
 

 

 

 

 

 



 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                             1992/1993: سنة التخرج 

  
                                      هـ 1414 /محرم 14 والمصادف 1993/7/4 في 1900 :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور االول  73ر7497 عبدالحفيظ حسن الخزان 1
 الدور االول  70ر8458 عدنان سعيد سليمان 2
 الدور االول  69ر0743 ياسين مسلم ساعد بك 3
 دور االولال  66ر4796 احمد ياس خضير اللهيبي 4
 الدور االول 65ر7029 قادر هادي محمد البياتي 5
 الدور االول 65ر0929 بشار ابراهيم علي العبيدي 6
 الدور االول 64ر0373 محمد عبداهللا محمد رشيد 7
 الدور االول 63ر9573 رضة شاروط رهك المشبك 8
 الدور االول 63ر0739 ابتسام يحيى عبداهللا الكماش 9

 الدور االول 63ر6273  جميلصالح زآي 10
 الدور االول 63ر2075 سلوى محمد سعيد الحيالي 11
 الدور االول 63ر1406 توفيق عبدالكريم حسن 12
 الدور االول 62ر9024 ساهرة يوحنة بثيو 13
 الدور االول 62ر4803 عزيز محمد علي الجبوري 14
 الدور االول 62ر3217 شيرزاد محمود خضر 15
 الدور االول 61ر8858 ل سعيد معروفجليل جال 16
 الدور االول 61ر8141 سمير جاسم محمد الجبوري 17
 الدور االول 61ر3794 حسن عبداهللا رؤوف 18
 الدور االول 61ر1892 سميرة عبداهللا محمد الزاخولي 19
 الدور االول 60ر8688 سمير عبدالرحيم يوسف 20
 الدور االول 60ر7746 عبدالسالم ابراهيم حسين ال عبداهللا 21
 الدور االول 60ر4196 اسامة وجية مجيد الدباغ 22
 الدور االول 60ر3833 رياض داؤد بطرس حنكو 23
 الدور االول 59ر7228 ربيع غثيث احمد الدباغ 24
 الدور االول 59ر5234 حكمت محمد عبداهللا 25
 الدور االول 58ر9875 زاهد بكر مرعي 26
 الدور االول 58ر8477 فريق حمه رشيد 27
 الدور االول 58ر4197 حسن عجاج حسن 28
 الدور االول 58ر4075 بدرخان يوسف محمد البوعلي 29
 الدور االول 58ر3196 علي يحيى سعيد الدوسكي 30
 الدور االول 57ر5180 عادل حاجي عبداهللا العسروآي 31
 الدور االول 56ر9864 محمد صديق جبار 32
 الدور االول 56ر0239 حمد الريكانيشهاب بينان  33



 الدور االول 55ر07487 ريبوار احمد عبداهللا 34
 الدور االول 55ر2298 خضر خليل محمد الحجاجي 35
 الدور االول 54ر2371 عابد حسين قاسم شحاذ 36
 الدور االول 53ر1958 اسامة مظفر محمد 37

 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                             1992/1993: سنة التخرج 

  
                                      هـ 1414 /محرم 14 والمصادف 1993/7/4 في 1900 :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  لرباعي اسم الطالب ا ت

 الدور االول 76ر77507 رقية نافع بلو الزبيدي 1
 الدور االول 73ر47971 شوان سلو عبدال 2
 الدور االول 70ر49334 شمال محمد طاهر علي 3
 الدور االول 69ر96973 سحر جورج زورا باسكا 4
 الدور االول 69ر48716 ماشو دينو سليمان 5
 الدور االول 68ر7843  اسماعيل خضرورود 6
 الدور االول 67ر84661 نادية نافع فتحي 7
 الدور االول 67ر1606 فارس احمد حسن المولى 8
 الدور االول 66ر21978 عمار صليوة متى ال شوش 9

 الدور االول 65ر2547 رمضان احمد صالح الشرابي 10
 الدور االول 65ر06668 ناهدة حسن رشيد 11
 الدور االول 64ر59925 سعد محي الدين حسنا 12
 الدور االول 64ر41706 قاسم حسين هفند 13
 الدور االول 64ر35432 زآية علي محمد يونس 14
 الدور االول 63ر42098 وسام جبرائيل مروآي خمي 15
 الدور االول 63ر41525 يونس طاهر رمضان 16
 لالدور االو 62ر64547 علي محمد خلف النعيمي 17
 الدور االول 62ر5718 اآرم قادر عبدالوهاب 18
 الدور االول 61ر07695 سكفان افد ال حسن 19
 الدور االول 61ر06669 نريمان علي رشيد 20
 الدور االول 60ر85316 هكشة جمعة شيرو 21
 الدور االول 60ر80706 خديجة عبداهللا حسين 22
 االولالدور  60ر65066 محمد علي محمود محمد علي 23
 الدور االول 59ر80713 فتاح ناصح رفيق 24
 الدور االول 59ر27033 برهان هادي قنبر رضا 25
 الدور االول 58ر79034 رائد عبدالوهاب محمد علي 26
 الدور االول 58ر58224 شروان جيجو عبدى 27
 الدور االول 57ر54773 يسرى عيسى عبداهللا 28

 



 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                             1992/1993: سنة التخرج 

