
 

 

 

 

 

 



 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                                 1990/1991: سنة التخرج 

  
                                                                  11/8/1991 في 2051  لمرقم :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الــدور األول 74ر707 محمد ابراهيم محمد مصطفى  1
 الــدور األول 73ر341 ياسر يحيى قاسم حسن  2
 الــدور األول 69ر000 موفق موسى منصور  3
 ولالــدور األ 68ر683 عنادة حمدون حامد رجبو  4
 الــدور األول 68ر244 اسماعيل رمضان محمد 5
 الــدور األول 67ر341 كاظم امين محمد 6
 الــدور األول 66ر415 باسل اسحاق قرياقوس  7
 الــدور األول 66ر220 علي خضير عباس  8
 الــدور األول 66ر073 نوري نايف شريف  9

 الــدور األول 65ر488 فوزي نيسان عوديشو 10
 الــدور األول 64ر951 ور بهنام كامل الياس ن 11
 الــدور األول 64ر854 خالد صالح حسين محمد  12
 الــدور األول 64ر707 سه به ست كريم محمد  13
 الــدور األول 64ر683 زياد حبيب فرجو  14
 الــدور األول 64ر488 ئاكو احمد محمود  15
 ألولالــدور ا 64ر220 وفاء عبد اهللا رشيد  16
 الــدور األول 63ر659 هيثم حنا الياس  17
 الــدور األول 63ر195 محمود ذنون يونس  18
 الــدور األول 63ر146 رواء عبد الكريم خليل  19
 الــدور األول 62ر195 سعد اهللا منصور حسين  20
 الــدور األول 62ر049 راسم جفات وطبان  21
 ور األولالــد 61ر415 ادريس مجيد كريم  22
 الــدور األول 61ر171 بسام نافع بشير  23
 الــدور األول 59ر951 هادي عبذد شرشاب  24
 الــدور األول 59ر439 خدر رسول خضير  25



 الــدور األول 59ر317 رشاد احمد رشيد  26
 الــدور األول 58ر707 ابراهيم عبد العزيز عزت  27
  األولالــدور 58ر683 جاالك طه مصطفى  28
 الــدور األول 58ر683 هيثم صادق متي  29
 الــدور األول 58ر463 طه حاجي كاكة مند 30
 الــدور األول 58ر220 ياسر فرحان شيت محمد  31
 الــدور األول 58ر195 عطا علي سعيد  32
 الــدور األول 56ر024 اياد محمد احمد  33
 الــدور األول 54ر889 اسو رزاق صالح  34

 

 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                                 1990/1991: سنة التخرج 

  
                                                                  11/8/1991 في 2051  لمرقم :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الــدور األول 82ر74998 ازهار فاضل كاظم  1
 الــدور األول 81ر124998 دنيز عدنان فتح اهللا  2
 الــدور األول 80ر77501 ندى علي مطر  3
 الــدور األول 80ر700008 علي كاظم عبد عون  4
 الــدور األول 78ر875003  الياس عرب بهزاد 5
 الــدور األول 78ر199995 عباس وناس عبد  6
 الــدور األول 77ر275003 شعبان محي الدين خليل  7
 الــدور األول 76ر425005 احمد محمود جبار  8
 الــدور األول 76ر125018 هيثم حاكم مهدي  9

 ولالــدور األ 72ر825023 ماجدة حواد كاظم  10
 الــدور األول 72ر600013 نجاح حسن غالي  11
 الــدور األول 71ر849995 قيس مشرف عبد اهللا  12
 الــدور األول 70ر799988 محمد محمود مهدي  13
 الــدور األول 70ر474993 جواد كاظم جاسم  14
 الــدور األول 70ر449993 ماجد شيت حسن  15



 ـدور األولالـ 69ر79999 محسن نصيف كاظم  16
 الــدور األول  68ر350025 محمد فخري عمران 17
 الــدور األول 68ر17501 رواء عبد اهللا وليد  18
 الــدور األول 68ر149978 اميرة بالل محمد يونس  19
 الــدور األول 67ر950013 وداد محمد حسن  20
 الــدور األول 67ر575 صالح يونس فقه 21
 الــدور األول 67ر47501 منى صالح علوان  22
 الــدور األول 67ر47498 فيان يونس اسماعيل  23
 الــدور األول 67ر025 فاتن بهنام شرف  24
 الــدور األول 65ر475013 عائدة عمر جبار  25
 الــدور األول 64ر97501 صالح الدين موسى محمد  26
 الــدور األول 64ر799983 رجاء ايليا موسى  27
 الــدور األول 64ر40001 خلف لعيبي سالم  28
 الــدور األول 64ر250008 عماد سالم راضي  29
 الــدور األول 64ر199983 سولين عبد داؤد  30
 الــدور األول 63ر95002 غانم خضر الياس  31
 الــدور األول 63ر925023 يارام محمد يوسف  32
 الــدور األول 63ر875015 رشيد حاتم رشيد  33
 الــدور األول 63ر100023 علي عبد الكريم سلمان  34
 الــدور األول 62ر975 محمد محمود حسين  35
 الــدور األول 62ر825013 لؤي محمد عبد اهللا  36
 الــدور األول 62ر475023 حيدر مجيد سعيد  37
 الــدور األول 62ر450008 رحيم حميد عليوي  38
 الــدور األول 62ر350018 فاطمة صابر حميد  39
 الــدور األول 61ر724995 نزار جمعة ريكان  40
 الــدور األول 61ر675018 صاحب صالح اسماعيل  41
 الــدور األول 61ر349983 غيداء سالم ابراهيم  42
 الــدور األول 61ر274985 مي عبد الستار عبد الجبار  43
 الــدور األول 61ر25 حجي رشو نمر  44

45 
 وت نور الدين سه ركه

 عبدالرزاق  
 60ر57498

 الــدور األول
 الــدور األول 60ر14998 حليم شيالوي عالوي  46
 الــدور األول 59ر89998 مفيد عبد اللطيف عبد اهللا  47



 الــدور األول 59ر525 االء شاكر محمود 48
 الــدور األول 58ر974985 رياض عبد الوصي حسين  49
 الــدور األول 58ر274978  سالم جواد كاظم 50
 الــدور األول 58ر150013 نوزاد سليمان الياس  51
 الــدور األول 57ر850025 جميل صالح يونس  52
 الــدور األول 57ر650003 مظهر محي الدين مظهر  53
 الــدور األول 57ر625025 صابر عجمي امين  54
 الــدور األول 57ر57501 عزيز ابراهيم مصطو 55
 الــدور األول 57ر549983 رمزي اكرم قادر 56
 الــدور األول 57ر499995 ازاد محمود عبد اهللا 57
 الــدور األول 56ر375 كاميران نجم الدين فرج 58
 الــدور األول 56ر000013 غائب مصطفى امين 59
 الــدور األول 55ر900001 عباس عاجل شناوة  60
 الــدور األول 55ر875015 سامان مصطفى محمود  61
 الــدور األول 55ر82498 عالء طاهر هارون  62

 

 

 
  الرياضيات فرع حاسبات:            القسم آلية التربية        : جامعة الموصل                          الكلية : الجامعة 
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  :   اسم دورة التخرج                                                               1990/1991: سنة التخرج 

  
                                                                  11/8/1991 في 2051  لمرقم :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الــدور األول 80ر52502 نادية هشام قاسم  1
 الــدور األول 78ر800015 ماهر محمد عزيز  2
 ر األولالــدو 74ر899995 خالدة محمد سعيد  3
 الــدور األول 71ر574985 اكرم برزان عطار  4
 الــدور األول 69ر15 نجاح حبيب متي  5
 الــدور األول 69ر024975 عمار صالح سليمان  6
 الــدور األول 68ر025 نبيل جبرو عوديسو 7
 الــدور األول 67ر500018 دخيل عبد القادر الياس  8
 لــدور األولا 65ر574983 االء بهنان حجي  9



