
 

 

 

 

 

 



 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                                1989/1990: سنة التخرج 

  
   هـ1410 الحجة ذي 5 المصادف 1990/6/28 في 3176  لمرقم :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

الدور الذي خترج  املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت
 منه

 ولالدور اال 81ر5831 مصعب صالح محمد  1

 الدور االول 79ر6512 جالل صليوا حنا  2

 الدور االول 78ر6970 الزم سالم داؤد  3

 الدور االول 74ر3953 مروان خزعل الياس  4

 الدور االول 71ر3024 نبيل سعيد شراد  5

 الدور االول 70ر5334 هادي قاسم محمد  6

 الدور االول 70ر0444 ماجد كاظم عبد الحمزة  7

 الدور االول 69ر9534 يد كريم بهجت حم 8

 الدور االول 69ر7906 منال احمد نوري  9

 الدور االول 69ر2887 محمد صالح غفور  10

 الدور االول 68ر1556 اندريوس توما صومو  11

 الدور االول 67ر0888 نعمة حافظ ثابت  12

 الدور االول 66ر0445 ثامر تقي يونس 13

 الدور االول 65ر7334 عبد الرحمن رسول مولود  14

 الدور االول 65ر12093 مالك ادريس ياسين  15

 الدور االول 65ر6667 عماد سعيد جرجيس  16

 الدور االول 65ر5121 جالل محمد امين احمد  17

 الدور االول 65ر3777 حسين علي احمد  18

 الدور االول 65ر3334 صبحي خليل جرجيس  19

 الدور االول 65ر3093 يوسف محمد حسن  20

 الدور االول 64ر0931 نوفل عبد اهللا خضر  21

 الدور االول 64ر0668 سهر فخري ذنون  22

 الدور االول 63ر8- ثائر محمد درويش  23

 الدور االول 63ر3334 جبار كمال حاجي  24

 الدور االول 63ر1162 محمد علي صالح 25

 الدور االول 63ر0698 نزار قادر محمد امين  26

 الدور االول 62ر8667 منتهى سوالقا رفو  27

 الدور االول 62ر8222 عبد العزيز محفوظ عزيز  28

 الدور االول 62ر7556 عبد الرحمن عبد الوهاب  29



 الدور االول 62ر6976 عمار عبد عبد اهللا  30

 الدور االول 62ر3778 ضياء يوسف حنا  31

 االولالدور  62ر1778 سبهان ابراهيم احمد  32

 الدور االول 61ر7442 سبهان ثامر محمود  33

 الدور االول 61ر5348 ازاد شكور صالح  34

 الدور االول 61ر0454 خليل ايشوع متي  35

 الدور االول 60ر8667 اياد مهدي عبد االمير  36

 الدور االول 60ر5116 ئاوات هوكر محمود  37

 الدور االول 60ر3023 ثائر علي عطو  38

 الدور االول 60ر- محمد جاسم فتحي  39

 الدور االول 59ر8837 فارس فتحي حمد  40

 الدور االول 59ر8372 ميمون غازي عزيز  41

 الدور االول 59ر7442 عاصفة محمد ناظم جرجيس  42

 الدور االول 59ر6889 احمد سعيد صالح  43

 الدور االول 59ر3488 عباس حسن عباس  44

 الدور االول 59ر2696 ي حازم محي عل 45

 الدور االول 59ر0931 نجالء طارق محمد علي  46

 الدور االول 58ر7323 بشار مظفر نذير  47

 الدور االول 58ر1396 ستار عمر عبد اهللا  48

 الدور االول 57ر0698 اسراء نور الدين عزت  49

 الدور االول 56ر6047 سامعة حسين علي  50

 الدور االول 56ر5117 محسن محمد مصطفى  51

 الدور االول 56ر0667 حسين حميد صكر  52

 الدور االول 55ر9535 خالد حميد احمد  53

 الدور االول 55ر0233 ئاسو حمه امين قادر  54

 الدور االول 53ر8837 غازي صالح امين 55
 

 

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

  
  :التخرج    اسم دورة                                                                1989/1990: سنة التخرج 

  
   هـ1410 الحجة ذي 5 المصادف 1990/6/28 في 3176  لمرقم :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 ت
 املعدل  اسم الطالب الرباعي 

الدور الذي 
 تخرج منه

 الدور االول 84ر7857 احسان فرج هرمز  1
 الدور االول 83 سفانة انس عون  2



 ولالدور اال 79ر7857 شيرين محمد نوري احمد  3
 الدور االول 77ر4047 مناهل داود الياس  4
 الدور االول 76ر7142 احسان محمد عبد اهللا  5
 الدور االول 76ر5 محمد حسن ذنون  6
 الدور االول 75ر2619 مشير سعيد شيخه  7
 الدور االول 73ر7857 زيد حكمت عزيز  8
 الدور االول 73ر4761 فاتن فتحي شهاب  9
 الدور االول 73ر1666  خليل محمد ابراهيم 10
 الدور االول 73ر0476 ايوب رشيد عبد اهللا  11
 الدور االول 71ر8233 عبد الرحمن صديق عزيز  12
 الدور االول 71ر6904 جالل سلطان حسن  13
 الدور االول 71ر4523 عباس غازي عباس  14
 الدور االول 70ر3333 فاطمة محمد اسماعيل  15
 الدور االول 70ر238 حمد رمزي جميل ا 16
 الدور االول 70ر1428 نوال جميل زيا 17
 الدور االول 69ر1666 سناء حسين احمد  18
 الدور االول 67ر8636 فارس ميخائيل بهنام  19
 الدور االول 67ر7142 فاطمة تيك حميد  20
 الدور االول 66ر8571 خليل ابراهيم محمد 21
 الدور االول 66ر5714 منذر عبد الرحمن مصطفى  22
 الدور االول 66ر5476 شيالن عمر كريم  23
 الدور االول 65ر0476 امل عوديشو شيمو 24
 الدور االول 64ر619 عامر مزهر كريم  25
 الدور االول 64ر3809 فواد كاظم صحن  26
 الدور االول 64ر3333 ايمان علي عبود  27
 الدور االول 63ر9047 جمال صالح جاسم  28
 الدور االول 63ر5238 هكشه جوقي خضر  29
 الدور االول 62ر1666 سالم ابراهيم محمد 30
 الدور االول 61ر1428 اسماعيل سعيد اسماعيل  31
 الدور االول 61ر0476 ابو زيد قادر مولود  32
 الدور االول 60ر159 فوزية يونس عيدان  33
 الدور االول 59ر4761 احمد محمد مجيد 34
 الدور االول 58ر4047 حسين نعيم عبد  35
 الدور االول 55ر4318 فارس يوحنا يعقوب  36
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   هـ1410 الحجة ذي 5 المصادف 1990/6/28 في 3176  لمرقم :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 ت
 املعدل  طالب الرباعي اسم ال

الدور الذي 
 تخرج منه

 الدور االول 83ر7142 حسين جعفر علي  1
 الدور االول 73ر7857 منهل ابلحد عيسى  2
 الدور االول 67ر738 مهدي زين العابدين مهدي  3
 الدور االول 66ر4047 فراس محمد نجيب جميل  4
 الدور االول 64ر6666 حسن انور صمد  5
 الدور االول 64ر5238 زم جبوري محمد ال 6
 الدور االول 63ر9761 صالح بشاره واده  7
 الدور االول 63 عبدين صدر الدين فتاح  8
 الدور االول 62ر8333 اخالص صدر الدين داود  9
 الدور االول 62ر619 ناصر عالوة محيسن  10
 الدور االول 62ر0476 ايهم محمود حسين  11
 الدور االول 61ر2142  صالح سفر عبد الرحمن 12
 الدور االول 60ر8809 هالة هشام نصرت  13
 الدور االول 60ر1666 كامران نصر اهللا محمد  14
 الدور االول 58ر7619 محي الدين كريم محمد  15
 الدور االول 58ر6428 عماد الدين داود محمد  16
 الدور االول 58ر4772 عقيل نور سوادي  17
 الدور االول 58ر4047 د مولودمحمد سعي 18

 

 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                                1989/1990: ة التخرج سن
  

   هـ1410 الحجة ذي 5 المصادف 1990/6/28 في 3176  لمرقم :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 
 ت

 املعدل  اسم الطالب الرباعي 
الدور الذي 
 تخرج منه

 الدور االول 79ر651 د توانا عثمان محم 1
 الدور االول 78ر674 ادريس محمد صالح  2
 الدور االول 78ر395 ريم صبحي حمدي  3



