
 

 

 

 

 

 



 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                               1989/1990: سنة التخرج 

  
                                                                        م 1992/6/25 في 1880 :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور االول  74ر4878 اسو حممد رشد 1
 الدور االول  74ر2682 سعد غامن يونس 2
 الدور االول  72ر4390 مجيل ادم عمر 3
 الدور االول  72ر0731 خالد امحد يوسف 4
 ول الدور اال 71ر5609 مازن امحد عبد 5
 الدور االول  70ر8048 محيد ناصر خليفة 6
 الدور االول  70ر2439 نزار عبد ويل 7
 الدور االول  69ر1707 اسامة حممد جرب 8
 الدور االول  67ر6829 علي حسني دشر 9

 الدور االول  66ر6829 سليم منغر عبيد 10
 الدور االول  66ر4878 عبد الرضا مجيل عبد الرضا  11
 الدور االول  65ر7442 عيل هاشم حسنامسا 12
 الدور االول  65ر7209 حممد خضر حممود 13
 الدور االول  65ر1860 حممد امحد رضا 14
 الدور االول  65ر0487 ضياء الدين مشس الدين حسن 15
 الدور االول  64ر7561 ناصر عبد كاظم 16
 الدور االول  64ر7073 وسام نام باكوز 17
 الدور االول  64ر6097 د صاحل فارس سعي 18
 الدور االول  63ر9069 هادي عارف خضر 19
 الدور االول  63ر5365 ماجد عبوش نام 20
 الدور االول  63ر 5121ال عمر حممد 21
 الدور االول  63ر3902 يوسف عثمان موسى 22
 الدور االول  63ر3658 سالم رزاق مكطوف 23



 لدور االول ا 63ر1951 مطر علي حممد 24
 الدور االول  63ر0975 عماد نان بشري 25
 الدور االول  62ر9512 فارس حسني سلطان 26
 الدور االول  62ر8048 موسى عبد عبد اهللا 27
 الدور االول  62ر2682 ضياء مشعون صليوا 28
 الدور االول  62ر0975 حممد قاسم علي 29
 الدور االول  61ر6341 علي اكرب حسني 30
 الدور االول  61ر4878 عبد اهللا عبد الكرمي شاكر 31
 الدور االول  61ر4878 هاين اكرب علي 32
 الدور االول  61ر4634 حممود خلف امحد 33
 الدور االول  61ر4418 صاحل بشار سعيد 34
 الدور االول  61ر3658 بشرى فاضل عبد القادر 35
 الدور االول  61ر0975 فياض جويد رباط 36
 الدور االول  61ر0243 خريي مهان حسني 37
 الدور االول  60ر7441 عادل علي عمر 38
 الدور االول  59ر8048 منتهى حنا عبو 39
 الدور االول  59ر6341 ميىن نوح سعيد 40
 الدور االول  59ر5609 كرم سامل غامن 41
 الدور االول  59ر3721 عبد اهللا معتوك حسني 42
 الدور االول  59ر1951 ليامحد رمضان ع 43
 الدور االول  58ر7317 جناح مجيل مسعان 44
 الدور االول  58ر6829 رجاء علي حممد صاحل 45
 الدور االول  58ر1707 جعفر مارد حممود 46
 الدور االول  58ر1219 ندمي خالد حسن 47
 الدور االول  58ر0487 ناصر داؤد حنا 48
 لدور االول ا 58ر000 لقمان قادر حممد 49
 الدور االول  57ر6341 حسن محيد عيال 50
 الدور االول  57ر2093 بشار امساعيل عبد الرمحن 51
 الدور االول  56ر4390 غسان امحد خضر 52
 الدور االول  56ر000 مسعود عمر رشيد 53



 الدور االول  55ر7906 بسام حبو كوركيس 54
 ول الدور اال 54ر6829 مزده حممود صاحل 55
 الدور االول  54ر5122 خضر ناصر حممد 56

 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                               1989/1990: سنة التخرج 

  
                                                                        م 1992/6/25 في 1880 :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور االول  84ر3659 عبد الرمحن فواز اهلوارى 1

 الدور االول  78ر4146 وسناء عزيز حممود 2

 الدور االول  78ر1220 امحد حممود مصطفى 3

 الدور االول  76ر0850 نصاحل مهدي سليما 4

 الدور االول  75ر9024 عباس حسني كاظم 5

 الدور االول  75ر8293 عباس حمسن حممد 6

 الدور االول  73ر8293 غياث رشو شريو 7

 الدور االول  73ر8293 كواكب محيد فتحي 8

 الدور االول  72ر1707 جنان حنا شابا 9

 الدور االول  71ر4651 ازهر جهاد جميد 10

 الدور االول  71ر4146 اورنك بايز حممود 11

 الدور االول  71ر3415 جالس حازم عبد 12

 الدور االول  70ر7805 افراح كاظم عباوي 13

 الدور االول  70ر5112 طارق عبد اهللا صاحل 14

 الدور االول  69ر6098 رجاء ابراهيم خليل 15

 الدور االول  69ر2000 ذياب ميكائيل حسن 16

 الدور االول  69ر1707 لبىن فضيل ابراهيم 17

 الدور االول  69ر0976 سامل قاسم مراد 18

 الدور االول  68ر9512 شه رمني كرمي كاك امحد 19

 الدور االول  68ر3659 رعد علي امني 20



 الدور االول  68ر1707 جواد محيد حممود 21

 الدور االول  67ر1463 امرية فيصل امحد 22

 الدور االول  67ر0976 يم خليل ابراهيمابراه 23

 الدور االول  66ر4634 يوسف صاحل حممد 24

 الدور االول  65ر6585 فضيلة ذياب حممد 25

 الدور االول  65ر1707 حسن فاضل حممد 26

 الدور االول  64ر8605 امحد عبد الكرمي عبد 27

 الدور االول  64ر5610 حممود حممد صويف رسول 28

 الدور االول  63ر5366  انور امحد الشيلبحممد 29

 الدور االول  62ر5366 امحد خلف يونس 30

 الدور االول  61ر8049 وليد خالد حسيب 31

 الدور االول  60ر6829 حسن عبد القادر عبو 32

 الدور االول  59ر4390 كرمي جميد سان امحد 33

 الدور االول  59ر2683 لقمان عثمان ويل 34
 

 
     الحاسبات  :                القسم آلية التربية        : جامعة الموصل                          الكلية : ة الجامع