  
                                      هـ 1414 /محرم 14 والمصادف 1993/7/4 في 1900 :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور االول 87ر41869 طاهرة ربيع قاسم النعمة 1
 الدور االول 83ر04408 نجالء طه محمد الصفار 2
 الدور االول 75ر3357 بيادر محي الدين عبداهللا العراقي 3
 الدور االول 74ر28689 يسرى خالد علي الطائي 4
 الدور االول 74ر12587 نيال شاباغادة دا 5
 الدور االول 71ر54876 سحر حميد مجيد 6
 الدور االول 71ر43528 صبا فؤاد شاآر 7
 الدور االول 71ر41241 احمد حسن احمد الحريسي 8
 الدور االول 71ر1501 رضوان احمد قاسم 9
 الدور االول 69ر40746 حامد رسول عبود البورخن 10
 الدور االول 68ر3145 خمشمال صباح بل 11
 الدور االول 68ر09333 جمال عبيد عويد الحديدي 12
 الدور االول 67ر50584 بشار موسى موسى 13
 الدور االول 66ر72847 ايناس صالح الدين امين العبيدي 14
 الدور االول 66ر26646 االء عبدالجبار محي الدين 15
 لالدور االو 66ر21404 سرمد بهنام صليوا 16
 الدور االول 65ر10873 فادي فيصل فتح اهللا ادو 17
 الدور االول 64ر83008 مصطفى تتر نعمت 18
 الدور االول 64ر57217 سرود ابوبكر آريم 19
 الدور االول 63ر81947 محمد عواد حسين الخفاجي 20
 الدور االول 62ر49023 اسماعيل عبد احمد  السبعاوي 21
 الدور االول 62ر00761 جزاء بكر حسين  22
 الدور االول 61ر56449 محمد عبداهللا صادق 23
 الدور االول 61ر16945 حسن نزار حسين الجراح 24

 

 

 

 

 

 

 



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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                             1992/1993: سنة التخرج 

  
                                      ـه 1414 /محرم 14 والمصادف 1993/7/4 في 1900 :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور االول 76ر7364 فادية جالل احمد المولى 1
 الدور االول 72ر3120 طاهرسعدية فائق محمد  2
 الدور االول 72ر0652 علي تحسين محمد العبيدي 3
 الدور االول 71ر3215 أي نور حقي سعيد 4
 الدور االول 71ر1597 صبحي عبدالرزاق هادي الرومي 5
 الدور االول 70ر8149 سالم محمد محموداالحمد 6
 الدور االول 69ر1621 محمد قسم اهللا محجوب سليمان 7
 الدور االول 68ر9175 فارس عبدالعباس سنافي السلمان 8
 الدور االول 67ر2711 علي حسين علي الزهيري 9
 الدور االول 66ر7065 عبير سالم محمد النعيمي 10
 الدور االول 66ر4015 نعم حازم سليم 11
 الدور االول 66ر3769 طالل عبدة مقبل صالح 12
 الدور االول 65ر8851 رغد ناطق سعيد الحيالي 13
 الدور االول 65ر4768 محمد يوسف محمد ابوزيد 14
 الدور االول 65ر3779 ابوبكر حمه رشيد شريف 15
 الدور االول 65ر2671 محمد محمود حسين  16
 الدور االول 65ر2549 بشرى رشيد حميد البدري 17
 الدور االول 64ر9096 نادية وداد فؤاد عثمان 18
 الدور االول 64ر2591 د الطويلاسماء صالح احم 19
 الدور االول 64ر2217 رواء سعيد سليمان الخالدي 20
 الدور االول 63ر7760 محمد حسين ياسين االشمطي 21
 الدور االول 63ر5624 عبدالحكيم لقمان سليم الشيخ يحيى 22
 الدور االول 63ر2834 خيراهللا شيت محمود العبداهللا 23
 الدور االول 63ر0569 دويمؤيد ثامر رشم المن 24
 الدور االول 62ر6452 آاظم جواد آاظم الربيعي 25
 الدور االول 62ر5896 فالح ابراهيم مسطوالقلندر 26
 الدور االول 62ر2013 ياسر ضياء عبدالقادر العاني 27
 الدور االول 61ر9016 وجدان محمد صالح الحمداني 28
 لدور االولا 61ر7443 محمد زيدان خلف الجبوري 29
 الدور االول 61ر6356 ابراهيم عمو صوفي 30
 الدور االول 61ر5647 ريا عارف محمد العزاوي 31
 الدور االول 61ر0798 محمد عبدالحسين مجباس الشبلي 32
 الدور االول 60ر4102 اسباهية سليمان محمود الحمدي 33
 الدور االول 59ر7704 علي عيسى محمد الرفاعي 34
 الدور االول 59ر5449  حازم حسنمحسن 35
 الدور االول 59ر2620 سعد بطرس توما ال شوشي 36



 الدور االول 59ر1139 عبداهللا ظاهر مهيدي الملواحي 37
 الدور االول 59ر0885 زينة نزهت عزيز عباصة 38
 الدور االول 58ر7906 اجدر حسن مالي 39
 الدور االول 57ر9801 الياس رشيد جميل فيون 40
 الدور االول 57ر8389 عائدة صليوة اسكندر موآة  41
 الدور االول 57ر6280 محمد بدر حبيب الطائي 42
 الدور االول 57ر3776 عبدالرحمن محمد آريم 43
 الدور االول 57ر1198 علي غربي حسين 44
 الدور االول 56ر4916 عادل جاسم جندي الباستكي 45
 الدور االول 56ر0885 نشوان عبدالعزيز صالح السليم 46
 الدور االول 55ر7291 نورجان صبحي احمد 47
 الدور االول 55ر6917 نداءشعيوط سرخان 48
 الدور االول 55ر2564 قيس جالل عبدالرحمن 49

