
 

 

 

 

 

 



 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                               1995/1996: سنة التخرج 

  
                                                                             1996/6/29/424    :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور االول 75ر298 يونس ذنون يونس حماش 1
 الدور االول 73ر343 حسن مكطوف جبر راعي  2
 الدور االول 72ر080 حازم فرحان احمد السيد احمد 3
 الدور االول 71ر568 عائد نجم صالح حميد الجبوري  4
 الدور االول 70ر017 براهيم سليمان محمدئامانج ا 5
 الدور االول 69ر867 خليل ابراهيم محمد مصطفى  6
 الدور االول 68ر874 هدى نجم عبداهللا 7
 الدور االول 68ر761 بثينة محمو جنداري حمعة  8
 الدور االول 68ر726 امداد محمد نوري رحمن  9
 الدور االول 67ر811 هالة صالح الدين عبدالرحمن ياسين  10
 الدور االول 67ر666 بسام فؤاد ميخائيل توماس  11
 الدور االول 67ر540 باسل هاشم ناصر صالح 12
 الدور االول 67ر533 يعرب اسماعيل عبداهللا محمد 13
 الدور االول 67ر133 نجالء انور سعيد البياتي 14
 الدور االول 66ر177 سهاد غازي عزيز يوسف  15
 الدور االول 65ر673 ر احمد عيسى الجميليعبدالستا 16
 الدور االول 64ر091 عامر خضر محمود العبدلي 17
 الدور االول 63ر781 هدى محمد سعيد توفيق  18
 الدور االول 63ر580 غازي خضير محمد خلف 19
 الدور االول 62ر907 خالد حنا داؤد منصور  20
 لالدور االو 62ر200 آولس اآرم احمد محمد 21
 الدور االول 62ر104 هناء حميد حمو عبو العمارى  22
 الدور االول 61ر960 محمد انور فاضل سليم الطائي  23
 الدور االول 61ر168 تغريد محمود يونس السراج 24
 الدور االول 59ر963 زياد طارق داؤد صفاوي  25
 الدور االول 59ر598 فارس عيسى اوسو 26
 الدور االول 59ر427 ر ازدهار حسن حمزة حيد 27
 الدور االول 59ر416 نهلة طه اسماعيل رستم 28
 الدور االول 58ر850 صالح سالم احمد حراقة  29
 الدور االول 58ر815 اخالص مجيد حميد عباس  30

 

 



 
   الرياضياات: م                القسآلية التربية        : جامعة الموصل                          الكلية : الجامعة 
  بكلوريوس: صباحي                                                                               الشهادة : الدراسة 

  
  :   اسم دورة التخرج                                                               1995/1996: سنة التخرج 

  
                                                                             1996/6/29/424    :لجامعي   رقم وتاريخ االمر ا

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 ولالدور اال 89ر13138 ) ع(عبده مثنى علي محمد  1
 الدور االول 88ر94663 لندا سالم زآريا شابا 2
 الدور االول 80ر72503 حربية خليل قاسو اسو 3
 الدور االول 78ر58815 )ع(محمد رزق محمود الشعر  4
 الدور االول 77ر67898 همسة داؤد سليم 5
 الدور االول 76ر86201 )ع(يوسف احميد محمد السعود  6
 الدور االول 75ر53643 غادة سالم ايليا  7
 الدور االول 69ر49862 يونس محمد فتحي حسين 8
 الدور االول 69ر45328 محمد علي محمود احمد 9
 الدور االول 67ر40505 صبا موفق بدري هادى  10
 الدور االول 66ر01663 ابتسام عبدالعزيز سعيد 11
 الدور االول 65ر99838 عبداهللا محمود محمد رشيد 12
 الدور االول 65ر89675 نا ميخافيفان ح 13
 الدور االول 64ر54985 رعد عمر خليل ابراهيم 14
 الدور االول 64ر21129 حمزة احمد آامل زوين  15
 الدور االول 63ر93771 ضحى هاشم جاسم محمد 16
 الدور االول 62ر411 نجالء نبيل عبد 17
 الدور االول 61ر1696 علي ثامر احمد ال حبش 18
 الدور االول 61ر1606 ء رياض ذنون النعيمي شيما 19
 الدور االول 60ر46634 ريا عبدالغني فلندر  20
 الدور االول 60ر02939 عدي بشير سعيد الجعفر 21
 الدور االول 59ر94475 سناء سعيد احمد العبيدي  22
 الدور االول 58ر56022 غادة سمير طه العنتر  23
 الدور االول 58ر40488 نجوى زآي يوسف سعيد 24
 الدور االول 57ر44848 فريال خالد عبدالرحمن  25
 الدور االول 55ر40725 افراح صالح محمد 26

