
  
  
  
  
  
  
  



  للغة العربيةا :  القسم        التربية األساسية               :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

   بكالوريوس:الشهادة                       صباحي                                                                   : الدراسة 
  

  ٢٠٠٥ /٦ / ٣٠في ) ٦٣٣١ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤ :نة التخرج س
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول ٩١٫٦١٧ سيف سعد اهللا محمد حميد ١
 األول ٨٢٫٢٠١ سعد خطاب عمر خضر ٢
 لاألو ٧٩٫٨٣٣ رنا أياد احمد فتحي ٣
 األول ٧٦٫٨٩٦ ملكة عصام ياسين صالح ٤
 األول ٧٦٫٠٩٧ غدير زهير سعيد موسى ٥
 األول ٧٤٫٠٠٧ ساجدة حسن شهاب جلو ٦
 األول ٧٢٫٨٨٣ أيمن سليمان حجو فارس ٧
 األول ٧٢٫٥٩٩ جهان نوري فقي محمد ٨
 األول ٧٢٫٥٠٠ قحطان ياسين طه يحيى ٩
 األول ٧٢٫٣٨٧ ثامر محمد شبيب محمد١٠
 األول ٧٢٫٠٦٧ هدى راسم محمد سالم١١
 األول ٧٢٫٠٥٨ ورقاء زيدان يونس محمد١٢
 األول ٧١٫٥٣٤ حسين طه محمد موسى١٣
 األول ٧١٫٤٧٣ عباس سعيد مصطفى محمد١٤
 األول ٧١٫٢٣٠ شرمين سعيد طه محمد١٥
 األول ٧١٫٠٠٤ محمد صالح محمود صالح١٦
 األول ٧٠٫٦٦٣ نعمة علي احمد خليل١٧
 األول ٧٠٫٦١٧ سهام عواد إبراهيم ناصر١٨
 األول ٧٠٫٢٠٠ إيهاب آاتب عبار عساف١٩
 األول ٦٩٫٥٣٣ عثمان ناظم داؤد حسن٢٠
 األول ٦٨٫٨٠٩ خير اهللا مخلف صالح احمد٢١
 األول ٦٨٫٢٤٤ خالد عبد اهللا علي احمد٢٢
 األول ٦٨٫٢٢٠ شيماء أنيس عبد اهللا ولي٢٣
 األول ٦٧٫٩٩٨  محمدفيان يوسف احمد٢٤
 األول ٦٧٫٨٨١ طلعت هادي حسن عطية٢٥
 األول ٦٧٫٨٤٥ عباس حسين يونس محمد٢٦
 األول ٦٧٫٦١٩ جاسم محمد دحام خطاب٢٧
 األول ٦٦٫٣٠٥ سوزان أحمد عبار حميد٢٨
 األول ٦٥٫٠٧٥ حسين صبري دولة احمد٢٩
 األول ٦٣٫١٥٨ مثنى حازم محمود حسين٣٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ـــومـــلعلــــــ ا:  القسم       التربية األساسية               :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

   بكالوريوس:الشهادة                       صباحي                                                                   : الدراسة 
  
  ٢٠٠٥ /٦ / ٣٠في ) ٦٣٣١ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤ : التخرج نةس

  
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول ٨٦٫٦٧٥ شيماء ماهر محمد عبد اهللا ١
 األول ٨٦٫٤٩٣ همسة قيس فتحي يحيى ٢
 ألولا ٨٢٫٨٧٥ وسن بشار ذنون محمد ٣
 األول ٨١٫٥٦٨ سحر بشير محمد بشير ٤
 األول ٨٠٫٦٦٦ سرى جواد عبد اليونس ٥
 األول ٧٩٫٧١٠ سرى يعقوب يوسف امين ٦
 األول ٧٨٫٩٣٤ رؤى وعد اهللا محمود ٧
 األول ٧٨٫٤٢١ رغد رعد صديق يحيى ٨
 األول ٧٧٫٣٠٢ االء محمود يونس حوير ٩
 األول ٧٧٫٢٢٨ ريمون خليل ميخا هرمز١٠
 األول ٧٤٫٠٨٤ منى عبد الرزاق حامد عبد الرحمن ١١
 األول ٧٣٫٨٣٤ زينة رعد الياس إسطيفان١٢
 األول ٧٠٫٣٢١ وسام خوشابا منصور هرمز١٣
 األول ٦٧٫٤٤٠ فراس فاضل علي حسين١٤
 األول ٦٧٫١٢١ رغد يوسف حنوش يعقوب١٥
 األول ٦٧٫١٠٢ سلوان احمد محمود حمد١٦

