
 

 

 

 

 

 



 

 
       الفيزياء:                القسم آلية التربية        : جامعة الموصل                          الكلية : الجامعة 
  بكلوريوس: صباحي                                                                               الشهادة : الدراسة 

  
  :   اسم دورة التخرج                                                                1995\1994: سنة التخرج 

  
                                                                        م 29/6/1995 في 1362 :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت
الدور الذي خترج 

 منه
 الدور االول  73ر180 حسين علي محمد علي 1
 الدور االول  71ر006 الشاية بنت ونان بن اشروقة 2
 الدور االول  69ر142 عبد الزهرة حسان فالح محمد 3
 ل الدور االو 68ر336 السالمة بنت ابوه بن خليل 4
 الدور االول  68ر297 فاروق سبتي اشقير حسين 5
 الدور االول  68ر266 محمد قاسم صالح شحاذة 6
 الدور االول  68ر174 فتحي محمد جاسم حمادي 7
 الدور االول  67ر792 ئاواز رمضان محمد امين ياسين 8
 الدور االول  67ر743 مازن حسن ناجي محمد 9

 الدور االول  67ر309 نجالء بشير موسى محمد 10
 الدور االول  66ر430 راشد عبد اله نجم عبد اهللا 11
 الدور االول  66ر125 مرتضى حميد محسن عبد السادة 12
 الدور االول  65ر692 رافد احمد عبد اهللا نجم 13
 الدور االول  65ر083 عمار محمد داؤد  14
 الدور االول  64ر894 احمد عبد ابراهيم عواد 15
 الدور االول  64ر366 نوران طارق علي عبد الواحد 16
 الدور االول  64ر107 هدى ازهر يونس محمد 17
 الدور االول  64ر041 سارا انور عبد الرحمن 18
 الدور االول  63ر904 جليل ابراهيم سليمان 19
 الدور االول  63ر521 فارس مردان حمود جاسم 20
 لدور االول ا 63ر378 جمال الياس رستم جراخ 21
 الدور االول  63ر240 ابتسام خليل كاظم مزيني 22
 الدور االول  63ر102 كلثوم جالل نوري حمو 23
 الدور االول  62ر602 علي عبد المجيد محمد عبد اهللا 24
 الدور االول  62ر278 وليد طارق محمود حسين 25
 الدور االول  61ر930 جمال عبود زيت حسن عبوزيت 26
 الدور االول  61ر634 د حسن علي ابراهيمسع 27
 الدور االول  60ر668 كيزة محمد عمر امين 28
 الدور االول  60ر226 خلدون سعدون عبد الصاحب  29



 الدور االول  59ر183 بروين عبد اهللا حسن 30
 الدور االول  59ر108 حيدر علي زين العابدين 31
 الول الدور ا 58ر501 ليث رابح محمد ياسين 32
 الدور االول  57ر7490 اياد فاضل غضبان مصطفى 33
 الدور االول  55ر556 ماجد عبد الحميد الياس عباس 34

 

 
      الرياضيات:                القسم آلية التربية        : جامعة الموصل                          الكلية : الجامعة 
  بكلوريوس:                                                            الشهادة صباحي                    : الدراسة 

  
  :   اسم دورة التخرج                                                                1995\1994: سنة التخرج 

  
                                                                        م 29/6/1995 في 1362 :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت
الدور الذي خترج 

 منه
 الدور االول  82ر78 بيداء زهير سحرى يونس 1
 الدور االول  80ر06 مهند احمد محمود شالل 2
 الدور االول  79ر04 بيداء سهيل عبد اهللا  3
 الدور االول  78ر34 وليد مرزينا متي دعبول 4
 الدور االول  76ر19 أواب احمد عبد اهللا الشرمان 5
 الدور االول  76ر17 عيدان عيسى مصطفى 6
 الدور االول  75ر59 مي حسين علي قنبر 7
 الدور االول  69ر26 حنان سالم محمد احمد 8
 الدور االول  68ر90 ازهار عصام حبيب محمد 9

 الدور االول  66ر54 بيان محي الدين امين 10
 الدور االول  66ر13 خير الدين حسن مصطفى 11
 الدور االول  65ر50 دينا نعمت ابراهيم احمد 12
 الدور االول  63ر66 جاسم محمد يونس سلطان 13
  الدور االول 63ر57 خديدة يوسف خدر  14
 الدور االول  63ر11 نوال سليم موسى بهنام 15
 الدور االول  62ر52 انور يونس عيدان محمد 16
 الدور االول  61ر83 سليمان خليل عتو سليمان 17
 الدور االول  61ر29 حمد جاسم محمد احمد 18
 الدور االول  60ر96 يلماز عدنان شاكر حسن 19
 دور االول ال 60ر54 لمى محمد رمزي اسماعيل 20
 الدور االول  56ر88 سميرة عزيز توفيق احمد 21
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                                                                        م 29/6/1995 في 1362 :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت
الدور الذي خترج 

 منه
 الدور االول  76ر59 محمد واجد محمد علي 1
 الدور االول  75ر82 عماد عبد القادر اسماعيل 2
 الدور االول  75ر20 سحر يوسف حجو الياس 3
 الدور االول  70ر53 ن بهنام بطرس متيعضو 4
 الدور االول  70ر15 مها محمد علي ذنون 5
 الدور االول  69ر80 محمد عمر سعيد علي الباهلي 6
 الدور االول  68ر68 بنان زيور يوسف وليد 7
 الدور االول  68ر18 عبد القادر علي عبد الولي 8
 االول الدور  68ر01 عقيل كاظم ضيف اهللا عبد اهللا 9

