


 

علوم القران: التربية              القسم : الموصل                      الكلية :الجامعة 

بكالوريوس: مسائي                                                 الشهادة : الدراسة 

١/٧/٢٠٠٨ في ٩٧٤٥ :        رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٧/٢٠٠٨:سنة التخرج
:  رةاسم الدو

 الدور  الذي تخرج منه       المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول  ٩٦،٦٣  دلير أحمد محمد بيرك الجمهور  1
 االول ٩٥،٢٩       هبة غازي جاسم حمودي القيسي      2
 االول  ٩٥،١٥       سكينة خليل عبد نجم الصميدعي   3
 االول ٩٣،٢٠   أنفال عبد الفتاح حمودي سعيد الحمداني   4
 االول  ٩٢،٧٩عبد الرحمن طالل قاسم سليمان الجماس       5
 االول ٩٢،٤٤عبد اهللا خليل مصطفى نجم الدين البدراني     6
 االول  ٩١،٤٥محمد أحمد علي حسين الحسين                 7
 االول ٩٠،٢١إبراهيم نزال صالح حسين الطائي               8
 االول ٨٨،٤٨محمود منديل صالح الجبوري           شاآر  9
 االول ٨٦،١٥سناء عبد اللطيف عبد العالي محمد            10
 االول ٨٥،٩٧ وفاء شيت ياسين محمد الطائي                11
 االول ٨٥،٥٨خالد وليد عبد الرحمن أحمد الحربي           12
 االول ٨٥،٤٢                نشوان علي خضر فرج العبيدي13
 االول ٨٤،٧٧طالل غانم يونس مجيد الصالح                14
 االول ٨٤،٦٦محمود يحيى عبد اهللا أحمد الفهادي             15
 االول ٨٤،٢١إيثار سليمان يونس يوسف البجدلي            16
 االول ٨٣،٩٦إيمان إلياس خضر أيوب العبيدي               17
 االول ٨٣،٧٦وليد ذنون يونس أحمد الحيالي                 18
 االول ٨٢،٨٦ابتهال إبراهيم يونس يحيى العبادي             19
 االول ٨١،٩٤محمد دحام يونس سليم الحديدي               20
ولاال ٨٠،٦٤عبد جاسم محمد عبد اهللا العبد اهللا              21  
 االول ٨٠،٥٦حسين بهجت حسين علي سلطان               22
 االول ٨٠،٤٤ بشرى شاهين شهاب أحمد القزاز         23
 االول ٨٠،٠٧آاظم عمر محمد حجي المزوري               24
 االول ٧٩،٥٩علياء آمال محمد علي حسين الديري          25
 االول ٧٩،٣١هادي الدوسكي  آاميران صبحي رشيد عبد ال26
 االول ٧٩،١٨محمد صالح صالح عبد القادر الحافظ         27
 االول ٧٨،٨٣أسيل محيي الدين إسماعيل ياسين النعيمي    28
 االول ٧٨،٧٦آالء محفوظ محمود عزيز العباسي             29
 االول ٧٨،٧٥حسن حسين حامد إبراهيم النعيمي             30
 االول ٧٨،٢١علي محمود مصطفى حمو القيسي             31
 االول ٧٨،١٣إيمان ممتاز غائب أمين االشريكي             32



