
  
  
  
  
  
  
  



  للغة العربيةا : القسم                  التربية األساسية               :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

   بكالوريوس:هادة الش                                صباحي                                                                   : الدراسة 
  

  ٢٠٠٦ /٧ / ١٦في ) ٩/٣٣/١١٦٦٩ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥ :سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول ٨٢٫٥٥٧ والء هاشم احمد حامد ١
 األول ٨٠٫٣٤٣ حامد عبد اهللا عيسى حماد ٢
 األول ٧٥٫٧٢٩ زينب محمد قاسم محمد ٣
 األول ٧٤٫٨٧٧ هديل خيري حسين  ٤
 األول ٧٤٫٨١٠ رندة ذنون يونس خليل ٥
 األول ٧٢٫٧٧٨ نشوى حسين علي يوسف ٦
 األول ٧١٫٦٦١ صبا ما شاءاهللا حامد عبد اهللا  ٧
 األول ٦٩٫٨٥٥ غزالة خليل شيت حسين ٨
 األول ٦٩٫٦٢٣ هبة عبدالرافع عبدالرحمن يحيى ٩
 األول ٦٨٫٦٩٩ زينة احمد حسين عبو ١٠
 األول ٦٨٫٦٣٢ بيان سعيد مراد عبدالرحيم ١١
 األول ٦٨٫٥٥٠ فرح حسين علي مجيد ١٢
 األول ٦٧٫٩٥١ ريم حكمت ابراهيم نوري ١٣
 األول ٦٦٫٧٢٨ ريم انور عبد علي ١٤
 األول ٦٦٫٦٩٤ نعم احمد خالد  بشير١٥
 األول ٦٤٫٩٣٩ نساحمد غانم صالح يو١٦
 األول ٦٣٫٧٣٣ ندى صالح نوري  عبداهللا ١٧
 األول ٦٣٫٢٩١ احمد عباس فاضل عباس١٨
 األول ٦٢٫٦٨٣ عبير عبداهللا محمد حديد١٩
 األول ٦٢٫٢٩٤ رغد محمد ابراهيم عبد٢٠

  
  لتربية الرياضية ا:القسم                       التربية األساسية       :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  

  
   بكالوريوس:الشهادة                             صباحي                                                                   : الدراسة 

  
  ٢٠٠٦ /٧ / ١٦في ) ٩/٣٣/١١٦٦٩ (قمالمر الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥ :سنة التخرج 

  
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول ٧٧٫٧٧٧ دلدار أمين نافخوش أحمد ١
 األول ٦٧٫٩٢٩ عمر محمد سامي نذير ٢
 األول ٦٧٫٨٩٨ ياسر ناطق عزيز بشير ٣
 األول ٦٧٫٦٢٣ أيمن بشير ذنون يونس ٤
 األول ٦٢٫٨٩٢ محمود غانم علي محمد ٥
 األول ٦٢٫٨٥٢ عامر حميد مجيد بشير ٦
 األول ٥٩٫٦٨٠ ياسين فتحي احمد علي ٧

  
  
  
 
 
 
 
  



   التربية الخاصة:     القسم                التربية األساسية            :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

   بكالوريوس:الشهادة                                                                               صباحي                     : الدراسة 
  

  ٢٠٠٦ /٧ / ١٦في ) ٩/٣٣/١١٦٦٩ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥ :سنة التخرج 
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول ٨٣٫٤٥١ أمل أبلحد عبو إسحاق ١
 األول ٧٧٫٤١٦ اراس سالم آنوص حموآا ٢
 األول ٧١٫٥٤٠ وسيم عصام طه يونس ٣
 األول ٧٠٫٩٥٧ سعد محمد احمد يوسف ٤
 األول ٦٩٫١٤٨ إيمان خضر بهنام يونا ٥
 األول ٦٨٫٣٦٣ رامية حنا آروي القس ٦
 األول ٦٧٫٥٣٥ جيمن جميل حماد حسن ٧

  
  للغة االنكليزية ا:   القسم                التربية األساسية              :  الكلية                الموصل                 : امعة  الج
  

  لوريوس بكا:الشهادة                                صباحي                                                                   : الدراسة 
  

