
  
  
  
  
  

  



   اللغة االنكليزية :التربية األساسية                 القسم :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

   بكالوريوس:الشهادة                 صباحي                                                                   : الدراسة 
  

  ٢٠٠٧ /٧ / ١في ) ١١٢٥٦ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦ :سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول ٨٨٫٦٢٧ فرح موفق عبد الكريم يوسف ١
 األول ٨٥٫٣٥٤ نهى حميد محي سالم ٢
 ولاأل ٨١٫٨٦٣ جهان أنور عبد القادر احمد ٣
 األول ٨٠٫٥٤٣ مروة يوسف الياس سلطان ٤
 األول ٨٠٫٤٨٨ دعاء طالل جاسم محمد ٥
 األول ٨٠٫٤٦٦ رؤى عبد الحكيم محسوب عبد ٦
 األول ٨٠٫٤٦٦ اآلن موفق خورشيد الجاف ٧
 األول ٧٩٫٧٤١ شيماء عبد القادر شيت علي ٨
 األول ٧٩٫٢٥٧ هندرين هشام خالد حاجي ٩
 األول ٧٩٫٢٢٣  احمدرؤى خالد عبد اهللا١٠
 األول ٧٩٫١٣٢ أسماء موفق نايف محمد١١
 األول ٧٧٫٩٧٧ إيمان ياسين احمد وهب١٢
 األول ٧٧٫٦٩٤ رندة يوسف حنا هرمز١٣
 األول ٧٧٫٢٢٤ مروة محمد سالم عزيز١٤
 األول ٧٧٫٠٦٤ نبراس عبد الموجود ناصر عبود١٥
 األول ٧٦٫٤٣٦ هوزان يونس محمد محمد١٦
 األول ٧٦٫٣١٠ مروة امجد محمود احمد١٧
 األول ٧٥٫٥٣٦ وسيم عناد عبد اهللا محمود١٨
 األول ٧٥٫٣٦١ زهراء حواس حميد محمد١٩
 األول ٧٥٫٣٤٨ رؤى خالد سعيد شريف٢٠
 األول ٧٤٫٥٥٨ فيحاء صالح الدين خليل الراشدي٢١
 األول ٧٤٫٣٤٤ ميادة حازم محمد احمد٢٢
 األول ٧٢٫٩٠٦ رنور شكر محمود عبي٢٣
 األول ٧٢٫٢٥٢ هند وليد محمد عمر٢٤
 األول ٧٢٫١٤٠ مروة عوف عبد الرحمن داوود٢٥
 األول ٧١٫٩٧٢ هبة عامر مصطفى محمد٢٦
 األول ٧١٫٩٥٤ رؤى وليد  خضر حسن٢٧
 األول ٧١٫٨٧٣ سعاد محمد نذير يونس٢٨
 األول ٧١٫٤٢٧ نغم مهند إدريس يحيى٢٩
 األول ٧٠٫٧٣٥ بد اهللاأسماء محمود ع٣٠
 األول ٦٩٫٨٩٦ هوري وانيس أآوب وانيس٣١
 األول ٦٩٫٥٧٣ احمد جوهر عبد وصفي٣٢
 األول ٦٩٫٠٦٣ الهام الياس عبد اهللا عبد القادر٣٣
 األول ٦٨٫٦٥٠ ممتاز عبد الكريم عزريا يوسف٣٤
 األول ٦٨٫٢١١ نادية أآرم سالم صالح٣٥
 األول ٦٨٫١١٥ أضواء خضر الياس متي٣٦
 األول ٦٨٫١٠١ بان قاسم يونس هوير٣٧
 األول ٦٧٫٦٩٧ ميادة عبد الستار عبد الرحمن ٣٨
 األول ٦٧٫٦٢١ طه حسين علي احمد٣٩
 األول ٦٧٫٣٦٣ رشا بهجت رؤوف يعقوب٤٠
 األول ٦٧٫٣٠٥ سراء سالم سعيد محمد٤١
 األول ٦٦٫٩٨٠ عماد علي خليفة عبد اهللا٤٢

  
  
  
  



   اللغة االنكليزية :التربية األساسية                 القسم :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

   بكالوريوس:الشهادة                 صباحي                                                                   : الدراسة 
  

  ٢٠٠٧ /٧ / ١في ) ١١٢٥٦ (المرقم الجامعي األمربموجب :  وتاريخ األمر الجامعي رقم  ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦ :سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول ٦٦٫٩٤٨ سرى غانم حسين علي٤١
 األول ٦٦٫٦١٠ فارس جمعة محمد إسماعيل٤٢
 األول ٦٥٫٨٦٣ حال مؤيد محمد جرجيس٤٣
 األول ٦٥٫١٠٧ لياسأفراح علي احمد ا٤٤
 األول ٦٤٫٨٢٥ محمد صبحي محمد علي٤٥
 األول ٦٤٫٥٦٠ دلفين باسم جكو جيكو٤٦
 األول ٦٣٫٢٣٣ رسالة نوري حاجي عبد الرحمن٤٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



   االجتماعيـــــات :   القسم التربية األساسية              :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

   بكالوريوس:الشهادة                 صباحي                                                                   : الدراسة 
  