 

 

 

 

 

 



 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                               1995/1996: سنة التخرج 

  
                                                                             1996/6/29/424    :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور االول 79ر27932 صهيب عبدالجبار عبدالباقي  1
  االولالدور 75ر89791 نشوان عبدالقادر قاسم 2
 الدور االول 75ر36405 مناهل ناصر عيسى يعقوب  3
 الدور االول 73ر95853 قيس يونس محمود يونس  4
 الدور االول 72ر49445 سلوان بهنام بولص داؤد 5
 الدور االول 70ر10611 رافت غانم محمد عبداهللا  6
 الدور االول 68ر20147 عمر غانم محمد طه  7
 الدور االول 66ر39649 رى محمد خلف حمو حسو ذ 8
 الدور االول 66ر03416 اثمار منير دانيال قرانا 9
 الدور االول 65ر19044 سموشمو يزدو علي  10
 الدور االول 63ر7315 رائدة الياس نوح الياس 11
 الدور االول 63ر36834 آفاح دانيال بطرس دانيال  12
  االولالدور 62ر89498 عمار حامد محمد عنتر الياس  13
 الدور االول 62ر00808 الياس محمد يونس  14
 الدور االول 59ر30368 احسان مال اهللا عزيز 15

 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                               1995/1996: سنة التخرج 

  
                                                                             1996/6/29/424    :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور االول 79ر3190 لنا عبد منصور ميخا  1
 الدور االول 78ر8685 عبدالرقيب عبدالرب داؤد السامعي  2
 الدور االول 73ر8055 علي صالح الجبوريعالء حسين  3
 الدور االول 73ر6293 نيدار دلدار شوآت حاجي  4
 الدور االول 72ر7829 هشام علي عبداهللا عثمان 5
 الدور االول 71ر7188 فدوى عازم محمد يحيى الشماع 6
 الدور االول 70ر5673 اسماء بكر نايف علي الدباغ  7
 الدور االول 68ر5262 لدباغعماد ابراهيم محمد احمد ا 8
 الدور االول 67ر0978 اسماء عبدالعزيز طه امين االمين  9



 الدور االول 66ر7577 وفاء محمد علي محمد السعيد 10
 الدور االول 65ر8784 بختيار عبداهللا رشيد عثمان 11
 الدور االول 65ر6730 عبداهللا حسن عبداهللا الطيب 12
 الدور االول 65ر0424 عدنان نجم حميد مجيد 13
 الدور االول 64ر8115 رنا عبدالملك سلمان  14
 الدور االول 63ر1850 نور احمد مجيد عمر الدليمي  15
 الدور االول 63ر0257 اسماء ابراهيم محمد محمود البوحسين  16
 الدور االول 62ر5649 ردينة محمد احمد مصطفى البدراني 17
 الدور االول 62ر2600 مدنشوى صالح الدين سلطان مح 18
 الدور االول 61ر2260 زينة محي الدين محمود محمد الحافظ 19
 الدور االول 60ر6865 ميسلون عبداالله عبدالجواد صالح 20
 الدور االول 59ر7367 هديل هاشم محمد رجب 21
 الدور االول 58ر6655 سالم نزار عبدالمجيد سليمان 22
 الدور االول 57ر9334  العلي نمير عبدالفتاح سعيد حسن 23
 الدور االول 57ر6144 سرى سالم حامد حسين 24
 الدور االول 56ر0378 اميرة سلطان طه علي الحيالي 25
 الدور االول 54ر7045 )ع(فائز جالل محمد داؤد  26

 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                               1995/1996: سنة التخرج 