 الدور االول 75ر488 مطيع عبيد عبد اهللا  4
 الدور االول 75ر070 زهير رسول محمد  5
 الدور االول 74ر867 بسام بهنام توما  6
 الدور االول 73ر755 غانم جاسم قاسم  7
 الدور االول 73ر721 وسن ماهر عبد الواحد  8
 الدور االول 73ر512 شيرزاد عزيز مصطفى  9
 الدور االول 72ر333 باسم جاسم عرب  10
 الدور االول 71ر837 اسراء مجيد محمد سليم  11
 الدور االول 71ر279 مضر بشير بهنام  12
 الدور االول 70ر700 حسن جابر سحاب  13
 الدور االول 70ر023  محمد علي حيدر ناصر 14
 الدور االول 69ر930 زينة جورج عبد االحد  15
 الدور االول 68ر953 علي عبد الكاظم غازي  16
 الدور االول 68ر674 والء عبد يونس  17
 الدور االول 68ر279 سالم هادي مطلب  18
 الدور االول 67ر744 اهداء عبد الكريم احمد  19
 الدور االول 67ر744 مد ياسين طه مح 20
 الدور االول 67ر256 قيس عبد العظيم مروة  21
 الدور االول 67ر163 هناء خليل حسن  22
 الدور االول 65ر791 ابراهيم عبد الرحمن نجم الدين  23
 الدور االول 65ر465 رياض حسن خالد  24
 الدور االول 65ر395 ادمون يوسف انويا  25
 الدور االول 65ر140 خالدة عمر حميد  26
 الدور االول 65ر116 سهى عبد االحد يوسف  27
 الدور االول 64ر911 حيدر كاظم حمزة  28
 الدور االول 64ر844 احمد حمزة عنير  29
 الدور االول 64ر698 روباك بالل محمد علي  30
 الدور االول 64ر667 خالدة خلف مطلوب  31
 ر االولالدو 64ر558 كريم نعيم كريم  32
 الدور االول 64ر512 عبد اهللا ذائب جابر  33
 الدور االول 64ر512 مصطفى محمد حسين  34
 الدور االول 64ر395 رقية محي الدين معروف  35
 الدور االول 64ر349 سعد عبد ملكي  36
 الدور االول 64ر209 فيصل مدلول حمدان  37
 ولالدور اال 64ر000 ايمان عبد االحد داود  38
 الدور االول 63ر976 خالدة يوسف امين  39
 الدور االول 63ر651 اسماعيل خليل اسماعيل  40
 الدور االول 63ر644 محمد محمود محسن  41



 الدور االول 63ر465 فريد حميد عطش 42
 الدور االول 63ر395 عثمان حسين كريم  43
 الدور االول 63ر133 رضا عباس رضا  44
 الدور االول 63ر022 لوهاب ذنون هناء عبد ا 45
 الدور االول 62ر907 جوانة عبد الحميد احمد  46
 الدور االول 62ر883 عالء حازم جار اهللا  47
 الدور االول 62ر800 محمد حميد حسن  48
 الدور االول 62ر711 احمد سيف الدين محمد  49
 الدور االول 62ر622 قصي عوني وهدان  50
 الدور االول 62ر517  علي روناك رمضان 51
 الدور االول 62ر209 ياس خضير عباس  52
 الدور االول 62ر163 نور الدين عطا اهللا عبد اهللا  53
 الدور االول 62ر156 بسمة غازي محمد  54
 الدور االول 62ر093 احمد حسن احمد  55
 الدور االول 62ر067 حيدر حسن عبد اهللا  56
 الدور االول 61ر744 يحيى محمد اسماعيل  57
 الدور االول 61ر535 عدنان عبد القادر قاسم  58
 الدور االول 61ر209 حسون احسان علي  59
 الدور االول 61ر186 تحسين حسن زيدان  60
 الدور االول 61ر156 وجدان عبد المحسن نايف  61
 الدور االول 61ر116 خليل جنديل حجي  62
 الدور االول 61ر047 خليل عباس جاسم  63
 الدور االول 61ر022 حيدر حاتم عبود  64
 الدور االول 60ر811 برشنك بشير عبداهللا 65
 الدور االول 60ر651 احمد محمد حسن  66
 الدور االول 60ر558 ابراهيم ابا بكر ياسين  67
 الدور االول 60ر400 ايال نجاة قادر فتح اهللا  68
 الدور االول 60ر400 سعدية خلف عبد اهللا  69
 الدور االول 60ر302 شورش محمود رحيم 70
 الدور االول 60ر2556 جنار طاهر محمود  71
 الدور االول 60ر067 عثمان عادي حنش  72
 الدور االول 60ر000 ريزان اسماعيل عمر 73
 الدور االول 59ر512 ابراهيم اسماعيل احمد  74
 الدور االول 59ر378 ميسر ذنون يونس  75
 الدور االول 59ر302 زينب هادي عبود  76
 الدور االول 59ر279 جاسم سوادي جاسم  77
 الدور االول 59ر256 نبيل عبد اهللا جميل  78
 الدور االول 59ر209 فوزي احمد عبد  79



 الدور االول 59ر140 ريان عبد الرحمن عبد  80
 الدور االول 59ر140 علي اسماعيل احمد  81
 الدور االول 59ر022 رحمن عبد نجم عبد ال 82
 الدور االول 58ر933 زينب علي ياسين 83
 الدور االول 58ر911 والء حمودي عبد اهللا  84
 الدور االول 58ر674 حيدر جعفر محمد شفيع 85
 الدور االول 58ر644 تماضر معد سليمان  86
 الدور االول 58ر605 دلسشاد عبد اهللا عوديش  87
 الدور االول 58ر356 ن حومد رياض حس 88
 الدور االول 58ر333 شيرين شفيق صابر 89
 الدور االول 58ر163 سهام يوسف يونان  90
 الدور االول 58ر162 علي محمد سعود  91
 الدور االول 58ر156 غسان سالم حسين  92
 الدور االول 57ر911 انوش ارشاك كيورك  93
 الدور االول 57ر465 رائد عبد المجيد فتوحي  94
 الدور االول 57ر326 سعيد مجيد كريم  95
 الدور االول 56ر778 اسماعيل عبد السالم عبدالمجيد 96
 الدور االول 56ر571 صباح زغير كدر 97
 الدور االول 55ر698 اسمامة يونس سبع 98
 الدور االول  54ر674 رواء محمد عبد اهللا  99

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                                1989/1990: سنة التخرج 
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 ت
 املعدل  اسم الطالب الرباعي 

الدور الذي 
 تخرج منه

 الدور االول 76ر9333 سهام جميل عبو  1
 االولالدور  74ر7333 اسراء عبد القادر حامد  2
 الدور االول 74ر3191 وعد اهللا ذائب جابر  3
 الدور االول 73ر6250 عبد الجليل حسن محمد  4
 الدور االول 71ر8000 بريفان محمد طاهر  5
 الدور االول 71ر1111 خناف درويش احمد  6
 الدور االول 70ر1333 ورقاء صديق محمد  7
 الدور االول 70ر1333 زهور فاضل حسين  8
 الدور االول 69ر2821 مهمد بيسو بكر  9
 الدور االول 68ر8000 عبد اهللا حسين جاسم  10
 الدور االول 68ر4000 حنان هويدي علوان  11



 الدور االول 68ر0889 علي صابر عذيب  12
 الدور االول 67ر8222 ميسون ابلحد افرام  13
 الدور االول 67ر7800 محمد سطوان سكران  14
 الدور االول 67ر6444 ين جمعة خليل حس 15
 الدور االول 67ر6000 محمد حامد عبد القادر  16
 الدور االول 67ر3000 علي عبد اهللا علي  17
 الدور االول 67ر1000 يوسف حسن علي  18
 الدور االول 66ر8600 حيدر ابراهيم حميد  19
 الدور االول 66ر6667 باسمة نجم عبد اهللا  20
 الدور االول 66ر600 سعدون حنان صديق  21
 الدور االول 66ر5556 شفان شكري عبد اهللا  22
 الدور االول 66ر2500 رحيم طعمة جابر  23
 الدور االول 65ر7600 طالل شاكر محمود  24
 الدور االول 65ر708 محمد خضر عبد الرحمن  25
 الدور االول 65ر3778 خالد عبد الزهرة اسد 26
 الدور االول 65ر2800 ل محمد خطاب غزا 27
 الدور االول 65ر2667 عصمت بني مام بني  28
 الدور االول 64ر9167 ابراهيم صالح درويش  29
 الدور االول 64ر7800 عبد اهللا محمد احمد  30
 الدور االول 64ر1250 علي عبد عويد 31
 الدور االول 63ر9800 سعد حامد دبعون  32
 الدور االول 63ر6800 ازاد محمد علي  33
 الدور االول 63ر6667 غروب علي خضير  34
 الدور االول 63ر4667 هوري محمد عبيد  35
 الدور االول 62ر9778 علي محمد امين علي  36
 الدور االول 62ر9556 كريم صادق حسن  37
 الدور االول 62ر8222 خليل احمد عزيز  38
 الدور االول 62ر7111 نورهان عادل جهاد  39
 الدور االول 62ر6667 شيماء خليل خضر  40
 الدور االول 62ر3800 ياسر محمد صالح حمدون  41
 الدور االول 62ر3600 برئ عبد اهللا حمد  42
 الدور االول 61ر9000 كافية محيد الدين قادر 43
 الدور االول 61ر8000 جنان حسن حمزة  44
 الدور االول 61ر6889 مها غني صبري  45
 الدور االول 61ر5200 اطمة عبد الحسين مجيدف 46
 الدور االول 61ر3778 نادر ناصر صادق  47
 الدور االول 61ر2553 هيام حسن يوسف  48
 الدور االول 61ر1667 عزيز  خلف اسمود  49