  بكلوريوس: صباحي                                                                               الشهادة : الدراسة 
  

  :   اسم دورة التخرج                                                               1989/1990: سنة التخرج 
  

                                                                        م 1992/6/25 في 1880 :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور االول  82ر0488 جنم عبد اهللا بشري 1

 الدور االول  79ر8780 خلدون طارق طه طاقة 2

 الدور االول  76ر5366 حمسن علي مال اهللا  3

 الدور االول  70ر8049 بسام حممود عزاوي 4

 الول الدور ا 69ر5366 حسن فتاح كاك 5

 الدور االول  68ر0000 وسام مجعة عباس 6

 الدور االول  67ر4390 فواز صبحي مصطفى 7

 الدور االول  66ر2683 ياسر عبد الستار ابراهيم 8

 الدور االول  66ر2195 زيرفان سعيد حسن  9



 الدور االول  61ر3256 رسول بدر عباس 10

 الدور االول  60ر8780 دلشاد حممد شكور 11

 الدور االول  60ر3721 نزار امحد حممد 12

 الدور االول  60ر2326 سالم علي حممد امني 13

 الدور االول  57ر9302 عبد السالم سيتو امحد 14
 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                               1989/1990: سنة التخرج 

  
                                                                        م 1992/6/25 في 1880 :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور االول  82ر5122 اسراء عدنان سعيد  1

 الدور االول  80ر9268 دحممود عبد السالم حمم 2

 الدور االول  76ر9024 ابتهال يلدا شابو 3

 الدور االول  76ر1219 علي عبد احملسن حممد 4

 الدور االول  75ر3415 ذكرى علي فتحي 5

 الدور االول  74ر8780 رائد ادريس حممد 6

 الدور االول  74ر3170 عبد العزيز تركي شيخو 7

 الدور االول  73ر8536 ندى شكر حممود 8

 الدور االول  72ر1707 هالة عدنان حبيب 9

 الدور االول  71ر6098 ليث حازم شيت 10

 الدور االول  71ر2682 حياة سلو حسن 11

 الدور االول  69ر2439 سلوى ميت توما 12

 الدور االول  69ر2195 هدى سهيل قاصد 13

 الدور االول  68ر2439 ان فرنسيس سليون 14

 الدور االول  67ر8048  عمر مرزا دانا 15

 الدور االول  67ر5121 ياسني خورشيد خسرو 16

 الدور االول  67ر3415 رواء عبد احلر علي 17

 الدور االول  67ر0487 رحيم حممد ادريس 18



 الدور االول  66ر9024 اميان ابراهيم رفيق 19

 الدور االول  66ر7073 عاصي خليل ابراهيم 20

 الدور االول  65ر7805 ونس خليلحسني ي 21

 الدور االول  65ر3415 خالد ميت منصور 22

 الدور االول  64ر7317 نعم خالد عبد الكرمي 23

 الدور االول  63ر8372 طالب رشيد حمسن 24

 الدور االول  63ر7561 نغم عبد اهللا خضر 25

 الدور االول  63ر5610 فاروق عبد القادر حممد علي 26

 الدور االول  63ر4878  حسن محودلطيف 27

 الدور االول  63ر0000 فالح حسن شهبار 28

 الدور االول  62ر7804 ايناس عبد اجلليل مهدي 29

 الدور االول  62ر5854 نذير يوسف طاهر 30

 الدور االول  62ر5121 ماجد فاضل محيد 31

 الدور االول  62ر4390 هناء عبد احملسن فاحل 32

 الدور االول  61ر9268 ل عوادراضي داخ 33

 الدور االول  61ر7317 ميسون علي رشيد 34

 الدور االول  61ر0975 فداء امحد شهاب 35

 الدور االول  60ر5853 ابتسام ياسني يوسف 36

 الدور االول  60ر3658 ميسر عبد الغفور حممد علي 37

 الدور االول  59ر9268 سندس واحد صمد 38

 الدور االول  59ر6829 ه رهشهازه انور مح 39

 الدور االول  59ر4878 حممد كمال حممد 40

 الدور االول  59ر4390 حممود عبد الكرمي حسن 41

 الدور االول  59ر4390 وليم كامل ميه 42

 الدور االول  58ر9756 امرية عبد اهللا جرجيس 43

 الدور االول  58ر8292 فندي حسن سليمان 44

 الدور االول  58ر5609 ن جباراالء نور الدي 45

 الدور االول  58ر5581 اسامة سامل محدي 46

 الدور االول  58ر5348 عدنان حممود سلطان 47

 الدور االول  57ر5116 بدر الدين حسن جنم 48



 الدور االول  57ر4186 علي اعمريي حممد 49

 الدور االول  57ر1951 سوز نوري سعيد 50

 الدور االول  56ر8536 ليمجال مصطفى حممد ع 51

 الدور االول  56ر7560 ميسون عثمان قادر 52

 الدور االول  56ر7073 سناء عبد االله غزيز 53

 الدور االول  56ر6279 نواف وهب حممد 54

 الدور االول  56ر1707 رائدة امحد شحاذة 55

 الدور االول  55ر9024 والء عبد حيىي 56

 الدور االول  55ر8537 وسام نظام جميد  57

 الدور االول  54ر4146 امساعيل امحد حممد 58

 الدور االول  54ر3171 قدرية علي محاد 59

 الدور االول  52ر9302 نيان علي حمي الدين 60
 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                               1989/1990: سنة التخرج 