 الــدور األول 65ر125003 عبد الفتاح عمر علي  10
 الــدور األول 64ر275008 ميري نواف سفاح  11
 الــدور األول 63ر999985 عائد جمعة عبودي  12
 الــدور األول 62ر84999 احمد علي الهادي علي  13
 الــدور األول 62ر699978 حسين مام علي خورشيد  14
 الــدور األول 62ر524985 مهيدي صالح فالح  15
 الــدور األول 62ر474993صالح عبد القادر محمد امين  16
 الــدور األول 61ر875005 علي صاحب نجم 17
 الــدور األول 61ر750018 اياد دحام نجم  18
 الــدور األول 60ر75 سعادة منصور حسيب 19
 األولالــدور  60ر749988 اركان عبد الرحمن  20
 الــدور األول 60ر700025 موفق محمد تمو  21
 الــدور األول 60ر600015 حسين صبري عبد القادر  22
 الــدور األول 60ر600008 مصطفى محمد سعيد  23
 الــدور األول 60ر575023 مامون محمد امين صديق  24
 الــدور األول 59ر974998 فتح اهللا حمه شريف احمد  25
 الــدور األول 59ر524985 وري سعيد ميثم ن 26
 الــدور األول 58ر725 محمد نجم الدين مجيد  27
 الــدور األول 58ر375003 حسن محمد حسن  28
 الــدور األول 57ر650003 محمد حسن يونس  29
 الــدور األول 57ر474993 محمد احمد حسين 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     الكيمياء:                القسم آلية التربية        :             الكلية جامعة الموصل              : الجامعة 
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                                                                  11/8/1991 في 2051  لمرقم :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  ي اسم الطالب الرباع ت

 الــدور األول 74ر7805 فداء حسن مرعي  1
 الــدور األول 74ر3171 راهي عبد الصاحب  2
 الــدور األول 73ر9756 سناء كليانا جبو  3
 الــدور األول 73ر6585 محاسن علي سعيد  4
 الــدور األول 72ر8193 قاسم شبيب سلطان  5
 الــدور األول 71ر7805 ل عدوية جوبان خلي 6
 الــدور األول 70ر8780 منير كاظم محسن  7
 الــدور األول 70ر6585 قاسم يوسف حمدي  8
 الــدور األول 70ر2439 وهاب صاحب هادي  9

 الــدور األول 68ر3659 زينب علي طالب  10
 الــدور األول 68ر2195 شامل سعود علي  11
 الــدور األول 68ر1220 يوسف ساجت عبد علي  12
 الــدور األول 68ر000 عباس خضير محمد  13
 الــدور األول 67ر4878 بسام ابراهيم خليل  14
 الــدور األول 63ر4390 محمد علي حسين  15
 الــدور األول 66ر9268 اسيل عبد المطلب محمد  16
 الــدور األول 66ر6341 محمد عطا  مجيد  17
 الــدور األول 66ر434 احمد نصيف جاسم  18
 الــدور األول 66ر4390 فاضل محمد ظاهر  19
 الــدور األول 66ر3171 به ختيار محمود حسن 20
 الــدور األول 66ر0732 عامر صداع عبد  21
 الــدور األول 65ر8049 حيدر خالد حسن  22
 الــدور األول 65ر6341 اسماء حسن عبد القهار  23
 الــدور األول 65ر2195 مي ارشد يوسف  24
 الــدور األول 64ر7561 صالح شيخور رسول  25
 الــدور األول 64ر5854 علي موسى حسن  26



 الــدور األول 64ر5366 كفاح صالح اسماعيل  27
 الــدور األول 64ر1951 عباس جواد صالح 28
 الــدور األول 64ر1707 صباح حسن بشير  29
 الــدور األول 64ر0732 غسان سالم ايليا 30
 الــدور األول 63ر9268 بتول مصطفى محمد  31
 الــدور األول 63ر7560 نجاة عبد اهللا محمد 32
 الــدور األول 63ر6829 هاني بيوس حنا  33
 الــدور األول 63ر6585 طارق حسين مغير  34
 الــدور األول 63ر4390 ابتسام اسطيفو جيكو  35
 الــدور األول 63ر3902  سعيد اياد ابراهيم محمد 36
 الــدور األول 63ر3902 ميسون جرجيس يعقوب  37
 الــدور األول 63ر341 مي سعيد ابراهيم  38
 الــدور األول 63ر3415 نجم عبد محمود  39
 الــدور األول 63ر2927 عبد اهللا محمد عبد اهللا  40
 الــدور األول 63ر0732 ليث متي عزو  41
 الــدور األول 63ر0243 عبد الرحمن ويس كوران  42
 الــدور األول 63ر0242 نجاة ابراهيم حسن  43
 الــدور األول 62ر9268 ميثم مزهر حسن  44
 الــدور األول 62ر6821 حسينة بطرس ياقو  45
 الــدور األول 62ر2394 ارجان اكبر حميد  46
 الــدور األول 62ر1707 هالة هود محمد  47
 الــدور األول 62ر1220 يدة صليوة عوديشفر 48
 الــدور األول 62ر0976 فراس حسن عواد  49
 الــدور األول 62ر0244 وائل عادل عبد  50
 الــدور األول 61ر7317 روقية محمد امين  51
 الــدور األول 61ر6829 عقيل عبد الحسن ظاهر   52
 الــدور األول 61ر3902 بروين بكر معطف 53
 الــدور األول 61ر3659 حسين شهاب احمد 54
 الــدور األول 61ر1220 ايفاد مؤيد سالم  55
 الــدور األول 61ر0976 غادة عادل حامد  56
 الــدور األول 60ر9756 عمر صالح محمود محمد   57
 الــدور األول 60ر8045 ليلى حسن رضا  58



 الــدور األول 60ر7317 فرهاد عمر كريم  59
 الــدور األول 60ر6098 علي كاظم حمادي  60
 الــدور األول 60ر4878 ناهدة سعود محمد 61
 الــدور األول 60ر1463 رضوان خليل شاكر  62
 الــدور األول 59ر9756 عثمان عبد الجواد حسين   63
 الــدور األول 59ر4878 بيت اهللا علي قادر  64
 ولالــدور األ 59ر4878 جواد كاظم محمد  65
 الــدور األول 58ر4390 كلشان عادل عبد اهللا  66
 الــدور األول 59ر3415 عبد الرحيم مصطفى ابراهيم  67
 الــدور األول 59ر0244 فرست صبري محمد  68
 الــدور األول 58ر8292 عصام علي حسن  69
 الــدور األول 58ر7317 عاصم عزيز جواد  70
 الــدور األول 58ر6585 حازم محمد عبد الزهرة  71
 الــدور األول 58ر6341 علي رشيد عيادة  72
 الــدور األول 58ر5122 شمال احمد صالح  73
 الــدور األول 58ر1951 نعيم خضير والي  74
 الــدور األول 58ر1707 جيا عثمان هادي  75
 الــدور األول 58ر1707 سيكول جالل سعيد  76
 الــدور األول 58ر1462 سوران توفيق محمد  77
 الــدور األول 57ر3414 حمد داؤد موسى 78
 الــدور األول 57ر1463 أميد سعود محمود  79
 الــدور األول 57ر0976 فاطمة ابراهيم مصطفى 80
 الــدور األول 56ر9512 صالح الدين محمد يوسف 81
 الــدور األول 56ر7317 ياسر عامر حمدي 82
 الــدور األول 56ر6585 عزيز  محمود عبد الوهاب  83
 الــدور األول 56ر3659 ميادة سالم عزيز 84
 الــدور األول 56ر2683 نشتمان ارشد عبج الفقار  85
 الــدور األول 56ر0976 يايا يارة محمد دانا  86
 الــدور األول 56ر0000 شيرزاد مطفى احمد  87
 الــدور األول 55ر6241 ايمان احمد  قاسم  88
 الــدور األول 55ر5853 هدى جواد نزار  89
 الــدور األول 55ر1463 يونس نجم عبد اهللا  90