  
                                                                             1996/6/29/424    :تاريخ االمر الجامعي   رقم و

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور االول 83ر5732 مرا اسامة احمد سليمان  1
 الدور االول 79ر9372 نوارطالل حامد عزيز 2
 الدور االول 77ر3454 قتيبة شعيب محمد صالح سليم  3
 الدور االول 76ر0767 بسام محمد شيت صالح 4
 الدور االول 74ر7851 رنا برهان خليل محمد علي الخياط 5
 الدور االول 73ر2760 مي عبدا لهادى عبد القادر سليمان 6
 الدور االول 72ر5646 ياسر يوحنان عيسى بهنام  7
 الدور االول 72ر2221 طليعة عارف علي الحمداني 8
 الدور االول 72ر2116 رواء دعير آايد الخطابي 9
 الدور االول 71ر7556 ازهار عبدالجبار حامد البكر  10
 الدور االول 71ر0727 ميسون مؤيد اسماعيل عبدالطائي  11
 الدور االول 70ر9655 خالد ياسين عبدالرزاق فريد  12
 الدور االول 70ر9334 لبنى ياسين عباس العبيدي 13
 الدور االول 69ر1111 خالد عبدالمجيد حميد مجيد 14
 الدور االول 68ر8059 مناهل بشير متي يوسف  15
 الدور االول 68ر3561 ناصر اسعد فارس اسعد 16



 الدور االول 68ر1803  روشن عبدالسالم آريم فارس 17
 الدور االول 67ر6231 سميرة حسن يوسف طه السليفاني  18
 الدور االول 67ر2724 رغد نواف جرجيس شاهين  19
 الدور االول 67ر1150 سهام سعدون عبداهللا 20
 الدور االول 66ر7357 اريج احمد نوزت عبدالستار  21
 ولالدور اال 66ر6345 سهيلة يعقوب يوسف محمد 22
 الدور االول 66ر3804 اسماء عبداهللا ذنون عبداهللا 23
 الدور االول 66ر3032 ضبات مصطفى قادر مصطفى  24
 الدور االول 66ر1129 مها عزاوي فرمان محمد 25
 الدور االول 65ر0674 ئاراس محمد رضا آريم 26
 الدور االول 64ر5488 ساجدة محمد عزبة عواد  27
 الدور االول 64ر5207  داؤدايفيت البير فرج 28
 الدور االول 63ر8349 رياض ابراهيم احمد آصبان  29
 الدور االول 63ر3215 جاآلين ادوارد متي جبرائيل 30
 الدور االول 62ر7750 آمال سليمان حامو تاتار  31
 الدور االول 62ر5912 عبداهللا جرجيس يونس علي  32
 ور االولالد 62ر5179 جلنار حسن قاسم علي  33
 الدور االول 62ر4719 اقبال غانم يونس محمود 34
 الدور االول 61ر8371 غيداء عدنان سليمان اسوفي  35
 الدور االول 61ر1208 ايمان عاصي نصرت آوثر  36
 الدور االول 60ر9550 هبة احمد نايف داؤد 37
 الدور االول 60ر4956 نادية محمد ابراهيم عبداهللا  38
 الدور االول 60ر3113 بدر محمد تغريد  39
 الدور االول 60ر2450 نافع عبدالكريم حسن الزيدي  40
 الدور االول 59ر9575 محمد ناصر حسين مطر  41
 الدور االول 59ر4879 لليان اآرم ابراهيم سليم 42
 الدور االول 59ر1654 فادية رشيد طاهر امين 43
  االولالدور 59ر1434 غازي حيدر حسين سلمان 44
 الدور االول 58ر6973 عبير مزاحم خير الدين محمود 45
 الدور االول 57ر9665 هيجاء حازم جاسم بشير  46
 الدور االول 57ر7323 لؤي مبارك عبداهللا يونو 47
 الدور االول 57ر4335 آنعان رمضان خورشيد خالد 48
 الدور االول 57ر0493 منال بطرس آرومي بطرس  49
 الدور االول 56ر2542 مد رشيد قادر فيان مح 50
 الدور االول 55ر9780 رجاء طارق حسن التكريتي  51
 الدور االول 54ر2742 مصطفى محمد علي حسين عباس  52

 

 

 

 

 



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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                               1995/1996: سنة التخرج 