  
                                                                        م 1992/6/25 في 1880 :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور االول  77ر2093 سرى هاشم فتحي 1

 الدور االول  76ر6744 عزيز يوسفرجاء  2

 الدور االول  74ر8837 فاحل عبد احلسن حمسن 3

 الدور االول  73ر4186 فاتن حيىي قاسم 4

 الدور االول  73ر1860 اميان سعيد محودي 5

 الدور االول  72ر9070 علي ابراهيم رضوان 6

 الدور االول  72ر2326 اميان امحد جنداري 7

 الدور االول  72ر2093 علي حسن مكي 8

 الدور االول  71ر8065 التفات كرمي فضيل 9

 الدور االول  70ر9070 هيام حازم حممد مصطفى 10

 الدور االول  70ر8605 به ميان علي كرمي 11



 الدور االول  70ر7674 مىن حممد سعيد حسن 12

 الدور االول  70ر6279 سكينة نافع علي 13

 الدور االول  70ر2326 اهلام سعيد مشعون 14

 الدور االول  69ر8372 عامرة نام يوسف 15

 الدور االول  68ر7209 صباح سعد الدين امحد 16

 الدور االول  68ر5814 بريدوس حسني قاسم 17

 الدور االول  68ر2791 ضحى اديب امحد 18

 الدور االول  67ر5349 وفاء حممود يونس 19

 ر االول الدو 67ر 0000ى مدحت شاكر 20

 الدور االول  66ر6977 حممد شهاب عبيد 21

 الدور االول  66ر6512 فدوى عبد الرزاق خليل 22

 الدور االول  66ر 5844لة حممد علي خليل 23

 الدور االول  66ر4186 نسرين رمضان زبري 24

 الدور االول  66ر3953 حممد كاظم راضي 25

 ول الدور اال 66ر3721 شلري قاسم حسني 26

 الدور االول  66ر1860 سفانة عبد اهللا طه 27

 الدور االول  65ر9070 نادية عثمان عمر 28

 الدور االول  65ر4651 هيفاء حسن عبد اهللا 29

 الدور االول  65ر2326 حسن امساعيل ناصر 30

 الدور االول  65ر0000 امرية حممد خضر 31

 الدور االول  64ر9070 نعمة بكر حممد 32

 الدور االول  64ر8837 عبري امساعيل علي 33

 الدور االول  64ر8372 فريدون حممود حممد  34

 الدور االول  64ر5349 هناء حيىي جاسم حممد 35

 الدور االول  64ر1628 امحد حممد امني حسو 36

 الدور االول  63ر8605 عبد الستار ظاهر حسن 37

 الدور االول  63ر7556 هاشم طه ياسني 38

 الدور االول  63ر6744 خدجية علي قاسم  39

 الدور االول  63ر6047 اريج فيصل هالل 40

 الدور االول  63ر5581 انغام مجيل يعقوب 41



 الدور االول  63ر4884 نضال عبد اجلبار سلمان 42

 الدور االول  63ر4086 ياسر عبد العزيز طه 43

 الدور االول  63ر2444 امحد مؤيد حسني 44

 الدور االول  63ر2326 حسن جاسم انفيش 45

 الدور االول  63ر1163 نزار جاسم حممد 46

 الدور االول  62ر7674 سرى امحد حسني 47

 الدور االول  62ر5814 علي عذافة دريعم 48

 الدور االول  62ر5581 سعادات عبد اهللا عبد الرمحن 49

 الدور االول  62ر 3953ار امحد حممد 50

 الدور االول  62ر3488 رقاء اسامة حممد سعيد و 51

 الدور االول  62ر2791 ميعاد جبار عبد الكرمي  52

 الدور االول  62ر1628 اجنية محيد فرج  53

 الدور االول  62ر0698 مها سامي دخيل 54

 الدور االول  61ر8837 اوزجان عباس توفيق 55

  الدور االول 61ر6744 زهراء حازم امساعيل 56

 الدور االول  61ر4186 افراح محد حممد  57

 الدور االول  61ر3953 جوان حسني امني 58

 الدور االول  61ر3953 ندى عبد الوهاب ذنون 59

 الدور االول  61ر1860 املاس عبد اهللا سعيد 60

 الدور االول  61ر0233 صونكول فائق رفيق 61

 ول الدور اال 60ر9302 سهلة سلطان حممود حسن 62

 الدور االول  60ر8372 ازهار عطية عبيد حممد 63

 الدور االول  60ر 8140اوند نظيف ذنون 64

 الدور االول  60ر6667 ليث سعد رزاق 65

 الدور االول  60ر2558 زينة حممد صدقي عبد العزيز 66

 الدور االول  59ر9070 كل شان حممد شكر 67

 الدور االول  59ر7674 فضيلة حممد صاحل العبيدي 68

 الدور االول  59ر4884 خلود كامل سعدون 69

 الدور االول  59ر2889 حسني كريت خضر 70

 الدور االول  59ر0000 هناء يونان برخو 71



 الدور االول  58ر6889 زاهد امني عباس 72

 الدور االول  58ر5581 جاسم عثمان عارف 73

  االول الدور 58ر1628 مشسة عبد الرمحن عباس 74

 الدور االول  58ر0698 علية طاهر محو مصطفى 75

 الدور االول  57ر9767 عالء الدين حسني علي 76

 الدور االول  57ر4186 سردار عبد الكرمي حممد 77

 الدور االول  75ر3721 سوزان رمحان علي 78

 الدور االول  57ر2840 اميان حسن جابر 79

 ور االول الد 56ر6512 ماجدة عبيس حسن 80

 الدور االول  56ر3953 بنان راكان عبد العزيز 81

 الدور االول  55ر9535 لقمان امني علي 82

 الدور االول  55ر3256 يسرى جناة شيخو 83
 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                               1989/1990: سنة التخرج 