 االول ٧٧،٠٨بشار عبد القادر يحيى داود النعيمي            33 
 االول ٧٦،٧٦حسين مرعي حسن صالح اللويزي            34
 االول ٧٦،١٠ز عبد اهللا حسين السبعاوي           حمد عزي35
 االول ٧٦،٠٦زآريا محمد عبد العزيز عثمان المال صالح  36
 االول ٧٥،٨٥احمد محمد احمد سليمان الجبوري             37
 االول ٧٥،٥٢زيد احمد فاضل عبد العزيز النعيمي           38
 االول ٧٥،٣٦دي                 احمد ذنون يونس نجم العبي39
 االول ٧٤،٧٦أحمد مهدي فتحي أحمد الطائي                40
 االول ٧٤،٢٢فالح حسن محمد إبراهيم العبد اهللا             41
 االول ٧٤،٠٩ثائر خضر حسن هايس الجحيشي             42
 االول ٧٣،٦٧ ياسر محمد عبيد داود الحياني                43
 االول ٧٣،١٤حسين سليمان عبد اهللا اليذ الجبوري          44
 االول ٧٢،٨١ يحيى ذياب سليمان داود الطائي              45
 االول ٧٢،١٠محمد فتاح مصطفى أحمد النجار              46
 االول ٧١،٢٢عزة خالد إسماعيل طه القصاب                47
 االول ٧٠،٧١ هارون عثمان عبيد الجبوري           غسان48
 االول ٦٩،٨٩أحمد عبد الوهاب أحمد النعمة          49
 االول ٦٩،٦٣قحطان خليل محمد ناصر الحمداني            50
 االول ٦٩،٥٧عباس حمدان خلف عبد اهللا الجبوري          51
 االول ٦٨،٦٤           أحمد حسن علي حمود الحسين      52
 االول ٦٦،٧٥قحطان محمد سلمان فنش المعماري           53
 االول ٦٦،٤٤انس نذير آاظم علي الزيدي                    54
 االول ٦٦،٣٣عبد اهللا محمد حامد خضير العبد الرحمن     55
لاالو ٦٤،٩١             عالء محسن علي الظاهر الطائي 56  
 االول ٦٠،٧١ ابراهيم محمد حسين الدليمي57
 االول ٦٠،٦١ محمد علي طه علي العكيدي58



 
    

علوم الحاسبات: التربية              القسم : الموصل                      الكلية :الجامعة   

بكالوريوس: مسائي                                                 الشهادة : الدراسة   

١/٧/٢٠٠٨ في ٩٧٤٥ :        رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٧/٢٠٠٨:سنة التخرج  
:  اسم الدورة  

 الدور  الذي تخرج منه       المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول  88.5317 عمر شامل احمد عبوش العبيدي 1
 االول 82.2683 انس ابراهيم محمد حسون القصاب 2
حنا متي الكرانلينا زآي  3  االول  81.0592 
 االول 77.8278 عبد االمير محمد امين مهندس الجبوري 4
 االول  75.7450 ليث امجد اسماعيل عبد المجيد العبيدي 5
 االول 73.5014 مروان اسماعيل ابراهيم محمد الحيالي 6
 االول  73.3711 عمر سالم عواد حسن الجبوري 7
 االول 73.1175  النجارعمر محمد سعيد حجي خضر 8
 االول 72.4536 خنساء خليل ابراهيم ناصر الناصر 9
 االول 72.2531 آرم مؤيد سعيد الظاهر المشهداني10
 االول 72.2236 هبة رياض هاني يحيى الحمداني11
يوسف احمدفقي يوسف  فقي طالل12  االول 71.9986 
 االول 71.8889 رامي غالب يحيى حميد الجلبي13
 االول 71.5469 بشار صالح الدين مجيد حمو النعيمي14
 االول 71.5383 زيد عبد الحميد حسن احمد الحمداني15
 االول 71.5150 هبة هاشم احمد محمد عبداهللا االفندي16
 االول 71.4675 بسام خزعل الياس خضر الستية17
 االول 71.0894 رؤيب عادل محمد يونس الجرجري18
افع عبد الحميد موسى الجوزائيسارة ر19  االول 70.0207 
 االول 69.8361 ايهاب عنان مهيدي سعيد النعيمي20
 االول 69.6217 وميض عز الدين جاسم محمد االلوسي21
 االول 69.3031 لمى ابراهيم احمد خضر العبادي22
 االول 69.2664 علي رياض محمود عبداهللا الكماش23
طفى احمد جلميراننوار جادر حسن مص24  االول 68.9581 
 االول 68.6878 فادي اسماعيل يوسف صادق عوديش25
 االول 68.6278 مروة جار اهللا نجم عبودي العالف26
 االول 68.0803 امجد اياد امجد عبدالرزاق اغوان27
 االول 68.0136 احمد عدنان عبد اهللا يونس البنا28
عمحمد رمزي عبد الرحمن خضر قب29  االول 67.9233 
 االول 67.6556 نور صباح محمد ايوب الهيبي30
 االول 67.1067 عبير صبحي صديق نمر الحديدي31
 االول 66.6661 احمد محمد علي ظاهر الجبوري32