  ٢٠٠٦ /٧ / ١٦في ) ٩/٣٣/١١٦٦٩ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥ :سنة التخرج 
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول ٨٥٫٩١٣ القادر جاسم حمدي افراح عبد ١
 األول ٧٩٫٦٤٤ االحد نغم يوسف بشير عبد ٢
 األول ٧٩٫٥٤٣  آاظم ياسين محمد عليمروة ٣
 األول ٧٥٫٣٢٨ رشا وليد مجيد احمد عثمان ٤
  األول ٧٤٫٩١٥ وسيم جبرائيل ابراهيم آورآيس ٥
 األول ٧٤٫٧٤٣ نازدار ماجد عزيز نوري   ٦
 األول ٧٤٫٧٠١ فرح مؤيد احمد محمد  ٧
 األول ٧١٫٤٣٧ عبدالحافظ احمد حواس علي  ٨
 األول ٧١٫٢٢٤ د علي نور اياد طاهر محم ٩
 األول ٦٩٫٥٥٤ اسراء موفق  يونس غزال ١٠
 األول ٦٩٫٣١٥ ازهار رشيد حمود رشيد ١١
 األول ٦٩٫٠٣٩ ايهاب آمال الياس سليم ١٢
 األول ٦٧٫٥٢٣ ريم طلعت نعمان نجم ١٣
 األول ٦٧٫٠٨٩ هيفاء حازم مراد ظاهر ١٤
 األول ٦٦٫٠٣٣ سهام صدقي آريم سعيد١٥
 األول ٦٥٫٩٧٤ ياسر رياض محمود  يحيى ١٦
 األول ٦٤٫٠٢٦ نور ناظم محمد شريف١٧
 األول ٦٣٫٧١٨ عماد ذنون حسن احمد ١٨

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  التربية اإلسالمية :     القسم              التربية األساسية           :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  
   بكالوريوس:الشهادة                               صباحي                                                                   : دراسة ال
  

  ٢٠٠٦ /٧ / ١٦في ) ٩/٣٣/١١٦٦٩ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥ :سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  لثالثياسم الطالب ا  ت
 األول ٨٥٫٠٩٠ رشا محمد احمد عبد اهللا ١
 األول ٧٨٫٨٩٥ أريج إسماعيل خليل إبراهيم ٢
 األول ٧٨٫٤٨٢ أحمد خليل درويش موسى ٣
 األول ٧٦٫١٦٠ إيمان ضياء جاسم احمد ٤
 األول ٧٦٫١٠٦ يسرى انعام خليل رجب ٥
 ألولا ٧٥٫٣٤٤ أحمد عيسى محمد داؤد ٦
 األول ٧٣٫٧٧٢ بشار محمد فاضل جاسم ٧
 األول ٧٢٫٥٣٤ غفران صالح الدين إبراهيم  ٨
 األول ٧١٫٨٠٨ باسل إلياس خضر محمد ٩
 األول ٦٩٫٦٥٩ مشاعل ناظم حسون علي١٠
 األول ٦٩٫٤٠٧ إنتصار محمد عرب أحمد١١
 األول ٦٩٫١٠٨ مريم رعد محمد ياسين١٢
 األول ٦٩٫٠٦٦ اظمحسين علي عبد الحسين آ١٣
 األول ٦٤٫٦٥٨ إلهام نزار جياد راهي١٤

  
  
  

  العلــــــــــــوم : القسم                التربية األساسية                :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

   بكالوريوس:الشهادة                                                    صباحي                                               : الدراسة 
  

  ٢٠٠٦ /٧ / ١٦في ) ٩/٣٣/١١٦٦٩ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥ :سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول ٨١٫٣٦٨ درؤى احمد عبد اهللا محمو ١
 األول ٧٦٫٢٤٣ رشا دريد إسماعيل حمادي ٢
 األول ٧٦٫١٥٤ أسماء حمزة حسين يوسف ٣
 األول ٧٥٫٧٤٥ أفين آورآيس يعقوب ابلحد ٤
 األول ٧٠٫١٩٠ هدى زآي فتحي عبد اهللا ٥
 األول ٦٨٫٩٩٥ أفراح حمادي سليمان محمد ٦
 األول ٦٨٫٥٦٠ هند رزق  اهللا الياس فتحي ٧
 األول ٦٧٫٦٢٦ اء محمود محمد وليلمي ٨
 األول ٦٤٫٢٣١ محمد علي جبار امين ٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  