 الدور االول 61ر1400 محمد حميد حسن  50
 الدور االول 61ر0400 خلف احمد يوسف  51
 الدور االول 61ر0213 راها اخالص يوسف او 52
 الدور االول 60ر9600 سالم مهدي صالح  53
 الدور االول  60ر8444 مجيد بني حمد امين  54
 الدور االول 60ر7917 سمير منعم ياسين  55
 الدور االول 60ر7556 ضياء سامي سلمان  56
 الدور االول 60ر6222 صفاء حاتم مطرود 57
 الدور االول 60ر500  عبد القادر دحام جرذي 58
 الدور االول 60ر4222 محمد حسين داخل  59
 الدور االول 60ر3556 عبد الرحمن عبد االمير شايع  60
 الدور االول 60ر2222 كشاو عبد القادر حمه 61
 الدور االول 60ر1778 مؤيد صالل ناصر 62
 الدور االول 59ر9200 زينب رمضان جعفر  63
 الدور االول 59ر6667 فالح جبار كاظم 64
 الدور االول 59ر6042 نعيم حسان نعمة  65
 الدور االول 58ر7111 خالد يونس ضاحي  66
 الدور االول 58ر7111 نوال صبري نعمة  67
 الدور االول 58ر5111 علي عبد الكريم علي  68
 الدور االول 58ر4000 فاطمة حسون علي  69
 الدور االول 58ر3111 عباس حمه شوكر عزيز  70
 الدور االول 58ر1489 حسين حاتم جاسم  71
 الدور االول 58ر0889 عبد الخالق علي حسن  72
 الدور االول 58ر0889 حنان هادي ناجي  73
 الدور االول 57ر6667 ايمان خالد عبد اهللا  74
 الدور االول 57ر6042 فرج فاضل علوش  75
  االولالدور 57ر2889 ديار احمد عبد اهللا 76
 الدور االول 57ر2000 سازكار صالح حميد  77
 الدور االول 57ر0889 محمد مهاوي حمود  78
 الدور االول 56ر3111 ايمان هندول جبار  79
 الدور االول 55ر8667 حامد عواد محمد  80
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 املعدل  اسم الطالب الرباعي 
الدور الذي 
 تخرج منه



 الدور االول 86ر08 ندى يونس عبد الرحمن  1
 الدور االول 84ر16 اميمة اكرم قاسم  2
 الدور االول 80ر57 رواء فتحي سلطان 3
 الدور االول 76ر97 د بشار سالم احم 4
 الدور االول 76ر85 ايمان فاضل محمد  5
 الدور االول 76ر42 غادة عبد االله مرعي  6
 الدور االول 75ر95 حسن كامل صالح  7
 الدور االول 75ر48 سحر سالم امين  8
 الدور االول 74ر97 غسان عبد الجبار خضر  9
 الدور االول 74ر69 ثانية يوسف جاسم  10
 الدور االول 72ر95 بيداء طارق محمد علي  11
 الدور االول 72ر73 زحل سعيد عبيد  12
 الدور االول 72ر42 فائزة جاسم محمد  13
 الدور االول 72ر34 شذى حازم محمد  14
 الدور االول 71ر81 حسن خورشيد رحيم  15
 الدور االول 71ر79 نجالء حسين احمد  16
 الدور االول 71ر79 نرجس غالي الياس  17
 الدور االول 71ر67 نهلة جاسم محمد  18
 الدور االول 71ر55 سوزان طارق يحيى  19
 الدور االول 70ر53 محمد طه قاسم  20
 الدور االول 70ر04 اديبة احمد محمد  21
 الدور االول 69ر95 التفات محمد كاظم  22
 الدور االول 69ر78 حسان ابراهيم اسماعيل  23
 الدور االول 69ر63 يمن كمال عمر ج 24
 الدور االول 69ر63 سنان حازم محمد  25
 الدور االول 69ر59 جتو احمد باسن 26
 الدور االول 69ر48 حنان ناظم عبد اله  27
 الدور االول 69ر- نهلة محمد احمد  28
 الدور االول 68ر97 سعاد شاكر محمد  29
 االولالدور  68ر44 ميسلون عزيز جاسم  30
 الدور االول 68ر42 فاطمة سحاب حمد  31
 الدور االول 68ر38 نجاة ناجي هادي  32
 الدور االول 68ر38 وسناء موسى جمالي 33
 الدور االول 68ر30 وليد يحيى احمد  34
 الدور االول 68ر20 ايمان عبد الرزاق نايف 35
 الدور االول 68ر20 مفيدة ناصر حسن  36
 الدور االول 68ر20 علي محمود مجيد  37
 الدور االول 68ر10 اخالص سعيد حنا  38



 الدور االول 68ر04 اطالل خزعل مال اهللا 39
 الدور االول 67ر79 بتول احمد عزيز  40
 الدور االول 67ر73 نادية عبد العزيز 41
 الدور االول 67ر40 سعد زعلول محمد 42
  االولالدور 67ر30 شه وبو عبد الكريم محمد  43
 الدور االول 67ر28 نزهت عبيد عمران  44
 الدور االول 67ر16 مي ابراهيم عبد الجواد  45
 الدور االول 67ر14 عباس علوان عبد الهادي  46
 الدور االول 67ر12 حميدي علي صادق  47
 الدور االول 66ر89 نجم جميل صالح  48
 الدور االول 66ر65 سميرة يونس نايف  49
 الدور االول 66ر59 مد سعدي ميرخان مح 50
 الدور االول 66ر53 شيرين عبد الرحمن 51
 الدور االول 66ر28 علي عبد القادر عبود 52
 الدور االول 66ر12 جايد عكلة شهاب  53
 الدور االول 66ر04 عامر حسين علي  54
 الدور االول 65ر85 محمد جاسم محمد  55
 ر االولالدو 65ر85 هناء خضر اسحق 56
 الدور االول 65ر85 خالد احمد عبد اهللا  57
 الدور االول 65ر34 رعد بنيان يحيى  58
 الدور االول 65ر34 غسان امان اهللا عزيز  59
 الدور االول 65ر32 فائزة عبد اهللا جراد  60
 الدور االول 65ر32 ندى هاشم محمد  61
 الدور االول 64ر95 جالوى عبد السادة  62
 الدور االول 64ر81 وال عمر محمود ن 63
 الدور االول 64ر71 نداء كاظم جواد  64
 الدور االول 63ر87 رواء محمد حسين  65
 الدور االول 63ر85 علي محمد شريف 66
 الدور االول 63ر59 احسان  محي فليح 67
 الدور االول 63ر55 امل محمد يعقوب  68
 ولالدور اال 63ر53 ازهار خليل حسين  69
 الدور االول 63ر42 جنان محمد جاسم  70
 الدور االول 63ر34 ازور عبد اهللا شريف  71
 الدور االول 62ر59 علي سعيد جاسم  72
 الدور االول 62ر48 الهام محمد علي  73
 الدور االول 62ر30 ابراهيم مصطفى فرج  74
 الدور االول 62ر30 يوسف عكاب حسن  75
 الدور االول 62ر16 اطلس عثمان عمر  76



 الدور االول 62ر02 نجدت صديق حسن  77
 الدور االول 62ر00 وفاء عبد القادر محمد  78
 الدور االول 61ر73 صالح الياس خضر  79
 الدور االول 61ر44 خولة محمود يونس  80
 الدور االول 61ر20 حسن صالح حسين  81
 ولالدور اال 60ر69 محمود عبد الواحد عباس  82
 الدور االول 60ر34 وفاء حسين جنام  83
 الدور االول 59ر77 زكريا خضر ابراهيم  84
 الدور االول 59ر59 احالم عارف موسى  85
 الدور االول 59ر42 لطيف صالح عطية  86
 الدور االول 58ر30 صباح خلف عواد  87
 الدور االول 56ر95 شرمين غريب عبد القادر  88
 الدور االول 56ر59 ونس ناطق ذنون ي 89
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 املعدل  اسم الطالب الرباعي 