 الــدور األول 54ر6588 فاتن غازي حسن  91
 الــدور األول 53ر6829 يونس محمد يونس 92

 

 

 
  علوم الحياة :         القسم        آلية التربية        : جامعة الموصل                          الكلية : الجامعة 
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  :   اسم دورة التخرج                                                                 1990/1991: سنة التخرج 

  
                                                                  11/8/1991 في 2051  لمرقم : وتاريخ االمر الجامعي   رقم

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الــدور األول 81ر5813 ر والء حمدون شك 1
 الــدور األول 80ر1860 حيدر كلظم يعقوب  2
 الــدور األول 78ر0693 امل عبد اهللا شاهين  3
 الــدور األول 77ر6976 رياض هادي جوالن  4
 الــدور األول 77ر3255 ايمان حازم ابراهيم  5
 الــدور األول 75ر1162 هدى عبد اهللا علي  6
 الــدور األول 74ر0697 عاصي عطوة مولود  7
 الــدور األول 73ر7441 عالء الدين عبد الكريم يونس  8
 الــدور األول 73ر2558 يونس محمد شحادة  9

 الــدور األول 72ر6511 هيرو محمد عبيد  10
 الــدور األول 72ر4418 علي محمد زوير  11
 الــدور األول 72ر2558 حمزة سعيد حسن  12
 الــدور األول 71ر3953  عبد الجبار نسرين 13
 الــدور األول 71ر3188 ميسم نوري قاسم  14
 الــدور األول 70ر8604 ازهار شمعون كوركيس  15
 الــدور األول 70ر6279 محمد علي عبد راضي  16
 الــدور األول 70ر5581 ايمن عبد الفتاح حسن  17
 الــدور األول 70ر1860 ختام رضا سعيد  18
 الــدور األول 70ر1860 مها موفق عبيد  19
 الــدور األول 68ر9767 عماد هاشم سعدون  20
 الــدور األول 68ر3255 خالدة حسين عبد اهللا  21
 الــدور األول 68ر1395 شذى هاشم سالم  22



 الــدور األول 67ر7209 منى عز الدين سعيد  23
 ولالــدور األ 67ر6279 ثامر بولص اليوكا 24
 الــدور األول 67ر4883 لينا طارق يونس  25
 الــدور األول 67ر3488 مريم نعيم كاظم  26
 الــدور األول 67ر3488 منار لفته عباس  27
 الــدور األول 63ر0232 فاطمة عباس جبار  28
 الــدور األول 66ر9202 فؤاد كاظم محمد 29
 الــدور األول 66ر8837 هالة رفعت حمدي 30
 الــدور األول 66ر8372 عادل مهدي صالح  31
 الــدور األول 66ر7906 ندى يحيى سعيد  32
 الــدور األول 66ر7906 امل بحو جبر ائيل  33
 الــدور األول 66ر4186 خلف علي صالح  34
 الــدور األول 66ر4186 نوزاد باوكر قادر  35
 لالــدور األو 66ر3488 اخالص حمدون عبد اهللا  36
 الــدور األول 66ر1162 زينب عماد  الدين قاصد  37
 الــدور األول 66ر0697 فارس مرشو اسماعيل  38
 الــدور األول 66ر0697 فضيلة عبد اهللا محمد  39
 الــدور األول 65ر9767 تركية احمد محمد  40
 الــدور األول 65ر9767 فرحان راشد دويج  41
 الــدور األول 65ر8604 سهاد مهدي حسين  42
 الــدور األول 65ر6976 نذير علي عزيز 43
 الــدور األول 65ر5581 حسين حمزة حسن  44
 الــدور األول 65ر4418 محمد ابراهيم عبد المجيد  45
 الــدور األول 65ر3488 ملكية حسين جاسم  46
 الــدور األول 65ر2325 بشرى عبد العباس محسن   47
 الــدور األول 64ر9767 الياس معاذ ابراهيم  48
 الــدور األول 64ر7441 قوباد ياسين طه  49
 الــدور األول 64ر5116 سعدية سعدي شيت  50
 الــدور األول 64ر0000 عامر منصور عبد اهللا  51
 الــدور األول 63ر8804 سلمى محمد صالح  52
 الــدور األول 63ر6511 زياد محمد صالح  53
 الــدور األول 63ر5116 عارز شذى حنا  54



 الــدور األول 63ر3953 سعاد محمد خليفة  55
 الــدور األول 63ر3255 محسن حمد ادهام  56
 الــدور األول 63ر2558 خديجة حسين سعيد  57
 الــدور األول 63ر0232 علي راضي عبيد  58
 الــدور األول 62ر9302 مؤيد نضير شاه مراد  59
 الــدور األول 62ر8837  عيسى صالح حسين 60
 الــدور األول 62ر7674 رزكار عبد القادر عارف  61
 الــدور األول 62ر6279 الهام محمد كاكة  62
 الــدور األول 62ر6046 حسين فضيل جبار  63
 الــدور األول 62ر3255 نجاة كريم والي  64
 الــدور األول 62ر3023 منصور خدام عبد  65
 الــدور األول 62ر3023 حاكم محمد لقاء  66
 الــدور األول 62ر2558 هناء مجيد منصور  67
 الــدور األول 62ر0000 فائز عبد ميخا  68
 الــدور األول 61ر9302 حسين خلف كريم  69
 الــدور األول 61ر6279 روشدا حكمت عزيز روشنا   70
 الــدور األول 61ر3488 هدى كمال ذنون  71
 الــدور األول 61ر2325  يحيى سليمان لوء 72
 الــدور األول 61ر1860 عبد الرحيم معيوف محمد 73
 الــدور األول 61ر0232 حامد مهدي عبد  74
 الــدور األول 61ر0000 سردار عبد السالم  75
 الــدور األول 60ر9534 خنساء فاضل غائب   76
 الــدور األول 60ر8000 سرمد بويا حنا 77
 الــدور األول 60ر7674 نشوان خليل محمد  78
 الــدور األول 60ر6279 كاروان سعيد حمه  79
 الــدور األول 60ر6279 جوان عبد الرحمن محمد  80
 الــدور األول 60ر5813 نازلين علي رسول 81
 الــدور األول 60ر5581 شريف سلوبرو 82
 الــدور األول 60ر3488 شيماء ثامر كزار  83
 الــدور األول 60ر2790 رزكار رسول شريف  84
 الــدور األول 60ر1395 شيرين محمد امين  85
 الــدور األول 60ر1395 عباس هادي مهدي  86



 الــدور األول 60ر0697 كمال محمد رسول  87
 الــدور األول 59ر6976 اسفنديار رشيد عبد اهللا  88
 ولالــدور األ 59ر6511 محمود محمد حسن  89
 الــدور األول 59ر5116 سندس وجيه حميد  90
 الــدور األول 59ر4883 عبد المنعم محيميد احمد  91
 الــدور األول 59ر2790 ندوى عريان عباس  92
 الــدور األول 59ر2325 اسماعيل حميد علي  93
 الــدور األول 59ر1395 فاطمة خضر قادر  94
 الــدور األول 59ر1395 نوري جبرائيل توما  95
 الــدور األول 59ر1162 صمد بيات حميد  96
 الــدور األول 59ر0888 عماد عبد الحميد عبدالرزاق  97
 الــدور األول 59ر0465 علي محمد خالد محمد ظاهر  98
 الــدور األول 59ر0232 سردار حسين علي  99