  
                                                                             1996/6/29/424    :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور االول 80ر42 ابتسام خليل محمد خليل  1
 الدور االول 79ر96 سرور علي جبار امين  2
 الدور االول 79ر77 ذاآر محمد شيت حسين 3
 الدور االول 78ر39 بيداء خضر عثمان محمد 4
 الدور االول 78ر13 فوزية محمد طه محي الدين  5
 الدور االول 76ر96 عبدالوهاب عطية محمد صالح  6
 الدور االول 76ر64 ابتسام  حسن علوان  7
 لدور االولا 75ر74 افتخار علي حسن  8
 الدور االول 75ر56 نادية محمود عبداهللا حسين 9
 الدور االول 75ر42 فيحاء احمد امهيدي محمد صالح 10
 الدور االول 74ر92 نرآز يونس محمد سليمان  11
 الدور االول 74ر21 وسناء زهير بشير حسين  12
 الدور االول 74ر17 اسيل عبد االله رؤوف شريف 13
 الدور االول 73ر70 م الدين احمد عمر شرمين حسا 14
 الدور االول 73ر35 صالح حسين علي حسن  15
 الدور االول 72ر88 هدى عبدالحميد قاسم جرجيس  16
 الدور االول 72ر48 فدوى قحطان محجوب جاسم  17
 الدور االول 72ر45 ايفون قريو متي يوسف  18
 الدور االول 72ر36 يونس اآرم يحيى علي  19
 الدور االول 71ر85 ايمان ابراهيم محمود بالل  20
 الدور االول 71ر77 اآرام سالم احمد عباس  21
 الدور االول 71ر47 فالح حسن علي عبداهللا  22
 الدور االول 70ر57 ندى ناظم محمد شريف  23
 الدور االول 70ر42 احمد حسن بربش حسين 24
 الدور االول 70ر34 اعتماد عبدالمنعم طلب عبداهللا 25
 الدور االول 69ر43 يونس سعيد حسين آرموش  26
 الدور االول 69ر34 خنسة رشيد عبداهللا عزوبك  27
 الدور االول 68ر52 منتهى ذنون علي امين  28
 الدور االول 68ر12 بسمة ولي علي  29
 الدور االول 67ر82 زيان عبداالله احمد نادر  30
 الدور االول 67ر77 يزعائشة عبداهللا محمود عز 31
 الدور االول 67ر49 امل بهاء الدين حسين  32
 الدور االول 67ر48 شالل نصيف جاسم 33
 الدور االول 67ر33 عبدالسالم محمد شبيب ترآي  34
 الدور االول 67ر18 عبيد ابو بكر حمه سعيد بابكر  35



 الدور االول 66ر88 غانم عبداهللا محمود العبيدي 36
 الدور االول 66ر76 ء موفق علي غزال هنا 37
 الدور االول 66ر72 شهلة عبدالرزاق حسون ناصر  38
 الدور االول 66ر23 عبير صديق محمد عبداهللا 39
 الدور االول 66ر15 بشار حسن يوسف حسن  40
 الدور االول 66ر07 حسين آاظم حسن حسين  41
 الدور االول 65ر54 جمال عبد حمود ترآي  42
 الدور االول 65ر25 ميسر احمد مسير الجبوري  43
 الدور االول 65ر17 خير الدين محمد سعيد  44
 الدور االول 64ر94 منال احمد محمد رجب  45
 الدور االول 64ر70 بسام حبيب سمعان رفو 46
 الدور االول 64ر69 موفق عفان محمد آرو 47
 الدور االول 64ر55 الشاذلي بن محمد ميرى  48
 الدور االول 64ر21 نزار بن احمد بن الهادى المختار  49
 الدور االول 64ر04 اسماعيل خليل آريم  50
 الدور االول 63ر55 عدنان عزت سليمان سلطان  51
 الدور االول 63ر45 جمال ابراهيم حسين محمود 52
 الدور االول 63ر39 محمود بكر محمود عبداهللا 53
 الدور االول 62ر34 جعفر محمد امين  54
 الدور االول 62ر18 زهراء فاضل محمد علي  55
 الدور االول 62ر10 سامي ابراهيم حمدان سلطان  56
 الدور االول 61ر71 فؤاد محمد علي ناصر  57
 الدور االول 61ر68 رافع اسماعيل عبداهللا درويش 58
 الدور االول 61ر41 عماد رشيد مطرود مزعل 59
 الدور االول 60ر81 ب الزبياريصادق يعقوب رج 60
 الدور االول 59ر34 احمد ياسر مطشر  61

 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                               1995/1996: سنة التخرج 