  ٢٠٠٧ /٧ / ١في ) ١١٢٥٦ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦ :سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول ٧٨٫٣٦٩ إيهاب مازن هاشم هادي ١
 األول ٧٨٫٢٦٤ علي حميد شيخو احمد ٢
 األول ٧٧٫٧٢٣ ريان نبيل يونس عبد ٣
 األول ٧٧٫١٤٦ نور صالح حبيب الطون ٤
 األول ٧٦٫٤٧٢ رشا جاسم عبد نوح ٥
 ولاأل ٧٦٫٣٥٤ احمد خلف ابراهيم حميد ٦
 األول ٧٦٫٢٧٧ شيروان جليل عبدالعزيز خليل ٧
 األول ٧٥٫٣٢٥ عبير صالح الدين يونس محمد ٨
 األول ٧٤٫٠٩٦ لبنى دريد شيت خضر ٩
 األول ٧٣٫٤٠٧ محمود فيصل محمد حسين١٠
 األول ٧٣٫١١٤ سناء محمد مطرود احمد١١
 األول ٧٣٫٠٢٨ عالء جاسم ارزيج مصلح١٢
 األول ٧٢٫٩٣٢ وهبعزيز سالم عزيز ١٣
 األول ٧٢٫٦١٣ عزام يونس محمد موسى١٤
 األول ٧٢٫٥٣٠ ريم رعد محمد شريف١٥
 األول ٧٢٫٠٥٤ احسان حامد علي صالح١٦
 األول ٧١٫٧٤٨ مهدي خلف جاسم عواد١٧
 األول ٧١٫٤٢٧ رضوان نجم حسن محمد١٨
 األول ٧١٫٢٨٤ انوار امجد حميد نوري١٩
 األول ٧٠٫٨٦٨  جلورنا خليل ابراهيم٢٠
 األول ٧٠٫٤٦٥ رفاه فريد قرياقوس يعقوب٢١
 األول ٧٠٫٣٠٥ شاآر عمر علي عمر٢٢
 األول ٧٠٫٠٧٩ اسامة عبد اهللا نجم عبد اهللا٢٣
 األول ٧٠٫٠٣٦ بسمان آاظم علي خضر٢٤
 األول ٦٩٫٢٨٠ مسلم حقي عاشور حمزة٢٥
 األول ٦٩٫٢٣٥ محمود عبدالحق محمود الياس٢٦
 األول ٦٩٫١٢٨ سيف الدين ازهرعبد مجيد٢٧
 األول ٦٨٫٨٣٣ نور ياسين احمد يحيى٢٨
 األول ٦٨٫٨٢٢ مثنى صالح شحادة محمد٢٩
 األول ٦٨٫٧٩٥ هاوزين احمد امين صديق٣٠
 األول ٦٨٫٤١٦ مهند وليد غانم محمود٣١
 األول ٦٨٫٢٩٥ بسام ساهي عيسى هرمز٣٢
 األول ٦٨٫٢٩٢ قتيبة عزالدين  صالح  صفة٣٣
 األول ٦٨٫٢٠٠ عبد العزيز حمد ياسين مروان٣٤
 األول ٦٨٫٢٠٢ مؤيد محمد علي جديع٣٥
 األول ٦٧٫٤٨٢ محمود جمعة احمد حسو٣٦
 األول ٦٧٫١٢٨ ياسر خلف محمد عيد٣٧
 األول ٦٧٫١٠٠ ابراهيم احمد خلف حمادة٣٨
 األول ٦٦٫٥٦٤ طارق وليد شريف يحيى٣٩
 األول ٦٦٫٥٠٦  علي مصطفىحارث مصطفى٤٠
 األول ٦٦٫٣٥٥ صنعان رسول سيد شيخ٤١
 األول ٦٦٫١٣٤ صفوان يوسف محمود يعقوب٤٢

  
  
  
  



   االجتماعيـــــات :التربية األساسية                 القسم :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

   بكالوريوس:الشهادة                                                                   صباحي                 : الدراسة 
  

  ٢٠٠٧ /٧ / ١في ) ١١٢٥٦ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦ :سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول ٦٥٫٧٩٣ ي جاسميوسف حسين عل٤١
 األول ٦٥٫٧٨٤ عمر احمد محمود حامد٤٢
 األول ٦٥٫٧١٣ نور ناطق عزيز مجيد٤٣
 األول ٦٥٫٦٦٢ يونس عبد الكريم محمد صالح٤٤
 األول ٦٥٫٥٦٠ احمد غانم اسماعيل محمد٤٥
 األول ٦٥٫٠٠٩ هدى محمود علي يونس٤٦
 األول ٦٥٫٠٠١ وليد محمد جمعة سعد٤٧
 األول ٦٤٫٩٩٠  عبد اهللا عوديش فقيجوان٤٨
 األول ٦٤٫٣٨٤ علي محمود اسماعيل محمد٤٩
 األول ٦٤٫٢٩٠ ابراهيم احمد محمد محيميد٥٠
 األول ٦٣٫٩٨٠ رنا اسماعيل حسين محمد٥١
 األول ٦٣٫٤٣٩ عبد اهللا عوني حسين عبد اهللا٥٢
 األول ٦٣٫٣٧٥ سفيان جار اهللا علي حسين٥٣
 األول ٦١٫٧٢٥ س حموديآرم محمد عبا٥٤
 األول ٦٠٫٣٦٧ ابراهيم علي درباز آعب٥٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   التربية اإلسالمية :التربية األساسية                 القسم :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

   بكالوريوس:الشهادة                                                 صباحي                                   : الدراسة 
  