   الرباضيـــــات:التربية األساسية                 القسم :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

   بكالوريوس:الشهادة                                   صباحي                                                 : الدراسة 
  

  ٢٠٠٦ /٧ / ١٦في ) ٩/٣٣/١١٦٦٩ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥ :سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول ٨٤٫٣٦١ أريج سالم محمد فهمي ١
 األول ٧٩٫٨٠٩ بشائر صديق بكر بشير ٢
 األول ٧٧٫٥٠٦ أنوار ساير يونس نجم ٣
 األول ٧٥٫٧٨٧ أغصان مال اهللا عبد السالم محمد ٤
 األول ٧٥٫١٤٣ أمنة عجيل عبد الغني سليمان ٥
 األول ٧٤٫٢٠٣ ريم حسام الدين أيوب محمد أمين ٦
 األول ٧٣٫٧٩٣ لجين نامق مجيد طه ٧
 األول ٧١٫٨٠٨ د يونسفاتن سفيان أحم ٨
 األول ٧١٫٦٦٨ زهراء عادل حمدي شريف ٩
 األول ٧١٫١١٧ صبا زهير خيري محمد١٠
 األول ٧٠٫١١٩ أمنية ناصر عبد السالم محمد١١
 األول ٧٠٫٠٧١ مازن غانم حاجم سلطان١٢
 األول ٦٨٫٤٦٩ أنفال وليد يوسف أمين١٣
 األول ٦٤٫٩٠٣ فاطمة زينل سالم حبيش١٤
 األول ٦٤٫١٦٧ سراء محمد خلف عليإ١٥

  
  

   االجتماعيـــات:القسم                 التربية األساسية                 :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

   بكالوريوس:الشهادة                                  صباحي                                                                   : الدراسة 
  

  ٢٠٠٦ /٧ / ١٦في ) ٩/٣٣/١١٦٦٩ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥ :سنة التخرج 
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول ٨٣٫٣٨٢ بيمان جميل هادي حسو ١
 األول ٨٠٫١٤٨ د صالحنواف عيسى حمو ٢
 األول ٧٦٫٣٤٩ زينة زاهد سليمان حسين ٣
 األول ٦٩٫٥٩٦ عامر عبد الرحمن حسن  ٤
 األول ٦٩٫٠٥٢ سمر شامل خضر حسن ٥
 األول ٦٦٫٥٤٠ شعالن دحام إسماعيل خليل ٦
 األول ٦٥٫٩٦٥ سازآار آريم أمين خضر ٧
 األول ٦٥٫٦٣٤ قيس جالل سلطان احمد ٨
 األول ٦٤٫٥١٩ ين آارسسالم ملكو حس ٩
 األول ٦٤٫٣٦٠ زاهد مال اهللا فتحي حسن١٠
 األول ٦٤٫١٢٣ حيدر إحسان فاضل حسين١١
 األول ٦٣٫٠٥٩ احمد ضرار يونس غزال١٢
 األول ٦٢٫٤٣٢ مهدي صالح هاشم سلطان١٣
 األول ٦١٫٩٠٤ خالد محمد صالح يحيى قاسم١٤
 األول ٦١٫٣٢٥ حسين عليوي رحيم حسين١٥
 األول ٦١٫٠٧٢ مروان جار اهللا نجم عبودي١٦
 األول ٦٠٫٧٦٢ رغيد خالد عبد زيدان١٧

  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  



  
  لرياضيـــــــات ا:القسم                 التربية األساسية                 :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  

  
   بكالوريوس:الشهادة                                                                                       صباحي              : الدراسة 

  
  ٢٠٠٦ /١٠ / ٢٥في ) ١٥٦٩١ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥ :سنة التخرج 

   منهالدور الذي تخرج  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني ٦٩٫٤٩٣ محمود محمد زآي عبد الكريم ١
 الثاني ٦٨٫٠٩١  نافع مصطفى مرتضى ٢
 الثاني ٦٢٫٨٠١ شيماء خالد جاسم  ٣
 الثاني ٦٢٫٣٨٥ ياسر غازي عبد ٤
 الثاني ٦١٫٤١٠ قائد علي حسن  ٥
 الثاني ٦٠٫٥٧٥ محمد ومير عبيد  ٦
 الثاني ٥٩٫٨١٤  سعد عدنان محمد  ٧
  الثاني ٥٨٫٦٤٣ بد الرحمن محمدزينب عوف ع  ٨