  
                                                                             1996/6/29/424    :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور االول 79ر5556 لمياء حسين علي احمد  1
 الدور االول 74ر9028 انسام حسن علي طه 2
 الدور االول 74ر7982 هشام سعيد عبد احمد 3
 الدور االول 70ر3447 ر آريم عودة احمد حيد 4
 الدور االول 70ر1964 نهاية بالل علي ابراهيم  5
 الدور االول 69ر7977 آاظم هاشم جالل محمد 6
 الدور االول 67ر9009 شنكول محسن محمد امين  7



 الدور االول 67ر6970 ورقاء نزار اسماعيا مصطفى  8
 دور االولال 66ر846 محمد عبداهللا محمد الجبوري  9
 الدور االول 66ر6575 جميل عواد فرحان محميد 10
 الدور االول 66ر6067 نبهان زنبور عنتر ماجد 11
 الدور االول 65ر3882 رزآار عبيد رحمن سليمان 12
 الدور االول 64ر6879 شنو صالح عبداهللا توفيق  13
 الدور االول 64ر6004 نجالء خليل جهاد عبداهللا 14
 الدور االول 64ر3993 اوي حبل احمد عب 15
 الدور االول 63ر2227 احمد عمر حسن رضوان  16
 الدور االول 62ر327 بيداء احمد فاضل بدرية 17
 الدور االول 62ر2796 لقمان ابراهيم عباس ميكائيل  18
 الدور االول 61ر9869 مهند راسم عبدعلي  19
 الدور االول 61ر7145 سهام عودة حسين  20
 الدور االول 61ر4720 عثمان عفان محمد آرو  21
 الدور االول 60ر9757 نجم الدين خليل آريم رمضان 22
 الدور االول 60ر6502 فرحان نوري صالح عالوى  23
 الدور االول 59ر9223 ماجدة عبدالرحمن عبدالجبار  24

 

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

  
  :دورة التخرج    اسم                                                               1995/1996: سنة التخرج 

  
                                                                             1996/6/29/424    :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور االول 88ر80 فتحي ابراهيم علي عواد 1
 الدور االول 87ر06 غيداء احمد سعدون احمد شالش 2
 الدور االول 84ر43 )ع(اسماعيل محمود منيزل القيام  3
 الدور االول 80ر48 سالم محمد ذنون علي العكيدي 4
 الدور االول 80ر09 لقاء حازم احمد خضر العبادى  5
 الدور االول 77ر47 ياسين الجنابيطالل ادريس صالح  6
 الدور االول 76ر93 زهراء محمد صالح عبدالقادر  7
 الدور االول 76ر36 ميسون جاسم عبداهللا حسين الجبوري 8
 الدور االول 75ر78 سمية محمد طاهر عبداهللا الطحان 9
 الدور االول 73ر81 محمد هالل برجس ياسين البدراني 10
 الدور االول 73ر54  يحيى سحر ابراهيم قاسم 11
 الدور االول 71ر69 الحان يحيى احمد يحيى الخيال 12
 الدور االول 71ر65 فائزة عبدالكريم مصطفى يونس احمد 13
 الدور االول 70ر95 افراح سليمان عبدعلي العبيدي 14
 الدور االول 70ر78 ايمان ابراهيم حمو محمود الدباغ  15
 الدور االول 70ر71 ضر العبيدي اسيل مظفر اسماعيل خ 16



 الدور االول 70ر62 بسام صالح عطيه سليمان العواد 17
 الدور االول 70ر61 رواء عبداهللا محمد حسن الحربي 18
 الدور االول 69ر24 باسم ناظم سليمان ناصر المولى  19
 الدور االول 68ر98 هيفاء عطوان سليمان حامد العلي  20
 الدور االول 68ر92 زيز يحيى الخياطعلي سالم عبدالع 21
 الدور االول 67ر87 ابراهيم خليل مسير سمران  22
 الدور االول 67ر80 باسل خلف حمود خلف 23
 الدور االول 67ر68 ايمان شكر محمود احمد  24
 الدور االول 67ر63 مطرة حسين علي عبدالعكيدي 25
 ولالدور اال 67ر02 بسمة ناطق شريف رشيد شالل  26
 الدور االول 67ر01 رضاب عبدالسالم مصطفى محمود 27
 الدور االول 66ر43 هديل محمد رشيد حسن اغوان 28
 الدور االول 65ر97 ايمان يحيى شفيق محمد 29
 الدور االول 65ر36 )ع(المكي بن صالح حامدى 30
 الدور االول 65ر21 هديل عبدالحليم داؤد شريف البكر  31
 الدور االول 64ر88 سعيد سالم الجبوري اياد محمد  32
 الدور االول 64ر77 فؤاد محمد حسين الجبوري  33
 الدور االول 63ر63 محمد خلف دهام عكلة الجبوري 34
 الدور االول 62ر61 خشمان نايف غرو حسين   35
 الدور االول 62ر41 جاسم فرهود جلود خلف الرآابي  36
 الدور االول 62ر00 خالدة مشرف محمد البلو 37
 الدور االول 61ر00 احسان طه محمد امين درويش  38