  ٢٠٠٧ /٧ / ١في ) ١١٢٥٦ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦ :سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول ٩٠٫٦٦١ أميرة مصطفى مشختي  ١
 األول ٨٧٫٢٢٧ رنا محمد عامر حامد ٢
 األول ٨٤٫٤٥٥ زهراء غانم عبد أمين ٣
 األول ٨٣٫٦٢٠ بسمان صالح إبراهيم إسماعيل ٤
 األول ٨٢٫١٥٥ عمر فالح عبد اللطيف طه ٥
 األول ٨٠٫٦٩٧ احمد حسن صالح غلب ٦
 األول ٧٩٫٨١٧ عبد العزيز محمد احمد سالمة ٧
 األول ٧٩٫٨٠٤ موفق عبد اهللا خلف ذياب ٨
 األول ٧٩٫٥٣٨ محمد صالح محمد رمضان ٩
 األول ٧٨٫٨٥٤ شامل عائد خليف إبراهيم١٠
 األول ٧٨٫٥٠٤ شذى ترآي صالح غدير١١
 األول ٧٨٫٤٣٧ محمد عبيد حسين رمضان١٢
 األول ٧٨٫٣٩٢ سناء عباس حسن حمزة١٣
 األول ٧٨٫٠٢٩ سعد محمد خضير سلمان١٤
 األول ٧٧٫٦٢٢ عبد الفتاحعلي ضياء يونس ١٥
 األول ٧٧٫٤٨١ أفين عالء الدين رمضان زبير١٦
 األول ٧٧٫٣١٩ حال محمود ذنون يونس١٧
 األول ٧٦٫٥٦٣ أياد رمضان يونس حسن١٨
 األول ٧٦٫٥٤٨ صادق محسن محمد سعيد١٩
 األول ٧٦٫٣٦٥ بالل عبد اإلله صالح عباوي٢٠
 األول ٧٦٫١٧٧ آن خزعل عبد سعيد٢١
 األول ٧٥٫٦٧٤ صباح احمد محمد سليمان٢٢
 األول ٧٤٫٩٦٥ سالم احمد ادريهم عبد اهللا٢٣
 األول ٧٤٫٨١١ عبد المالك سالم عبد حليتان٢٤
 األول ٧٤٫٧١٢ صالح خالد طاهر عنبر٢٥
 األول ٧٤٫٦٥٩ لمى محمود قاسم حسن٢٦
 األول ٧٤٫١٨٤ نور طالل أيوب عبد اهللا ٢٧
 األول ٧٤٫١٤٩ د حسن حسين علي محم٢٨
 األول ٧٤٫٠٢٧ محمد طليع غائب علي٢٩
 األول ٧٣٫٩٧٣ محمد غاندي عبد اهللا صالح٣٠
 األول ٧٣٫٧٢٢ احمد ياسين يونس خلف٣١
 األول ٧٣٫٥٦٢ إخالص رمضان محمود محمد٣٢
 األول ٧٣٫٤٦٢ احمد سالم موسى احمد٣٣
 األول ٧٣٫٣٦٨ هدى محمد احمد إبراهيم٣٤
 األول ٧٣٫٢٦٦ صي صالح ذنون احمدق٣٥
 األول ٧٣٫١٥٨ مشتاق محمد احمد جاسم٣٦
 األول ٧٣٫٠٢٩ يوسف محمد حسين عالوي٣٧
 األول ٧٢٫٩١٢ عبد العزيز إبراهيم محمد خليل٣٨
 األول ٧٢٫٤١٨ وفاء فاضل سلطان حسن٣٩
 األول ٧٢٫٠٣٠ ميسم هيثم إسماعيل أمين٤٠
 األول ٧١٫٦٥٧ زهراء أبي سعيد احمد٤١
 األول ٧١٫٤٧٠ علي محمد احمد حسين٤٢

  
  
  
  
  



  التربية اإلسالمية :التربية األساسية                 القسم :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

   بكالوريوس:الشهادة                 صباحي                                                                   : الدراسة 
  

  ٢٠٠٧ /٧ / ١في ) ١١٢٥٦ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦ :سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول ٧١٫١٧٥ محمد إسماعيل محمد عمر٤١
 األول ٧٠٫٩٣٠ محمد إسماعيل شحاذة موسى٤٢
 األول ٧٠٫٥٥٦ إسراء محمد بيرو ميرزا٤٣
 األول ٧٠٫١٤٥ سناء ذنون جمعة محمد٤٤
 األول ٧٠٫١٣٨ محمد صالح محمد علي٤٥
 األول ٦٩٫٨٨٧ فرح أآرم محمود عبد اهللا٤٦
 األول ٦٩٫٨٤٨ احمد الياس خضر احمد٤٧
 األول ٦٩٫٧٠٨ حسام الدين مصطفى توفيق٤٨
 األول ٦٩٫٤٥٥  محمد يحيىمصطفى ماجد٤٩
 األول ٦٩٫٢٥٣ عدي أآرم آريم محمد٥٠
 األول ٦٩٫١٥٥ خالد إبراهيم عبد محمد٥١
 األول ٦٨٫٨٤٩ احمد نوفل رشيد محمود٥٢
 األول ٦٨٫٨٢٤ طه عبد خلف محمد٥٣
 األول ٦٨٫٨١٩ وسام عبد الرحمن احمد عبو٥٤
 األول ٦٨٫٨١١ غزوان عبد العزيز رمضان ٥٥
 األول ٦٨٫٦٨٣ حسن احمد خالد حسن٥٦
 األول ٦٨٫٦٤٨ أمنة سالم يونس سلطان٥٧
 األول ٦٨٫٢١١ مؤيد احمد جاسم محمد٥٨
 األول ٦٨٫١٢٩ سامي عبد خلف محمد٥٩
 األول ٦٨٫٠٦٨ عمر احمد سليمان احمد٦٠
 األول ٦٧٫١٧٢ صدام باسم عيسى احمد٦١
 األول ٦٧٫٠٢٨ عدي نوح احمد خليل٦٢
 األول ٦٦٫٩٥٤ بالل زياد حمد سليمان٦٣
 األول ٦٤٫٨٠٤ ريا أياد بدران علي٦٤
 األول ٦٤٫٣٥٨ صدام نوح يعقوب علي ٦٥
 األول ٦٤٫٣١٤ إشراق بسام مزهر النجم٦٦
 األول ٦٢٫٩٧٦ صباح جابر صالح حسين٦٧
 األول ٦٢٫٣٩١ صهيب إدريس يونس غزال٦٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
   التربية الخاصة :التربية األساسية                 القسم :  الكلية                                الموصل : الجامعة  