  
   رياض األطفال:التربية األساسية                 القسم :  الكلية                وصل                 الم: الجامعة  

  
   بكالوريوس:الشهادة                 صباحي                                                                   : الدراسة 

  
  ٢٠٠٥ /٦ / ٣٠في ) ٦٣٣١ (المرقم الجامعي األمربموجب : األمر الجامعي رقم  وتاريخ  ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤ :نة التخرج س

  
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول ٨٦٫٣٩٦ بان أنور عبد القادر احمد ١
 األول ٨٥٫٤١١ زينة خلف حسين يونس ٢
 األول ٨٠٫٠١٦ بان متي سعيد يونو ٣
 األول ٧٥٫٥٤١ فارسة سالم بحو جحوال ٤
 األول ٧٤٫١٢٦ رائدة بطرس آتا سوني ٥
 األول ٧٣٫٢٢٨ نور موفق مجيد حسن ٦
 األول ٧٠٫٢٥٥ رنا باسم بطرس بهنام ٧
 األول ٧٠٫٢١٨ رشا حكمت بطرس يلدآو ٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  للغة االنكليزيـة ا:م التربية األساسية                 القس:  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

   بكالوريوس:الشهادة                 صباحي                                                                   : الدراسة 
  
  ٢٠٠٥ /٦ / ٣٠في ) ٦٣٣١ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤ :نة التخرج س

  
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  الب الثالثياسم الط  ت
 األول ٨٥٫٢٦١ عبد الرحمن حازم محمد حمادة ١
 األول ٨٢٫١٠٧ ريتا أبلحد حنا سلمان ٢
 األول ٨١٫٤٠٦ هبة متي شمعون إسحاق ٣
 األول ٨٠٫٧١٨ ريم زهير عبد الكريم احمد ٤
 األول ٧٩٫٨٣٢ خليل صالح خليف عبد ٥
 األول ٧٩٫٣٤٧ احمدشيماء عبد الجواد محمد  ٦
 األول ٧٨٫٠١٣ سيف سعد عبد الحسن مسحي ٧
 األول ٧٦٫٩٣٢ جنان علي حسو محمد ٨
 األول ٧٦٫٢٠٨ نسرين إدريس عبد اهللا احمد ٩
 األول ٧٦٫١٥٩ شيماء حسين فيض اهللا سعيد١٠
 األول ٧٥٫٧٦٤ ساآار عمر محمد علي صالح١١
 األول ٧٥٫٧٣٣ هبة هشام محمد حسن١٢
 األول ٧٥٫٥١٥ حيى طالل محمود يحيىي١٣
 األول ٧٣٫٧٦٩ وصال نجيب موسى عازر١٤
 األول ٧٣٫٤٧٣ ريام يوسف داتؤد يوسف١٥
 األول ٧٢٫٩٧٧ شيماء عبد اللطيف بشير آريم١٦
 األول ٧٢٫٩٦٤ منار إسماعيل علي خلف١٧
 األول ٧٢٫٥٨٧ بسام حمد حرحير سوادي١٨
 األول ٧١٫٠٨٠ انفيان عبد الرحمن صديق عثم١٩
 األول ٧٠٫٠٨٨ بيداء سعد احمد رسول٢٠
 األول ٦٩٫٨٥١ شيماء عزت خورشيد سعيد٢١
 األول ٦٩٫٥٤٩ سيروان إسماعيل حجي احمد٢٢
 األول ٦٩٫٠٨١ سوزان زهير زآر حنا٢٣
 األول ٦٧٫٦٩٩ عبير نزار هاشم حمودي٢٤
 األول ٦٦٫٠٢٤ فيان توفيق ميرخان عزيز٢٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
   العلوم االجتماعية:التربية األساسية                 القسم :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  

  
   بكالوريوس:الشهادة                 صباحي                                                                   : الدراسة 

  
  ٢٠٠٥ /٦ / ٣٠في ) ٦٣٣١ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤ :رج نة التخس
  