 

 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                               1995/1996: سنة التخرج 

  
                                                                             1996/6/29/424    :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور االول 72ر276 بشار اسماعيل ابراهيم حيدر  1
 الدور االول 71ر973 مريم عبداهللا عبدالكريم حسن  2
 الدور االول 70ر053 انهاء الياس يوسف سمعان  3
 الدور االول 69ر483 سهى محمد سليم طاهر خليفة  4
 الدور االول 68ر295 لجين يوسف ذنون يونس  5
 الدور االول 68ر177 بشرى عبد إسماعيل خليل  6
 الدور االول 67ر635 ضرغام احمد عبداهللا مصطفى  7
 الدور االول 67ر022 نجاح يوحانا يعقوب سلمان  8
 الدور االول 66ر280 ما يوسف ماموآاسناريا تو 9



 الدور االول 66ر064 )معلمة مجازة(عدوية وعد محمد محمود  10
 الدور االول 66ر006 ازهار محمد اسماعيل السماك 11
 الدور االول 64ر900 حنان محمد علي حبيب الطائي 12
 الدور االول 63ر396 هديل سعيد محمد عبدالرحيم 13
 الدور االول 63ر135 آكي ذآرى سالم بحو  14
 الدور االول 63ر068 احباب الزم مهران البدوى  15
 الدور االول 62ر484 علي احمد علي جاموس  16
 الدور االول 61ر122 نسرين حميد حسن عبداهللا  17
 الدور االول 60ر538 آرم جورج حنا رونائيل  18
 الدور االول 60ر029 نيان ابراهيم سعيد محمد 19
 الدور االول 59ر696 زينة عبدالهادي عبدالقادر سليمان  20
 الدور االول 59ر314 نغم نبيل بشير خليل الهاشمي  21
 الدور االول 58ر722 اسراء حسين تقى هزاع البياتي 22
 الدور االول 58ر432 ثائرة بهنام بطرس ال للو 23
 الدور االول 58ر382 غفران عادل امين محمد الكواز 24
 الدور االول 56ر379 خالد عبدالمسيح خليل حنا آورآيس  25
 الدور االول 54ر397 لؤي صبري شعيا آورآيس  26

 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                               1995/1996: سنة التخرج 

  
                                                                             1996/6/29/424    :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور االول 81ر65 ياسر محفوظ حامد الدليمي  1
 الدور االول 78ر96 سردار سليم صالح جاسم  2
 الدور االول 77ر33 )معلمة (ى سعد الدين محمد من 3
 الدور االول 76ر65 )معلم(مجيد حنا شعيا ميخا  4
 الدور االول 75ر71 )معلمة(اروى احسان خليل ابراهيم  5
 الدور االول 75ر03 عدوية زآي نجم عبو الطائي  6
 الدور االول 72ر82 ساالر سليم صالح جاسم  7
 الدور االول 72ر25 مها احمد سعيد احمد 8
 الدور االول 70ر20 ياسر عبدالجبار مطلك 9
 الدور االول 69ر49 لمياء عزيز آوروآرتيو 10
 الدور االول 67ر87 نادية سالم اسماعيل  11
 الدور االول 66ر93 حنان عودة علي حان 12
 الدور االول 66ر43 خالد مشعل سلطان زيدان  13
 الدور االول 66ر00 لطيفة ذنون محمد احمد  14
 الدور االول 63ر83 يوسف شكور عزت عباس  15
 الدور االول 63ر00 عبداهللا مجذاب حمود عبداهللا  16