الدور الذي 
 تخرج منه

 الدور االول 84ر3725 رشيد برو رشو 1
 الدور االول 79ر9019 عبد الرزاق حمزة حسن 2
 الدور االول 74ر9607 فينوس يوسف ايشا  3
 الدور االول 73ر4605 رفيق اسماعيل سعيد  4
 الدور االول 73ر1176 ايمان سالم مصطفى 5
 الدور االول 70ر9803 زيان عثمان عبد اهللا 6
 لالدور االو 70ر5098 حاتم جبار خلف  7
 الدور االول 69ر2156 ياسر زامل هايس  8
 الدور االول 68ر5098 غادة عبد الرزاق احمد  9
 الدور االول 67ر8039 لوسي قحطان محمد  10
 الدور االول 67ر7058 عمر اسكندر عمر  11
 الدور االول 67ر5882 عبد الباسط امين بدر 12
 الدور االول 67ر0696 احمد عبد الرحمن فليح 13
 الدور االول 66ر1607 سعد جبار فياض  14
 الدور االول 66ر9411 انتصار فالح عثمان  15
 الدور االول 66ر8627 خالدة عبد القادر  16
 الدور االول 66ر6666 بشرى طاهر احمد  17
 الدور االول 66ر5490 رفاء هزاع اسماعيل  18



 الدور االول 66ر3913 ازاد جرجيس صالح  19
 الدور االول 66ر2352 ن جاسم جمادي عدنا 20
 الدور االول 66ر2156 وفاء عبد الكاظم شكير 21
 الدور االول 66ر1960 خضير خليف علي  22
 الدور االول 66ر1568 طارق محمد مراد  23
 الدور االول 66ر1176 غانم حسين محمد  24
 الدور االول 65ر6607 عزيزة قرطاس علي  25
 الدور االول 65ر7657 مجيد احمد عنايات عبد ال 26
 الدور االول 65ر3233 عباس كزار يوسف  27
 الدور االول 65ر0392 يوسف محمد كريم  28
 الدور االول 64ر9019 اخالص فاضل حسن  29
 الدور االول 64ر7346 عباس نعمة داؤد   30
 الدور االول 64ر4313 ليلى قاسم جاسم  31
 الدور االول 64ر4313 هيفاء رشيد مهدي  32
 الدور االول 64ر4117 دلشاد مصطفى عباس  33
 الدور االول 64ر3137 حسن هاشم علي 34
 الدور االول 64ر2549 عباس حسين علي 35
 الدور االول 64ر2156 ندوى احمد صالح  36
 الدور االول 63ر7450 ناصر حسن فلبح  37
 الدور االول 63ر6666 عادل عذاب فرج  38
 الدور االول 63ر4313 خلف محمد حسين  39
 الدور االول 63ر3725 نوزاد نجم الدين فرج  40
 الدور االول 63ر2549 جبار اسماعيل مولود  41
 الدور االول 63ر0000 محمد عبد اهللا ظاهر 42
 الدور االول 62ر9019 كريم حسين عباس  43
 الدور االول 62ر6470 حمزة عبيد صالح  44
 الدور االول 62ر5882 مزعل جهاد هناء  45
 الدور االول 62ر5098 سعد فالح جاسم  46
 الدور االول 61ر7254 سميرة محمد صدق يعقوب  47
 الدور االول 61ر6407 رواء نافع سوني  48
 الدور االول 61ر4901 ذكرى خيون جواد  49
 الدور االول 61ر3333 كفاح شعيب جاسم  50
 الدور االول 61ر0392 حميد صالح سلمان  51
 الدور االول 61ر0196 ايمان نعيم اسرائيل  52
 الدور االول 61ر0196 شموئيل اوشانا شابة  53
 الدور االول 60ر9019 قاسم عليوي سليمان 54
 الدور االول 60ر3725 احمد عالوي عيسى 55
 الدور االول 60ر3260 سمير عبد اهللا  56



 الدور االول 60ر2352 هنريتا يواسا تومي  57
 الدور االول 60ر2156 صالح الدين عبد الجبار  58
 الدور االول 59ر6666 عطية علوش سليمان  59
 الدور االول 59ر5882 لقاء جعفر محمد  60
 الدور االول 59ر0392 حسين رمضان شكر  61
 الدور االول 58ر9411 سالم خلف عواد  62
 ور االولالد 58ر6274 نينيا عمر محمد  63
 الدور االول 57ر8431 حسين صالح ابراهيم  64
 الدور االول 57ر7647 ضمياء حسيب جاسم  65
 الدور االول 57ر4489 قيس نصيف جاسم  66
 الدور االول 56ر9411 نسرين مفيد عارف  67
 الدور االول 56ر2352 سه يران بابكر مصطفى  68

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                                1989/1990: سنة التخرج 

  
   هـ1410 الحجة ذي 5 المصادف 1990/6/28 في 3176  لمرقم :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 ت
 املعدل  اسم الطالب الرباعي 

الدور الذي 
 تخرج منه

 الدور االول 88ر22 مشحن مردان مظلوم  1
 الدور االول 79ر73 سليمان علي شهاب  2
 الدور االول 77ر55 بد اليمه سعد زغير ع 3
 الدور االول 76ر22 امير عبد اهللا حسن   4
 الدور االول 74ر49 منى عبد الكريم  محمود  5
 الدور االول 74ر47 جليل موسى حسن  6
 الدور االول 74ر02 علي عبد االمير كاظم  7
 الدور االول 73ر71 مظاهر علي يسر  8
 الدور االول 72ر39 صبيح محمد حسن  9
 الدور االول 71ر96 هناء عثمان نايف  10
 الدور االول 71ر10 رائد عبد االمير ناجي  11
 الدور االول 70ر88 محمد حاجم ابراهيم  12
 الدور االول 70ر84 هاشم جاسم حمادة  13
 الدور االول 70ر63 طالب فاضل عباس  14
 الدور االول 70ر18 غازي سامي زيدان  15
 الدور االول 70ر04 جاسم حسن عبود  16
 الدور االول 69ر88 اميرة ابراهيم جاسم  17
 الدور االول 69ر27 علي صخي سمير 18
 الدور االول 68ر08 محمد شاكر اسماعيل 19



 الدور االول 67ر98 خالدة موفق جاسم  20
 الدور االول 67ر76 اقبال رمزي عبد الرزاق  21
 الدور االول  67ر45 شبيب جهاد جبر  22
 الدور االول 67ر35 صالح محمود محمد 23
 الدور االول 66ر80 ابراهيم علي غالم 24
 الدور االول 66ر04 رشيد حمه رشيد 25
 الدور االول 65ر92 محمد امين عبد القادر  26
 الدور االول 65ر90 مروان عادل حمزة 27
 الدور االول 65ر69 يحيى احمد حسين 28
 الدور االول 65ر68 حسين عبد الرسول عبد الرضا 29
 الدور االول 65ر57 اسراء امجد يحيى 30
 الدور االول 65ر08 محمد درويش حسن 31
 الدور االول 65ر04 علي عبد خليفه 32
 الدور االول 64ر96 عصام اسماعيل مفيد 33
 الدور االول 64ر90 عصمت علي مصطفى 34
 الدور االول 64ر86 صفاء صالح مهدي 35
 الدور االول 64ر59 نشوان حنا بطرس 36
 الدور االول 64ر27 افراح احمد محمد 37
 الدور االول 64ر18 فيان عبد الرحمن حسين 38
 الدور االول 64ر10 لطيف حسين قادر 39
 الدور االول 64ر02 حيدر عبد علي محمد 40
 الدور االول 64ر98 علي خليف شرقي 41
 الدور االول 63ر90 م عبد النافعنجاح عصا 42
 الدور االول 63ر65 اديب عبيد جاسم 43
 الدور االول 63ر55 خالد نور الدين عبد الجبار 44
 الدور االول 63ر51 والء سالم احمد 45
 الدور االول 63ر45 سكينة عبد العزيز مصطفى 46
 الدور االول 63ر43 فاضل لفته حسن 47
 الدور االول 63ر29 ماديايمان عبد الرحمن ح 48
 الدور االول 63ر02 حسن صالح احمد 49
 الدور االول 63ر- جعفر محمد فليح 50
 الدور االول 62ر98 خالد ذنون عبد 51
 الدور االول 62ر90 اشراق خليل ابراهيم 52
 الدور االول 62ر67 علي حسين هاشم 53
 الدور االول 62ر51 زهير احمد موسى 54
 الدور االول 62ر49 يد كاظمقاسم شه 55
 الدور االول 62ر47 علي نعيم فياض 56
 الدور االول 62ر37 مها خليل محمد 57