  
   بكالوريوس:الشهادة                 صباحي                                                                   : الدراسة 

  
  ٢٠٠٧ /٧ / ١في ) ١١٢٥٦ (المرقم الجامعي األمربموجب : ألمر الجامعي رقم  وتاريخ ا ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦ :سنة التخرج 

  
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول ٨٥٫٦٩٨ ذآرى مبارك هدو عطا اهللا ١
 األول ٨٢٫١٣٥ راضي عواد علي إبراهيم ٢
 األول ٨٢٫٠٥٢ جواهر سليم عيدو الياس ٣
 األول ٧٧٫١٥٢ لبنى بهنام أيوب بنوش ٤
 األول ٧٦٫٧١٦ رغد ماهر عبد حسين ٥
 األول ٧٤٫٩٢٢ رغد محمود محمد سلطان ٦
 األول ٧٤٫٥٠٣ ريم يحيى إبراهيم إسماعيل ٧
 األول ٧٣٫٨٢٣ عبدالوهاب يوسف حسن  ٨
 األول ٧٣٫٣٣٧ ضيغم عبد حمد يونس ٩
 األول ٧٣٫١٠٨ رافده جمال داؤد بكر١٠
 األول ٧٢٫٥٥٧ عروة عدنان شيت عبد اهللا١١
 األول ٧٢٫٤٧٠ أسوان سعيد يوسف مصطفى١٢
 األول ٧٢٫٣٠٠ فخري خيرو رفو سليم١٣
 األول ٧٢٫٠٦٧ رنين ممتاز يونس احمد١٤
 األول ٧١٫٨٥٩ رؤى هيثم عبد محمود١٥
 األول ٧١٫٥٥٤ مها قاسم محمد علي١٦
 األول ٧٠٫٨٩٩ ميساء غانم جاسم محمد١٧
 األول ٧٠٫٧٦٩ ليا موسىسافيو أسامة إي١٨
 األول ٧٠٫٧٦١ حسام صبري يوحنا جلو١٩
 األول ٧٠٫١١٠ ضحى عامر محمد طاهر٢٠
 األول ٦٩٫٩٤٨ رؤى علي حسين سلطان٢١
 األول ٦٩٫٤٤٩ حارث محمد صبري حسين٢٢
 األول ٦٨٫٠٢٧ عمر خالد محمد صالح٢٣
 األول ٦٧٫٨٨٣ وسام نصيف جاسم محمد٢٤
 األول ٦٧٫٦٨٩ آريم محمدروناك سعيد ٢٥
 األول ٦٧٫١٨٩ انس حضر آريم جبو٢٦
 األول ٦٧٫٠٠٤ بشرى متي حبيب أيوب٢٧
 األول ٦٦٫٩٨٩ جيمن محمد عبد اهللا علي٢٨
 األول ٦٥٫٦١٠ زهراء عبد الفتاح احمد فتاح٢٩
 األول ٦٥٫٦٠٤ رباح إبراهيم احمد ألجميلي٣٠
 ولاأل ٦٣٫٤٠٣ عامر علي عبد اهللا احمد٣١
 األول ٦١٫٠٦٥ محمود ياسين عباس معمي٣٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
   التربية الرياضية :التربية األساسية                 القسم :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  

  
   بكالوريوس:الشهادة                  صباحي                                                                  : الدراسة 

  
  ٢٠٠٧ /٧ / ١في ) ١١٢٥٦ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦ :سنة التخرج 

  
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول ٨١٫٤٨٤ ياسر احمد محمد سليمان ١
 األول ٨١٫٠٧٨ مؤيد حامد سليمان مطلك ٢
 األول ٧٧٫٠٣٥ اريان هاشم خليل جواد ٣
 األول ٧٥٫٣٣٢ أشرف علي فاضل عباس ٤
 األول ٧٤٫٠٥٩ أياد أحمد حسن عبداهللا ٥
 األول ٧٣٫٩٣٤ عزت سليمان الياس سلطان ٦
 األول ٧٢٫٧٧٥ عبد اهللا محمد الياس محمد ٧
 األول ٧٢٫٣٩٨ فوزي مسلم رضا يونس ٨
 األول ٧١٫٥٦٠ سزيد محمد حسن اليا ٩
 األول ٧٠٫٥٨٧ رغيد دخيل حجي سليمان١٠
 األول ٧٠٫٠٧٤ نشوان محمد علي صالح١١
 األول ٦٩٫٢٥٧ مروة سعد محمد احمد١٢
 األول ٦٩٫١٢٦ انهيان غانم حسن محمد١٣
 األول ٦٩٫١١٧ برآات عمر خلف خلو١٤
 األول ٦٨٫٩٤٢ عدنان زآي صديق شريف١٥
 األول ٦٨٫٩٢٨ ز سرحانوليد ابراهيم عزي١٦
 األول ٦٨٫٤١٤ ربيع فالح علي صادق١٧
 األول ٦٨٫٣٩١ مهند يونس يحيى شهاب١٨
 األول ٦٨٫٢٤٨ محمد حسين محمد حسين١٩
 األول ٦٧٫٦٢١ رشد صالح مصطفى سليم٢٠
 األول ٦٧٫٥٧٣ ابراهيم واصف صالح حسين٢١
 األول ٦٧٫٤٨٨ خالد محمود سالم محمود٢٢
 األول ٦٧٫٢٩٨ نون احمد ناصرسعد ذ٢٣
 األول ٦٦٫٦٩٣ علي عبد اللطيف صالح عبد ٢٤
 األول ٦٦٫٦٧٦ عاصم محمود محمد بيرم٢٥
 األول ٦٦٫٠٠٤ محمد سعدون حامد رجب٢٦
 األول ٦٥٫٦٦٦ مناف صالح احمد حمودي٢٧
 األول ٦٤٫٠٨١ أحمد عطية عيدان علي٢٨
 األول ٦٢٫٨٥٩ محمد يحيى عزيز علي٢٩
 األول ٦٠٫٨٥٥ مازن عزيز دنو حنا٣٠
 األول ٦٠٫٩٤٣ خالد ساجد جهاد عطية٣١
 األول ٦٠٫٤٢٢ رواد خليل شمو إبراهيم٣٢