 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                             1992/1993: سنة التخرج 

  
                                      هـ 1414 /محرم 14 والمصادف 1993/7/4 في 1900 :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور االول 80ر4810 ميادة نعمت ابراهيم الجواري 1
 الدور االول 80ر3321 صفاء اسماعيل رشيد العبيدي 2
 الدور االول 79ر4984 بيداء غانم خليل الشيخ احمد 3
 الدور االول 76ر8123 مدينة رشيد احمد مولود 4
 الدور االول 75ر9165 حسين محمد عبداهللا العبيدي 5
 ولالدور اال 75ر3221 جيمن محمود مولود الجاف 6
 الدور االول 75ر0168 نسرين محمود مولود الجاف 7
 الدور االول 74ر7461 يسرى سعيد عبدالكريم النعيمي 8
 الدور االول 73ر7615 هدى سالم اسماعيل الدباغ  9
 الدور االول 73ر1714 صهباء منير عبداهللا عبو 10
 الدور االول 72ر2238 بيداء حازم ابراهيم الحيالي 11
 الدور االول 72ر1940 ن متي عبودي ابلحدسلوا 12
 الدور االول 71ر8729 لبنى محمد علي سليم الطائي 13
 الدور االول 71ر7855 علية هاشم جمعة الراشدي 14
 الدور االول 71ر4438 هناء قاسم محمد الطائي 15
 الدور االول 71ر4397 راوية مؤيد يونس العالف 16
 الدور االول 71ر2573 خالد خورشيد محمد امين 17
 الدور االول 71ر1117 الوالو محمد مولود الباجالن 18
 الدور االول 68ر9764 منى عبدالرزاق عبدالباقي التمر 19
 الدور االول 68ر6713 الهام ادوار الياس اصلو 20
 الدور االول 68ر2847 قاسم محمد علي الغنام 21
 الدور االول 67ر0756 ناجي احمد حسين 22



 الدور االول 66ر4292 سلمى حسن محمد الفاضلي 23
 الدور االول 65ر6857 شاآر حسن علي الطائي 24
 الدور االول 65ر6346 سفانة حسن علي حمش 25
 الدور االول 65ر1679 زينب عبدالمطلب سياب السياب 26
 الدور االول 65ر1097 ستار عبود فارس الحضري 27
 الدور االول 64ر811 اسماء محمد احمد النعيمي 28
 الدور االول 64ر2282 سناء شاآر سليم العقراوي 29
 الدور االول 63ر629 نفيعة مسلم حسن الياس 30
 الدور االول 63ر5308 ريم عباس وهب الراوي 31
 الدور االول 62ر9005 ندى اسماعيل صالح القدو 32
 الدور االول 62ر2801 عدنان احمد يونس االمين 33
 الدور االول 62ر7857 تان قباد انورآويس 34
 الدور االول 62ر7540 خديدة خلف خدر الخالدي 35
 الدور االول 62ر5037 ياسر زينو محمد زين العابدين 36
 الدور االول 62ر4347 فالح حسن علي 37
 الدور االول 62ر0855 سناء صالح علي 38
 الدور االول 61ر8917 رامي انور عبدالقادر آمالي 39
 الدور االول 61ر8713 رحاب طلعت بهجت التميمي 40
 الدور االول 61ر7954 ناهدة حسين رضا المحمد 41
 الدور االول 60ر6765 برشنك فريق سعيد 42
 الدور االول 60ر6649 علي عبدالمجيد رفعت البياتي 43
 الدور االول 60ر6427 عبلة احمد داؤد الجبوري 44
 الدور االول 60ر4417 ل زبيرسندس عبدالعزيز نجم ا 45
 الدور االول 60ر0211 روناك عثمان عبداهللا قادر 46
 الدور االول 59ر8075 غادة خزعل آريم الجارى 47
 الدور االول 59ر4725 سالم طاهر موسى 48
 الدور االول 59ر1643 مها باد فاتح مرزا الزنكنة 49
 ولالدور اال 58ر9528 خالد محمد خضير السبعاوي 50
 الدور االول 58ر8153 سحر جاسم محمد حسين 51
 الدور االول 58ر6591 سنكول تحسين حسن بياني 52
 الدور االول 58ر4085 نادية عبدالنبي محمد 53
 الدور االول 58ر2886 باسم محمد حمزة شمر 54
 الدور االول 58ر0719 محمد البدوي محمد عبداهللا 55
 الدور االول 58ر0511 رحمان خليل سليمان 56
 الدور االول 57ر9895 انتصار عوفي هاشم المساندي 57
 الدور االول 57ر7624 ميسون رشيد شوآت 58
 الدور االول 57ر1446 محمد آوزر عزيز العبثاوي 59
 الدور االول 56ر5586 آالوير سعيد محمود 60
 الدور االول 55ر5465 زينة محمد احمد السلمان 61
 الدور االول 53ر5641 حسن صالح السلطانمهدي عبدالم 62

 

 

 



 

 
  التاريخ:                القسم آلية التربية        : جامعة الموصل                          الكلية : الجامعة 
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  :   اسم دورة التخرج                                                             1992/1993: سنة التخرج 