 الدور االول 61ر78 خواجة طه شاهين 58
 الدور االول 61ر27 رعد راضي يعقوب 59
 الدور االول 61ر24 سامي فالح جميل 60
 الدور االول 61ر06 نداء داؤد سلمان 61
 الدور االول 61ر02 احمد ابراهيمليلى  62
 الدور االول 60ر88 كامل داؤد سلمان 63
 الدور االول 60ر86 مصطفى حسين جعفر 64
 الدور االول 60ر80 عادل احمد سلطان 65
 الدور االول 60ر20 ايمان غازي عباس 66
 الدور االول 59ر90 وليد محمد عودة 67
 لالدور االو 59ر78 حسين فرحان زاهد 68
 الدور االول 59ر45 احمد عزيز احمد 69
 الدور االول 59ر37 محمد شهيد منديل 70
 الدور االول 57ر98 علي محيسن محمد 71
 الدور االول 57ر77 ابراهيم محمد خضر 72
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الدور الذي 
 تخرج منه

 الدور االول 81ر818 احسان علي محمد 1
 الدور االول 77ر812 علي حسين احمد 2
 الدور االول 77ر444 وريا احمد امين 3
 لدور االولا 74ر466 فادية ابراهيم محمود 4
 الدور االول 73ر355 ضياء محسن حمودي 5
 الدور االول 71ر266 مبدر شهاب احمد 6
 الدور االول 71ر111 كواللة اسماعيل حسن 7
 الدور االول 70ر555 محمد كاظم سليمان 8
 الدور االول 68ر666خلدون جمال عبد الجليل 9
 الدور االول 67ر866 عادل طاهر جاسم 10
 الدور االول 66ر444  عبد الكاظم سلمانمحمد 11
 الدور االول 65ر951 حجي خالت حجي 12
 الدور االول 65ر844 مهند عبد العزيز عز الدين 13
 الدور االول 65ر177 هزرت طيب محمد 14
 الدور االول 64ر777 حكيم عبد اهللا محمد 15
 الدور االول 64ر111 كوران رشيد محمد 16



 الدور االول 64ر088 دمحمد شكر محمو 17
 الدور االول 63ر800 بابو ايدام جبوره محمد 18
 الدور االول 63ر466 نوال حسين محمد امين 19
 الدور االول 63ر000 ياسين محمد اسماعيل 20
 الدور االول 62ر511 محمد عبد القادر محي الدين 21
 الدور االول 61ر977 هادي توفيق جميل 22
 الدور االول 61ر644 ين حمه حسننازنين حمه حس 23
 الدور االول 61ر288 هشام احمد صالح 24
 الدور االول 61ر222 صباح مبدر مزهر 25
 الدور االول 60ر822 محمد هادي عبود 26
 الدور االول 60ر311 فريال اسماعيل ابراهيم 27
 الدور االول 59ر866 هند حامد احمد 28
 ر االولالدو 59ر755 ليلى مراد كاظم 29
 الدور االول 59ر511ادريس طاهر خضر 30
 الدور االول 59ر155 يسرى محمد بشير عبد الكريم 31
 الدور االول 59ر088 عباس هاشم مطلوب 32
 الدور االول 58ر800 نه فده صديق محي الدين 33
 الدور االول 58ر333 ارام نوري عبد اهللا 34
 ر االولالدو 58ر022 ضحى محمود محمد نوري 35
 الدور االول 57ر977 شادية غفور محمد سعيد 36
 الدور االول 57ر844 فكري حاجي رحمن 37

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                                1989/1990: سنة التخرج 

  
   هـ1410 الحجة ذي 5 المصادف 1990/6/28 في 3176  لمرقم :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 ت
 املعدل  اسم الطالب الرباعي 

الدور الذي 
 تخرج منه

 الدور االول 80ر0303 باسل مروكي روفا 1
 الدور االول 77ر901 احالم محمد ذيب حسو 2
 الدور االول 77ر3939 شموني زيا يوخنا 3
 الدور االول 76ر7575 علي احمد عبد اهللا 4
 الدور االول 76ر6969 محمد جار اهللا ياسين 5
 الدور االول 76ر5454 سعد سليمان حنا 6
 الدور االول 76ر3030 علي دريد خالد 7
 الدور االول 76ر1515 نوفل عبداهللا حميد 8
 الدور االول 74ر8787عامر منير غضبان 9
 الدور االول 73ر6060 انور قاسم يحيى 10



 الدور االول 73ر5454 ساهرة محمدامين محمد كريم 11
 الدور االول 73ر2727  احمدشذى شاكر 12
 الدور االول 73ر2424 ذنون يونس مشعل 13
 الدور االول 73ر0303 عبد الستار طاهر يونس 14
 الدور االول 71ر3030 هبة عبد النافع احمد 15
 الدور االول 70ر2424 سمية هاني ابراهيم 16
 الدور االول 69ر7575 ميسون مزعل علي 17
 الدور االول 69ر6969 يدوعد عبد الرحمن عب 18
 الدور االول 69ر6363 حمد سيد سعيد 19
 الدور االول 69ر3939 فارعة طه حامد 20
 الدور االول 68ر6060 عبد الهادي سليمان تركي 21
 الدور االول 68ر333 محمد بلو رمضان 22
 الدور االول 68ر0606 فاتن حسين علي احمد 23
 لدور االولا 67ر9696 ايسر سليمان ايوب 24
 الدور االول 67ر909 انتصار مال اهللا محمد 25
 الدور االول 67ر8484 بسمة محمد طاهر عبدالباقي 26
 الدور االول 67ر30303 زهير روستم سليمان 27
 الدور االول 67ر2424 جالل عزيز حميد  28
 الدور االول 66ر9393 رسول ابراهيم هندي 29
 لدور االولا 66ر6363خلف عايد صالح 30
 الدور االول 66ر6363 حليم صخيل مالك 31
 الدور االول 66ر4848 حنان سالم محمد 32
 الدور االول 66ر4545 حسن عباس محمد 33
 الدور االول 66ر2424 لمياء هادي حلواص 34
 الدور االول 65ر7575 سهيلة صديق ذنون 35
 الدور االول 65ر75757 شهاب احمد محمد 36
 الدور االول 65ر3939 الجبار قدو احمدعبد  37
 الدور االول 65ر212 نازدار ابراهيم احمد 38
 الدور االول 64ر8484 نجالء ذنون عبد اهللا 39
 الدور االول 64ر6969 محمد عبد اهللا محمد 40
 الدور االول 64ر6969 هناء حامد حسن  41
 الدور االول 64ر6363 طارق عزو يوحنا 42
 الدور االول 64ر3636  اهللا ويسىمحمد عبد 43
 الدور االول 64ر3636 يونس رحمن رشيد 44
 الدور االول 64ر3333 علي حسن يكدش 45
 الدور االول 64ر1212 شعيب بكتاش علي 46
 الدور االول 63ر9393 سلمان داؤد عبد 47
 الدور االول 63ر6969 ماجد علوان منصور 48



 دور االولال 63ر5454 اميرة فاضل احمد 49
 الدور االول 63ر3636كاروان حمه فرج سعيد 50
 الدور االول 62ر6363ناظم كاظم عبد 51
 الدور االول 62ر4545 رافع ابراهيم مهدي 52
 الدور االول 63ر3939 علي عبد بكر 53
 الدور االول 62ر3333 نازه نين عبد القادر رشيد 54
 ولالدور اال 62ر06060 احمد زهير خليل 55
 الدور االول 61ر5151 غسان محمد فرحان 56
 الدور االول 61ر3939 كاظمية محمد علي عبد اهللا 57
 الدور االول 61ر3939 لنده انويا كيوركيس 58
 الدور االول 61ر2727 خالد هادي حسين 59
 الدور االول 61ر2727 هناء عبد اهللا بالل 60
 الدور االول 61ر0909 جبار سريع عودة 61
 الدور االول 60ر9696 منى حنتوش عصري 62
 الدور االول 60ر9393 قادر محمد حمدامين 63
 الدور االول 60ر7272 طه احمد ناصر 64
 الدور االول 60ر1818 جميل حيدر يونس 65
 الدور االول 60ر- مرعي ابراهيم شخير 66
 الدور االول 59ر8787 سلمان حسين محمد 67
 الدور االول 59ر8787 عامر فتحي مصطفى 68
 الدور االول 59ر8181 سازكار كمال توفيق 69
 الدور االول 58ر3636 عامر صباح ناصر 70
 الدور االول 57ر5757والء عادل حمودي 71
 الدور االول 57ر3333نظام عبد الخالق محمد 72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                                1989/1990: سنة التخرج 