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
   الرياضيــــات :القسم       التربية األساسية                :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  

  
   بكالوريوس:الشهادة                      احي                                                                   صب: الدراسة 

  
  ٢٠٠٧ /٧ / ١في ) ١١٢٥٦ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦ :سنة التخرج 

  
  تخرج منهالدور الذي   المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول ٨٥٫٥٢١ ضحى منيب عبد الرزاق يحيى ١
 األول ٨٥٫٣٢٧      عبد الهادي عبد السالم عبد  ٢
 األول ٨٣٫٤٢٨ صفا يحيى قاسم غزال ٣
 األول ٨٣٫٢٤٩ سارة نديم إسماعيل حامد ٤
 األول ٨٢٫٤٥٦ آوثر علي ياسين مصطفى ٥
 األول ٨٢٫٣٢٩ صبا أمير محمد سعيد ٦
 األول ٨١٫٨٠٣ همسة ناظم بطرس ناصر ٧
 األول ٧٩٫٢١٢ نوار رياض هادي عبد الرحمن ٨
 األول ٧٨٫٨٤٦ فرح أآرم احمد حبيب ٩
 األول ٧٨٫٤٩٩ إسراء عدنان جاسم محمد١٠
 األول ٧٨٫٤٤٤ إيمان طالل احمد عبد١١
 األول ٧٦٫٨٨٢ عبير طالل جبوري يحيى١٢
 ألولا ٧٦٫٨٠١ نوار زبير يونس قاسم١٣
 األول ٧٦٫٥٢٩ رؤى عماد هاشم علي١٤
 األول ٧٤٫٧٢٥ زهراء يحيى مال اهللا محمد سليم١٥
 األول ٧٤٫٣٩٣ إيمان عمر محمد هادي١٦
 األول ٧٤٫٠٥٩ ريم مصطفى علي محمد١٧
 األول ٧٣٫٧٢٩ زهراء مصطفى علي محمد١٨
 األول ٧٣٫٦٧٢ واثق إسماعيل عبد اهللا سليمان١٩
 األول ٧٣٫٤٣٤ اهيم عبد العزيز عمريسرى إبر٢٠
 األول ٧٢٫٦٣٦ ماهرة توما طوبيا يوحنا٢١
 األول ٧١٫٩٨٨ إيناس طالب ظاهر احمد٢٢
 األول ٧١٫٩٤٨ اسن ضياء أنور ولي٢٣
 األول ٧١٫٤٣٠ وليد خالد تايه حمدي٢٤
 األول ٧٠٫٩٦٢ عمر طلعت حسين حموشي٢٥
 األول ٧٠٫٣٤٥ ضبيان طالل إبراهيم عبد الغفور٢٦
 األول ٧٠٫١٥٨ مها مجيد حميد ياسين٢٧
 األول ٦٩٫٧٣٢ ليلى ناهض أمين حسين٢٨
 األول ٦٩٫٦٦٦ سعد مصطفى سليمان فتحي٢٩
 األول ٦٨٫٢٦٧ نور سعد عبد الغني عبد الرحمن٣٠
 األول ٦٧٫٢٢٢ حنان خليل إسماعيل إبراهيم٣١
 األول ٦٤٫٧١٧ محمد عامر إبراهيم خليل٣٢
 األول ٦٣٫٥٨٥ آاوة سليمان درويش خيري٣٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   اللغة العربية :  القسم       التربية األساسية               :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

   بكالوريوس:الشهادة                     صباحي                                                                   : الدراسة 
  

  ٢٠٠٧ /٧ / ١في ) ١١٢٥٦ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦ :سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول ٨٦٫٨٧٣ شذى محمد مصطفى رشيد ١
 األول ٧٧٫٨١١ حامد محمد شديدة خلف  ٢
 األول ٧٧٫١٧٨ سيف عبدالحافظ نجم عبداهللا ٣
 األول ٧٦٫٦٦١ لمى خالد مصطفى يونس اللهيبي ٤
 األول ٧٦٫٤٤٥ فالح فرزندة صابر محمد ٥
 األول ٧٥٫٨٤٢ برزان سعدي حميد محمد ٦
 األول ٧٥٫٢٦٢ اسيل سالم مهيدي محمد ٧
 األول ٧٥٫٠٣٦ ثائر نزار وعداهللا يحيى  ٨
 األول ٧٤٫٣٢٨  ابراهيم محمدبنان عمر ٩
 األول ٧٣٫٥٣٤ نور خالد ذنون احمد١٠
 األول ٧٣٫٤٧٠ واثق محمود احمد خلف١١
 األول ٧٢٫٤٣١ بتول رمضان مصطفى حسين١٢
 األول ٧٢٫٢٤٣ انتصار احمد محمود صالح ١٣
 األول ٧٢٫٠٧٦ منال خزعل اهليل محمد١٤
 األول ٧١٫٥٧٣ عزت عزيز آريم عزو١٥
 األول ٧١٫٤٦٤ بسام صديق اسماعيل خليل١٦
 األول ٧١٫٢٥٠ هدى عامر خلف جاسم ١٧
 األول ٧٠٫٥٩٤ ناظمة ناثر جاسم حمدون١٨
 األول ٧٠٫٤٢٤ يسمة احمد حسين علي ١٩
 األول ٧٠٫٢٨٢ اسراء عبدالستار محمد امين٢٠
 األول ٧٠٫٢٤٩ سهى سالم صالح موسى٢١
 األول ٦٩٫٤٥٣ ن حيدر عبداهللا خطاب السلطا٢٢
 األول ٦٩٫٢٣٧ رغد مؤيد احمد حسن٢٣
 األول ٦٩٫٢١١ سمير عبدالسالم حاجي احمد٢٤
 األول ٦٨٫٤٥٨ شاآر عباس محسن قاسم٢٥
 األول ٦٨٫٣٧٢ دالل ايوب يوسف شريف٢٦
 األول ٦٨٫١٦٠ آالء سامي حمادي داؤد٢٧
 األول ٦٧٫٨٠٨ اشرف مؤيد جميل محمود٢٨
 األول ٦٧٫٥١٧ رحمن طه يحيى انس عبدال٢٩
 األول ٦٧٫١٠٣ رغد احمد علي محمد٣٠
 األول ٦٦٫٧٧٠ صالح حازم حسين محمد٣١
 األول ٦٦٫٤٠٠ افراح عدنان محمد مصطفى ٣٢
 األول ٦٦٫٣٣٢ فريال محمد احمد جاسم ٣٣
 األول ٦٥٫٩٩٨ جواد صدقي رشيد امين ٣٤
 األول ٦٥٫٤٦٨ شذى عكاب شحاذة علي ٣٥
 األول ٦٥٫٤١٩ بيداء احمد سليمان خضر ٣٦
 األول ٦٥٫٢٩٤ يونس محمد علي احمد٣٧
 األول ٦٥٫٢٥٣ عمر عادل عبدالحمبد مجيد٣٨
 األول ٦٤٫٩١٠ جكرخين اسماعيل محمود عبيد٣٩
 األول ٦٤٫٦٧٨ شيرين عماد احمد محمد٤٠
 األول ٦٤٫٦٧٣ جنان عباس شمس الدين عباس٤١
 األول ٦٤٫٥١٣  خالدافين خالد صادق٤٢