  
                                      هـ 1414 /محرم 14 والمصادف 1993/7/4 في 1900 :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور االول 83ر01 محمد مهدي حسن البياتي 1
 الدور االول 80ر11 هديل يوسف محمود حمادي 2
 الدور االول 78ر14 امل احمد شبو 3
 الدور االول 77ر90 يحيى العباديثابت عبدالجبار  4
 الدور االول 77ر62 محمد عبداهللا حسين اللهيبي 5
 الدور االول 77ر37 زهراء سالم احمد القطان 6
 الدور االول 76ر88 محمد مظفر يحيى الرسام 7
 الدور االول 75ر68 نادية حمدون جاسم العالف 8
 ولالدور اال 75ر34 اميرة عبداهللا حسين الصميدعي 9
 الدور االول 74ر45 سالم آورآيس يوسف الطون 10
 الدور االول 74ر21 فاخر عبدالرحمن علي الدوسكي 11
 الدور االول 74ر17 ندى خليل ابراهيم محمود 12
 الدور االول 73ر94 عمر رشيد رمو الكوراني 13
 الدور االول 73ر93 احمد فكاك احمد 14
 الدور االول 73ر55 صبيحة جياد يحيى الجبوري 15
 الدور االول 73ر51 علياء هاشم ذنون  المشهداني 16
 الدور االول 73ر33 هدى حميد مجيد الكنزي 17
 الدور االول 73ر20 عالية عثمان عمر امين 18
 الدور االول 72ر26 نبي حسن نبي السورجي 19
 الدور االول 71ر60 رجب عبداهللا عمر الجبوري 20
 الدور االول 70ر11 لجافصالح محمد احمد ا 21
 الدور االول 69ر86 سميرة خورشيد عباس حميد 22
 الدور االول 69ر74 سعدية محمود شكور الجبوري 23
 الدور االول 69ر64 نؤاد فريق حسن الدوسكي 24
 الدور االول 69ر34 نوفل جاسم عبداهللا نجم  25
 الدور االول 68ر85 بلسم عبدالفتاح سعيد حسن 26
 الدور االول 68ر19 مود عبداهللا علومح 27
 الدور االول 67ر98 انيسة صالح عباس امين 28
 الدور االول 67ر83 عبد محمد شالش الجبوري 29
 الدور االول 67ر73 جازية رمضان اسماعيل 30
 الدور االول 67ر46 نصراهللا علي محمد احمد 31
 الدور االول 67ر24 اآرام عون الدين محمد 32
 الدور االول 66ر64 اء ابراهيم محمود المعاضيديضي 33
 الدور االول 66ر49 سروة عارف علي المشهداني 34
 الدور االول 66ر29 حماد صلبي عكيل عبداهللا 35



 الدور االول 66ر26 ندى يونس يوسف الزبيدي 36
 الدور االول 66ر18 فائزة رشيد مجيد 37
 ر االولالدو 65ر87 فاضل ياسين حمود الجبوري 38
 الدور االول 65ر33 بروين محمد فارس محمد 39
 الدور االول 65ر عالية محمد انجة جبارى 40
 الدور االول 64ر75 ايهم فخرالدين حسين علي 41
 الدور االول 64ر75 هناء عدنان احمد عثمان 42
 الدور االول 64ر51 جاسم محمد حبر الطائي 43
 الدور االول 64ر23 يحيى عياش بردى الكبيسي 44
 الدور االول 64ر16 هديل نوري محمد  45
 الدور االول 64ر07 ابراهيم محمد عبداهللا 46
 الدور االول 63ر93 احمد علي عبداهللا اللويزي 47
 الدور االول 63ر69 آامل محمد اسماعيل االمين 48
 الدور االول 63ر24 احمد حسين علي 49
 االولالدور  62ر86 نهالء رؤوف حسن 50
 الدور االول 62ر53 خيري الياس خديدة 51
 الدور االول 62ر38 نهايت عارف الجاف 52
 الدور االول 62ر رشيد محمود اسماعيل البرواري 53
 الدور االول 60ر66 باآزة محمد قادر 54
 الدور االول 60ر50 احالم اآرم حسين اسماعيل 55
 الدور االول 59ر55 امل حسين شاآر علي 56
 الدور االول 58ر62 محسن عزيز احمد بكتاش 57
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 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور االول 82ر3592 بيداء عطاهللا سعيد الزبيدي 1
 الدور االول 79ر1036 حامد بن علي دربالي 2
  االولالدور 73ر0996 الحسين بن عبدالمجيد حداد 3
 الدور االول 72ر9239 ابراهيم خشمان حسام شيخو 4
 الدور االول 72ر7728 مزآين محمد حسن االتروشي 5
 الدور االول 71ر6385 آوثر غانم احمد النعيمي 6
 الدور االول 71ر3396 نافعة محمد حسين 7
 الدور االول 71ر3301 بزار محمد سعيد احمد 8
 الدور االول 70ر7284 عبداالمير هبن سريح 9
 الدور االول 70ر1011 صالح ناصر حسين الكروي 10
 الدور االول 70ر0460 اسراء خليل خضر الحديدي 11
 الدور االول 69ر0609 بهزاد مولود عثمان 12
 الدور االول 68ر63 عمران عبيس جاسم العويدي 13