 االول 66.5414 ايشن عبد المنعم محمد طاهر عبد اهللا 33  
 االول 66.3261 صبحي محمد صبري فريق الداؤدي34
مد خزعل سليمان فرج الجبورياح35  االول 66.1647 
 االول 65.6981 نور خالد نافع فتحي العكيدي36
 االول 65.3969 فراس رعد جبر مجيد العبدلي37
 االول 64.7846 جبار هدو اسعد فرج العكيدي38
 االول 64.4419 ايالف موفق محمود حسين اليوسف39
 االول 64.1764 ابراهيم محسن نجم عبداهللا المعاضيدي40
 االول 64.1133 االء ابراهيم محمد شيت صالح العبيدي41
 االول 63.8431 سيف خالد محمود محمد الحمداني42
 االول 63.6897 براء عبد الغفار محمد قاسم الحمداني43
 االول 63.3386 عمر عماد قاسم حميد الطويل44
ميد صباح جار الجبوريرحاب ح45  االول 63.2872 
 االول 62.8814 احمد مؤيد سعيد الظاهر المشهداني46
 االول 62.3244 محمود فتحي خلف عايد الحيالي47
 االول 61.8161 شيروان جالل خالد عبداهللا الشرفاني48
 االول 61.6681 وسام سالم حسن مصطفى الكوراني49
در ذنون اللولجيلبيبة ابراهيم عبد القا50  االول 61.6356 
 االول 61.0200 عزيزة خليل حافظ هواش الحمداني51
 االول 60.7431 عمار ذنون حميد احمد الجحيشي52
 االول 60.5867 آرم ضياء نجم عبداهللا الصبحة53
 االول 60.3556 محمود هيثم حسين علي النجفي54
الولا 59.8903 اسراء ياسين يوسف الطيب شكاك55  
 االول 58.1833 محمد فوزي يوسف مخلف االيادي56



 
    

اللغة االنكليزية:  التربية              القسم : الموصل                      الكلية :الجامعة   

بكالوريوس: مسائي                                                 الشهادة : الدراسة 

١/٧/٢٠٠٨ في ٩٧٤٥ :        رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٧/٢٠٠٨:سنة التخرج
:  اسم الدورة

 الدور  الذي تخرج منه       المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول 90.378 حسنسعيد حسن سعيد 1
 االول72.785 حماديمحمود صالح حميد 2
 االول 69.813 ياساهللا حسين موسى عبد 3
 االول69.512 عنبرق عبد القادرزهراء عبدا لرزا 4
 االول 68.553 نوار غانم مراد صادق 5
 االول67.995عبيدخالدة يونس صالح   6
 االول 67.356 سليماناهللا ديانا صدقي عبد 7
 االول66.296 عبد عليعمر علي عبد السالم 8
 االول65.322 حامدرشا خيري أمين 9
 االول65.131جهور اوصمان اسماعيل علي10
 االول64.861 محمودصفوان ثامر زيدان11
 االول63.520 اسماعيلشعالن مبشر غزال12
 االول63.465 موسىبراء عزالدين سعيد13
 االول63.172 جميلنور عبد الهادي سلمان14
 االول62.217 يحيىبسمة عامر محمد طّيب15
 االول60.438عبد الكريم يونس محمد عبد الكريم16
 االول60.335 عبد اهللابراء عبد الوهاب محمود17
 االول60.040رائد مشور بدل سيتو 18
 االول٥٨٫٩٥٥ سلطانبالل عبد القادر علي19
 االول57.729 محمدمصعب محمد حميد20
 االول56.880 ابراهيمأيمن ناهض خليل21
 االول56.134 عبد اهللانوزاد عبد المجيد محمود22
 االول٥٤٫١٩١ محمودغصون محمود عزيز23



 
 

    
اللغة العربية:  التربية              القسم : الموصل                      الكلية :الجامعة   

بكالوريوس: مسائي                                                 الشهادة : الدراسة 

١/٧/٢٠٠٨ في ٩٧٤٥ :        رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٧/٢٠٠٨:سنة التخرج
:  اسم الدورة

 الدور  الذي تخرج منه       المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول  85.524 ذنون يونس محمود 1
 االول ٥٧٫٢٩٢ وعد خليل هلوش 2

  
 





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

بكالوريوس: مسائي                                                 الشهادة : الدراسة 