 الدور االول 61ر77 جمعة عبدالهادى حاجي احمد  17
 الدور االول 60ر75 هيرو عبدالعزيز محمد حسين  18
 الدور االول 60ر09 بكر محمد ابراهيم معروف  19
 الدور االول 59ر48 حمد فارس عبدالوهاب م 20
 الدور االول 58ر69 اسماء فتحي جرجيس السلطان  21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                               1995/1996: سنة التخرج 

  
                                                                10/10/1996  والمورخ 956   :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور الثاني 63ر5184 رواء شكري محمود النعيمى 1
 ر الثانيالدو 60ر70325 فضل عيسى خضر خلف 2
 الدور الثاني 59ر94014 عمار ناظم محمد صالح  3
 الدور الثاني 59ر82353 شيرزاد رشيد نوري حسن   4
 الدور الثاني 59ر71223 دلشاد حسن اليأس 5
 الدور الثاني 59ر45539 دلشاد عمر محمد سعيد 6
 الدور الثاني 59ر21374 فادي خليل بشير عبداالحد 7
 الدور الثاني 59ر06731 عبدمنى جالل حمدون  8
 الدور الثاني 58ر29405 صايب حسين عليوى ابراهيم 9
 الدور الثاني 57ر8911 اديب يوسف حسن قاسم  10
 الدور الثاني 56ر89327 عدى حاتم حسن علي  11
 الدور الثاني 56ر37751 حيدر طالب آيطان  12
 الدور الثاني 54ر5917 محمد حميد محسن  13
 الدور الثاني 53ر93862  جورج بولصرياض 14
 الدور الثاني 53ر29049 قيس سالم مصطفى صالح 15
 الدور الثاني 53ر34569 نصر الدين محي ياسين  16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                               1995/1996: سنة التخرج 

  
                                                                10/10/1996  مورخوال 956   :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور الثاني 60ر37605 بكر صديق محمد حميد الطائي 1
 الدور الثاني 55ر47707 ان ميخائيل اسطيفوسفي 2

 

 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                               1995/1996: سنة التخرج 

  
                                                                10/10/1996  والمورخ 956   :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور الثاني 67ر9220 بشرى محمد مضراب حسن  1
 الدور الثاني 59ر6996 حسن علي مراد حسن  2
 الدور الثاني 56ر5293 منهل عواد حمد حسن الخفاجي  3
 الدور الثاني 53ر4498 معن صديق بشير  4
 الدور الثاني 53ر4085 فيان عبداهللا عوديش  5

 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                               1995/1996: سنة التخرج 

  
                                                                10/10/1996  والمورخ 956   :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور الثاني 61ر0592 ايمان صالح حسين عبداللطيف  1
 ثانيالدور ال 58ر6902 بسام غانم محمد شهاب  2
 الدور الثاني 58ر5473 ياسين علي امين غفور  3
 الدور الثاني 57ر7523 فيحاء سمعان حنا بتق 4
 الدور الثاني 56ر1239 عمار سالم محمد المشهداني  5
 الدور الثاني 54ر6988 نيكار عسكر محمد مراد 6
 الدور الثاني 54ر2878 علي غرآان فضالة دنيق  7



 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                               1995/1996: سنة التخرج 

  
                                                                10/10/1996  والمورخ 956   :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور الثاني 68ر66 باسمة محمود احمد محمد 1
 الدور الثاني 64ر86 يوآسيل قاسم خورشيد رضا  2
 الدور الثاني 62ر81 ربيع عبيد صالح الجبوري  3
 الدور الثاني 62ر23 منى نور الدين شاآر عمر  4
 الدور الثاني 62ر19 عويد تاميم قاسم طاهر  5
 الدور الثاني 62ر17 علي اصغر جاسم محمد 6
 الدور الثاني 61ر53 روميل زيا رشو 7
 الدور الثاني 61ر19 مزهر عبيد حمد مطر  8
 الدور الثاني 60ر44 تحرير صبري موحي جعفر  9
 الدور الثاني 59ر91 حسين خضر محمود احمد  10
 الدور الثاني 59ر43 يق هيرو صالح عبداهللا توف 11
 الدور الثاني 59ر40 لمياء حسين عزيز  12
 الدور الثاني 59ر32 حيدر شاآر حسن حسين  13

 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                               1995/1996: سنة التخرج 

