/١٦١١٩  :        رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٦/٢٠٠٧:سنة التخرج  
:  اسم الدورة  

 الدور  الذي تخرج منه       المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني 71.2911هزار محمد صالح إسماعيل ياسين  1
 الثاني 65.1772محمد ناظم جبارة بطي  2
 الثاني 64.3106سفيان ذياب علي ياسين  3
 الثاني 62.1778إهداء مسعود هاني سعيد  4
 الثاني 61.8039 عبد القادر محمدشيماء وعد اهللا 5
 الثاني 61.4956مندوب عثمان عمر سعيد  6
 الثاني 61.2989سرمد عبد الهادي علي صفر  7
 الثاني 61.0700سوسن آورآيس داؤد شمعون  8
 الثاني 61.0322جاسم محمد عساف شيت  9
 الثاني 60.1617وليد خالد محمد ايوب 10
 الثاني 59.9333سين مساهر مطر طه يا11
 الثاني 59.2489احمد علي حسين علي 12
 الثاني 59.2311علي حامد احمد محمد13
 الثاني 58.8267رؤى رمزي محمد سليم 14
 الثاني 58.3250رنا رعد عبد يحيى 15
 الثاني 58.2022هبة عبد الوهاب احمد محمد 16
 الثاني 57.9711نوفل فاضل طه جزاع 17
 الثاني 57.5361حارث احمد سعيد داؤد18
 الثاني 56.7578إسراء سالم خطاب عبد اهللا 19
 الثاني 56.063قتيبة محمود نجم عبد اهللا 20
 الثاني 54.7472محمد مفكر حميد احمد 21



 
 

    

 

 االنكليزية اللغة: التربية              القسم : الموصل                      الكلية :الجامعة 

بكالوريوس: مسائي                                                 الشهادة : الدراسة 

١/١٠/٢٠٠٧  في ٩/٣٣/١٦١١٩  :        رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٦/٢٠٠٧:سنة التخرج
:  اسم الدورة

 الدور  الذي تخرج منه       المعدل اسم الطالب الثالثي ت

م حجي علي ميرزاسال 1  الثاني ٧٦٫٥٩١ 
 الثاني ٦٤٫٠٦٤  فتاحقادرنواف بشير  2
 الثاني ٦٠٫٧٤٦  حسنسحر سالم مرعي 3
 الثاني ٥٩٫٢٣٥  مصطفىدعاء يحي وهبي 4
 الثاني ٥٦٫٣٤٩  صالحمتعب مأمور مد اهللا 5

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

اللغة العربية :    القسم  التربية          : الموصل                      الكلية :الجامعة 

بكالوريوس: مسائي                                                 الشهادة : الدراسة 

١/١٠/٢٠٠٧  في ٩/٣٣/١٦١١٩  :        رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٦/٢٠٠٧:سنة التخرج
:  اسم الدورة

رج منهالدور  الذي تخ       المعدل اسم الطالب الثالثي ت  

 الثاني 67.472 شيفان محسن مصطفى إبراهيم 1
 الثاني 60.704 احمد محمد الحميدي خلف 2
 الثاني 59.878 ياسر عبد السالم عزيز يحيى  3
 الثاني 58.689 عواد دلي حميد رجب  4
 الثاني 55.715 محمد آاظم قاسم محمد 5
 الثاني 55.649 فهد حسين عزيز شحاذة 6
مد سليم معتز حسن مح 7  الثاني 55.619 
 الثاني 54.493 محمد عبد اهللا يونس الحمودي 8

 
 
 

  
 
 

 
 
 

  
 