 الدور االول 68ر6075 بشرى مجيد بني عيسو 14
 الدور االول 68ر5096 داهللاعماد قدوري عب 15
 الدور االول 68ر2814 بهجت طه حسين خوشناو 16
 الدور االول 67ر8918 طهيمة عمر رمضان الجزراوي 17
 الدور االول 67ر6349 شهاب احمد اسماعيل االمين 18
 الدور االول 66ر9844 علي عبيس عبيد التميمي 19
 الدور االول 66ر4013 ئامانج احمد محمود 20
 الدور االول 66ر3865 اآرم عمر حسين الصمو 21
 الدور االول 66ر3174 شونم نوري سعيد 22
 الدور االول 66ر098 عبد داخل ناهي الهاللي 23
 الدور االول 65ر7765 احميدان محمد حسين الدليمي 24
 الدور االول 65ر536 ميسون نايف شيخو ال موسى 25
 ور االولالد 65ر274 رابعة عسكر محمود 26
 الدور االول 64ر8798 وائل حازم ذنون الجواري 27
 الدور االول 64ر6198 عبدالغني قاسم محمد علي العاشور 28
 الدور االول 64ر2249 اسيل طارق هاشم العبودي 29
 الدور االول 63ر9802 محمد احمد حسين  30
 الدور االول 63ر8838 سوزان اآرم محمود البياتي 31
 الدور االول 63ر6207 صالح روضان الجبوريخليل  32
 الدور االول 63ر522 نداء حنوش يعقوب النجار 33
 الدور االول 63ر2967 محمد حسين يحيى الطائي 34
 الدور االول 63ر0613 شعالن احمد عبيد الطائي 35
 الدور االول 62ر892 خليل جاسم محمد 36
 االولالدور  62ر7795 منى طارق محمد الغريري 37
 الدور االول 62ر6896 نسرين محمود صالح الصوفي 38
 الدور االول 62ر3715 هادي حمه صالح 39
 الدور االول 62ر0743 شيرين جمال حمد 40
 الدور االول 62ر0209 ناسكة حمد توفيق 41
 الدور االول 62ر0099 خالد شمد صالح الشدة 42
 دور االولال 61ر5122 صهيب غانم محمد شيت العبيدي 43
 الدور االول 61ر3227 ليلى آريم راضي الشمسي 44
 الدور االول 61ر1797 مظلوم علي وريوص 45
 الدور االول 61ر11929 دلخوش عدنان عبدالرحمن 46
 الدور االول 60ر9959 امل ابراهيم عبدالوهاب  47
 الدور االول 60ر9111 علي حاجي محمد 48
 الدور االول 60ر5604 عوني رضا عزيز العلو 49
 الدور االول 60ر546 امير حاجي حيول 50
 الدور االول 60ر5146 علية عبدالخالق صادق 51
 الدور االول 60ر4693 سندس فتاح رفعت الشالحي 52
 الدور االول 59ر6183 صالح ابراهيم رشو 53
 الدور االول 59ر252 محمد حمد حسين الراوي 54
 الدور االول 59ر0795 ياسين قاسم احمد 55
 الدور االول 59ر0174 سلمان عباس عالمة البدري 56
 الدور االول 58ر4045 خالد صالح محمد الحديدي 57
 الدور االول 57ر7231 دلجوان عبدالحميد محمد 58



 الدور االول 57ر474 محمود احمد آاآة 59
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 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور االول 81ر154 نعم حكمت سليمان العمري 1
 الدور االول 81ر143 عبدالرحمن عزيزمصطفى االسدي 2
 الدور االول 80ر669 امل راآان ذنون الطائي 3
 الدور االول 79ر102 صهيب عبدالرحمن احمد الحربي 4
 الدور االول 78ر995 بثينة عزيز عبدالكريم عزيز 5
 الدور االول 78ر595 سلوى جرجيس سلمان الدوري 6
 الدور االول 78ر554 ديوالى حاجي جاسم البرواري 7
 الدور االول 77ر243 هالة سالم يونس الحديدي 8
 الدور االول 76ر049 لقمان عارف خليل 9
 الدور االول 73ر595 العويداتعلي صالح سحوم  10
 الدور االول 71ر676 سفانة صابر قادر 11
 الدور االول 71ر487 خلف محمود مخلف الحسوني 12
 الدور االول 71ر229 فيان شعبان حسين برواري 13
 الدور االول 70ر996 بيداء حازم سعدون الطائي 14
 الدور االول 70ر413 رائد محمد احمد الصعايدة 15
 الدور االول 70ر339 افاق اسامة محمد سعيد المفتي 16
 الدور االول 70ر075 روزآار جالل قادر 17
 الدور االول 69ر602 رازاو صابر مصطفى 18
 الدور االول 69ر256 محمود احمد سليمان السلماني 19
 الدور االول 68ر923 جالء عبدالرحمن عزيز الياسين 20
 الدور االول 68ر763  محمدعماد عبداالله عبدالرزاق 21
 الدور االول 68ر338 ابتسام الهام عبد ال عزو 22
 الدور االول 67ر561 شهاب احمد محي علي المزوري 23
 الدور االول 67ر486 فتاح حسن يوسف الهسنياني 24
 الدور االول 67ر336 شهرستان محو حمو اوما 25
 ولالدور اال 66ر931 جميلة فليح غانم السوداني 26
 الدور االول 66ر379 افان نامق اسماعيل جيجو 27
 الدور االول 65ر958 هدى شمس الدين علي خياط 28
 الدور االول 65ر467 رفيق بن الفاهم حامدي 29
 الدور االول 65ر287 محمد الياس خضر 30
 الدور االول 65ر057 ايدن جالل رشيد 31
 االولالدور  64ر963 جمال بن عبداهللا بورقعة 32