 الدور االول  67ر32 رنا لؤي جميل صالح 10
 الدور االول  66ر12 ازهار ابلحد عيسى ابراهيم 11
 الدور االول  65ر11 جمال صالح محمود قادر 12
 الدور االول  64ر13 سوسن منيب عادل خليل 13
 الدور االول  63ر88 سجى انور ابراهيم رشيد 14
 الدور االول  63ر73 عوف ميخائيل اوغسطين 15
 الدور االول  63ر04 ويس سعد اهللا حسن مرعان 16
 الدور االول  62ر55 سندس اسعد يعقوب منصور 17
 الدور االول  62ر47 اسماء عبد الرحمن خالد 18
 الدور االول  62ر09 شيماء نزار حسين علي  19
 الدور االول  62ر03 عبد الرحمن رمزي عبدالرحمن 20
 الدور االول  60ر96  اهللا محمد عبد اهللافراس عبد 21
 الدور االول  59ر00 مفيدة ميخا ججو ياقو 22
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 املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت
الدور الذي خترج 

 منه
 الدور االول  81ر9070 عمار عبد الغني قاسم يحيى 1
 الدور االول  75ر9710 روال جورج سامي ملكي 2
 الدور االول  74ر6227 يد شوكت محمداخالص رش 3
 الدور االول  71ر6335 وائل محمد موسى علي 4
 الدور االول  71ر1658 رسالة حسين حسن حاو 5
 الدور االول  70ر5702 امل جواد رشيد محمد 6
 الدور االول  69ر0237 سالم جميل يعقوب صليب 7
 الدور االول  68ر5807 رفل زهير ابراهيم نوري 8
 الدور االول  67ر8860 غيداء عبد الحق محمود الياس 9

 الدور االول  67ر1504 صهيب مازن محمود محمد علي 10
 الدور االول  66ر9657 غادة طارق حمودي جاسم 11
 الدور االول  66ر7242 مها عدنان يونس حمو 12
 الدور االول  66ر0926 ورقاء عبد النافع يحيى محمدعلي 13
 الدور االول  66ر0761 ا مهدي تقيعدنان رض 14
 الدور االول  65ر8941 شامل حنا كوركيس حنا ساوه 15
 الدور االول  65ر7070 ميساء حازم احمد فتحي 16
 الدور االول  64ر5683 ابراهيم منديل صالح محمد 17
 الدور االول  64ر4736 اورنك صابر حبيب بكر 18
 ور االول الد 63ر1151 فرح احمد خليل احمد 19
 الدور االول  62ر2285 منال فوزي سليمان داؤد 20
 الدور االول  61ر3961 ادريس خلف ياسين حسو 21
 الدور االول  60ر7360 محمد حسين حنودي 22
 الدور االول  60ر2302 عامر يحيى صالح مصطفى 23
 الدور االول  59ر9510 هند يحيى قاسم غزال 24
 الدور االول  58ر8676 ماعيلعلياء عبد الجواد اس 25
 الدور االول  58ر6474 انتصار حسين غني محمد 26
 الدور االول  58ر3984 خطاب عمر عزيز موسى 27
 الدور االول  56ر9693 احمد ابراهيم علي حماده 28
 الدور االول  55ر9500 اضواء البشرى محمد الضوء 29
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 املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت
الدور الذي خترج 

 منه
 الدور االول  81ر1297 غادة شرف الدين يحيى جرجيس 1
 الدور االول  76ر9256 اواب وعد اهللا يونس عبد الرزاق 2
 الدور االول  74ر1942 عامرة ادهام احمد صالح 3
 الدور االول  74ر1492 ايمان ابراهيم علي فندي 4
 االول الدور  73ر5211 شيماء محمد هشام يوسف 5
 الدور االول  72ر9380 علياء حازم عبد الرزاق سليمان 6
 الدور االول  72ر9249 بشار ادريس عبد الرحمن ذنون 7
 الدور االول  72ر4166 زهرة ابراهيم صوفي علي 8
 الدور االول  71ر6500 علي درويش حجي علو 9

 الدور االول  70ر1284 ازهر حسن يونس حسن 10
 الدور االول  69ر9977  عبد الجبارسناء مصطفى 11
 الدور االول  69ر5466 عمر عبداالله يوسف خلف 12
 الدور االول  69ر1088 نادية مسلم احمد يونس 13
 الدور االول  68ر6793 انفال عبد السالم داؤد سليمان 14
 الدور االول  68ر3277 هيفاء هاشم داؤد حسين 15
 الدور االول  68ر0779 رواء محمد جرجيس احمد 16
 الدور االول  66ر6362 بدرية صالح محمد خالد 17
 الدور االول  66ر3825 ندى محمود يونس حمودي 18
 الدور االول  64ر9302 الهام صباح ناصر احمد 19
 الدور االول  64ر3536 لوسي بحو جبرائيل حنا 20
 الدور االول  63ر9201 فاتن صالح نوري قاسم 21
 الدور االول  63ر8388 اني جمعة يعقوبنهال حن 22
 الدور االول  63ر3050 صالح كامل خالد مصطفى 23
 الدور االول  63ر1799 حصة اسماعيل محمود اسماعيل 24
 الدور االول  63ر0299 سهام حسن خضر طه    25
 الدور االول  62ر0023 ودان عادل سعيد شريف 26
 الدور االول  61ر9571 صالح الدين حسن قاسم علي 27
 الدور االول  61ر3028 خالد احمد علي محمد 28
 الدور االول  60ر6959 قدرية شعبان محمد عبد اهللا 29
 الدور االول  60ر4067 سناء مدحت احمد سالم 30