 الــدور األول 58ر8372 عبد الصاحب جواد كاظم  100
 الــدور األول 58ر6444 دى غانم محمد ن 101
 الــدور األول 58ر6222 باسم محمد حسن  102
 الــدور األول 58ر5581 ايمان اسماعيل ابراهيم 103
 الــدور األول 58ر4883 لمى محمد عبد اهللا  104
 الــدور األول 58ر3023 دلير محمود رضا  105
 الــدور األول 58ر2325 شاكر سفو خدر  106
 الــدور األول 58ر0232 فطيم علي محمد  107
 الــدور األول 58ر0232 منهل توفيق داؤد  108
 الــدور األول 57ر9777 حسين علي صكبان  109
 الــدور األول 57ر5813 امامة عصام سعدون  110
 الــدور األول 57ر5581 رسالة عبد الرزاق احمد 111
 دور األولالــ 57ر5116 سلوى يوسف ياقو 112
 الــدور األول 57ر2222ئاوات عبد الكريم محمد أمين   113
 الــدور األول 57ر0930 نشأت كامل يعقوب  114
 الــدور األول 56ر8604 سليمان احمد سعيد  115
 الــدور األول 56ر1777 عالء حمزة فرحان  116
 الــدور األول 55ر7674 عبد الرضا سشناوة  117
 الــدور األول 55ر5581  الصمد عبدالرسولعلي عبد 118



 الــدور األول 55ر4444 فتحي جاسم محمد  119
 الــدور األول 55ر2790 انعام هادي عبد الحسين  120
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 الــدور األول 76ر36 طاهر علي عطشان  1
 الــدور األول 75ر36 ادي حمادي عباس حم 2
 الــدور األول 74ر26 انتصار هاشم محمود 3
 الــدور األول 72ر46 نسرين ديلي تعيب  4
 الــدور األول 71ر96 شهاب احمد مطر  5
 الــدور األول 70ر10 بزار مصطفى سيفدين  6
 الــدور األول 68ر82 سليمة شكر محمود  7
 ـدور األولالـ 68ر06 هوشمند محمد فتاح  8
 الــدور األول 67ر86 فضيلة مهدي ابراهيم  9

 الــدور األول 67ر84 مليحة عبد الرضا مراد  10
 الــدور األول 67ر82 صدام محمد عمر  11
 الــدور األول 67ر78 فاتن خليل جاسم  12
 الــدور األول 67ر64 حسين علي غريب  13
 الــدور األول 67ر40 احمد خضر منوخ  14
 الــدور األول 67ر24 محمد صابر محمد 15
 الــدور األول 66ر96 نهلة احمد ساهي  16
 الــدور األول 66ر90 احمد حسين علي  17
 الــدور األول 66ر76 غيداء طارق جاسم  18
 الــدور األول 66ر24 حسين موشان حميدي  19
 الــدور األول 65ر90 محمود حسين هزاع  20
 الــدور األول  65ر84  العزيز زيدان  عامرة عبد 21
 الــدور األول 65ر84 عبد الزهرة شاكر عفك  22
 الــدور األول 65ر76 يونس سعيد حيدر  23



 الــدور األول 65ر72 محمد عبد السالم محسن  24
 الــدور األول 65ر48 ناصح مجيد احمد  25
 الــدور األول 65ر38 ساجدة قاسم محمود  26
 الــدور األول 65ر34 ثم حمزة عبود مي 27
 الــدور األول 64ر90 بشرى ابراهيم عبد الرحمن  28
 الــدور األول 64ر76 مخلد محمد ياسين  29
 الــدور األول 64ر62 هناو محمد جزا عبداهللا   30
 الــدور األول 64ر58 سفين جالل فتح اهللا  31
 الــدور األول 64ر18 نهاد عباس كريم  32
 الــدور األول 64ر14 ثناء قحطان فتاح  33
 الــدور األول 64ر12 ارسالن ستار فرج 34
 الــدور األول 64ر12 هناء احسان عبد العزيز  35
 الــدور األول 63ر88 خلف الياس حسن  36
 الــدور األول 63ر82 شيرين صالح موسى  37
 الــدور األول 63ر70 احمد خالد احمد موسى  38
 الــدور األول 63ر22 خالد محمد حسين صالح  39
 الــدور األول 63ر18 نيكا احمد عبد الرحمن 40
 الــدور األول 62ر76 هناء عزيز زبير  41
 الــدور األول 62ر58 حنان اسماعيل موسى 42
 الــدور األول 62ر50 منير حمد ارزيك 43
 الــدور األول 62ر48 اياد اكرم شفيق  44
 الــدور األول 62ر42  علي محمد ستار 45
 الــدور األول 62ر40 جاسم محمد علي  46
 الــدور األول 62ر36 حليمة نعيم شاتول 47
 الــدور األول 62ر30 بشرى ابراهيم محمد  48
 الــدور األول 62ر14 حسن جاسم محمد  49
 الــدور األول 61ر90 مرزا حمزة مطر  50
 الــدور األول 61ر68   احمد عبد الحسين مجدي 51
 الــدور األول 61ر54 سلوان ملكي عبد االحد  52
 الــدور األول 61ر00 نايلة عبد الخالق نافع  53
 الــدور األول 60ر86 صدر الدين مرادفقي أحمد  54
 الــدور األول 60ر60 نفيسة حسين علي  55



 الــدور األول 60ر34 عبد االمير محمد علي جعفر  56
 الــدور األول 60ر20 ازهار موزان هالل  57
 الــدور األول 60ر10 محسن كاظم عبد اهللا  58
 الــدور األول 60ر08 مشير اغا احمد مغديد 59
 الــدور األول 59ر10 فاضل صاحب غايب  60
 الــدور األول 58ر98 مريم ابراهيم محمد  61
 الــدور األول 58ر90 رمزي ادريبس يوسف  62
 الــدور األول 58ر86 ابراهيم أحمد مخلف  63
 الــدور األول 58ر76 منيف ياسين عبد اهللا  64
 الــدور األول 58ر20 شهلة محمد مصطفى  65
 الــدور األول 58ر10 انتصار حسن علي  66
 الــدور األول 57ر98 تركية مشط عودة  67
 الــدور األول 57ر76 عبد اهللا علي حمو 68
 الــدور األول 57ر16 سعيد محمد عليفخري  69
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 الــدور األول 92ر61 عبد الجبار محمد علي احمد  1
 الــدور األول 85ر21 كوكب اسماعيل يحيى  2
 الــدور األول 83ر76 اسماعيل علي حسين  3
 الــدور األول 83ر31 وحيدة عزيز ابراهيم  4
 الــدور األول 80ر36 هدى نجات نجم الدين  5
 الــدور األول 79ر53 ايمان سلطان جاسم  6
 الــدور األول 78ر04 خولة طارق يونس  7
 الــدور األول 77ر65 هناء جميل محمود  8
 الــدور األول 77ر61 نكتل حسين محمد  9