 الدور االول 64ر942 قيس مالك محمود الزبيدي 33
 الدور االول 64ر745 احمد شهاب احمد آاآا 34
 الدور االول 64ر736 احمد صالح محمد الريكاني 35
 الدور االول 64ر541 سوالف رشيد علي باجالن 36
 الدور االول 64ر397 عصمت حسين ميزا الريكاني 37
 الدور االول 64ر019  ميكائيلميكائيل بهاء الدين 38
 الدور االول 63ر842 بثينة عباس هالل القرة غولي 39
 الدور االول 63ر468 شرمين حاجي علي السليفاني 40
 الدور االول 62ر379 عبداهللا روضان دخيل الجبوري 41
 الدور االول 62ر080 قاسم احمد عبد البياتي 42
 الدور االول 61ر826 اياد عبدالمجيد حسين الجبوري 43
 الدور االول 61ر740 قيس طيب عبدالرحمن 44
 الدور االول 60ر947 محمود عمر طاهر 45
 الدور االول 60ر930 نهاية حسن فياض القرة غولي 46
 الدور االول 60ر480 عاني محمد سلمان الجبوري 47
 الدور االول 60ر332 افين رافع عادل االسعد 48
 الدور االول 60ر268 سن ظاهرئاسو عبدالوهاب ح 49
 الدور االول 58ر251 خالد حمه امين علي 50
 الدور االول 57ر183 سالم سليم صابر 51
 الدور االول 55ر548 علي خلف ياسين 52
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 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور االول 76ر870 اريزياد راآان قاسم الجو 1
 الدور االول 71ر162 نشوان مصطفى صالح الساعاتي 2
 الدور االول 70ر361 نغم سامي نوري القوطجي 3
 الدور االول 70ر360 امل عبدالجبار محمود الطائي 4
 الدور االول 67ر437 رضوان امين حسين قزان 5
 لالدور االو 66ر662 صبا عزالدين محمد شريف القزاز 6
 الدور االول 65ر985 رائعةعبدالواحدعبدالعزيزالجوادي 7
 الدور االول 65ر844 اسماء يحيى قاسم احمد 8
 الدور االول 64ر923 عصمت درويش عضدي 9
 الدور االول 64ر359 غزوان جندي آتي جندو 10
 الدور االول 63ر228 سه وآيل محمد امين مصطفى 11
 الدور االول 63ر014 رغد حازم عمر االبراهيم 12
 الدور االول 62ر971 مازن شمعون عيسى بكو 13



 الدور االول 62ر661 غادة عبدالواحد عبدالعزيز الجواد 14
 الدور االول 62ر049 ريم انور ابلحد منيتي 15
 الدور االول 61ر250 نغم طارق علي الظاهر 16
 الدور االول 61ر055 عائدة فرمان هرمز الساطي 17
 الدور االول 60ر515 ء عبدالمنعم محمدنجال 18
 الدور االول 60ر142 عارف نوري عمو السليفاني 19
 الدور االول 60ر045 انسام عبدالرزاق ايوب الدباغ 20
 الدور االول 59ر620 عزة عبدالستار محمد الحمداني 21
 الدور االول 58ر994 سويلي ابوبكر محمود  22
 الدور االول 58ر856 نبيل عبد ابراهيم الزغيبي 23
 الدور االول 58ر781 نادرة حنا يوسف القس شمعون 24
 الدور االول 58ر258 افراح نعمان رحو عبادة  25
 الدور االول 58ر138 هدى خالد عبدالعزيز 26
 الدور االول 58ر021 عابد عكيد بنيامين 27
 الدور االول 57ر874 عبدالرحيم جميل ابراهيم 28
 الدور االول 57ر840 داهللا حسين الصميدعيحكيمة عب 29
 الدور االول 57ر737 بروين عبدالجبار حاجي 30
 الدور االول 56ر892 مارلين يؤئيل آورآيس ايشو 31
 الدور االول 54ر575 زينا عادل اسحق 32
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 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور االول 83ر352 ابتهال مهدي صالح الصائغ 1
 الدور االول 79ر745 نيران فوزي جبرائيل الحداد 2
 الدور االول 79ر333 سندس جرجيس لويس القس حنا 3
 الدور االول 77ر664 غادة محمد هادي الكعاز 4
 الدور االول 76ر196 ليلى رفعت توفيق 5
 الدور االول 75ر566 عواطف ابراهيم جبرالعبيدي 6
 الدور االول 74ر545 خالدة دنو يوحنا بابير 7
 الدور االول 73ر769 ايمان توما يعقوب دديزا 8
 الدور االول 70ر767 تنهيد عادل فاضل  البيرقدار 9
 الدور االول 70ر525 اسراء حسين موسى الخياط 10
 الدور االول 69ر97 جمعة فتحي عبيد العكيدي 11
 الدور االول 69ر155  جابر غزاالتامير خلف 12
 الدور االول 68ر607 اسماء عبدالغني داؤد محضرباشي 13
 الدور االول 68ر1 فرهاد نوري حاجي الدوستكي 14
 الدور االول 67ر155 رجاء صاحب منصور البوحسين 15
 الدور االول 66ر669 هدى محمود احمد الحمداني 16