 الدور االول  60ر1080 حامد علي حمد وليدي 31
 الدور االول  60ر0826 وزيرة احمد حسين مرعي 32
 الدور االول  59ر8932 حمد حامد محمدالهام م 33
 الدور االول  59ر4850 اميرة خليل حسن سليمان 34
 الدور االول  59ر0660 جنار محمد طاهر عبد الرحمن 35
 الدور االول  58ر6973 قابل تايه بندي محيبس 36
 الدور االول  58ر6329 حسن صالح ديوان ناهض 37
 الدور االول  58ر5227 زيان رحيم محمد قادر 38
 الدور االول  57ر1653 سحر هاشم عبد الرحمن صالح 39
 الدور االول  57ر1020 فيان علي عثمان علي  40
 الدور االول  55ر6922 عفاف سعيد ميخا ججي 41
 الدور االول  51ر3086 عدنان دنخا هرمز عيسى 42
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                                                                        م 29/6/1995 في 1362 :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت
الدور الذي خترج 

 همن
 الدور االول  86ر36 ضحى وعد عزيز فتحي 1
 الدور االول  85ر70 خيرية حسين حسن جلو 2
 الدور االول  82ر84 اضواء عبد الكريم احمد 3
 الدور االول  82ر46 سفانة جاسم محمد حسين 4
 الدور االول  82ر26 كميلة محمود فغير محمد 5
 ول الدور اال 81ر98 ذكرى سالم اسماعيل محمود 6
 الدور االول  81ر25 نور الهدى حازم حامد ذنون 7
 الدور االول  80ر97 محمود كريم اسماعيل محمود 8
 الدور االول  78ر23 سالم كناوى عباس حسن 9

 الدور االول  78ر17 طه خلف محمد خلف 10
 الدور االول  77ر42 ليلى علي احمد ابراهيم 11
 لدور االول ا 77ر06 جاسم محمد عبد الكاظم 12
 الدور االول  77ر03 ايمان موفق عبد القادر مجيد 13
 الدور االول  76ر53 محمد عبيد عواد شتيوى 14
 الدور االول  76ر26 ياسين طه حسين سمور 15
 الدور االول  75ر33 فرحان محمود ياسين احمد 16
 الدور االول  74ر76 قادر مجيد محمد رؤوف  17



 الدور االول  74ر06 مجيدسهيل نجم حميد  18
 الدور االول  73ر36 ميساء صباح حامد سعيد 19
 الدور االول  73ر28 محسن علي جلود سوادي 20
 الدور االول  73ر20 اسماء حبيب يعقوب بحنا 21
 الدور االول  73ر04 حازم حسن محمد عبد القادر 22
 الدور االول  72ر80 عبد الستار نايف محمد عبداهللا 23
 الدور االول  72ر30 جاسم محمد عبد اهللا علي 24
 الدور االول  71ر46 ايمان صالح احمد محمد 25
 الدور االول  70ر67 حجي رمضان اسماعيل حسين 26
 الدور االول  70ر33 سعد عبد العزيز مسلط 27
 الدور االول  70ر21 زياد ابراهيم شاكر علي 28
 الدور االول  70ر05 نعمت عبداهللا احمد سامي 29
 الدور االول  69ر66 جوان علي اسماعيل عبد اهللا 30
 الدور االول  69ر22 شهاب احمد ابراهيم صالح 31
 الدور االول  69ر01 بشرى علي جبار امين 32
 الدور االول  68ر73 كل باغ محمد علي كريم 33
 الدور االول  68ر- عباس كريم نريمان حسن 34
 الدور االول  67ر08  عباسفائق مهدي احمد 35
 الدور االول  67ر06 فرحان نزال عيسى خلف 36
 الدور االول  67ر01 طه احمد متعب عاصي 37
 الدور االول  66ر68 فتحي محمد اسود وسمي 38
 الدور االول  66ر25 ابتسام بهنام موسى كرومي 39
 الدور االول  66ر11 خالد خضر حسين شهاب 40
 الدور االول  66ر04 الح ولينهلة يونس ص 41
 الدور االول  66ر02 خولة هاشم حمد ناصر 42
 الدور االول  65ر90 محمد علي حسين اسماعيل 43
 الدور االول  65ر47 يوسف طلب محمد شالش 44
 الدور االول  65ر44 كافية عثمان عمر يونس 45
 الدور االول  65ر26 نوزاد واحد عباس علي 46
 الدور االول  65ر14 سلطان مشوحعلي احمد  47
 الدور االول  64ر88 زهراء كامل مكين موسى 48
 الدور االول  64ر76 دخيل عيسى قاسم 49
 الدور االول  64ر50 داؤد حاكم عزيز حسين 50
 الدور االول  63ر53 امين سليمان اسماعيل  51
 الدور االول  63ر32 ظاهر عبد محمد محمود 52
 الدور االول  63ر21 عبيد حسانرزاق كاظم  53
 الدور االول  63ر13 عبد خضر احمد عبد اهللا 54
 الدور االول  63ر04 موسى بكر محمود محمد 55