 دور األولالــ 75ر89 اقبال عزيز مال اهللا 10



 الــدور األول 75ر46 منهل اسماعيل حسين  11
 الــدور األول 75ر29 فالحة صالح احمد  12
 الــدور األول 75ر17 ماجدة نيسان سمعان  13
 الــدور األول 74ر51 هناء سالم ضايع  14
 الــدور األول 74ر34 قاسم محمد احمد  15
 الــدور األول 73ر34 محمد خضر علي  16
 الــدور األول 72ر85 فرست زبير محمد 17
 الــدور األول 72ر65 سناء خليفة محمد  18
 الــدور األول 72ر55 اكثم جمعة محمد سعيد  19
 الــدور األول 72ر38 رافع حمادي حسن  20
 الــدور األول 72ر25 سلوى فرج حاجي  21
 الــدور األول 72ر23 فارس خلف جاسم  22
 الــدور األول 72ر10 م عكش ساهرة ايدا 23
 الــدور األول 71ر97 ايمان محمد عبود  24
 الــدور األول 71ر61 اسعد خضر داؤد  25
 الــدور األول 71ر55 امجد محمد سالم  26
 الــدور األول 71ر55 فاضل خليل ابراهيم  27
 الــدور األول 71ر38 مي صباح بيثون  28
 الــدور األول 71ر38 اد نور الدين عبد الواحد جه 29
 الــدور األول 71ر19 حسين علي جمال  30
 الــدور األول 71ر08 اعتزاز عبد المنعم مهدي   31
 الــدور األول 70ر97 انوار عباس مهدي  32
 الــدور األول 70ر72 خولة علي حسين  33
 الــدور األول 70ر61 الهام عبد القادر حمودي 34
 الــدور األول 70ر61  صالح نداء وعد اهللا 35
 الــدور األول 70ر42 ايمان بدر يونس  36
 الــدور األول 70ر19 حسين علي خضر  37
 الــدور األول 70ر17 الياس سالم عباوي  38
 الــدور األول 70ر17 ماجدة جباري شناوة  39
 الــدور األول 70ر02 ريان حميد رسول  40
 الــدور األول 69ر89 عبد الستار محمد عابد  41
 الــدور األول 69ر27 شاكر شيخ محمد مولود  42



 الــدور األول 69ر27 ايوب جاسم صالح  43
 الــدور األول 68ر89 صنكول مصطفى حسين 44
 الــدور األول 68ر80 علي سالم حسين  45
 الــدور األول 68ر27 عبد اهللا خضر حسين  46
 الــدور األول 68ر27 الهام طاهر توفيق  47
 الــدور األول 68ر19 غادة سالم يونس  48
 الــدور األول 68ر19 كوكب عبد الوهاب نعمة  49
 الــدور األول 67ر93 غالب جاسم محمد  50
 الــدور األول 67ر87 نهاية عثمان حسن  51
 الــدور األول 67ر85 ميسون نور الدين احمد  52
 الــدور األول 67ر80 احالم عبد اهللا سبتي  53
 الــدور األول 67ر76 رحيم علي جابر  54
 الــدور األول 67ر38 كوكب مصطفى محمد  55
 الــدور األول 67ر27 نجاة جواد كاظم  56
 الــدور األول 67ر17 كويستان شاكر كريم 57
 الــدور األول 67ر12 احمد يوسف احمد  58
 الــدور األول 67ر06 علي شهاب محسن  59
 الــدور األول 67ر04 خلف محمد خلف  60
 الــدور األول 66ر93 امير قادر خضر  61
 الــدور األول 66ر80 علي حسين محمود  62
 الــدور األول 66ر61 عرب محسن حسن  63
 الــدور األول 66ر59 علي داؤد حميد  64
 الــدور األول 66ر48 مؤيد عبد الرزاق عبد 65
 الــدور األول 66ر31  علي عباس راضي 66
 الــدور األول 66ر31 جمعة اسماعيل محمد  67
 الــدور األول 66ر23 هناء عبد الحسن كياني  68
 الــدور األول 66ر17 عامرة كاظم محمد  69
 الــدور األول 66ر10 دلشاد احمد حمه شريف  70
 الــدور األول 66ر04 مزاحم خليل اسماعيل  71
 الــدور األول 65ر70 حيسنستار غانم م 72
 الــدور األول 65ر27 قيس صباح حميد  73
 الــدور األول 64ر85 رشيد محمود احمد  74



 الــدور األول 64ر68 يوسف حسن خورشيد  75
 الــدور األول 64ر65 سهيلة زين العابدين جعفر   76
 الــدور األول 64ر59 شعاع وحيد حسن  77
 الــدور األول 64ر53 حيدر جبار منحوش  78
 الــدور األول 64ر23 احمد محمد  خالد  79
 الــدور األول 64ر21 صباح جمعة احمد  80
 الــدور األول 64ر12 هيام كريم ضجر 81
 الــدور األول 63ر85 كاظم حمزة كريم  82
 الــدور األول 63ر80 محمد مكي عبد الكريم  83
 ر األولالــدو 63ر78 شاكر طاهر حسون  84
 الــدور األول 63ر76 ختام قحطان عوفي  85
 الــدور األول 63ر61 سوزان احمد عبد القادر  86
 الــدور األول 62ر85 نوال عبد الحميد سليمان  87
 الــدور األول 62ر80 جمعة ابراهيم حسن  88
 الــدور األول 62ر57 رجاء سعيد حسين  89
 ـدور األولالـ 62ر42 احمد حسين معروف  90
 الــدور األول 62ر21 محمد عزيز حسين  91
 الــدور األول 62ر19 الهام سامي محمود  92
 الــدور األول 62ر12 ساهرة لفتة خلف  93
 الــدور األول 61ر89 ايمان عوض ورد 94
 الــدور األول 61ر82 محمد ابراهيم عباس  95
 الــدور األول 61ر74 كاميران سليمان حيدر 96
 الــدور األول 61ر65 رضوان عطية وردي  97
 الــدور األول 61ر04 فرحان محمد فاضل  98
 الــدور األول 60ر89 داؤد عطية محمد  99

 الــدور األول 60ر87 جاسمية حسين لويج 100
 الــدور األول 60ر85 حيدر عمر كاكه 101
 الــدور األول 59ر65 ليلى جهاد محمد 102
 الــدور األول 57ر97 سلمى متي برخو 103

 

 

 



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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                                 1990/1991: سنة التخرج 

  
                                                                  11/8/1991 في 2051  لمرقم :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الــدور األول 81ر6808 محمد امين حسن  1
 الــدور األول 78ر1063 سكرة علي ابراهيم  2
 الــدور األول 77ر1276 احمد جعفر داؤد  3
 الــدور األول 77ر1276 ن ايمان سالم ذنو 4
 الــدور األول 75ر1276 محمد فاضل خضير  5
 الــدور األول 75ر1063 عبد اهللا حسين علي  6
 الــدور األول 74ر4255 نورية شالل علي  7
 الــدور األول 73ر8085 ساجدة احمد حسن  8
 الــدور األول 73ر1702 سمر سالم طه  9

 الــدور األول 73ر1063 رشيد عبد الجبار رشيد  10
 الــدور األول 71ر6095 االء خليل مصطفى 11
 الــدور األول 71ر4042 حمزة حيدر حسن  12
 الــدور األول 71ر1063 غازي مطشر حمزة  13
 الــدور األول 70ر0638 طارق ناصر حبيب  14
 الــدور األول 69ر7170 انعام علي شاوي  15
 الــدور األول 69ر5319 روباك احمد محمد أمين  16
 الــدور األول 69ر4042 كلنام محمود مصطفى  17
 الــدور األول 69ر3404 فالح راهي نلصر  18
 الــدور األول 68ر5744 زين العابدين حيدر علي 19
 الــدور األول 68ر1914 ناصر حميد محمود  20
 الــدور األول 68ر0851 غازي اسمر حميد  21
 الــدور األول 68ر0628 شعبان فالح رجب  22
 الــدور األول 67ر9787 حسن خلف جاسم  23
 الــدور األول 67ر9574 حسين هزيم كلوت  24
 الــدور األول 67ر8723 سلوى سليمان محمد  25
 الــدور األول 67ر4255 ناهدة لطيف حسين  26