  
                                                                        م 1992/6/25 في 1880 :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور االول  89ر44 ميادة سعدي شيت 1

 الدور االول  86ر20 اقميسون ذنون عبد الرز 2

 الدور االول  85ر51 فادية جاسم حممد 3

 الدور االول  82ر80 ملياء حممد سليم طاهر 4

 الدور االول  82ر62 ازهر حممد علي سليمان 5

 الدور االول  81ر24 مىن احسان عبد العزيز 6

 الدور االول  81ر22 دليلة موشي سفو 7

 االول الدور  79ر95 بشائر حسن عواد 8

 الدور االول  79ر84 مسرية شكور خورشيد 9

 الدور االول  79ر68 يونس علي سعود 10

 الدور االول  79ر42 صاحل مراح خضري 11



 الدور االول  79ر24 جنالء حسني علي 12

 الدور االول  79ر06 ميسون ابراهيم امحد 13

 الدور االول  77ر22 عصمت يونس رشيد 14

 الدور االول  77ر08 يباسم محد ورد 15

 الدور االول  77ر02 ذكرى حممود خليل  16

 الدور االول  76ر14 عبد اهللا خورشيد قادر 17

 الدور االول  75ر60 انوار حمسن توفيق 18

 الدور االول  75ر46 هيفاء حممود حممد 19

 الدور االول  75ر31 فتحي حممد فتحي 20

 ول الدور اال 75ر02 هادي صاحل عباس 21

 الدور االول  74ر33 سحر مؤيد حممود 22

 الدور االول  74ر15 دوخي عبد اهللا حممد 23

 الدور االول  74ر06 ميسون نزار عبد اهللا  24

 الدور االول  73ر57 اخالص ميسر امساعيل 25

 الدور االول  73ر42 منال علي حممد 26

 الدور االول  72ر93 كفاء ابراهيم ياسني 27

 الدور االول  72ر82 زي خلف حممدغا 28

 الدور االول  72ر31 حسن حبش خلف 29

 الدور االول  72ر24 لقاء خليل امساعيل 30

 الدور االول  71ر57 سلوى جليل محدى 31

 الدور االول  71ر02 شعالن مال اهللا حممود 32

 الدور االول  70ر88 زهية جاسم حممد 33

  االول الدور 70ر35 خولة امحد خضر 34

 الدور االول  70ر08 اجمد جميد سعيد 35

 الدور االول  70ر- شلري رؤوف سليمان 36

 الدور االول  69ر33 بيان فقي سعيد نادر 37

 الدور االول  69ر22 سهيلة بدن نعمة 38

 الدور االول  68ر84 شذى صالح الدين يوسف 39

 الدور االول  68ر28 زيدان طارق حممد 40

 الدور االول  68ر08 ابراهيم عمرحسني  41



 الدور االول  68ر02 مىن عبدو درويش 42

 الدور االول  67ر95 راكان سلطان طه 43

 الدور االول  67ر80 كزال عبد الكرمي درويش 44

 الدور االول  67ر60 هريو هادي حسن 45

 الدور االول  67ر44 خولة علي امحد 46

 ر االول الدو 66ر95 سليمان مسيب زكر 47

 الدور االول  66ر88 محود رشيد شغيل 48

 الدور االول  66ر86 واحدة عبد اهللا فارس 49

 الدور االول  66ر53 نازدار رشيد مرشد 50

 الدور االول  66ر44 ندوة شكور حممود 51

 الدور االول  66ر42 خالد امحد جاسم 52

 الدور االول  66ر35 محدي خضري مجعة 53

 الدور االول  65ر80 سني شيخوامرية ح 54

 الدور االول  65ر51 جميد علي خلف 55

 الدور االول  65ر06 مفاز سعدي يوسف 56

 الدور االول  64ر86 سوزان عمر حممد كرمي 57

 الدور االول  64ر86 امحد حممد ذياب 58

 الدور االول  64ر62 ابتسام نوري ايوب 59

 االول الدور  64ر13 فالح وهب ابراهيم 60

 الدور االول  63ر17 حممد صادق عبد الرزاق امساعيل 61

 الدور االول  62ر91 اكو عبد اهللا رشيد 62

 الدور االول  62ر53 فوزية علي حسني 63

 الدور االول  61ر66 خلف جاسم حممد 64

 الدور االول  61ر20 يونس ذنون يونس 65

 ل الدور االو 61ر15 فائزة عبد الرمحن فرحان 66

 الدور االول  61ر11 عصمت حممد شريف سنجو 67

 الدور االول  60ر33 خالد حممد جاسم 68

 الدور االول  58ر82 جوقي خلو محو 69

 الدور االول  58ر35 اياد صفاء هاشم 70

 الدور االول  57ر46 امحد فائق حممد سعيد 71



 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                               1989/1990: سنة التخرج 

  
                                                                        م 1992/6/25 في 1880 :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 رج منهالدور الذي خت املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور االول  81ر2040 افني حريب نوري 1