 ر االولالدو 66ر482 لمياء جاسم محمد 17
 الدور االول 66ر085 حسن علي فتاح ال خلف 18
 الدور االول 65ر398 هدى محمد محمود الشريفي 19
 الدور االول 65ر339 سعدي محمد عبيد الجبوري 20
 الدور االول 65ر075 ليندا البير توفيق اللوس 21
 الدور االول 64ر858 عصام بشرى  شريف 22
 الدور االول 64ر453 بان عدنان عبد هداية 23
 الدور االول 63ر968 جاسم محمد طه نجم العبيدي 24
 الدور االول 63ر841 نادية ثامر عبدالفتاح الشكرجي 25
 الدور االول 63ر800 مثنى آريم رزيك الكبيسي  26
 الدور االول 63ر458 فرات سوداى علوان الحيدري 27
  االولالدور 62ر573 عبدالرحمن ابراهيم محمد عبوش  28
 الدور االول 62ر438 زهور محمد سعيد العبيدي 29
 الدور االول 62ر285 حسين محمد محمد علي البرواري 30
 الدور االول 62ر056 حسان حميد صكر الجبوري 31
 الدور االول 61ر997 عبدالعزيز محمد حميد الصوفي 32
 الدور االول 61ر92 وليد عبدالخالق عطية االوسي 33
 الدور االول 61ر526  عباس احمد سفرحسين 34
 الدور االول 61ر436 فؤاد احمد جاسم العبيدي 35
 الدور االول 61ر371 صاحب حسن عبدعلي الدوري 36
 الدور االول 61ر263 عامر مكطوف عباس ال عباس 37
 الدور االول 61ر178 محمد يحيى زآر يحيى الطاقة  38
 الدور االول 61ر171 نهال جليل رشيد باجالن 39
 الدور االول 60ر369 رادا تحسين عبداهللا 40
 الدور االول 60ر129 ناتجة احمد زيدان الجبوري 41
 الدور االول 58ر750 نهلة عبدالرزاق محمد  42
 الدور االول 56ر707 قاسم محمد سلطان الدليمي 43
 الدور االول 56ر249 آيطان آريم حسين الخوالني 44
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 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور الثاني 73ر8142 صدام ادريس قاسم بيوان 1
 الدور الثاني 63ر043 حامد اسماعيل خليل 2
 الدور الثاني 60ر7652 عباس سبتي عبيد 3
 ثانيالدور ال 60ر1442 نواف خليل احمد العلي 4
 الدور الثاني 59ر6858 رعد وعداهللا يونس 5
 الدور الثاني 59ر6030 اسامة محمود محمد عبدي 6
 الدور الثاني 58ر9481 منى خضير عبد الشهواني 7
 الدور الثاني 58ر7311 طه عمر ابراهيم 8
 الدور الثاني 57ر8330 جودت محمد رضا 9
 الدور الثاني 57ر6988 عالء مجيد احمد  10
 الدور الثاني 57ر0413 باسم يوحنا صليوة 11
 الدور الثاني 56ر7661 طالب عبداللطيف ناصح 12
 الدور الثاني 55ر7874 عثمان عبدالقادر آاآة احمد 13
 الدور الثاني 55ر7286 ايمن مساواة حسن 14
 الدور الثاني 55ر6784 محمد آاظم مرتضى 15
 ور الثانيالد 55ر6383 عبداهللا باسل عبداهللا 16
 الدور الثاني 55ر1674 شيرزاد فاتح حبيب 17
 الدور الثاني 54ر1808 احمد فخر الدين احمد 18
 الدور الثاني 54ر1029 سياه مند شيخ آريم 19
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 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 لدور الثانيا 61ر745 غسان بهنام باآوز 1
 الدور الثاني 60ر0097 نبيل اسحق سليمان اسحق 2
 الدور الثاني 57ر9432 علي ابوبكر سعيدطه 3
 الدور الثاني 57ر2034 طه ياسين جاسم 4



 الدور الثاني 57ر1566 عبدالستار خزعل ابراهيم خليل 5
 الدور الثاني 56ر5067 طارق رشوسيتو 6
 ور الثانيالد 55ر6054 ذآرى صادق شابا 7
 الدور الثاني 55ر5417 سعيد حميد محمد امين 8
 الدور الثاني 53ر3325 خالص خدر شمعون 9
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  بكلوريوس:           الشهادة                                           صباحي                         : الدراسة 

  
  :   اسم دورة التخرج                                                             1992/1993: سنة التخرج 

  
                              هـ 1414/  الثاني ربيع 14 والمصادف1993/9/30 في 4180 :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور الثاني 60ر4522 منير انويا اوراها1
 الدور الثاني 57ر9180 فراس فتحي محمود2

 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                             1992/1993: سنة التخرج 

  
                              هـ 1414/  الثاني ربيع 14 والمصادف1993/9/30 في 4180 :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور الثاني 60ر7239 خلف اهللا جعفر محمد  1
 الدور الثاني 58ر8896 ازهار خليل سليمان حجي 2
 الدور الثاني 58ر8690 مهدي خليل عسكر 3
 الدور الثاني 58ر7789 صبا طالل ابراهيم القزاز 4
 الدور الثاني 58ر3446 عماد خلف حمد الدهلكي 5
 الدور الثاني 58ر0026 جميل محمد حلمي خالد 6
 الدور الثاني 55ر9658 بشار سالم ذنون 7
 الدور الثاني 55ر4121 عبداهللا منصور توما عيسى 8
 الدور الثاني 54ر9591 نهاد عبدنعوم صهيون 9
 الدور الثاني 54ر6383 حمدشيرين عباس م 10
 الدور الثاني 54ر1137 نجاح ابلحد توما بكو 11

 

 



 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                             1992/1993: سنة التخرج 

  
                              هـ 1414/  الثاني ربيع 14 والمصادف1993/9/30 في 4180 :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور الثاني 60ر8065 علي جاسم حسين  1
 الدور الثاني 59ر1991 محمد ثامر حلو 2
 الدور الثاني 57ر9894 عمشة سحاب حيدر 3
 الدور الثاني 56ر5802 سالم رمضان فرحان 4
 الدور الثاني 56ر4728 خضر الياس خضر خالد 5
 الدور الثاني 55ر7778 اسماء عبدالحميد رفعت 6
 الدور الثاني 54ر8920 عدنان يوسف محمد حسين 7
 الدور الثاني 54ر0712 سرآوت جبار نوري 8