  
  هـ1411 االول ربيع 13 المصادف 1990/10/2 في 5223  لمرقم :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الثاني 65ر000 عدنان صاحب عبد علي 1

 الدور الثاني 62ر466 حبيب رشيد شكر 2

 الدور الثاني 62ر233 عمر باهر عارف  3
 ثانيالدور ال 62ر093 ياسين صالح غفور 4
 الدور الثاني 62ر066 عصام صالح مهدي 5
 الدور الثاني 61ر577 باسمة منصور متي 6
 الدور الثاني 61ر323 به هيز علي احمد 7
 الدور الثاني 61ر266 عبد اهللا عيدوصبحي 8
 الدور الثاني 60ر666 سهيل علي محمد 9
 الدور الثاني 60ر440دلشاد مجيد صالح 10
 الدور الثاني 60ر395عباس علي جابر 11
 الدور الثاني 60ر088 سعد عبد زيد كاظم 12
 الدور الثاني 59ر755 دلشاد احمد صالح 13
 الدور الثاني 59ر688 سداد جاسم محسن 14
 الدور الثاني 59ر622 قابل عادل طيب 15
 الدور الثاني 59ر232 شريف مولود شريف 16
 نيالدور الثا 59ر200 خالد محمود احمد 17
 الدور الثاني 59ر053 طالب رسول حمد 18
 الدور الثاني 59ر023 رزكار محمد معروف 19
 الدور الثاني 58ر866 فارس جرجيس احمد 20
 الدور الثاني 58ر844 شجاع عصام عباس 21
 الدور الثاني 58ر666 منير كوركيس منصور 22
 الدور الثاني 58ر627 كاوة عبد القادر طالب 23
 الدور الثاني 59ر600 ن نايف سعيدكنعا 24
 الدور الثاني 58ر044 وليد حميد موسى 25
 الدور الثاني 58ر023 يلماز عز الدين خورشيد 26
 الدور الثاني 57ر922 نريمان حميد رسول 27
 الدور الثاني 57ر711 ليلى اسماعيل ابراهيم 28
 الدور الثاني 57ر581 علي هاشم جواد 29
 الدور الثاني 57ر209 عيدصالح محمد س 30
 الدور الثاني 57ر186 زهير سالم خميس 31
 الدور الثاني 56ر822 سمير عزيز صادق 32
 الدور الثاني 56ر651 غازى شوكت رسول 33



 الدور الثاني 56ر581خالد اسماعيل مصطفى 34
 الدور الثاني 56ر534كريم صابر سلطان 35
  الثانيالدور 56ر441 محمد حويز مصطفى 36
 الدور الثاني 56ر333 منتظر كامل جبار 37
 الدور الثاني 56ر279 شروان محمد احمد 38
 الدور الثاني 56ر023 اراز صابر مصطفى 39
 الدور الثاني 55ر820 عبد الناصر نايف خطاب 40
 الدور الثاني 55ر800 علي عبد الرحمن خلف 41
 الدور الثاني 55ر755 علي حسين محمد 42
 الدور الثاني 55ر644 نيسان عبد الرحمن عبد اهللا 43
 الدور الثاني 55ر044 شهاب محمد شهاب 44
 الدور الثاني 54ر883 خوشه وى عبد الكريم ابوبكر 45
 الدور الثاني 54ر867 ماجد مظلوم شهيب 46
 الدور الثاني 54ر866 الس ابراهيم اسحاق 47
 الثانيالدور  54ر755 وريا نور الدين شاكر 48
 الدور الثاني 54ر720 مصلح حسين محمد 49
 الدور الثاني 54ر286 اسماعيل فيض اهللا رشيد 50
 الدور الثاني 53ر000 عبدالستار فتحي حسين  51

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                                1989/1990: سنة التخرج 

  
  هـ1411 االول ربيع 13 المصادف 1990/10/2 في 5223  لمرقم :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 ت
 املعدل  اسم الطالب الرباعي 

الدور الذي 
 تخرج منه

 الدور الثاني 64ر70545 عباس هادي رحمان  1
 الدور الثاني 64ر261905 عامر كامل هادي  2
 الدور الثاني 63ر795455 ماجد كاظم  عبد عزيز 3
  الثانيالدور 63ر20545362 ايدن محمد غفور 4
 الدور الثاني 62ر571429 نزار حاجي بابك 5
 الدور الثاني 62ر095238 حميد الزم حسين 6
 الدور الثاني 62ر047619 محسن سعيد صالح 7
 الدور الثاني 61ر97619 نادية طه محمد 8
 الدور الثاني 61ر952381 محمد عزيز قادر  9
 الدور الثاني 61ر952381 فائز يوسف احمد 10
 الدور الثاني 61ر66667 عبد العباس قاسم منصور  11
 الدور الثاني 60ر880952 عبد اهللا احمد عبد اهللا 12
 الدور الثاني 60ر238095 اباء ياسين راجي 13



 الدور الثاني 59ر47619 محمد احمد عبدالكادر  14
 الدور الثاني 59ر285714 محمد عبد الحليم جلعوط 15
 الدور الثاني 58ر454545 سالم خديدة ججو 16
 الدور الثاني 58ر232333 دانا كمال عبد اهللا 17
 الدور الثاني 58ر166667 سالم اسماعيل جاسم 18
 الدور الثاني 58ر090905 محمد محمد علي حسين 19
 الدور الثاني 56ر777727 زينب حسون علي حسين 20
 الدور الثاني 56ر647752 عبد الرزاق فرحان مولى 21
 الدور الثاني 55ر595238 اياد عبد اهللا حسين 22

 

 

 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                                1989/1990: سنة التخرج 

  
  هـ1411 االول ربيع 13 المصادف 1990/10/2 في 5223  لمرقم :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 ت
 املعدل  اسم الطالب الرباعي 

 الدور الذي
 تخرج منه

 الدور الثاني 64ر05 زبير ادريس ازبير  1
 الدور الثاني 64ر404762 خضر يونو فرنسو 2
 الدور الثاني 64ر190476 جواد كاظم كريم 3
 الدور الثاني 64ر404762 مجيد بدر حنون 4
 الدور الثاني 63ر214286 نجم عبداهللا قاسم 5
 الدور الثاني 61ر595238 عمر علي امين 6
 الدور الثاني 61ر595238 اراز محمد رشيد 7
 الدور الثاني 60ر047619 علي قلندر خليل 8
 الدور الثاني 59ر690476 لزكين عادل عبدالعزيز 9
 الدور الثاني 58ر547619 كاظم جمعة سعيد 10
 الدور الثاني 57ر642857 حاكم عبيد نهاية 11
 انيالدور الث 57ر571429 حسين عبدالزهرة يوهان 12
 الدور الثاني 57ر02381 علي حسين محمد 13
 الدور الثاني 56ر285714 فؤاد كوركيس ابراهيم 14
 الدور الثاني 56ر166667 قيس قاسم يحيى 15
  الدور الثاني 53ر761905 خليل برايم حمه شريف 16

  
 



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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                                1989/1990: سنة التخرج 

  
  هـ1411 االول ربيع 13 المصادف 1990/10/2 في 5223  لمرقم :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 ت
 املعدل  اسم الطالب الرباعي 

الدور الذي 
 تخرج منه

 الدور الثاني 63ر534 ضياء هليل فنجان 1
 الدور الثاني 62ر311 احمد حسين مولود 2
 الدور الثاني 61ر325 زياد فيصل حسن 3
 الدور الثاني 59ر888 ن محمد جرجيسايما 4
 الدور الثاني 59ر602 حسن سليمان زغير 5
 الدور الثاني 59ر333 محمد صالح حسين 6
 الدور الثاني 59ر244 ندى ادريس محمد 7
 الدور الثاني 59ر209 رمضان مجيد حسين 8
 الدور الثاني 59ر093 خالد عاصي ثامر  9
 الدور الثاني 59ر093 ليليان ميخائيل هرمز 10
 الدور الثاني 59ر046 عطااهللا برجس دخيل 11
 الدور الثاني 58ر813 قحطان سعدون باقي 12
 الدور الثاني 58ر674 جهاد حبيب سعيد 13
 الدور الثاني 58ر666 سعدون عبدالوهاب سعيد 14
 الدور الثاني 58ر186 نورسان محمداحمد 15
 انيالدور الث 57ر720 محمد نعمة غانم 16
 الدور الثاني 57ر441 رضوان محمد وجيه  17
 الدور الثاني 57ر069 نصير مناور حمادي  18
 الدور الثاني 57ر023 يوسف صالح طاهر  19
 الدور الثاني 56ر790 احمد حسين عبود  20
 الدور الثاني 56ر744 نجران برهان محمد  21
 الدور الثاني 56ر651 حمود شهاب حمد  22
 الدور الثاني 56ر441  عبد الجواد حسين عماد 23
 الدور الثاني 55ر976 كريم كاظم عبود  24
 الدور الثاني 55ر538 عبد الرحيم ذنون حمزة  25
 الدور الثاني 55ر466 زيد حسين عيدان  26
 الدور الثاني 55ر209 محسن محمد حسين محسن  27
 الدور الثاني 55ر186 سليمان محمد سليمان 28
 الدور الثاني 54ر720 شكري محمد نصراهللا  29
 الدور الثاني 54ر558 سليمان خلف حمو  30
 الدور الثاني 54ر555 لقاء جاجان سعيد  31