 الدور االول  79ر5510 آيدن سعد حسني 2

 الدور االول  76ر9795 ملياء امحد امساعيل 3

 الدور االول  76ر4489 جنان كامل حسني 4

 الدور االول  76ر3061 مىن دورى عبود 5

 الدور االول  75ر8367 صبيحة سامل سليمان 6

 الدور االول  75ر5306  اهللا حممودرعد وعد 7

 الدور االول  74ر6530 عبد السالم ابراهيم صاحل 8

 الدور االول  73ر0612 عبد الستار جابر محود 9

 الدور االول  72ر1020 زينب خليل سلمان 10

 الدور االول  70ر9795 ندى عماد حممود 11

 الدور االول  70ر3061 ماجد مظلوم خلف 12

 الدور االول  69ر9591 انعام غالموحيد  13

 الدور االول  69ر5102 عفاف سامل عبد احلميد 14

 الدور االول  69ر0612 بريهان محدى ساقي 15

 الدور االول  68ر8775 فرحان ظاهر حممود 16

 الدور االول  68ر6938 علي حسني امني 17

 الدور االول  67ر5918 مجال مهدي صاحل 18

 الدور االول  66ر6938 لبسيت راحبيالكامل بن ا 19

 الدور االول  66ر3877 مرمي عذاب هنيدى 20

 الدور االول  66ر0816 حسني علي حسن 21

 الدور االول  66ر0204 فاتن ذنون يونس 22

 الدور االول  65ر9387 مخيس علي حاضر 23



 الدور االول  65ر6938 سحر سعيد قاسم 24

 الدور االول  65ر4081 عبد الشهيد كرمي حمسن 25

 الدور االول  65ر0196 عبد احلمزة عيب احلسني عباس 26

 الدور االول  64ر7959 حممد علي حممد 27

 الدور االول  64ر7755 شذى حممد امني 28

 الدور االول  63ر9317 حتسني عبد معازر 29

 الدور االول  63ر9387 عجيب صربي علي 30

 الدور االول  63ر8163 مها خالد حيدر 31

 الدور االول  63ر4285 شهاب رشيد امحد 32

 الدور االول  63ر0588 خلف رجا محود 33

 الدور االول  63ر0204 ريزان عمر كرمي 34

 الدور االول  62ر3673 اوميد حممود عباس 35

 الدور االول  62ر0408 جاسم حممد خضر 36

 الدور االول  61ر7551 حممد غريب امساعيل 37

 الدور االول  61ر7346 نور الدين زاد امحد 38

 الدور االول  61ر5918 عادل خضر سور 39

 الدور االول  61ر4693 ده رسيم حسن حممد 40

 الدور االول  61ر2653 حممد حسن حممود 41

 الدور االول  61ر2500 سلمان صباح كاظم 42

 الدور االول  61ر1428 ايهان مهدي حسني 43

 الدور االول  60ر9803 جهاد كاظمطارق  44

 الدور االول  60ر7142 نزار امحد عبد احلليم 45

 الدور االول  60ر1224 مصطفى عبد ايد معجل 46

 الدور االول  59ر7959 ناصح حسني حممد 47

 الدور االول  59ر3877 حممد حممود امحد 48

 الدور االول  59ر2941 عدنان ابراهيم عباس 49

 الدور االول  59ر1632 ر فخري يوسفباق 50

 الدور االول  58ر6862 كرمي مولود حممود 51

 الدور االول  58ر6530 امساعيل عباس هراط 52

 الدور االول  58ر6530 جاسم ابراهيم صاحل 53



 الدور االول  58ر4117 امحد سامل علي  54

 الدور االول  58ر0980 حممد عواد حياوي 55

 الدور االول  57ر9795 يدعبد طاهر مح 56

 الدور االول  56ر0408 امحد علي حممود 57
 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                               1989/1990: سنة التخرج 

  
                                                                        م 1992/6/25 في 1880 :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور االول  85ر063 والء جالل علي 1

 الدور االول  83ر106 علي اكرم قاسم 2

 الدور االول  82ر978 ونسة علي رجب 3

 الدور االول  82ر702 نيمشتاق علي حس 4

 الدور االول  79ر085 علي حسن صاحب 5

 الدور االول  76ر446 سعيد حسن ابراهيم 6

 الدور االول  75ر382 حامت ريسان هاشم 7

 الدور االول  74ر- يونس خضر امحد 8

 الدور االول  69ر361 حيدر مالك حممود 9

 الدور االول  69ر149 حممد ابراهيم وهب  10

 الدور االول  68ر638 حكيمة مراد حسني 11

 الدور االول  68ر127 هشام خالد طه 12

 الدور االول  68ر083 حممد هادي حممد 13

 الدور االول  67ر063 ياسني مجيل حممد 14

 الدور االول  66ر395 شامل شكور حممد 15

 الدور االول  66ر212 صاحل طالب حسني 16

 الدور االول  65ر659 عبد جندى ابراهيم 17

 الدور االول  65ر638 صربي حممد حممود 18

 الدور االول  64ر437 علي حيدر علي 19



 الدور االول  63ر191 حسن ابراهيم صاحل 20

 الدور االول  63ر021 كنعان امحد ابراهيم 21

 الدور االول  62ر382 خليل امحد ابراهيم  22

 ول الدور اال 62ر191 مسرية جابر كاظم 23

 الدور االول  61ر957 حسني عبد اهللا امحد 24

 الدور االول  61ر404 برييفان صادق ياسني 25

 الدور االول  61ر361 نزار حممد مالو 26

 الدور االول  60ر170 حممد كاكة خان قهرمان 27

 الدور االول  60ر106 قبيل صاحب حسني 28

 الدور االول  59ر702 عماد محيد جبار 29

 الدور االول  58ر553 مهدية عادل خليل  30

 الدور االول  58ر446 رائد طه نوري 31

 الدور االول  57ر914 كه زاو محه رضا سعيد 32

 الدور االول  57ر446 كرمي عيسى كاطع 33

 الدور االول  55ر 744ام عباس حممد 34

 الدور االول  55ر680 احالم حسن صويف قادر 35
 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                               1989/1990: سنة التخرج 