 الدور االول  62ر46 ماجد عبد عصفور دندن 56
 الدور االول  62ر44 وليد تبن عزيز محمد 57
 الدور االول  62ر20 طعمة ملح نومي ظاهر  58
 الدور االول  61ر80 مي احمد محمدهيثم سا 59
 الدور االول  61ر02 فرج علي احمد حسين 60
 الدور االول  61ر02 هاشم رشاد يونس محمد 61
 الدور االول  60ر33 محمد حسن خضير عطا اهللا 62
 الدور االول  59ر68 زاهدة كريم حميد محمد 63
 الدور االول  57ر73 شهاب احمد جرجيس يوسف 64
 الدور االول  56ر91 سين محمد صالح حسنيا 65
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 املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت
الدور الذي خترج 

 منه
 الدور االول  78ر5443 ميسون ياقين بحو باكوس 1
 الدور االول  77ر272 انعام شابا متي توما 2
 الدور االول  74ر644 ايمان سالم يونس محمد 3
 الدور االول  74ر278 لجين سالم مصطفى محمد 4
 الدور االول  71ر508 لمياء يوسف محمد صالح 5
 الدور االول  70ر982 وفاء محمد خليل محمد  6
 الدور االول  70ر421 شيماء رامز حسن علي 7
 الدور االول  70ر406 احمد عطية مناور عبد 8
 الدور االول  69ر007 رائد محمود فيصل حمش 9

 الدور االول  68ر748 هيم حسناحضيري حسن ابرا 10
 الدور االول  68ر735 حميد عمر دخيل ضلعان 11
 الدور االول  68ر630 كل شان فائق شكر علي 12
 الدور االول  68ر628 فاطمة عبد الغفور عبد الرحيم 13
 الدور االول  68ر414 جابر جميل عبد عليوي 14
 الدور االول  67ر731 امانج احمد حمد امين 15
 الدور االول  66ر754 نسرين هرمز كوركيس توما 16
 الدور االول  66ر391 وليم خوشابا ايوب يلدا 17
 الدور االول  66ر067 سعدية لهموم جبار جودة 18
 الدور االول  65ر533 اسية احمد مال محمد 19



 الدور االول  65ر384 ضمياء يعقوب بهنام يوسف 20
 الدور االول  64ر916 فيصل جابر حسن علي 21
 الدور االول  64ر782 نزار عباس علي فياض 22
 الدور االول  64ر598 فاروق واحد محمد عزيز 23
 الدور االول  64ر425 هالل حيو حزام مناحي 24
 الدور االول  285/64 تفكه حسام الدين احمد 25
 الدور االول  64ر142 رايات حميد رشيد احمد 26
 الدور االول  63ر975 مصطفىكولن فؤاد احمد  27
 الدور االول  63ر809 وهبية محمد قادر حسن 28
 الدور االول  63ر235 تحسين علي دبو علي 29
 الدور االول  62ر919 بتول قاسم شكور  30
 الدور االول  62ر748 بشرى صليبي حمزة كركوش 31
 الدور االول  62ر325 قيس فالح عبد محمد 32
 الدور االول  62ر269 هاد عبد اهللاسراء خليل ج 33
 الدور االول  61ر798 خولة جابر مطر نوبر 34
 الدور االول  61ر464 اميرة شاكر عبد االمير كاظم 35
 الدور االول  60ر911 ابراهيم ضياء مطلك عبد 36
 الدور االول  60ر755 وجدان عوده علي خان رومي 37
 ور االول الد 60ر541 غسان مصطفى يعقوب خضر 38
 الدور االول  58ر993 يحيى محمد مضراب حسن 39
 الدور االول  58ر939 تركان احمد سلمان حميد 40

 

 

 
  اللغة العربية :                القسم آلية التربية        : جامعة الموصل                          الكلية : الجامعة 
  بكلوريوس:                                                          الشهادة صباحي                      : الدراسة 

  
  :   اسم دورة التخرج                                                                1995\1994: سنة التخرج 

  
                                                                        م 29/6/1995 في 1362 :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت
الدور الذي خترج 

 منه
 الدور االول  82ر58 اسماء وليد حمدون عبد اهللا 1
 ول الدور اال 82ر000 ولدان نجاة شيخو الياس 2
 الدور االول  80ر72 ايمان يحيى قاسم يحيى 3
 الدور االول  80ر01 ايمان خليفة حامد فتحي 4
 الدور االول  79ر81 صباح محمد قاسم حميد 5
 الدور االول  79ر27 جاسم حميد جودة فرهود 6
 الدور االول  78ر35 ذكى ابراهيم محمد عبدالقادر  7



 الدور االول  78ر000 يوسف حميد شهيد حسون 8
 الدور االول  77ر40 سعد عبد الرحيم احمد 9