  
  ت االجتماعيــــا:القسم                 التربية األساسية                 :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  

  
   بكالوريوس:الشهادة                                  صباحي                                                                   : الدراسة 

  
  ٢٠٠٦ /١٠ / ٢٥في ) ١٥٦٩١ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥ :سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني ٧٠٫٠٢٩ نجالء خلف محمد مروان ١
 الثاني ٦٥٫٥٣٢ معةرائد محسن محمود ج ٢
 الثاني ٦٣٫٨٦٧ مها نجاح الدين عبد حسين ٣
 الثاني ٦٢٫٠٥٤ االء عبد الرحمن محمد حسين ٤
 الثاني ٦٠٫٥٥٩ افراح موفق يحيى حسين ٥
 الثاني ٦٠٫٥٥١ سمية ضياء الدين عبد اهللا ٦
  الثاني ٦٠٫٣١٧ محمد نزار احمد سلو  ٧

  
   اللغة االنكليزية:القسم                 التربية األساسية                 :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  

  
   بكالوريوس:الشهادة                                  صباحي                                                                   : الدراسة 

  
  ٢٠٠٦ /١٠ / ٢٥في ) ١٥٦٩١ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥ :سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني ٧١٫٧٣٤ سندس عبداهللا محمد أمين ١
 الثاني ٦٨٫٠٧٨ نجوان طالل عبد الكريم خليل  ٢
 الثاني ٦٧٫٨١٢ مهى أحمد حميد محيميد ٣
 الثاني ٦٤٫٥٥٦ عبير زهير حسن إسماعيل ٤
 الثاني ٦٢٫٨١٧ سجى عصام محمد علي ٥
 الثاني ٦٢٫٢٩٩ خليل إسماعيل حسين احمد ٦
 الثاني ٦٢٫١٩٦ منال حمو قاسم حجي  ٧
  الثاني ٦١٫٣٩٤ خالد عبد الكريم محمد   ٨
  الثاني  ٦٠٫٥٧٩  يوسف إبراهيم حسن زمزوم  ٩

  
  
  
  
  



   اللغة العربيـــة:القسم                 التربية األساسية                 :  الكلية                           الموصل      : الجامعة  
  

   بكالوريوس:الشهادة                                  صباحي                                                                   : الدراسة 
  

  ٢٠٠٦ /١٠ / ٢٥في ) ١٥٦٩١ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥ :ج سنة التخر
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني ٦٥٫٩٦٦ محمود محمد حجاب ١
 الثاني ٦٢٫٧٩٦ هند جاسم يوسف مطرود ٢
 الثاني ٦٢٫٦٣٧ نبيل هواس فتاح  ٣
  الثاني  ٦٠٫٦٢١   إبراهيمسبهان زينة   ٤

  
  التربية الرياضية:القسم                التربية األساسية                 :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  

  
   بكالوريوس:الشهادة                                  صباحي                                                                   : الدراسة 

  
  ٢٠٠٦ /١٠ / ٢٥في ) ١٥٦٩١ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥ :سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني  ٥٧٫٢٢١ محمد رمضان حسن  ١

  
   التربية الخاصة:القسم                 التربية األساسية                 :  الكلية                           الموصل      : الجامعة  

  
   بكالوريوس:الشهادة                                  صباحي                                                                   : الدراسة 

  
  ٢٠٠٦ /١٠ / ٢٥في ) ١٥٦٩١ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥ :سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني ٦٦٫١٠٢ غيداء متي روفائيل  ١
  الثاني  ٦٣٫٠٠٠ إسراء سعد غانم   ٢

  
   العلــــــــــــوم:القسم                 التربية األساسية                 :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  

  
   بكالوريوس:الشهادة                                  صباحي                                                                   : الدراسة 

  
  ٢٠٠٦ /١٠ / ٢٥في ) ١٥٦٩١ (المرقم الجامعي األمربموجب : قم  وتاريخ األمر الجامعي ر ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥ :سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني  ٦٥٫٥٠٩ مناف عبد داؤد  ١

  
  