  
                                                                        م 1992/6/25 في 1880 :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور االول  78ر527 مسية داؤد سليمان 1

 الدور االول  77ر801 امساء امحد جنم 2

 الدور االول  76ر421 لندا حنا يوسف 3

 الدور االول  75ر322 قيس حنوش الياس  4

 الدور االول  72ر205 حنان امساعيل بنيامني 5

 الدور االول  72ر056 با خليل حممدص 6

 الدور االول  70ر996 سوزان عزيز مصطفى 7



 الدور االول  70ر863 بسمة عبد العزيز هادي 8

 الدور االول  70ر386 ليلى عبد املطلب عبد الغين 9

 الدور االول  70ر038 اكرم فاضل خضر 10

 الدور االول  69ر960 بسام امحد عبد اهللا 11

 الدور االول  69ر347  حممود حسوفاطمة 12

 الدور االول  69ر030 عالء حممد صديق حممد سعيد 13

 الدور االول  65ر975 يلدة يعقوب هاويل 14

 الدور االول  64ر861 امحد هاشم حممد 15

 الدور االول  63ر900 مشال امساعيل درويش 16

 الدور االول  63ر217 لقمان علي خضر 17

 الدور االول  62ر696 سليمانغيداء حممد  18

 الدور االول  62ر597 حبيبة حممد بكر 19

 الدور االول  62ر575 جنار حسني رشيد 20

 الدور االول  62ر216 بان امحدر اكان 21

 الدور االول  62ر091 خولة حممود حسن 22

 الدور االول  62ر064 كاظم شاكر فشل 23

 ل الدور االو 62ر040 رىب اد امحد 24

 الدور االول  61ر096 اهلام مال اهللا بالل 25

 الدور االول  60ر842 عقيل حسن مشخي 26

 الدور االول  60ر563 رياض عبد اهلادي هذال 27

 الدور االول  60ر507 طارق سعيد حممد 28

 الدور االول  60ر207 بسي امحد خضر 29

 الدور االول  59ر952 مشريان يونان موشي 30

 الدور االول  59ر845 اهللا عبد اهلادي طهعبد  31

 الدور االول  59ر750 انوار سامل امحد 32

 الدور االول  59ر624 عمر جوهر حممد صاحل 33

 الدور االول  59ر519 هوشيار عمر حممد 34

 الدور االول  59ر241 حممد قاسم امحد 35

 الدور االول  58ر865 اديبة اديب عمر 36

 الدور االول  58ر821 ارفهيمن توفيق ع 37



 الدور االول  58ر133 سندس حممد عبد اهللا 38

 الدور االول  57ر620 علي عمر حسني 39

 الدور االول  57ر511 نظرية جنم عبد اهللا 40

 الدور االول  57ر403 امساعيل سليمان داؤد 41

 الدور االول  57ر386 حسني حممد رضا حبر العلوم 42

 الدور االول  57ر315 دمىن امحد حمم 43

 الدور االول  57ر240 صهباء اكرم سعيد 44

 الدور االول  56ر677 طه ياسني يونس 45

 الدور االول  56ر191 صبحي امحد سعدي 46

 الدور االول  55ر687 رشيد الياس علي 47

 الدور االول  55ر507 اهلام ياقو مروكي 48

 ل الدور االو 55ر212 بيخال اكرم حويز 49

 الدور االول  55ر020 امرية امحد حممد 50
 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                               1989/1990: سنة التخرج 

  
                                                                        م 1992/6/25 في 1880 :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور االول  83ر0277 جنان احسان خليل 1