١٢/١٠/٢٠٠٨ في ١٥٣٩٢ :        رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٧/٢٠٠٨:سنة التخرج
:  اسم الدورة

 الدور  الذي تخرج منه       المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني66.12ابو بكر دريد عبد القادر نوري 1
 الثاني64.27  داؤد محمود عصام جاسم 2
 الثاني61.91 عبد العزيز راآان عبد الرحمن عبد العزيز  3
 الثاني61.37محمود حسين احمد حسين 4
 الثاني60.9بسيم عماد يونس عبد اهللا 5
 الثاني60.44ل سليمانقحطان قاسم اسماعي 6
 الثاني58.20احمد شريف محمد االحمد 7
 الثاني57.99محمد مقداد حامد مصطفى 8
 الثاني57.96علي غانم داؤد سليمان  9
 الثاني57.92ابراهيم علي عبد اهللا سليمان10
 الثاني56.07علي محمد احمد سعدون11
 الثاني55.13احمد يونس عطية زيدان12

  
 
  

 
  
 



 
علوم الحاسبات:  التربية              القسم : الموصل                      الكلية :الجامعة   

بكالوريوس: مسائي                                                 الشهادة : الدراسة 

١٢/١٠/٢٠٠٨ في ١٥٣٩٢ :        رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٧/٢٠٠٨:سنة التخرج
:  اسم الدورة

 الدور  الذي تخرج منه المعدلاسم الطالب الثالثي ت

 الثاني 64.252ضيف اهللا عبد اهللا فتحي 1
 الثاني 61.7019سعد عبد السالم صالح عبد اهللا 2
 الثاني 61.1779عمر خليل عثمان الياس 3
 الثاني 58.9242محمد هاشم داؤد حموشي 4
 الثاني 58.4833اسمجاسم موسى خلف ج 5
 الثاني 56.5604ياسر ناصر عبود حسن 6
 الثاني 56.4856مجدي إبراهيم جنداري جمعة 7
 الثاني 56.2244براء طالل يونس مجيد 8
 الثاني 55.8311مقدام علي حسين آلش 9
 الثاني 55.7163رضوان مجيد محمد حسين10

  
 
  

 
  
 

 
 



    
اللغة ااالنكليزية:  التربية              القسم :               الكلية  الموصل       :الجامعة   

بكالوريوس: مسائي                                                 الشهادة : الدراسة 

١٢/١٠/٢٠٠٨ في ١٥٣٩٢ :        رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٧/٢٠٠٨:سنة التخرج
:  اسم الدورة

الب الثالثياسم الط ت  الدور  الذي تخرج منه       المعدل 

 الثاني66.941سعد سالم بني يوسف 1
 الثاني62.875  نجوى غائب نافع يعقوب 2
 الثاني60.479 اشواق محمد بكر يوسف 3
 الثاني60.443مروة خالد ابراهيم حمو 4
 الثاني60.410وفاء ذنون محمد مصطفى 5
 الثاني59.717الرحمننعم ارآان يوسف عبد  6
 الثاني58.871رغدة عبد الناصر  مال اهللا جاسم 7
 الثاني58.106منير الزم احمد حامد 8
 الثاني58.065نازدار خديدة آسو آوجى 9
 الثاني57.732إآرام اياد سليمان داؤد10
 الثاني56.280فراس صبري يوسف خالد11
ثانيال55.143علي فتحي محمد حافظ12  
 الثاني54.502حميد الياس خلف قاسم13
 الثاني54.320بان مصطفى محمد جميل14
 الثاني54.127محمد صالح الدين محمد عبد العزيز15
 الثاني53.833احمد غانم محمد قباط16
 الثاني53.717سليمان عمر علي احمد17

  
 
  

 
  
 



    
اللغة العربية:  التربية              القسم :      الكلية  الموصل                :الجامعة   

بكالوريوس: مسائي                                                 الشهادة : الدراسة 

١٢/١٠/٢٠٠٨ في ١٥٣٩٢ :        رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٧/٢٠٠٨:سنة التخرج
:  اسم الدورة

 الدور  الذي تخرج منه      المعدل  اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني 56.79 علي عبد اهللا محمد خضر 1
 الثاني 56.721 اية وعد اهللا عبد اهللا 2

  
 
  

 
 