  
  
  
  



  اللغة العربية :التربية األساسية                 القسم :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

   بكالوريوس:الشهادة                 صباحي                                                                   : الدراسة 
  

  ٢٠٠٧ /٧ / ١في ) ١١٢٥٦ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦ :سنة التخرج 
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول ٦٤٫٣٨٣ محمد عادل خليل حسين٤١
 األول ٦٤٫٣٧٤ رعد بلو فتحي حميد٤٢
 األول ٦٤٫٠٣٣ عماد علي حسين محمود٤٣
 األول ٦٣٫٩٢٥ ايمان محسن هادي حسين٤٤
 األول ٦٣٫٨٢٧ فالح توفيق محمد ابراهيم ٤٥
 األول ٦٣٫٧٦٠ آالء محمد محمود عبد اهللا ٤٦
 األول ٦٣٫٦٩٩ صفوان محمد طاهر احمد٤٧
 األول ٦٣٫٦٢٢ خالد خميس سعيد مصطفى٤٨
 األول ٦٣٫٤٩٠ عبداهللا حاتم عمار نجم٤٩
 األول ٦٣٫٣٥٢ رحيم عبدالحسين جبارةشيرين ٥٠
 األول ٦٣٫٣٠٤ ايناس حازم محمد علي٥١
 األول ٦٣٫٢٢٥ فادية تحسين طه محمد٥٢
 األول ٦٣٫٠٧٧ اشرف ظاهر جعباز علي ٥٣
 األول ٦١٫٤٥٤ محمد حميد احمد محمد النعيمي٥٤
 األول ٦٠٫٩٤٥ احمد صالح عباس فرحان٥٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   العلــــــــــــوم :  القسم     التربية األساسية               :  الكلية                الموصل                 : لجامعة  ا
  

   بكالوريوس:الشهادة                     صباحي                                                                   : الدراسة 
  

  ٢٠٠٧ /٧ / ١في ) ١١٢٥٦ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦ :ج سنة التخر
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول ٨٧٫٧١٨ رنا مزاحم عبود صالح احمد ١
 األول ٨٦٫٧٥٩ رؤى حسين عبد اهللا خميس ٢
 ألولا ٧٩٫٦١٥ زينب ازور محمود محمد ٣
 األول ٧٧٫٩٤٨ صفاء سالم آريم مرعي ٤
 األول ٧٥٫٤٢٧ سلوى اسماعيل عزيز قاسم ٥
 األول ٧٠٫٩٧٠ وفاء عبد الغني عزيز قدوري ٦
 األول ٧٠٫٨٧٤ دعاء طالل سعيد يونس ٧
 األول ٦٩٫٨٣٣ محمود عبد الرزاق علي االحمد ٨
 األول ٦٩٫٧٥١ بهاء حسين علي حسن ٩
 األول ٦٩٫٥٨٠ خضير وضاح مخلص محمود ١٠
 األول ٦٩٫٣٥٨ سيماء حازم عزيز عبد القادر١١
 األول ٦٩٫١٠٧ اسراء جاسم محمد علي١٢
 األول ٦٨٫٦٧٧ رشا معتز محمود سعيد١٣
 األول ٦٨٫٣٥٩ زياد خلف فرج خلف١٤
 األول ٦٧٫٩١٦ ثراء رعد سعد شيت١٥
 األول ٦٧٫٣٧٧ زينب ابراهيم اسماعيل طه١٦
 األول ٦٧٫١٠٨ د القادر احمد عبودرنا عب١٧
 األول ٦٥٫٨٧٣ منتهى امين علي حمش١٨
 األول ٦٤٫٢١٧ عمر دحام جرجيس احمد١٩
 األول ٦٣٫٧٢٤ محمد بسام عبد القادر طه٢٠

  
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



  لغة االنكليزية ال : القسم                       التربية األساسية      :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

   بكالوريوس:الشهادة                             صباحي                                                                   : الدراسة 
  