 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                             1992/1993: سنة التخرج 

  
                              هـ 1414/  الثاني ربيع 14 والمصادف1993/9/30 في 4180 :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور الثاني 76ر64 علي مسلم احمد محمد  1
 الدور الثاني 67ر72 شاآر محمود جاسم حمدان 2
 الدور الثاني 66ر39 ميسر صديق احمد محمود 3
 الدور الثاني 63ر53 حميد شكري فرصو تمر 4
 الدور الثاني 61ر49   ناصرعبدالرحمن مصطفى رسول 5
 الدور الثاني 60ر93 الهام خضير عبداهللا 6
 الدور الثاني 59ر33 سعداهللا حسن محمد 7
 الدور الثاني 59ر16 هناء صليو بطرس شمعون 8
 الدور الثاني 58ر36 سناء الياس داؤد 9
 الدور الثاني 58ر30 ريزاو حمه سعيد قادر 10
 الدور الثاني 57ر96 محمد حمودي خلف ناصر 11
 الدور الثاني 57ر58 بشير عمر احمد 12
 الدور الثاني 57ر34 حميد توما بولص متي  13
 الدور الثاني 57ر32 زيان محمد شكر صالح 14
 الدور الثاني 56ر84 عبدالسالم موسى ابراهيم بلو 15



 الدور الثاني 56ر61 شيرين فاتح عبداهللا عثمان 16
 الدور الثاني 55ر21 نناسك مجيد سليما 17

 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                             1992/1993: رج سنة التخ

  
                              هـ 1414/  الثاني ربيع 14 والمصادف1993/9/30 في 4180 :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور الثاني 62ر909 عامر احمد خليل العبيدي 1
 الدور الثاني 59ر2612 علي محمد فتحي االسكندر 2
 الدور الثاني 59ر0537 احالم مجيد جاسم الدوري 3
 الدور الثاني 59ر0381 مطشر عمران الموسويحسين  4
 الدور الثاني 57ر9137 مطلك خليف جاسم 5
 الدور الثاني 57ر4223 احمد آاظم عبدالربيعي 6
 الدور الثاني 55ر9007 داؤد سليم آريم 7
 الدور الثاني 55ر8501 صونكل حسن رضا 8
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                              هـ 1414/  الثاني ربيع 14 والمصادف1993/9/30 في 4180 :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  لرباعي اسم الطالب ا ت

 الدور الثاني 62ر003 ندوى رمزي امين 1
 الدور الثاني 61ر244 آوالى ابراهيم قاسم 2
 الدور الثاني 60ر974 صالح الدين عبداهللا محمد سعيد 3
 الدور الثاني 60ر117 حيدر ابراهيم حسن خالد 4
 انيالدور الث 59ر444 حمدية فيصل محمدالسعداوي 5
 الدور الثاني 57ر999 خورشيد سعيد قدر 6
 الدور الثاني 57ر613 نازك عبداللطيف عبداهللا 7
 الدور الثاني 57ر591 ثامر حسن محمد الجبوري 8
 الدور الثاني 57ر405 ليلى انور محمد 9
 الدور الثاني 57ر031 ثاير عبداهللا لطيف 10
 الدور الثاني 57ر020 ريبر مصطو عبو 11



 الدور الثاني 56ر595 شهاب احمد علي السليفاني 12
 الدور الثاني 56ر097 صديق سليمان محمد علي  13
 الدور الثاني 55ر686 يوسف عبد احمد الطائي 14
 الدور الثاني 55ر542 هيوا حبيب صدر الدين صالحي 15
 الدور الثاني 54ر086 نافعة محمد عبدالهادي 16
 الدور الثاني 53ر013 شيرزاد محمد حسن مصطفى 17
 الدور الثاني 52ر454 سميرة حمه صالح نوري 18
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  بكلوريوس:       الشهادة                                     صباحي                                     : الدراسة 

  
  :   اسم دورة التخرج                                                             1992/1993: سنة التخرج 

  
                              هـ 1414/  الثاني ربيع 14 والمصادف1993/9/30 في 4180 :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور الثاني 59ر7531 علي عيسى شريف  1
 الدور الثاني 58ر9137 قيس شكري سليمان 2
 الدور الثاني 58ر2911 نبيشكرية سليم محمد  3
 الدور الثاني 57ر8440 صبا عبدالكريم احمد 4
 الدور الثاني 57ر1157 آاظم خلف داؤد الزبيدي 5
 الدور الثاني 56ر3351 سطام حمد سالم محمد 6
 الدور الثاني 56ر0294 شاهو يوسف سعيد الجاف 7
 الدور الثاني 54ر9996 جميل عبد عباس جاسم 8

 

 

 
  العلوم التربوية والنفسية : آلية التربية                  القسم :    الكلية جامعة الموصل                        : الجامعة
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  :   اسم دورة التخرج                                                             1992/1993: سنة التخرج 
  

                              هـ 1414/  الثاني ربيع 14 والمصادف1993/9/30 في 4180 :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور الثاني 68ر801 زاهر محمد وهيب 1
 الدور الثاني 65ر365 وليد سالم حموك 2
 الدور الثاني 62ر884 رياض حازم فتحي 3
 الدور الثاني 59ر07 محمد خزعل جردي 4
 الدور الثاني 58ر687 منذر طه ياسين 5
 الدور الثاني 58ر488 غازي آنعان خلف 6

 



 

 