  
                                                                10/10/1996  والمورخ 956   :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور الثاني 62ر027 ناصر سيد عبود فرى الدلفي  1
 الدور الثاني 61ر306 يدآامران حسين احمد سع 2
 الدور الثاني 60ر316 اسماعيل يونس حمو السليمان  3
 الدور الثاني 59ر4797 وليد حسن علي غربي اللهبيي  4
 الدور الثاني 57ر4168 ضمياء عبد سلمان السمندرى  5

 

 

 

 



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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                               1995/1996: سنة التخرج 

  
                                                                10/10/1996  والمورخ 956   :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

  منهالدور الذي خترج املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور الثاني 71ر11 ايمن يوسف محمد نجم  1
 الدور الثاني 61ر60 الهام حسن حميد 2
 الدور الثاني 61ر56 نادية يعرب جاسم محمد حنتوش 3
 الدور الثاني 60ر50 منى مسعود محمد علي العمرى 4
 الدور الثاني 59ر64 ابتسام ابراهيم محمد يوسف 5
 الدور الثاني 58ر70 احمد محمد يحيى داؤد 6
 الدور الثاني 58ر11 وجدان اسماعيل محمد سمو 7
 الدور الثاني 58ر01 ثامر حميد محسن سليمان الجبوري  8
 الدور الثاني 57ر57 سفين احمد آاآه احمد 9
 الدور الثاني 57ر50 ادريس حسين آريم حسين  10
 الدور الثاني 55ر94 حيدر محسن منهى جوعان  11
 الدور الثاني 55ر90 ى جوالن يوسف الرفاعي مهند هاد 12

 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                               1995/1996: سنة التخرج 

  
                                                                10/10/1996  والمورخ 956   :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور الثاني 61ر914 ياسر ابراهيم احمد صالح  1
 الدور الثاني 61ر383 نواف ابراهيم محمد علي الجبوري 2
 الدور الثاني 59ر478 نصير جبرائيل مروآي يوسف  3
 الدور الثاني 59ر125 اسراء غانم شهاب احمد الجبوري  4
 الدور الثاني 58ر552 محمود محمد مرادجوآوالميداني 5
 الدور الثاني 57ر903 ضاب طاهر شعبان النعيمي 6
 الدور الثاني 57ر292 افرام اسحق متي 7
 الدور الثاني 56ر769 حسين ابراهيم محمد عيسى  8
 الدور الثاني 56ر234 ازهار عايد طه العاني 9
 الدور الثاني 56ر054 عمار عبداهللا يحيى عزاوى  10
 الدور الثاني 54ر822 جنكيز صدر الدين تقي يوسف 11
 الدور الثاني 54ر651 ضحي عايد محمد سعيد الحامد  12
 الدور الثاني 54ر112 فاندة آره بيت آنجو آره بيت  13



    
العلوم التربوية والنفسية  :      القسم          آلية التربية     :    الكلية جامعة الموصل                        : الجامعة

  بكلوريوس:          الشهادة                                  صباحي                                   : الدراسة 
  

  :   اسم دورة التخرج                                                               1995/1996: سنة التخرج 
  

                                                                10/10/1996  والمورخ 956   :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

  الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور الثاني 58.73 ابراهيم علي سليم العيسى  1
 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                               1995/1996: سنة التخرج 

  
                                                                10/10/1996  والمورخ 956   :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

337  عبدالخالق ايوب معروف 1 62ر  الدور الثاني 
778 خالد محمد ياسين فارس 2 59ر  الدور الثاني  
444 آرم ابراهيم عبد الكريم ا 3 58ر  الدور الثاني 
422 عناد زيدان خلف صالح 4 58ر  الدور الثاني 
966 ليث محمد يحيى ابراهيم  5 57ر  الدور الثاني 
822 ضياء ابلحد رزوقي يعقوب 6 57ر  الدور الثاني 
631 وعد غانم نوري اسوفي 7 57ر  الدور الثاني 
167 محمد حسين ياسين نجم  8 57ر  ور الثانيالد 
542 سراب رمزي بكر 9 56ر  الدور الثاني 
243 )ع(طارق محمد محمود ابو حميد 10 56ر  الدور الثاني 
567 شمي جيجو حجي الياس 11 54ر  الدور الثاني 

 

 

 