 ٢٠٠٧ /١/١٠في ) ٩/٣٣/١٦١١٦ (مرقمال الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦ :سنة التخرج 
  
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني ٧٠٫٤٩٨ محمد محمود محمد  ١
 الثاني ٦٦٫٩٨٤ خنساء قحطان أحمد مرعي ٢
 الثاني ٦٦٫٠٥٦ أديسون ميخائيل وردة موشي ٣
 الثاني ٦٦٫٠٥٣ عبير محمد جاسم علي ٤
 الثاني ٦٤٫٧٥٩ الحرضوان إسماعيل سليم ص ٥
 الثاني ٦٤٫٦٩٠ قاسم محمد جواد قاسم ٦
 الثاني ٦٤٫٣٩١ سماح خزعل نجم عبد اهللا ٧
 الثاني ٦٤٫١٧٣ علي نجم عبد اهللا بكر ٨
 الثاني ٦١٫٩٨٣ ميادة حمزة حيدر خليل ٩
 الثاني ٦١٫٧٦٢ رونا محمد سعيد طه١٠
 الثاني ٦٠٫٦٧١ صباح متي بابا اينا١١
 الثاني ٦٠٫٢٧٦ سيب خودين قره بيتسوزان أو١٢
 الثاني ٥٩٫٢٣٩ غدير مظفر محي الدين علي١٣
 الثاني ٥٨٫٠٠٦ عقيلة محمد فاضل عباس١٤

  
   االجتماعيـــات : القسم              التربية األساسية               :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  

  
   بكالوريوس:الشهادة                             احي                                                                   صب: الدراسة 

  
 ٢٠٠٧ /١/١٠في ) ٩/٣٣/١٦١١٦ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦ :سنة التخرج 

  
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني ٦٧٫٧٨٠ دياري محمد شكور علي ١
 الثاني ٦٧٫١٨٩ نبيل حميد نواف عليوي ٢
 الثاني ٦٦٫٣٧٢ إيمان سالم خضر أيوب  ٣
 الثاني ٦٦٫٣٢٠ محمد ادهام قدوري مصطفى ٤
 الثاني ٦٦٫٢٥٢ عزوف علي داؤد سليمان ٥
 الثاني ٦٤٫٧٩٤ أحمد زياد خليل حسين ٦
 الثاني ٦٤٫٦٢١ ا متي طيمة وردةمارين ٧
 الثاني ٦٤٫٥٧٦ نجالء أنيس فتحي شهاب ٨
 الثاني ٦٣٫٨٠٦ محمد حسن عبد اهللا المعماري ٩
 الثاني ٦٣٫٦١٠ فهد أحمد عطا اهللا مطلوب١٠
 الثاني ٦٢٫٩٨٠ نغم مجيد حميد حسين١١
 الثاني ٦٢٫٨١٠ إسراء حمادي علو حمادة١٢
 الثاني ٦٢٫٧٤٣ شهم سهيل علي عبادي١٣
 الثاني ٦١٫٦١٢ عالء عزيز رشيد فرج١٤
 الثاني ٦١٫٣٧١ عزيز علي شريف علي١٥
 الثاني ٥٩٫٧٧٦ علي يوسف اسمر عبد الحسن١٦
 الثاني ٥٩٫٥٥٨ علي عامر عبد الكريم يحيى١٧
 الثاني ٥٨٫٨٠٩ عبير علي محمد يونس١٨
 الثاني ٥٧٫٣٠٥ قحطان صالح علي ذهبان١٩
  الثاني ٥٨٫٤٠٦  ظهر محمد زآيمحمد م٢٠

  
  
  



 التربية اإلسالمية :القسم              التربية األساسية               :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

   بكالوريوس:الشهادة                             صباحي                                                                   : الدراسة 
  

 ٢٠٠٧ /١/١٠في ) ٩/٣٣/١٦١١٦ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦ :سنة التخرج 
  
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني ٧٢٫٧٥٠ علي عزاوي محمد عالوي ١
 الثاني ٦٧٫٩٩٦ رياض زيدان عبد حميد ٢
 الثاني ٦٦٫٩١٦ هشام ذنون يونس أمين ٣
 الثاني ٦٥٫٥٦١ علي غانم سعد اهللا عبودي ٤
 الثاني ٦٥٫٥٣١ وسام سمير فخري مصطفى ٥
 الثاني ٦٤٫٨٩٣ محمود حسن هالل عناز ٦
 الثاني ٦٤٫٥٢٦ ابتهاج زياد محمد عبد اهللا ٧
 الثاني ٦٢٫٦٧٠ احمد زهير رشاد إسماعيل ٨
 الثاني ٦٢٫٤٧٨  علي ندى عبد اهللامقداد ٩
 الثاني ٦٢٫١١٦ عماد محسن مصطفى الخلف١٠
 الثاني ٦٠٫٨٥٢ عبد الفتاح حرج مشعل محمد١١
 الثاني ٦٠٫١٣٧ احمد عبد الرزاق ياسين علي١٢

  
  
  

 التربية الخاصـــة :القسم              التربية األساسية               :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

   بكالوريوس:الشهادة                             صباحي                                                                   : الدراسة 
  

 ٢٠٠٧ /١/١٠في ) ٩/٣٣/١٦١١٦ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦ :سنة التخرج 
  
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني ٦٦٫٨١٦ رشا سالم محمد شيت ١
 الثاني ٦٥٫٧٦٤ نرمين آمال محمد عصمان ٢
 الثاني ٦٠٫٤٩٠ هلز نور الدين خضر عبد القادر ٣
 الثاني ٥٧٫١٨٤ حيدر عبد صبيح فزع ٤
 لثانيا ٥٦٫٩٦٥ ديميان خالت ناصر شمو ٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  التربية الرياضية :القسم              التربية األساسية               :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