 الدور الثاني 54ر333 محمد ارجان وهبي احمد 32
 الدور الثاني 53ر534 خالد احمد محمد علي  33
 الدور الثاني 53ر977 حقي اسماعيل عاشور  34

 
  الجغرافية:               القسم آلية التربية        : جامعة الموصل                          الكلية : جامعة ال

  بكلوريوس: صباحي                                                                               الشهادة : الدراسة 
  

  :   اسم دورة التخرج                                                                1989/1990: سنة التخرج 
  

  هـ1411 االول ربيع 13 المصادف 1990/10/2 في 5223  لمرقم :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 
 ت

 املعدل  اسم الطالب الرباعي 
الدور الذي 
 تخرج منه

 الدور الثاني 75ر6862 فرحان نادر هدن  1
 الدور الثاني 71ر4705 ا هرمز رعد ميخ 2
 الدور الثاني 68ر8823 عبد اهللا نجم عبد اهللا  3
 الدور الثاني 64ر8823 احمد غازي محمد  4
 الدور الثاني 64ر1176 ربيع عدنان محمد سليم  5
 الدور الثاني 63ر6470 قاسم عمران عبد  6
 الدور الثاني 62ر2941 خلف صالح عبد اهللا  7
 الدور الثاني 62ر2941 ليف شالش سليمان خ 8
 الدور الثاني 61ر8627 شاكر عبيد عفات  9
 الدور الثاني 60ر2549 جاسم حسين محمد 10
 الدور الثاني 60ر1568 احمد الزم مصطفى 11
 الدور الثاني 60ر0392 نهلة حميد جاسم  12
 الدور الثاني 59ر6666 سعد اهللا احمد نزال  13
 الدور الثاني 59ر4313 ين نورهان زناو حس 14
 الدور الثاني 58ر9019 سلوى فخر الدين عبدالرحمان 15
 الدور الثاني 58ر7843 صالح حمد سلطان 16
 الدور الثاني 58ر6274 مراد كاظم عبدالسادة 17
 الدور الثاني 58ر5686 حانم رحيم حسن 18
 الدور الثاني 58ر0980 عدنان عبدالقادر جمعة  19
 الدور الثاني 57ر8541 عمران شمخيمحمد  20
 الدور الثاني 57ر7843 كتبة محمد عزيز 21
 الدور الثاني 57ر6666 فيان عثمان يونس 22
 الدور الثاني 57ر3529 نه وين جليل قاسم  23
 الدور الثاني 56ر1960 ايسالن مصطفى عبداهللا 24
 الدور الثاني 55ر4901 سمية يونس احمد 25
 الدور الثاني 54ر7450 جنديطيار مرزا  26
  الدور الثاني 54ر0196 جواد محمد علي  27

  



  
  

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                                1989/1990: سنة التخرج 

  
  هـ1411 االول ربيع 13 المصادف 1990/10/2 في 5223  لمرقم :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 ت
 ملعدل ا اسم الطالب الرباعي 

الدور الذي 
 تخرج منه

 الدور الثاني 69ر040 سردار عبدالوهاب مصطفى 1
 الدور الثاني 68ر510 عالء محمد تقي 2
 الدور الثاني 67ر918 صادق مهدي عبود 3
 الدور الثاني 66ر795 اسعد موسى عمران 4
 الدور الثاني 66ر326 سورية خميس حسين علي  5
 دور الثانيال 64ر551 علي جابر طاهر 6
 الدور الثاني 63ر714 رياض كاظم شلوان 7
 الدور الثاني 63ر612 اياد سالم اسماعيل 8
 الدور الثاني 62ر918 سعد شاكر ناجي 9
 الدور الثاني 62ر000 رسول حميد شهيد 10
 الدور الثاني 61ر959 فردوس عبداالله شيت علي 11
 الدور الثاني 61ر795 عالء رحمن كريم 12
 الدور الثاني 61ر755 عباس حمزة سليمان 13
 الدور الثاني 61ر673 حيدر ابراهيم دهالوي 14
 الدور الثاني 61ر428 احسان فاخر كاظم 15
 الدور الثاني 60ر816 نوزاد خورشيد فقي احمد 16
 الدور الثاني 60ر775 حازم عبداهللا محمد 17
 الدور الثاني 60ر755 جبار رجب مجيد 18
 الدور الثاني 60ر387  رشيد حميدمحمد 19
 الدور الثاني 60ر244 خالد الياس خضر 20
 الدور الثاني 60ر204 خالد ابراهيم عيدان 21
 الدور الثاني 59ر959 جنان محمد اسماعيل 22
 الدور الثاني 59ر653 حمدية حسين فتحي كريم 23
 الدور الثاني 59ر653 محمد محمد صالح محمد 24
 الدور الثاني 59ر265 ن حمدمحمد حسي 25
 الدور الثاني 59ر244 طه مصطفى طه 26
 الدور الثاني 59ر122 مرتضى كريم عبد 27
 الدور الثاني 59ر102 علي عبدالحسين صادق 28
 الدور الثاني 59ر020 عباس علي كاظم 29



 الدور الثاني 58ر938 ساهر هرمز حمو 30
 انيالدور الث 58ر755 هالة عدنان احمد 31
 الدور الثاني 58ر693 وليد عبدالزهرة مجيد 32
 الدور الثاني 58ر673 محمد عبد شبيب 33
 الدور الثاني 58ر632 حسين نجم عبدالواحد 34
 الدور الثاني 58ر612 سه ركول عبدالرحمن صالح 35
 الدور الثاني 58ر244 مكي صاحب هادي 36
 الدور الثاني 57ر918 ستار محمد عبداهللا 37
 الدور الثاني 57ر795 عامر قادر محمد 38
 الدور الثاني 57ر735 شامل ذنون حامد 39
 الدور الثاني 57ر632 سالم طارق ضياء 40
 الدور الثاني 57ر530 احمد عبدالزهرة شكر 41
 الدور الثاني 57ر408 عبدالقادر احمد حميد 42
 الدور الثاني 57ر346 مولود حسين احمد 43
 الدور الثاني 57ر245 س حمودفيصل عبا 44
 الدور الثاني 57ر183 رافدة صادق ربان 45
 الدور الثاني 57ر142 مجيد ثجيل مطشر 46
 الدور الثاني 57ر122 ابراهيم محمد صالح اسماعيل 47
 الدور الثاني 57ر061 هيفاء حسين هواس 48
 الدور الثاني 57ر040 محي عبيد لفتة 49
 الدور الثاني 56ر775 ضياء عبد فرحان 50
 الدور الثاني 56ر612 ميديا شيركو سليم 51
 الدور الثاني 56ر571 وسام كوركيس دنخا  52
 الدور الثاني 56ر551 عبد الحليم حمود عباس 53
 الدور الثاني 55ر938 خضير مظلوم ضايع 54
 الدور الثاني 55ر633 محمد باتقر شريف يوسف 55
 الدور الثاني 55ر408 جنكيز لطيف عبد اهللا  56
 الدور الثاني 55ر326 قاسم جابر متعب 57
 الدور الثاني 55ر346 مفيد عبد االحد فرج 58
 الدور الثاني 55ر306 حسام الدين محمد طاهر  59
 الدور الثاني 55ر265 كاظم ياسين جواد 60
 الدور الثاني 55ر244 حسن مصطفى زينل 61
  الثانيالدور 55ر204 عزيز محمد عزو 62
 الدور الثاني 55ر102 موسى وفر حالوب 63
 الدور الثاني 55ر040 محمد بطل وسيج 64
 الدور الثاني 55ر020 محمد سالب حمد 65
 الدور الثاني 54ر816 حيدر حسين علي حسن 66
 الدور الثاني 54ر775 راشد توفيق عبدالغفور 67