 الدور االول  83ر0277 سناء سعدي شيت 2

 الدور االول  81ر6111 انتصار يونس امحد 3

 الدور االول  79ر6666 ندى عبد اهللا صنرب 4

 الدور االول  79ر6111 ميامة حمسن علي 5

 الدور االول  78ر7222 قتيبة حتسني صاحل 6

 الدور االول  77ر7714 عماد علي حسني 7

 الدور االول  76ر8055 نداء زيدان محدى 8

 الدور االول  76ر4444 متاضر يوسف حممد 9

 ل الدور االو 75ر3333 سليمة خالد عالوى 10



 الدور االول  74ر 7777ى جنم عبد اهللا 11

 الدور االول  74ر0277 رحيم جبوري ميخا 12

 الدور االول  73ر4722 هامشية سامل مولود 13

 الدور االول  73ر3611 ملياء حسن عبد القادر  14

 الدور االول  73ر2285 عادل عمر مصطفى 15

 الدور االول  72ر8333 هدار حيىي يوسف 16

 الدور االول  70ر8857 عامر مهدي صاحل 17

 الدور االول  70ر6944 نداء ادريس حامد 18

 الدور االول  69ر6857 امحد عزى شالل 19

 الدور االول  69ر0000 التفات ثامر عبد الكاظم 20

 الدور االول  68ر9428 افراح عبد احلسني حسن  21

 ول الدور اال 68ر7777 اميان يوسف عبد االحد 22

 الدور االول  68ر6571 جاسم حممد خلف 23

 الدور االول  68ر4722 فائزة عباس حسن 24

 الدور االول  67ر8611 خزعل درويش هناوي حسني 25

 الدور االول  67ر7714 هناء عبد القادر رفيق 26

 الدور االول  67ر6666 انعام مصطفى تاي 27

 الول الدور ا 67ر5714 هيثم جمبل علي حديد 28

 الدور االول  67ر1111 بسمان امحد سلطان 29

 الدور االول  66ر8378 صادق تركي جاسم 30

 الدور االول  66ر7500 بشار هاشم بشري 31

 الدور االول  66ر5555 رمزي درويش خلف 32

 الدور االول  66ر3055 يوسف بولص قس نعمان 33

 ل الدور االو 66ر2857 ازهار عبد الكاظم هادي 34

 الدور االول  66ر2571 سحر مهدي مجعة 35

 الدور االول  66ر2222 جرو حممد صاحل حممود 36

 الدور االول  64ر6388 حنان عبد اهللا عفان 37

 الدور االول  64ر6315 جاسم حممد مجعة 38

 الدور االول  62ر7777 جناح عبد احملسن مجعة 39

 ل الدور االو 62ر5555 بنيان صاحل سلطان 40



 الدور االول  62ر2777 زهراء امحد حممد 41

 الدور االول  62ر1714 حسن محد علي 42

 الدور االول  62ر1666 علي/عالية حيىي 43

 الدور االول  62ر0833 نايف ناصر صاحل 44

 الدور االول  62ر0555 ابراهيم صاحل علي 45

 الدور االول  61ر5555 مقبولة حسام الدين عيسى 46

 الدور االول  61ر2777 فيان طلب فتحيس 47

 الدور االول  61ر2222 امحد حسني امحد 48

 الدور االول  60ر7222 مؤيد كامل عبد اهللا 49

 الدور االول  60ر6944 جوان احسان عبد احلميد 50

 الدور االول  60ر6944 دحام مراد عزيز 51

 الدور االول  60ر4722 باسم حسني علوان 52

 الدور االول  60ر0555  ابراهيم سليمرابعة 53

 الدور االول  59ر7500 اصيل حازم شيخو 54

 الدور االول  59ر7297 حريب عبد خليل 55

 الدور االول  58ر7222 جاسم حممد فتحي 56

 الدور االول  58ر1666 طه امحد رضا 57

 الدور االول  57ر8888 نوزاد جميد سليمان 58

 الدور االول  57ر7777 فرجية فاتح صمد 59

 الدور االول  55ر4285 حممد راهي كرمي 60
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                               1989/1990: سنة التخرج 

  
                                                                          23/9/1992 في 1302 :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور الثاين  64ر7805 منصور كرمي مجعة 1

 الدور الثاين  60ر4390 عقيل فاروق بشري 2

 الدور الثاين  60ر0488 قسمة بولص ميخا 3

 الدور الثاين  59ر0000 د امحدامحد حمم 4

 الدور الثاين  58ر0268 اهلام نؤيل حجي 5

 الدور الثاين  58ر7561 عماد عادل ايليا 6

 الدور الثاين  58ر7555 حممود عطية صاحل 7

 الدور الثاين  58ر0444 ذكوان عبد اجلليل عباس 8

 الدور الثاين  55ر6097 رضوان حسني محو 9

 الدور الثاين  55ر073 ا ابراهيمميخائيل مارزين 10

 الدور الثاين  61ر2439 فرات محزة عبد النعماين  11
 

 

 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                               1989/1990: سنة التخرج 

  
                                                                          23/9/1992 في 1302 :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور الثاين  65ر1101 مروان شاكر سعيد 1

 الدور الثاين  63ر2435 مقداد خلف محو 2

 ثاين الدور ال 63ر0415 كمال محه رضا كاكه خان 3



 الدور الثاين  59ر7771 ذنون مجعة لطيف 4

 الدور الثاين  59ر4467 سلوان داؤد مشعون 5

 الدور الثاين  55ر8836 مرمي كرمي حممد علي 6
 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                               1989/1990: سنة التخرج 

  
                                                                          23/9/1992 في 1302 :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور الثاين  65ر6938 خلود الياس كرومي 1

 دور الثاين ال 65ر4285 كوالله صالح رحيم 2

 الدور الثاين  63ر4897 موسى عجيل مطري 3

 الدور الثاين  63ر2244 عبد اهللا عز الدين جاسم 4

 الدور الثاين  63ر2244 هناء شاكر جرب 5

 الدور الثاين  62ر0204 خولة رحيم زنكاح 6

 الدور الثاين  59ر4897 خليفة نصر جاسم 7

 ر الثاين الدو 59ر4081 جوامري جبار عبد اهللا 8

 الدور الثاين  59ر- نزار فرنسيس ميت 9

 الدور الثاين  58ر3673 دحام حسن عثمان 10

 الدور الثاين  57ر3857 صاحل مهدي راشد 11

 الدور الثاين  57ر0244 خضري عباس حسن 12

 الدور الثاين  56ر3673 علي طه مهز 13

 الدور الثاين  52ر8367 خالدة خضر حسني 14
 

 
  اللغة العربية :                القسم آلية التربية        : جامعة الموصل                          الكلية : عة الجام

  بكلوريوس: صباحي                                                                               الشهادة : الدراسة 
  

  :   اسم دورة التخرج                                                               1989/1990: سنة التخرج 
  

                                                                          23/9/1992 في 1302 :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  سم الطالب الرباعي ا 