 الدور االول  76ر98 عباس فهد غريب احمد 10
 الدور االول  76ر32 محمود عبد الوهاب احمد  11
 الدور االول  75ر44 آن تحسين محمود احمد 12
 الدور االول  74ر87 هدى جمال محمد بالد 13
 الدور االول  74ر25 عمر محمد عوني عبد القادر 14
 الدور االول  73ر70 خالدة طاهر سليمان ياسين 15
 الدور االول  73ر45 اخالص عبد اهللا احمد عليوي 16
 الدور االول  73ر06 بيان حسن عبد الرحمن سليمان 17
 الدور االول  72ر93 صفاء قاسم اسماعيل  18
 الدور االول  72ر46 حارث عاصي حموشي احمد 19
 الدور االول  71ر05 كولسن عسكر حسن حسين 20
 الدور االول  70ر65 هيفاء قفور مصطفى مردان 21
 الدور االول  70ر44 مريم جعفر حسين حموشي 22
 الدور االول  70ر25 اسود شهاب سعدي محمد 23
 الدور االول  70ر21 امينة فاضل عباس سليمان 24
 الدور االول  70ر05 ن حمزة حسينهيفاء ياسي 25
 الدور االول  69ر84 فاتن صالح محمد يعقوب 26
 الدور االول  69ر71 جميل نوري حسين محي الدين 27
 الدور االول  69ر36 علي محمود جمال علي 28
 الدور االول  69ر24 لمى عبد المنعم فاضل سعيد 29
 الدور االول  68ر75 هدى سلطان قاسم يحيى 30
 الدور االول  68ر60 تيسير زهير محمد كشمولة 31
 الدور االول  68ر52 انعام ابراهيم قاسم يحيى 32
 الدور االول  68ر25 رغد حلمي عبد الجبار محمد 33
 الدور االول  68ر18 صون كل ابراهيم محمود 34
 الدور االول  68ر15 زكيه عيسى فيض اهللا  35
 الدور االول  67ر70 عبير مفكر محمد امين 36
 الدور االول  67ر54 مجدي جميل علي شريف 37
 الدور االول  67ر48 شيماء حازم حمدون العمر 38
 الدور االول  67ر45 نجالء صباح حسن علي 39
 الدور االول  67ر32 سعيد صباح مصطفى سعيد 40
 الدور االول  67ر11 بانه فاضل خضر عبد اهللا 41
 الدور االول  66ر66  محمدزياد جوهر عبد اهللا 42
 الدور االول  66ر55 شهناز فخر الدين ولي موسى 43
 الدور االول  66ر23 ابي ابراهيم حسين علي 44
 الدور االول  66ر20 علية عبد علوان دبي 45



 الدور االول  65ر85 نعمت عز الدين اسماعيل 46
 الدور االول  65ر84 اياد محمد شكري محمود 47
 الدور االول  65ر82 دة سليمان شكريزاه 48
 الدور االول  65ر64 يعكوب حسن عبد محمود 49
 الدور االول  65ر32 كنعان محمد صابر سعيد 50
 الدور االول  65ر09 ياسر سعيد محمود حمد 51
 الدور االول  64ر19 صون كول قدوري امين 52
 الدور االول  64ر12 سامي علي سلمان محمد 53
 الدور االول  63ر77 ن مصطفى محمد قادرزيا 54
 الدور االول  63ر63 نادية عبد المحسن حامد محمد 55
 الدور االول  63ر58 محمد حمادي اسماعيل رشيد 56
 الدور االول  63ر30 منير عادل علي غالب 57
 الدور االول  63ر26 كويستان محمد امين حمه 58
 االول الدور  63ر20 عيسى يونس صوفي حمد 59
 الدور االول  63ر07 لقمان مجيد قادر محمد 60
 الدور االول  62ر92 سوزان فالح علي محمد 61
 الدور االول  62ر83 كيالس حمه امين قادر 62
 الدور االول  62ر62 عمار عبد الحميد قاسم جرجيس 63
 الدور االول  62ر45 فائزة احمد مطلك روضان 64
 الدور االول  62ر11 دفاضل نجم عبد اهللا حم 65
 الدور االول  61ر78 سائدة سلطان خلف خليل 66
 الدور االول  61ر57 لمى منير نديم يعكوب 67
 الدور االول  60ر58 علي حسن محمد سليمان 68
 الدور االول  59ر92 ابتسام فضيح دليف  69
 الدور االول  59ر72 ليلى نجم حسن عالوي 70
 الدور االول  58ر09 يسعاد محمد ناصر ناه 71
 الدور االول  56ر08 فيان انور احمد محمود 72

 

 
  اللغة االنكليزية :                القسم آلية التربية        : جامعة الموصل                          الكلية : الجامعة 
  بكلوريوس:                         الشهادة صباحي                                                       : الدراسة 

  
  :   اسم دورة التخرج                                                                1995\1994: سنة التخرج 

  
                                                                        م 29/6/1995 في 1362 :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت
الدور الذي خترج 

 منه
 الدور االول  78ر099 زينة علي محمد اليوسف 1
 الدور االول  75ر721 خالد سالم خضورى داؤد 2



 ور االول الد 73ر614 هيزا مجيد محمد محمد 3
 الدور االول  70ر724 فيان حمد مصطو عبدي 4
 الدور االول  70ر421 هدى نثراد عبد الرحمن حميد 5
 الدور االول  65ر248 محمد كمال ذيب سالم 6
 الدور االول  65ر223 فرح سالم داؤد كرومي  7
 الدور االول  64ر854 شيالن عابد محمد صالح علي 8
 الدور االول  64ر644 نجالء حسن جمعة حسن 9