 الــدور األول 67ر5425 يوسف ابراهيم عباس  27
 الــدور األول 67ر3829  محمد عالء هوبي 28
 الــدور األول 67ر3765 هشام طلعت فاضل  29
 الــدور األول 66ر8723 عبد جميل مرعي  30
 الــدور األول 66ر7021 سمير حازم سعيد  31
 الــدور األول 66ر6957 سعد جبار مشتت  32
 الــدور األول 66ر6808 ابراهيم جاسم محمد  33
 الــدور األول 66ر4893 هاب اخالص حسين و 34
 الــدور األول 66ر1063 طعمة راهي فرج 35
 الــدور األول 65ر7234 علي صالح خضير 36
 الــدور األول 65ر5744 عباس مصطفى صابر  37
 الــدور األول 65ر5531 صالح مهدي ناحي  38
 الــدور األول 65ر6038 نوال ثابت صالح  39
 الــدور األول 65ر0212 فاخر حسن اسماعيل  40
 الــدور األول 64ر8936 نادية جميل فرجو  41
 الــدور األول 64ر2978 كرفان صالح احمد 42
 الــدور األول 64ر1913 فردوس محمد حسن  43
 الــدور األول 64ر0638معين عبد الحسين عبد االمير   44
 الــدور األول 63ر9574 هدى فاروق حسن  45
 الــدور األول 63ر4893 يد محمد فاتن حم 46
 الــدور األول 63ر4680 شفان فائق عزت  47
 الــدور األول 63ر1489 جنان عبد الهادي ابراهيم  48
 الــدور األول 63ر0425 خديجة سلوم محمود  49
 الــدور األول 63ر0425 مجول عمر اسود  50
 الــدور األول 62ر9787 محمد حامد حسين  51
 الــدور األول 62ر8510 د غانم محمد سع 52
 الــدور األول 62ر8085 زينب محمد جاسم  53
 الــدور األول  62ر7872 مهدي جاسم وشالة 54
 الــدور األول 62ر5744 رعد عبد االئمة عبد   55
 الــدور األول 62ر4042 سمير عباس سمين 56
 الــدور األول 61ر9360 منال سعيد عباس سمين   57
 الــدور األول 61ر3829 منى علي جمعة  58



 الــدور األول 61ر2978 انعام رشيد عبد  59
 الــدور األول 60ر6382 دلير قادر عباس  60
 الــدور األول 60ر5531 سهيلة امين توفيق  61
 الــدور األول 60ر4042 محمد صالح ابراهيم  62
 ولالــدور األ 60ر3829 ماجدة حمه سعيد محمد  63
 الــدور األول 60ر2978 علي خلف حسين  64
 الــدور األول 60ر0638 بلقيس عبد الخالق حسن   65
 الــدور األول 60ر0212 شذى باقر محمد  66
 الــدور األول 59ر8936 صبرية دواح حمد  67
 الــدور األول 59ر8510 فوزية محمد عزيز  68
 ور األولالــد 59ر4255 صبرية اسماعيل محمود 69
 الــدور األول 59ر2978 عودة حمدي رحيل  70
 الــدور األول 59ر0212 علي ماهود مشكور  71
 الــدور األول 58ر0425 جواد كاظم علي  72
 الــدور األول 57ر7021 عادل طالب كاظم  73
 الــدور األول 57ر5956 سعد شمخي جبر  74
 ور األولالــد 57ر5319 غازي عبد الرحمن بادين 75
 الــدور األول 57ر2126 مجرن علوان حسين  76
 الــدور األول 56ر7872 كولزار حمه امين عبداهللا  77
 الــدور األول 56ر7021 حامد سعد اهللا قاسم   78
 الــدور األول 55ر6808 ابراهيم محمد حسين  79
 الــدور األول 55ر1702 متعب خماس سبع  80
 الــدور األول 53ر0212 نجدت مسعود عباس  81

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  لغة االنكليزيةال:                القسم آلية التربية        : جامعة الموصل                          الكلية : الجامعة 
  لوريوسبك: صباحي                                                                               الشهادة : الدراسة 

  
  :   اسم دورة التخرج                                                                 1990/1991: سنة التخرج 

  
                                                                  11/8/1991 في 2051  لمرقم :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الــدور األول 70ر800 نرجس محمد فتاح  1
 الــدور األول 69ر275 وفاء سالم محمود  2
 الــدور األول 68ر488 ياسين قاسم محمد  3
 الــدور األول 67ر185 دولورد ميخائيل اوغسطين   4
 الــدور األول 65ر985 زيد خلف عبد اهللا  5
 الــدور األول 65ر611 عبد الحميد عبد اهللا عبد الرحمن 6
 الــدور األول 65ر325 نبال صباح الدين محمد  7
 الــدور األول 64ر418 انغام توما يوسف  8
 الــدور األول 64ر279 جنان حميد مجيد  9

 الــدور األول 64ر030 مد عمر خالدة مح 10
 الــدور األول 63ر558 علي صالح مصطو  11
 الــدور األول 63ر150 عبد الواحد عبد العزيز قادر  12
 الــدور األول 63ر140عبد الستار عبد الرحيم عبدالرزاق  13
 الــدور األول 61ر884 حسين محمود عواد  14
 الــدور األول 61ر790 غادة محمد احمد عبد اهللا  15
 الــدور األول 61ر645 سامية دنخا يلدا 16
 الــدور األول 60ر558 اراس حمه امين محمد  17
 الــدور األول 60ر511 احالم جاسم حسين  18
 الــدور األول 60ر430 فيحاء جواد كاظم  19
 الــدور األول 60ر025 كاكو كريم صابر  20
 الــدور األول 60ر000 امل حسن عبد اهللا  21
 الــدور األول 59ر985 رباب فتح اهللا يوسف  22
 الــدور األول 59ر200 نشميل صالح خليفة  23
 الــدور األول 59ر185 سازكار احمد قادر  24
 الــدور األول 59ر116 عثمان محمود محمد  25
 الــدور األول 59ر116 قهار مولود درويش  26



 الــدور األول 58ر875 صادق نعيم كيوان  27
 الــدور األول 58ر232 هالة عبد الجواد عبد النافع 28
 الــدور األول 58ر209 سهيل نجم عبد اهللا  29
 الــدور األول 58ر116 ليلى شمس الدين طاهر  30
 الــدور األول 58ر020 شيروان احمد حسن  31
 الــدور األول 57ر690 ايفلين عزو بحو  32
 الــدور األول 57ر488 عمو صباح يوسف  33
 الــدور األول 56ر418 نواظر مبدر جابر  34
 الــدور األول 56ر225 اشواق ابراهيم خميس  35
 الــدور األول 55ر720 نداء عبد مصطفى  36
 الــدور األول 54ر976 جاسم محمد جاسم  37

 

 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                                 1990/1991: سنة التخرج 

  
                                                                  11/8/1991 في 2051  لمرقم :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 لدور الذي خترج منها املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الــدور األول 83ر228 صابر بكر مصطفى  1
 الــدور األول 81ر333 منتهى وعد عزيز  2
 الــدور األول 79ر6388 ايمان  محمد شريف محمد علي  3
 الــدور األول 78ر527 وفاء محمود مصطفى  4
 الــدور األول 77ر25 ثائرة جاسم جمعة  5
 الــدور األول 75ر25 زيا كورش بيتون  6
 الــدور األول 75ر- احمد يحيى حسن  7
 الــدور األول 70ر277 عماد ياسين كامل  8
 الــدور األول 70ر0277 نريمان عثمان صالح  9

 الــدور األول 68ر6388 سميرة يوسف جار اهللا  10
 الــدور األول 67ر8611 عباس نوح سليمان  11
 الــدور األول 67ر6944 صفاء فيصل خورشيد  12
 الــدور األول 66ر944 خميس احمد علي  13