 الدور الثاين  63ر680 بشرى ابراهيم حممود 1

 الدور الثاين  62ر382 روباك حممود حممد 2

 الدور الثاين  60ر702 حسني حممد سعيد 3

 الدور الثاين  60ر468 حممد جاسم حممد 4

 الدور الثاين  60ر446 هناء محيد كرمي 5

 الدور الثاين  60ر255  حممد قادررعدية 6

 الدور الثاين  59ر468 عبد الرزاق ذنون امساعيل 7

 الدور الثاين  56ر914 شفيقة امساعيل عارف 8

 الدور الثاين  56ر702 نور الدين علي حممد 9

 الدور الثاين  55ر936 شوكت اسود خضر 10
 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                               1989/1990: سنة التخرج 

  
                                                                          23/9/1992 في 1302 :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 رج منهالدور الذي خت املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور الثاين  64ر452 مشرف حسيب ابراهيم 1

 الدور الثاين  57ر380 دلسوز محه خان محه بور 2

 الدور الثاين  56ر738 امل عباس يوسف 3

 الدور الثاين  56ر738 نشوان حممد طاهر عبد الرمحن  4

 الدور الثاين  55ر94 نوار ابكورة داؤد شيت 5

 لدور الثاين ا 54ر690 الياس حسني خضر 6

 الدور الثاين  54ر119 تافكة عبد القادر حسني 7

 الدور الثاين  53ر166 خبشان شكور امني 8
 

 

 

 

 



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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                               1989/1990: سنة التخرج 

  
                                                                          23/9/1992 في 1302 :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور الثاين  60ر6511 حممد مصطفى امحد 1

 الدور الثاين  58ر2129 سيؤال حمسن جت 2

 الدور الثاين  57ر3451 رمهدي علي صويف هوم 3
 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                               1989/1990: لتخرج سنة ا

  
                                                                          23/9/1992 في 1302 :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور الثاين   63ر7317 ذنون حيدر رضا  1

 الدور الثاين   61ر3902 كون أي رمزي حممد  2

 الدور الثاين  58ر7209 خالد عبد الغفور مراد  3

 الدور الثاين  58ر2195 طلعت حممد حممود  4

 الدور الثاين  57ر7561  امساعيل عبد الكرميشوكت 5

 الدور الثاين  56ر6585 هدى حكمت عارف  6

 الدور الثاين  56ر0000 حبيبة صربي مراد  7

 الدور الثاين  55ر3902 صباح يونس هادي  8

 الدور الثاين  55ر0976 صالح ابراهيم سليمان  9

 الدور الثاين  55ر0926 مطر دحام ابراهيم  10

 الدور الثاين  55ر0732 صباح جواد جاسم  11

 الدور الثاين  54ر8372 عمار عبد الرزاق حممود  12

 الدور الثاين  54ر5854 سربست عالء الدين حممد  13

 الدور الثاين  54ر4146 بيمان جالل عزيز  14

 الدور الثاين  54ر3659 بشرى برهان عبد اخلالق  15



 الدور الثاين   53ر1463 افيان عصمت عارف 16

 الدور الثاين   52ر1951 جيالن صادق شابا  17
 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                               1989/1990: سنة التخرج 

  
                                                                          23/9/1992 في 1302 :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور الثاين  62ر2488 عبو جولوي عبو 1

 الدور الثاين  61ر4419 اميان عمر وهب  2

 الدور الثاين  60ر6444 ليث صالح سعيد  3

 الدور الثاين  59ر4883 حممد حسن جاسم  4

 الدور الثاين  55ر5348 امحد حسن حسني  5

 الدور الثاين  55ر3721 قيس سعد اهللا محدون 6

 الدور الثاين  54ر5111 عدنان رشيد جميد  7

 الدور الثاين  53ر5116 دميه ن امساعيل حسن ابراهيم  8

 الدور الثاين   53ر2326 جالل جبار حممد  9

 الدور الثاين  52ر6511 ادي اد عدنان ه 10

 الدور الثاين  52ر4186 علي اوعري جهلوم  11

 الدور الثاين  62ر9964 كامل عودة كاظم 12
 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                               1989/1990: سنة التخرج 

  
                                                                          23/9/1992 في 1302 :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور الثاين  65ر66 وفاء حممود جاسم  1

 الدور الثاين  61ر22 نواف سامل صاحل  2



 الدور الثاين  60ر60 ونس امني امساعيل ي 3

 الدور الثاين  58ر26 ابراهيم حممد علي حممود  4

 الدور الثاين  58ر22 مد اهللا امحد جاسم  5

 الدور الثاين  58ر02 طالل اسعد مهدي  6

 الدور الثاين  57ر46 سهام عبد الرمحن نصيف  7

 الدور الثاين  57ر37 املاس حسني سليم  8

 الدور الثاين  57ر24  عدوية كامل جابر 9

 الدور الثاين  56ر64 حيىي سعدو حممد  10

 الدور الثاين  61ر830 امحد حسن علي  11

 الدور الثاين  55ر64 رعد يوسف عيسى 12
 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                               1989/1990: سنة التخرج 

  
                                                                          23/9/1992 في 1302 :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور الثاين  66ر7837 عصام حممود امساعيل  1

 الدور الثاين  66ر1142 احد جابرشروق عبد الو 2

 الدور الثاين  61ر9142 كامل فهد رجا 3

 الدور الثاين  61ر8285 بشرى كمال كامل  4

 الدور الثاين  61ر5833 ليث هاين جواد  5

 الدور الثاين  60ر7777 ندى راكان ذنون  6

 الدور الثاين  60ر3888 عيدان امحد عطية  7

 الدور الثاين  59ر5833 سليم خالد جرب  8

 الدور الثاين  57ر9722 رابعة دانيال عبد االحد  9

 الدور الثاين  54ر5555 عارف مجعة فطاس  10

 الدور الثاين  61ر0277 بيان وايل صاحل  11
 

 



 