 الدور االول  64ر184 حليمة امين عمر بحرى 10
 الدور االول  64ر082 ميثاق ابراهيم شمعون 11
 الدور االول  62ر737 سهام دنخا كوركيس هرمز  12
 الدور االول  62ر418 محمد غانم سعد اهللا حسين 13
 الدور االول  62ر121 علي عبد اهللا خضر محمود 14
 الدور االول  61ر554 هام علي محمد بهاء الدينس 15
 الدور االول  61ر420 ابراهيم حسين عيسى  16
 الدور االول  60ر162 سكفان كمال عبد الحميد محمد 17
 الدور االول  60ر111 سوزان قاسم كاظم مندلي 18
 الدور االول  59ر546 ايسر محمد نبيل يوسف 19
 الدور االول  58ر132 لينا رافع طاهر رؤوف 20
 الدور االول  57ر693 عدنان خالد خضر رشو 21
 الدور االول  57ر420 سينم خوشابه اوراها قشو 22
 الدور االول  55ر434 كامران صابر صالح قادر 23

 

 
م التربوية والنفسية  العلو:            القسم آلية التربية        : جامعة الموصل                          الكلية : الجامعة 
  بكلوريوس:                الشهادة                              صباحي                                : الدراسة 

  
  :   اسم دورة التخرج                                                                1995\1994: سنة التخرج 

  
                                                                        م 29/6/1995 في 1362 :مر الجامعي   رقم وتاريخ اال

 املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت
الدور الذي خترج 

 منه
 الدور االول  78ر16 فضيلة عرفان محمد سليمان 1
 الدور االول  84ر44 اقبال محمد رشيد صالح 2
 الدور االول  76ر65 نوال احمد صالح احمد 3
 الدور االول  76ر25 مظهر محمد موسى عطيات 4
 الدور االول  75ر961 فيحاء فتاح محمود فتاح 5
 الدور االول  75ر33 احمد يونس محمود احمد 6
 الدور االول  73ر06 منال محمد رشيد صالح 7
 الدور االول  71ر26 علي عيدعلو حاجي 8



 الدور االول  69ر27 عامر محمد علي عبد الكريم 9
 الدور االول  69ر19 اسراء صالح الدين عبد اهللا 10
 الدور االول  67ر53 بيداء تركي حساني  11
 الدور االول  64ر55 طالل سليم عبد عليوي 12
 الدور االول  64ر04 ح نورس احمد محمد صال 13
 الدور االول  63ر95 غسان محمد سعيد توفيق 14
 الدور االول  63ر87 يحيى عمر فتاح يعقوب 15
 الدور االول  63ر77 شذى محمد احمد محمود 16
 الدور االول  63ر87 عامر سليم حمزة عباس 17
 الدور االول  62ر75 بهار حمه فرج فتاح 18
 الدور االول  60ر85 ليسالم حازم حسين ع 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 
  الفيزياء:                القسم آلية التربية        : جامعة الموصل                          الكلية : الجامعة 
  بكلوريوس: لشهادة صباحي                                                                               ا: الدراسة 

  
  :   اسم دورة التخرج                                                                1995\1994: سنة التخرج 

  
                                                                          م 1/10/1995 في 645 :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت
الدور الذي خترج 

 منه
 الدور الثاني 66ر646 بديعة هرمز سوالفة ياقو 1
 الدور الثاني 60ر259 سامي شمعون الزار بيثو 2
 الدور الثاني 59ر922 حسين جمعة حمد عباس 3
 الدور الثاني 59ر910 مدكولزار عادل اح 4
 الدور الثاني 59ر579 علي ياسين عبد الرحمن 5
 الدور الثاني 59ر093 خالدة يحيى نجم عبد اهللا  6
 الدور الثاني 58ر647 ياسر منيب يونس محمود 7
 الدور الثاني 58ر413 احمد مصطفى ياسين احمد 8
 الدور الثاني 58ر091 عبد الستار علي عباس 9

 الدور الثاني 57ر490 احمد رضا قنبرعقيل  10
 الدور الثاني 57ر400 ايدن فاضل نجم محمود 11
 الدور الثاني 56ر040 نجم الدين غضبان خليل 12
 الدور الثاني 50ر397 عبد عيسى مصطفى سليمان 13

 

 
  الرياضيات:         القسم        آلية التربية        : جامعة الموصل                          الكلية : الجامعة 
  بكلوريوس: صباحي                                                                               الشهادة : الدراسة 

  
  :   اسم دورة التخرج                                                                1995\1994: سنة التخرج 

  
                                                                          م 1/10/1995 في 645 :ريخ االمر الجامعي   رقم وتا

 املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت
الدور الذي خترج 

 منه
 الدور الثاني 68ر144484 علياء باسم فرنسي ججو 1
 الدور الثاني 66ر82476 مازن سيف الدين عبد الرحمن 2
 الدور الثاني 60ر55351 لؤي فاروق محمد قاسم 3
 الدور الثاني 59ر8540 حسن احمد محمد خليل 4
 الدور الثاني 59ر4643 احمد عزيز عمر احمد 5
 الدور الثاني 57ر08287 اسماعيل ناصر خلف 6
 الدور الثاني 53ر75205 اتم صالحرافد صبحي ح 7



 