  
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول ٨٣٫٢٣١ خالد محمد علي العساودة ١
 األول ٧٧٫٠٣٠ شيماء محمد صالح محمد ٢
 األول ٧٥٫٤٤٥ حمو جردو نعمت حيسو ٣
 األول ٧٤٫٧٤٦ أنور إبراهيم حسن خضر ٤
 األول ٧٤٫٣٢٨ وعد اهللا إسماعيل إبراهيم ٥
 األول ٧٤٫٠٧٥ عطية محمد علي سروت ٦
 األول ٧٣٫٨٧٩ ربيع حازم رجب صالح ٧
 األول ٧٣٫٦٥٨ نرمين صابر محمد احمد ٨
 األول ٧١٫٤٧٠ حسين سالم عبد اهللا محمد ٩
 األول ٧١٫٤٦٠ فراس عبد المنعم محمد يونس١٠
 األول ٧٠٫٣٩١ نكتل محمد صالح محمد١١
 األول ٧٠٫٣٦١ جواد حميد بكدش عباس١٢
 األول ٦٩٫٣٢١ احمد إبراهيم ذنون جميل١٣
 األول ٦٩٫٢٥٣ عبد اهللا فخري خضر مجيد١٤
 األول ٦٨٫٠٧٢ عمر طالل إسماعيل هدهد١٥
 األول ٦٧٫٨٧٨ بسمات سعد جدعان عبد اهللا١٦
 األول ٦٦٫٩٢٨  جهاد جاسم جرجيساحمد١٧
 األول ٦٦٫١٢٠ محمد حازم عباس احمد١٨
 األول ٦٦٫٠٩٤ حسن محمد بدر صالح١٩
 األول ٦٥٫٦١٦ نور طلعت حسن أمين٢٠
 األول ٦٥٫٠١٥ مؤيد حسن ميكائيل محمد٢١
 األول ٦٤٫٠٤٣ سالم محمد عبو البدراني٢٢
 األول ٦٢٫٧٠٣ أزهر عز الدين محمد ٢٣
 األول ٦٢٫٢٠٤ نبز صابر محمد أحمد٢٤

  
  تربية اإلسالمية ال:التربية األساسية                 القسم :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  

  
   بكالوريوس:ادة الشه                صباحي                                                                   : الدراسة 

  
  ٢٠٠٥ /٦ / ٣٠في ) ٦٣٣١ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤ :نة التخرج س

  
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول ٦٤٫٤٧٢ عبد العزيز محمد علي نزال ١

  
  
  
  
  
  
  
  



   الرياضيــــــات:التربية األساسية                 القسم :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

   بكالوريوس:الشهادة                 صباحي                                                                   : الدراسة 
  
  ٢٠٠٥ /٦ / ٣٠في ) ٦٣٣١ (المرقم الجامعي األمرجب بمو: رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤ :نة التخرج س

  
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول ٨٢٫٠٨٤ مهند هاشم يونس سلطان ١
 األول ٧٩٫٧٩٥ إخالص عبد العزيز محمد صالح ٢
 األول ٧٨٫٨٠٨ رحاب سعد اهللا مشو عبد اهللا ٣
 األول ٧٨٫٤٨٧ زياد وعد الوهاب محمد شريفع ٤
 األول ٧٨٫٣٩١ رغد عزت إيليا بهنام ٥
 األول ٧٧٫٢٤٦ شيماء نزار نذير مصطفى ٦
 األول ٧٥٫٧٠٣ رؤى يونس صالح نجم ٧
 األول ٧٥٫٦٣٢ شيماء يونس محمد محمود ٨
 األول ٧٥٫٥٩٨ بشتيوان أسعد عثمان محمد ٩
 األول ٧٥٫٥١٠ فاطمة إحسان عزت علي١٠
 األول ٧٣٫٨٥٢ إناس ميسر عزيز داؤد١١
 األول ٧٣٫٢٤٢ وسن سامي آورآيس عزو١٢
 األول ٧٢٫٦٧٧ اوان متي مال اهللا الياس١٣
 األول ٧١٫٦٠١ رنا محمد سعيد احمد محمد١٤
 األول ٦٩٫٦٩٧ رشا يوسف جرجيس يوسف١٥
 األول ٦٩٫٦٧٩ وئام حامد محمد محمود١٦
 األول ٦٩٫١٣٣ عمار إبراهيم حسام بهاء الدين١٧
 األول ٦٨٫٤٣٠ ندس سليم نيقوال الياسس١٨
 األول ٦٦٫٦٢٣ سميعة احمد محمد مجيد١٩
 األول ٦٥٫١٨٥ صالح احمد حسن عاصي٢٠
 األول ٦٤٫١٩٢ عمر هاني محمد داؤد٢١
 األول ٦٢٫٣٨٩ ليزا رياض فالح حسن٢٢
 األول ٦١٫٦٢٦ جنان نجدت عباس فقي٢٣
 ولاأل ٥٨٫٤٥٠ خالد عبد الحميد بلو حسين٢٤

  
  تربية الرياضية ال:التربية األساسية                 القسم :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  

  
   بكالوريوس:الشهادة                 صباحي                                                                   : الدراسة 

  
  ٢٠٠٥ /٦ / ٣٠في ) ٦٣٣١ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤ :نة التخرج س