 الــدور األول 66ر3055 تمام مجيد عطية  14
 الــدور األول 65ر5714 عذاب خشان عمران  15
 الــدور األول 65ر3611 محمد عبد اهللا حسن  16
 الــدور األول 65ر3611 حسين محمد علي  17
 ـدور األولالـ 65ر314 صباح علي كريم  18
 الــدور األول 65ر25 انوار يحيى قاسم  19
 الــدور األول 64ر75 فارس عزت نعيم  20
 الــدور األول 64ر555 يوسف عثمان حمد  21
 الــدور األول 64ر4722 علي صابر عبد الرزاق  22
 الــدور األول 64ر055 احمد حمدي احمد 23
 ولالــدور األ 64ر000 صالح خضر مهيدي 24
 الــدور األول 62ر6111 ظافر حمد حمادي  25
 الــدور األول 62ر111 كلدران نجم الدين حسين  26
 الــدور األول 62ر0277 شذى تحسين رشيد  27
 الــدور األول 62ر0277 جاسم محمد غيدان  28
 الــدور األول 61ر75 وفاء شاكر خليل  29
 دور األولالــ 61ر571 اسماعيل ابا بكر ياسين  30
 الــدور األول 61ر333 احمد الزم ايدام  31
 الــدور األول 61ر333 اسماعيل عبد اهللا حسين  32
 الــدور األول 61ر2285 عبد المطلب طاهر محمد 33
 الــدور األول 61ر200 فيصل جمعة نجم 34
 الــدور األول 60ر888 احمد حنون نور  35
 ـدور األولالـ 60ر666 بهاء نوري كاظم  36
 الــدور األول 60ر6388 عواطف علي محمد 37
 الــدور األول 60ر3611 عبد الغني حاجي سليمان 38
 الــدور األول 60ر3611 احمد حسين علي  39
 الــدور األول 60ر222 ندى عبد الرضا مجلي 40
 الــدور األول 60ر- منى محمود حسن  41
  األولالــدور 59ر944 محسن كامل سهر  42
 الــدور األول 59ر8918 حسين عبد علي هلدى  43
 الــدور األول 59ر722 سيران عبد الرحمن ميرزا   44
 الــدور األول 59ر4166 بشرى محمد عباس  45



 الــدور األول 59ر305 رافلة يوسف حنا  46
 الــدور األول 58ر916 نورين مصطفى سليم  47
 الــدور األول 58ر833 احمد مصطفى محمد  48
 الــدور األول 58ر66 عبد اهللا مجيد حميد  49
 الــدور األول 58ر6285 نه وبه هار قادر حمه حسين   50
 الــدور األول 58ر555 افراح جاسم محمد  51
 الــدور األول  58ر457 جبار خيون عبيد  52
 الــدور األول 58ر00 هه ال له عمر قادر  53
 الــدور األول 57ر837 ي عباس فاضل هيثم 54
 الــدور األول 57ر444 طالل شهاب محمد  55
 الــدور األول 57ر166 سميرة بالسم طراد  56
 الــدور األول 56ر914 منعم طه محمود  57
 الــدور األول 56ر54 نهاية حسن سعيد  58
 الــدور األول 55ر9428 فائزة رحمه اهللا خلف  59
 الــدور األول 55ر0857 مازن خالد طيب  60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                                 1990/1991: سنة التخرج 

  
                                                               16/10/1991 في/ 3353 المرقم :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور الثاني 63ر089 بشار اكرم عثمان  1

 الدور الثاني 61ر659 محسن صديق حمد  2

 الدور الثاني 60ر902 زياد احمد ابو كلبر  3

 لدور الثانيا 60ر902 علي حسين علي  4

 الدور الثاني 60ر732 عبد الرزاق محمود علي  5

 الدور الثاني 60ر268 حيدر فيصل حسن  6

 الدور الثاني 60ر244 مظفر عبد الملك بكر  7

 الدور الثاني 59ر975 كوسرت احمد محمد  8

 الدور الثاني 59ر561 سرباز نجم الدين معروف  9

  الثانيالدور 59ر341 حسين محمد حسين  10

 الدور الثاني 58ر854 علي شهاب احمد  11

 الدور الثاني 58ر654 هشام خليل ابراهيم  12

 الدور الثاني 58ر610 محمد عبد الرحمن علي  13

 الدور الثاني 58ر537 نسرين رضا صالح  14

 الدور الثاني 58ر366 هجران قاسم يحيى  15

 لثانيالدور ا 57ر927 عصام عبد القهار احمد  16

 الدور الثاني 57ر854 عبد الواحد صديق عزيز  17

 الدور الثاني 57ر756 صبا عبد القادر حاجي  18

 الدور الثاني 57ر439 جمال فتح اهللا احمد  19

 الدور الثاني 57ر415 صباح عبد الستار مجيد  20

 الدور الثاني 56ر878 عدنان خضير جدوع  21

 الدور الثاني 56ر829 سعد عبد الغني علي الرضا  22

 الدور الثاني 56ر805 جاسم سليم محمد  23

 الدور الثاني 56ر732 خليل حامد سليم  24

 الدور الثاني 56ر537 كالويش ونس عثمان  25

 الدور الثاني 56ر390 طاهر محمد قادر  26



 الدور الثاني 56ر293 ماجد غني عباس  27

 ر الثانيالدو 56ر220 ابو بكر محمد امين  28

 الدور الثاني 55ر537 اكبر محمد صالح  29

 الدور الثاني 55ر439 نشوان محمد صبحي  30

 الدور الثاني 54ر878 سوزان بكر صابر  31

 الدور الثاني 54ر854 يوسف احمد محمد  32

 الدور الثاني 54ر512 محمد طه يحيى  33

 الدور الثاني 54ر439 اسعد محمد علي محمد مراد  34

 الدور الثاني 54ر073 ماجد عبد علي نجيب  35

 الدور الثاني 53ر756 عمر علي محي الدين  36
 

 

 

 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                                 1990/1991: سنة التخرج 

  
                                                               16/10/1991 في/ 3353 المرقم :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور الثاني 61ر675013 اميد عادل مصطفى  1

 الدور الثاني 60ر375015 ايشا داؤد فيلبس  2

 الدور الثاني 60ر174998 حمد سيدو مصطفى ا 3

 الدور الثاني 59ر52498 جاسم شكور وهاب  4

 الدور الثاني 58ر150018 غانم نوري عزت  5

 الدور الثاني 58ر05 زنود حبيب الياس  6

 الدور الثاني 57ر15 رشيد سالم رشم  7

 الدور الثاني 56ر85 صباح عبد السادة دوين  8

 الدور الثاني 56ر575 سوران جمال فرج  9

 الدور الثاني 56ر550003 عزام عزيز ذنون  10

 الدور الثاني 55ر099985 شيرزاد رشيد كاكه  11



 الدور الثاني 54ر649983 حسن هادي طلبة  12

 الدور الثاني 53ر52498 ريبوار صابر ابراهيم  13
 

 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                                 1990/1991: سنة التخرج 

  
                                                               16/10/1991 في/ 3353 المرقم :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الذي خترج منهالدور  املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور الثاني 59ر125 عامر عدنان علي  1

 الدور الثاني 57ر749995 ثامر ياسر صابر 2

 الدور الثاني 56ر925008 خالد عويد كامل  3

 الدور الثاني  53ر874993 سمير جواد ياسين  4
 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                                 1990/1991: سنة التخرج 

  
                                                                16/10/1991 في/ 3353 لمرقما:  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور الثاني  61ر8048 حنا ابراهيم ناهض  1