 
  الحاسبات :                القسم آلية التربية        : جامعة الموصل                          الكلية : الجامعة 
  بكلوريوس: صباحي                                                                               الشهادة : الدراسة 

  
  :   اسم دورة التخرج                                                                1995\1994: سنة التخرج 

  
                                                                          م 1/10/1995 في 645 :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت
الدور الذي خترج 

 منه
 الدور الثاني 65ر60841 خالد خالت حجي  1
 الدور الثاني 64ر4061 نايف فيصل حمه فاسكي 2
 الدور الثاني 63ر97109 نبراس رضوان محمد علي 3
  الثانيالدور 62ر1991 حسام محسن ياسين محمد 4
 الدور الثاني 62ر09815 حيدر كطران طاهر عبد اهللا 5
 الدور الثاني 60ر74140 علي اصغر جمعة ادهر 6
 الدور الثاني 59ر99818 قاهر جمعة عباس جمعة 7
 الدور الثاني 57ر75045 داسن سليمان سفو سليمان 8
 الدور الثاني 57ر36982 يلماز اسماعيل محمد نوري 9

 

 
  الكيمياء:                القسم آلية التربية        :  جامعة الموصل                          الكلية :الجامعة 
  بكلوريوس: صباحي                                                                               الشهادة : الدراسة 

  
  :   اسم دورة التخرج                                                                1995\1994: سنة التخرج 

  
                                                                          م 1/10/1995 في 645 :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 املعدل   الطالب الرباعي اسم ت
الدور الذي خترج 

 منه
 الدور الثاني 64ر5528 جميل قائد محمد سيف 1
 الدور الثاني 61ر5228 ياسر احمد عبد الرب مقبل 2
 الدور الثاني 58ر5833 مؤيد حظى فرهود حميدي 3
 الدور الثاني 58ر5790 مرتجى محمد كاني حسن 4
 الدور الثاني 56ر6804 علي درويش اسماعيل علي 5
 الدور الثاني 56ر0072 احمد عبد اللطيف محمد 6
 الدور الثاني 55ر9776 شباط جمعة شكارة 7
 الدور الثاني 53ر9124 عبد الخالق عبد الرحمن محمد 8
 الدور الثاني 53ر8765 ربى عبد اهللا عبد الفتاح مصطفى 9

 الدور الثاني 53ر0079 طاهر عبد اهللا قاسم يحيى 10
 الدور الثاني 52ر7497 محرم ياسين محمد 11



 

 
  علوم الحياة :                القسم آلية التربية        : جامعة الموصل                          الكلية : الجامعة 
  بكلوريوس : صباحي                                                                               الشهادة: الدراسة 

  
  :   اسم دورة التخرج                                                                1995\1994: سنة التخرج 

  
                                                                          م 1/10/1995 في 645 :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 املعدل  حياة  ت
الدور الذي خترج 

 منه
 الدور الثاني 61ر6667 هالة ذنون يونس محمد 1
 الدور الثاني 59ر8576 عامر عباس علي قادر 2
 الدور الثاني 59ر5487 ان اسطيفان متي توما 3
 ثانيالدور ال 59ر5757 محمد مناور عبد اهللا 4
 الدور الثاني 58ر8078 ابتسام محسن ياسين محمد 5
 الدور الثاني 57ر2184 عاصم محمد عباس حسن 6
 الدور الثاني 56ر4864 يوسف عمر خلف خلو 7
 الدور الثاني 55ر7402 رشاد ستار سعيد حما 8
 الدور الثاني 55ر2762 بهنان افرام حجي ابلحد 9

 الدور الثاني 54ر6466 هدية جمعة عبد الرحمن عبود 10
 

 

 
  التاريخ :                القسم آلية التربية        : جامعة الموصل                          الكلية : الجامعة 
  بكلوريوس: صباحي                                                                               الشهادة : الدراسة 

  
  :   اسم دورة التخرج                                                                1995\1994: ج سنة التخر

  
                                                                          م 1/10/1995 في 645 :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 املعدل  حياة  ت
الدور الذي خترج 

 منه
 الدور الثاني 68ر70 عباس عبد الوهاب علي  1
 الدور الثاني 66ر98 نجوى عبد اهللا ياسين عبد اهللا 2
 الدور الثاني 65ر28 داين عزيز محمود احمد 3
 الدور الثاني 65ر10 مضر نصيف جاسم 4
 الدور الثاني 64ر84 هللابشار مصطفى عبد ا 5
 الدور الثاني 64ر25 سعيد سيسو رشو سيسو 6
 الدور الثاني 64ر07 كاظم وناس كاظم جاسم 7
 الدور الثاني 63ر90 ليث محمد احمد اسماعيل 8
 الدور الثاني 63ر89 عبد العزيز احمد محمد ياسين 9



 الدور الثاني 61ر63 محسن عزيز احمد 10
 الدور الثاني 61ر15 محمدوعد محمد شاهين  11
 الدور الثاني 61ر03 فالح احمد علي رضا 12
 الدور الثاني 61ر01 عامر رشيد ابراهيم احمد 13
 الدور الثاني 60ر61 سعيد عبد الزهرة كاظم 14
 الدور الثاني 58ر42 امل قاسم علي عبد القادر 15
 الدور الثاني 56ر96 ميسون علي عزيز 16
 الدور الثاني 56ر31 يمان عماد محمد سل 17
 الدور الثاني 54ر63 داؤد هندي قرج حسين 18