   بكالوريوس:الشهادة                             صباحي                                                                   : الدراسة 
  

 ٢٠٠٧ /١/١٠في ) ٩/٣٣/١٦١١٦ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦ :سنة التخرج 
  
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني ٦٧٫٢٥٧ حسام محمد عبود موسى ١
 الثاني ٦٧٫١٩٧ ذاآر محمد يونس احمد ٢
 الثاني ٦٢٫٩٧١ معن محمد حمود سلطان ٣
 الثاني ٦١٫٢٩٦ صاحب خليل صالح حسن ٤
 الثاني ٦٠٫٥٥٨ عالء عبد اهللا خالد سويف ٥
 الثاني ٦٠٫٠٣٧ سعد مهدي صالح حسن ٦
 الثاني ٥٩٫٦٥٧ وظبان عبد اهللا احمد سامي ٧
 الثاني ٥٩٫٣٠٠ محمد عبد الرحمن فتح اهللا يحيى ٨
 الثاني ٥٨٫١٧٤ سعيدبسام باسم سالم  ٩
 الثاني ٥٧٫٧٤٣ همام قيس علي عباس١٠
  الثاني ٥٥٫٥٤٢ سراق عبد اللطيف علي حسن١١

  
  
  

  الرياضيـــــات :القسم              التربية األساسية               :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
  

   بكالوريوس:الشهادة                                                                                   صباحي             : الدراسة 
  

 ٢٠٠٧ /١/١٠في ) ٩/٣٣/١٦١١٦ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦ :سنة التخرج 
  
  منهالدور الذي تخرج   المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني ٧٢٫٩٢٢ فلة أحمد نجم عبد اهللا ١
 الثاني ٦٩٫٩١٦ نادين عماد حبيب منصور ٢
 الثاني ٦٧٫٤٣١ زهراء طالل سلطان أحمد ٣
 الثاني ٦٦٫٨٩٤ أسيل حميد رجب محمد  ٤
 الثاني ٦٦٫٨٩٣ رائد حسين علي خضر  ٥
 الثاني ٦٦٫٥٣٦ أبي بهجت فؤاد متي ٦
 الثاني ٦٦٫٠٣٥ فرح يوحانا عبوش جبو ٧
 الثاني ٦٥٫٥٣١ رشا صالح يحيى أحمد ٨
 الثاني ٦٤٫٧٧٧ سماح طارق عبد مجيد ٩
 الثاني ٦٣٫١٣٣ له نجه ويس محي الدين علي١٠
  الثاني ٦١٫٦٨٤ حسان محمد علي مصطفى١١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  اللغة العربية :القسم                           التربية األساسية      :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
   

  بكالوريوس:الشهادة                                صباحي                                                                   : الدراسة 
    

 ٢٠٠٧ /١/١٠في ) ٩/٣٣/١٦١١٦ (المرقمعي  الجاماألمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦ :سنة التخرج 
  
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني ٦٨٫٨٦٦ عمر تحسين عمران علي ١
 الثاني ٦٦٫٦٢٥ إسراء يونس يحيى قاسم ٢
 الثاني ٦٦٫٣١٩ ريم وعد اهللا نوري يحيى ٣
 الثاني ٦٥٫٣٥٤ وفاء مؤيد داؤود عبد اهللا ٤
 الثاني ٦٤٫٩٨٨  الكريم عباس عليتحسين عبد ٥
 الثاني ٦٤٫٧٨١ صميم ياسين داؤود سلو ٦
 الثاني ٦٣٫٣٠٨ حنين غسان ذنون سعيد ٧
 الثاني ٦١٫٨٤٧ بيداء أحمد علي جدوع ٨
 الثاني ٦١٫٦٠٢ محمد عدنان موسى محمد ٩
 الثاني ٦١٫٠٦٣ مثنى عبد العزيز فرحان حسن١٠
  الثاني ٦١٫٠٢٣ نور معاذ عبد القادر يحيى١١
 الثاني ٦٠٫٧٨١ إبراهيم علي محمود إبراهيم١٢
 الثاني ٦٠٫٦١٤ أمير حمود عطية مدفع١٣
 الثاني ٥٨٫٦٤٨ إيهاب خلف محمد جلو١٤

  
  

  ــــــــومالعلـــ :القسم                  التربية األساسية               :  الكلية                الموصل                 : الجامعة  
   

  بكالوريوس:الشهادة                                صباحي                                                                   : الدراسة 
    

 ٢٠٠٧ /١/١٠في ) ٩/٣٣/١٦١١٦ (المرقم الجامعي األمربموجب : رقم  وتاريخ األمر الجامعي  ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦ :سنة التخرج 
  
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 الثاني ٧٦٫٥٦٨ زينة خزعل محمد علي ١
 الثاني ٧٤٫٠٥٨ أسماء بكر محمد أمين ٢
 الثاني ٦٨٫٦٤٢ رؤى ميسر جاسم محمد ٣
 الثاني ٦٦٫٩٦١ تيسير برجس فرحان حبش ٤
 الثاني ٦٦٫٣١٥ لمياء موفق سليمان ذنون ٥
 الثاني ٦٥٫٦٣٤  شمومنى إسماعيل جميل ٦
 الثاني ٦٥٫٥٤٦ ازدهار محمود جاسم محمد ٧
 الثاني ٦٤٫٣٧٤ سلطان ذنون سلطان حسين ٨
 الثاني ٦٣٫٦٠٧ سرى علي حسين حمد ٩
 الثاني ٦٣٫٠٩٦ حكم غانم أيوب مصطفى١٠
  الثاني ٦٢٫٧١٧ غزالة متعب خميس علي١١
 الثاني ٦٢٫٦٢٩ بيداء سليمان محمود١٢
 الثاني ٦٠٫٩٨٧ حمود جاسم احمدإيمان م١٣

  
  
  