  
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول ٧١٫٣٠٢ حسين احمد حمزة محمود ١
 األول ٦٩٫٠٨١ ياسر بازل محمد قاسم ٢
 لاألو ٦٨٫٩٦٢ احمد عبد اهللا طالب عبد الرحمن ٣
 األول ٦٧٫٦٩٥ طالل أمين عبدو عيدو ٤
 األول ٦٧٫٢٧٣ محمد احمد يونس مصطفى ٥
 األول ٦٦٫٦٣٢ حردان سالم حسين علي ٦
 األول ٦٦٫٠٢١ عالء فارس يعقوب حسين ٧
 األول ٦٣٫٢٧٢ عمار هادي جاسم محمد ٨

  
  
  
  



  تربية الخاصة ال:األساسية                 القسم التربية :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

   بكالوريوس:الشهادة                 صباحي                                                                   : الدراسة 
  
  ٢٠٠٥ /٦ / ٣٠ي ف) ٦٣٣١ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤ :نة التخرج س

  
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول ٨٢٫٩٨١ عمار يلدا آرومي بطرس ١
 األول ٧٧٫٥٣١ إسماعيل عبد ال حسو مصطفى ٢
 األول ٧٧٫٠٥٣ ثائر إمهيدي  شهاب احمد ٣
 األول ٧٦٫١٩٨ داليا ساجد توفيق عبد اهللا ٤
 األول ٧٥٫٤١٨ بيداء طالل حازم الحيالي ٥
 األول ٧٤٫٩٨٦ وسام خليل حسين قادر ٦
 األول ٧٤٫٤١٦ عبد الستار سلطان حسين حمدان ٧
 األول ٧٠٫٥٣٦ شيام رميث وديع عبد االحد ٨
 األول ٦٨٫١٥٧ علي إسماعيل علي ٩
 األول ٦٦٫٣٣٠ هيثم أحمد حميد سليمان١٠
 األول ٦٤٫٢٦٧ خالد حازم يونس عبد ١١
 األول ٦١٫٧٠٢ اسمسعد سالم سعيد ج١٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  



   العلــــــــوم: القسم         التربية األساسية                :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

  بكالوريوس:الشهادة                           صباحي                                                                : الدراسة 
  
  ٢٠٠٥ /١٠ / ٣في ) ١٠٥٣٠ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤ :نة التخرج س

  
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني ٦٥٫٣٨٦ حسن احمد داؤد خضر ١
 الثاني ٦٤٫٩٤١ نسيونس حسين جمعة يو ٢

 
  العلوم االجتماعية: القسم    التربية األساسية                :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  

  
  وريوس بكال:الشهادة                    صباحي                                                                   : الدراسة 

  
  ٢٠٠٥ /١٠ / ٣في ) ١٠٥٣٠ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤ :نة التخرج س

  
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني ٧٠٫٢٧٥ بيداء قاسم صالح علي ١
 الثاني ٦٩٫٠٢٨ داليا خليل زآي ٢
 الثاني  ٦٢٫٦٨٦  وليد محمود جرجيس محمد ٣

  
  اللغة االنكليزية: القسم       التربية األساسية                :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  

  
 الوريوس بك:الشهادة                        صباحي                                                                   : الدراسة 

  
  ٢٠٠٥ /١٠ / ٣في ) ١٠٥٣٠ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤ :نة التخرج س

  
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني ٦٤٫٤٦٢ زهراء فوزي يحيى ١
 الثاني ٦٢٫٢٤٠ هيوا عبد اهللا عمر الشيخ ٢

  
   الرياضيــــات: القسم       التربية األساسية                :  الكلية                                 الموصل: الجامعة  

  
  بكالوريوس:الشهادة                        صباحي                                                                   : الدراسة 

  
  ٢٠٠٥ /١٠ / ٣في ) ١٠٥٣٠ (المرقم الجامعي األمربموجب : قم  وتاريخ األمر الجامعي ر ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤ :نة التخرج س

  
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني ٦٠٫١٣٠ موفق علي ناصر هويش ١

  
  
  
  
  
  
  
  



   التربية الرياضية: القسم            التربية األساسية        :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

   بكالوريوس:الشهادة                    صباحي                                                                   : الدراسة 
  
  ٢٠٠٥ /١٠ / ٣في ) ١٠٥٣٠ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤ :نة التخرج س

  
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني ٦٤٫٦١٠ حسام محمد محمود ذنون ١
 الثاني ٦١٫٥٠٩ منتصر خالد احمد عيسى ٢
 الثاني  ٦١٫٥٠٢  مراد حسين احمد طه ٣

  