 الدور الثاني 54ر061 محمد عبد حسن  68
 الدور الثاني 53ر551  فيصل محمد احمد 69
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 الدور الثاني 65ر288 جمال كريم شنو  1
 الدور الثاني 64ر111 فائز يلدا قريا قوس  2
 الدور الثاني 61ر222 سعد جبار خلف  3
 الدور الثاني 60ر488 رزكار محمد عزيز  4
 الدور الثاني 60ر266 نافع محمد عزيز  5
 الدور الثاني 59ر044 سمية عبد الستار محمد 6
 الدور الثاني 58ر066 بيان نامق صديق 7
 الدور الثاني 57ر466 احمد جرجيس مجيد 8
 الدور الثاني 57ر022 اسماعيل خورشيد احمد 9
 الدور الثاني 56ر866 كيالس رووف عارف  10
 الدور الثاني 56ر311 حسين جابر جاسم 11
 الدور الثاني 56ر088 طارق ياسين حسين 12
 يالدور الثان 55ر200 فؤاد فرهاد احمد 13
 الدور الثاني 55ر155 مها باد محمد رسول 14
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 الدور الثاني 67ر84 خالد ابراهيم صالح  1
 الدور الثاني 66ر21 خولة حسين هامان  2
 الدور الثاني 66ر18 فارس حنون حبيب 3
 الدور الثاني 66ر15 سعدون شنغارة  ماشي 4
 الدور الثاني 65ر54 عبد اهللا كريم محمد 5
 الدور الثاني 63ر81 خالدة اكرم محمد  6
 الدور الثاني 63ر57 ام احمدرباح اده 7
 الدور الثاني 61ر15 عطية حسين علي 8



 الدور الثاني 60ر84 انعام محمود سعيد 9
 الدور الثاني 59ر63 كريم عبيد ثاني 10
 الدور الثاني 59ر54 علي عبدالزهرة شيت 11
 الدور الثاني 59ر54 رحيم علي حسين 12
 الدور الثاني 59ر45 امل عبد جياد 13
 الدور الثاني 59ر39 ماجد كريم مطرود 14
 الدور الثاني 58ر42 عبدالمجيد عواد محمد 15
 الدور الثاني 58ر00 سحر احمد شهاب 16
 الدور الثاني 57ر87 صالل ياسين مصطفى 17
 الدور الثاني 57ر57 صالح سالم حسن 18
 الدور الثاني 57ر27 اثير رشيد حميد 19
  الدور الثاني 55ر00 فاضل هيص حسن  20
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  الدور الثاني 64ر8444 ة عقيل حسين حمز 1
  الدور الثاني 62ر0 عمار عزيز يونس  2
  الدور الثاني 61ر5111 االء مجيد عبد الكريم 3
  الدور الثاني 61ر0222 صباح مثقال يوش 4
  الدور الثاني 60ر7111 ذكرى احمد حسين  5
  الدور الثاني 60ر6200 وعد احمد حسين  6
  الدور الثاني 60ر5333 سلمان هوبي رويج  7
  الدور الثاني 60ر877 نافعة عبد سعيد 8
  الدور الثاني 60ر1333 عبد المحسن ابراهيم  9
  الدور الثاني 60ر1200 جميل مكي محمود  10
  الدور الثاني 60ر0600 حيدر علي عبد 11
  الدور الثاني 60ر- علي صديق  حسن 12
  الدور الثاني 59ر8542 عبد الرافع طه علي  13



  الدور الثاني 59ر7917 هادي صاحب عبد االمير  14
  الدور الثاني 59ر5778 سالم زكي اسماعيل 15
  الدور الثاني 59ر3600 محمد يونس حسين  16
  الدور الثاني 58ر9600 صبحي محمد شريف  17
  الدور الثاني 58ر8333 عبيد حوران   فرحان 18
  الدور الثاني 58ر5778 مد ابراهيم نوري مح 19
  الدور الثاني 58ر3333 اكرم علوان عبد  20
  الدور الثاني 58ر2667 اسعد جمعة حسن  21
  الدور الثاني 58ر2222 عبد الحميد عبد المجيد قادر  22
  الدور الثاني 57ر9583 ابراهيم اسماعيل خليل 23
  ر الثانيالدو 57ر8444 اياد برهان احمد  24
  الدور الثاني 57ر7083 بختيار محمد علي  25
  الدور الثاني 57ر6889 ياس خضير جبر  26
  الدور الثاني 57ر3800 هيام سليمان عبد القادر  27
  الدور الثاني 57ر2222 ندوة صمد عثمان  28
  الدور الثاني 57ر1778 عويد جابر محمد  29
  الدور الثاني 57ر1200 رباب حسن حسون  30
  الدور الثاني 57ر1111 بهزاد رشيد عبد العزيز  31
  الدور الثاني 57ر000 محمد ذنون جاسم  32
  الدور الثاني 56ر6600 ايفلين نوئيل حجي  33
  الدور الثاني 56ر3778 عبد االمير ناجي ولي 34
  الدور الثاني 56ر3556 طارق حميدكريمش 35
  الدور الثاني 56ر2889 ظم ابراهيم جعفر كا 36
  الدور الثاني 56ر0889 شاكر حسين مهدي  37
  الدور الثاني 55ر7556 كامل هادي محمود  38
  الدور الثاني 55ر5111 سيروان محمد احمد  39
  الدور الثاني 55ر4444 جاسم خلف حسن  40
  الدور الثاني 55ر4222 اميرة جبار حميد  41
  الدور الثاني 55ر1778 ابراهيم محسن قاسم  42
  الدور الثاني 55ر1042 انور قاسم محمد  43
  الدور الثاني 54ر7556 حيدر محسن عبد اهللا  44
  الدور الثاني 55ر6667 سعدية فليح هداد  45
  الدور الثاني 54ر2708 يعرب ماجد توفيق  46
  انيالدور الث 54ر2708 غالب حسن احمد  47
  الدور الثاني 54ر2222 علية خليل ابراهيم  48
  الدور الثاني 53ر9778 ميسون رزاق احمد 49
  الدور الثاني 53ر6000 حميدة غالم كنة 50
  الدور الثاني 53ر2881 بيمان عزت اسعد  51



  الدور الثاني 53ر2083 سداد غازي زيدان  52
  ر الثانيالدو 53ر04444 طارق احمد علي  53
  الدور الثاني 53ر0208 توفيق صديق يجيى 54
  الدور الثاني 52ر8667 هواز محمد خلف  55
     الدور الثاني 52ر1250 حميد جهودي بروش 56
  الدور الثاني 51ر4444 احالم حسن موسى  57
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  الدور الثاني 70ر89 حيدر عريبي عبدالرضا 1
  الدور الثاني 70ر85 عويد تركي محمد 2
  ثانيالدور ال 70ر22 احمد اسماعيل خضير 3
  الدور الثاني 69ر67 فواد جبير عبدالرزاق 4
  الدور الثاني 68ر22 منذر حمزة كريم 5
  الدور الثاني 67ر69 عادل صبحي نجم 6
  الدور الثاني 65ر65 محمد عبدالنبي عيسى  7
  الدور الثاني 65ر02 بيبين رجب درويش 8
  الدور الثاني 65ر00 وصال عمر محمود 9
  الدور الثاني 64ر65 حمد احمد صالحم 10
  الدور الثاني 64ر55 مالك حمود حسين 11
  الدور الثاني 64ر46 قاسم ايدام حسن 12
  الدور الثاني 64ر26 عبداهللا بكر حمد 13
  الدور الثاني 64ر08 عبدالحسين جدوع محمد 14
  الدور الثاني 63ر71 حامد عبد علي خلف 15
  الدور الثاني 63ر61  سلمانسليم راضي 16
  الدور الثاني 63ر59 غانم صالح عبداهللا 17
  الدور الثاني 63ر40 قبيلة حنظول خضير 18
  الدور الثاني 63ر06 صباح اسعد شكر حسين 19
  الدور الثاني 63ر06 مهدي سالم حمداهللا 20
  الدور الثاني 62ر81 طلبة غائب محمد  21
  الدور الثاني 62ر04 لي فرحانعبدالحسين ع 22
  الدور الثاني 61ر44 محمد علي خلف 23
  الدور الثاني 61ر08 ماجد هاشم شناوة 24
  الدور الثاني 60ر69 غازي عبداهللا حسن 25



  الدور الثاني 59ر23 حازم يوسف يعقوب 26
  الدور الثاني 58ر95 حسين شبيب حسن 27
  الدور الثاني 58ر83 زياد عبدالجبار مجيد 28
  الدور الثاني 58ر61 غيداء حسين هادي 29
  الدور الثاني 58ر28 عزالدين يحيى عبداهللا 30
  الدور الثاني 58ر00 ايمان جهانكير محسن 31
  الدور الثاني 57ر91 عون حميد جابر 32
  الدور الثاني 56ر51 ثورة خطاب علي  33
  الدور الثاني 55ر87 سوسن نومان زبار 34

 

 