 

 
  الجغرافية :                القسم آلية التربية        : جامعة الموصل                          الكلية : الجامعة 
  بكلوريوس:                    الشهادة صباحي                                                            : الدراسة 

  
  :   اسم دورة التخرج                                                                1995\1994: سنة التخرج 

  
                                                                          م 1/10/1995 في 645 :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 املعدل  حياة  ت
الدور الذي خترج 

 منه
 الدور الثاني 64ر- الياس حجي مراد خضر 1
 الدور الثاني 64ر288 بسام حسن ديوالي حسن 2
 الدور الثاني 63ر002 حامد مراد يزدين اسماعيل  3
 الدور الثاني 62ر785 ن حسين قادرروشنا عثما 4
 الدور الثاني 61ر985 ناصر مهدي عزيز حسين 5
 الدور الثاني 60ر875 فرج عبد حسين احمد 6
 الدور الثاني 60ر103 مصطفى محمد خلف طرشان 7
 الدور الثاني 60ر066 نغم نجيب سعيد نعوم 8
 الدور الثاني 60ر009 محمد الرشيد بن عبد الوارث 9

 الدور الثاني 59ر464 الد محمد ويس عمرخ 10
 الدور الثاني 59ر355 حيدر محيسن عليوي 11
 الدور الثاني 59ر002 نبيل كامل داؤد غائب 12
 الدور الثاني 58ر223 صونكل موسى توفيق علي 13
 الدور الثاني 57ر88 محمد علي هيجل عطا اهللا 14

 

 

 

 

 



 
  اللغة العربية :                القسم آلية التربية        :             الكلية جامعة الموصل              : الجامعة 
  بكلوريوس: صباحي                                                                               الشهادة : الدراسة 

  
  :   اسم دورة التخرج                                                                1995\1994: سنة التخرج 

  
                                                                          م 1/10/1995 في 645 :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 املعدل  حياة  ت
 خترج الدور الذي
 منه

 الدور الثاني 62ر88 سهلة مجيد حميد 1
 الدور الثاني 62ر56 اسراء يوسف شكر محمود 2
 الدور الثاني 62ر13 صليحة بنت ابراهيم خاصي 3
 الدور الثاني 61ر62 سامية قدرت سليمان علي 4
 الدور الثاني 60ر86 صبحي حسين علي خضر 5
 نيالدور الثا 59ر38 حسين حجي محمد حجي 6
 الدور الثاني 58ر91 صبحي ياسين علي سلطان 7
 الدور الثاني 58ر16 منى محمد طاهر عمر 8
 الدور الثاني 57ر30 اسماعيل طاهر محمد 9

 الدور الثاني 56ر78 وفاء سلمان عجيل سلوم 10
 الدور الثاني 56ر31 شهرزاد قادر محمود محمد 11
 يالدور الثان 56ر22 خليل سليم محمد عمر 12
 الدور الثاني 55ر82 فالح علي احمد عبد اهللا 13
 الدور الثاني 55ر65 هجران محمود قاسم خلف 14

 

 

 

 
  اللغة االنكليزية  :                القسم آلية التربية        : جامعة الموصل                          الكلية : الجامعة 
  بكلوريوس:                                                       الشهادة صباحي                         : الدراسة 

  
  :   اسم دورة التخرج                                                                1995\1994: سنة التخرج 

  
                                                                          م 1/10/1995 في 645 :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 املعدل  حياة  ت
الدور الذي خترج 

 منه
 الدور الثاني 69ر676 بسام هاشم محمد صالح 1
 الدور الثاني 62ر768 حامد خلف فرج جاسم 2
 الدور الثاني 59ر336 ماجد خيري خدر الياس 3
 الدور الثاني 59ر309 علي حسن محمد علي 4
 الدور الثاني 58ر321 بسام احمد محمد عبد اهللا 5



 الدور الثاني 57ر751 سوزان يونس علي سامي 6
 الدور الثاني 57ر203 رياض دحام ذنون محمود 7
 الدور الثاني 57ر086 زياد مصطفى بهاء الدين  8
 الدور الثاني 56ر721  محمدقوباد حميد صالح 9

 الدور الثاني 56ر105 بيان صابر سعيد علي 10
 الدور الثاني 56ر058 عامر حيدر درويش علي 11
 الدور الثاني 55ر973 كمال مرشو الياس حسن 12
 الدور الثاني 55ر556 ارقم اسماعيل محمد عزيز 13
 الدور الثاني 54ر557 ازيان عصمت توفيق عبد القادر 14
 الدور الثاني 54ر038 هدايت عبد القادر حسن 15
 الدور الثاني 53ر727 سميرة محمد عبد العزيز  16
 الدور الثاني 53ر672 سرى عنتر سميل محمد 17

      
 

 
  والنفسية العلوم التربوية :                القسم    آلية التربية:       الكلية جامعة الموصل                    : الجامعة 
  بكلوريوس:                    الشهادة                             صباحي                            : الدراسة 

  
  :   اسم دورة التخرج                                                                1995\1994: سنة التخرج 

  
                                                                          م 1/10/1995 في 645 :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 املعدل  حياة  ت
الدور الذي خترج 

 منه
 الدور الثاني 60ر948 جميل محمد صديق يحيى 1

 

 

 