 الدور الثاني 60ر6585 بلسم غانم عبد االحد  2

 الدور الثاني 58ر9024 عباس حسين ناصر  3

 الدور الثاني 58ر5365 محمد صاحب محمد علي  4

 الدور الثاني 58ر3414 عباس حسين عليوي  5

 الدور الثاني 57ر1707 احسان عثمان مولود  6

 الدور الثاني 57ر0244 محسن عبد اهللا صالح  7

 الدور الثاني 56ر2195 مهنى يوسف بحودي  8

 الدور الثاني 56ر1707 كزال محمد رفعت 9

 الدور الثاني 55ر7560 طارق ستار صالح  10

 الدور الثاني 55ر5365 صهيب سعدون حسن  11



 الدور الثاني 55ر1463 رافد بهنام بطرس  12

 الدور الثاني 54ر8048 د لقمان علي حم 13

 الدور الثاني 54ر7560 هيثن نجيب توما  14

 الدور الثاني 54ر6829 زياد كمال يونس  15

 الدور الثاني 54ر6097 هشيار علي اسماعيل  16

 الدور الثاني 54ر000 مهند حازم شكر  17

 الدور الثاني 54ر000 هيمان انطوان جميل  18

 الدور الثاني 53ر9268 عادل توفيق سليم  19

 الدور الثاني 53ر8048 ماجدة ياسين عبد الكريم  20

 الدور الثاني 53ر3658 اسعد كاظم راضي  21

 الدور الثاني 53ر2439 عامر فاضل فتحي  22

 الدور الثاني 52ر6585 عبد االله عبد اهللا فتحي  23
 

 

 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                                 1990/1991: سنة التخرج 

  
                                                              16/10/1991 في/ 3353 المرقم  :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 دور الذي خترج منهال املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور الثاني 65ر7441 عبد الهادي عبد االمير كاظم   1

 الدور الثاني 64ر9069 محمد علي عبد شلتاغ  2

 الدور الثاني 64ر2325 وصفي صابر محمد  3

 الدور الثاني 62ر3023 عبد اهللا ابراهيم يونس  4

 الدور الثاني 60ر2790 وداد محمد علي عبود 5

 الدور الثاني 59ر5813 م نعمة حميد سال 6

 الدور الثاني 58ر6744 مهدي صالح عبد اهللا  7

 الدور الثاني 58ر3953 حسن زين الدين حسن  8

 الدور الثاني 58ر2093 اثير نزار فرحان  9

 الدور الثاني 57ر9302 شكر علي عبد اهللا  10

 الدور الثاني 57ر8837 عبد الحسن عالوي مجيد  11



 الدور الثاني 57ر6046 حسين علي عامر  12

 الدور الثاني 57ر3023 عبد اهللا محمد سلمان  13

 الدور الثاني 57ر1860 سرهنك محمد احمد  14

 الدور الثاني 56ر4418 حسين خزعل عباس  15

 الدور الثاني 56ر3720 احمد سحاذة علي  16

 الدور الثاني 56ر0222 ثائر عبد اهللا رشيد  17

 الدور الثاني 55ر9767 يد كريم علي سع 18

 الدور الثاني 55ر2093 مامندو احد حامد  19

 الدور الثاني 55ر0697 خالد حسن علي  20

 الدور الثاني 54ر9767 متين جمال محمد  21

 الدور الثاني 54ر8666 مغديد محمد شريف 22

 الدور الثاني 54ر3023 طارق محسن محمد رضا  23

 الدور الثاني 53ر5581  محمد جاسم محمد 24

 الدور الثاني 53ر2292 مظفر احمد محي الدين  25

 الدور الثاني 52ر7441 مهند علي عكلة  26

 الدور الثاني 52ر5348 نرمين محمد رشيد  27
 

 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                                 1990/1991: سنة التخرج 

  
                                                               16/10/1991 في/ 3353 المرقم :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 يالدور الثان 66ر55 ثناء رواح سعيد  1

 الدور الثاني 65ر51 تحسين حمود مانع  2

 الدور الثاني 65ر29 يسرى يحيى قاسم  3

 الدور الثاني 64ر36 عامر عباس جوني  4

 الدور الثاني 63ر82 كنعان طارق عبد الصاحب  5

 الدور الثاني 63ر74 خير اهللا محمد مد اهللا  6

 الدور الثاني 63ر72 شذى يوشوع عيسى  7

 الدور الثاني 63ر71  محمد علي سعد احمد 8



 الدور الثاني 62ر78 ضحى ازهر قاسم  9

 الدور الثاني 61ر17 فيصل محمد يونس محمد  10

 الدور الثاني 61ر04 شيزاد حسن حمد امين  11

 الدور الثاني 61ر02 حازم حسن علي  12

 الدور الثاني 60ر53 ادريس محمد يونس عزيز  13

 الدور الثاني 60ر51 حسيب حسن احمد 14

 الدور الثاني 60ر25 سمير عليان خلف  15

 الدور الثاني 59ر42 عبد الستار احمد حمادي  16

 الدور الثاني 59ر10 ابراهيم حسين رمضان  17

 الدور الثاني 58ر61 مقبولة عبد اهللا غائب  18

 الدور الثاني 58ر57 اشتي عبد اهللا محمد 19

 الدور الثاني 57ر65 سليمان جميل مصطفى  20

 الدور الثاني 57ر38 ابراهيم محمد ياسين 21

 الدور الثاني 57ر41 صبيحة علي احمد  22

 الدور الثاني 54ر- عبد الحكيم عبد الرحمن  23
 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                                 1990/1991: سنة التخرج 

  
                                                              16/10/1991 في/ 3353 رقمالم  :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور الثاني 67ر4 رحيم صاحب مخلف  1

 الدور الثاني 66ر22 زار صبري امينن 2

 الدور الثاني 65ر06 قابيل طوب فهد  3

 الدور الثاني 64ر52 عبد اهللا زينل نصر اهللا  4

 الدور الثاني 63ر26 هوكر حسين احمد  5

 الدور الثاني 62ر26 سمير مصطفى احمد  6

 الدور الثاني 61ر66 محمد عبد دخيل  7

 الدور الثاني 60ر92 منتهى رزوقي محمد  8

 الدور الثاني 60ر862 ابراهيم محمد ابراهيم  9

 الدور الثاني 60ر72 احمد خليل جاسم  10

 الدور الثاني 60ر22 علي ابراهيم عمران  11



 الدور الثاني 60ر20 محمود جمعة خضر  12

 الدور الثاني 59ر80 ايمان جميل احمد  13

 لثانيالدور ا 59ر68 ياسين رسول اسماعيل  14

 الدور الثاني 59ر44 سهالء حميد محسن  15

 الدور الثاني 59ر00 محي الدين محمد قاسم  16

 الدور الثاني 58ر86 خضر احمد محمود  17

 الدور الثاني 58ر60 امال مناف حسن  18

 الدور الثاني 58ر36 سامية سعدون حسن  19

 الدور الثاني 58ر20 زاهدة شكري صالح  20

 الدور الثاني 58ر10 عبد الحسن عبد الرزاق فالح  21

 الدور الثاني 57ر64 محمد يونس محمود  22

 الدور الثاني 57ر54 ماجد رشيد علي  23

 الدور الثاني 57ر16 عبد الحسين ناجي موشنة   24

 الدور الثاني 57ر12 بروين طاهر محمد سعيد  25

 الدور الثاني 57ر00 عمر عبد اهللا ويس  26

 الدور الثاني 56ر92 محمد حامد تركي  27

 الدور الثاني 56ر34 ميعاد شكور رضا  28

 الدور الثاني 56ر20 جنان جعفر محمد حسن  29

 الدور الثاني 56ر16 بشار محمد عبد اهللا  30

 الدور الثاني 56ر00 طالب خميس علي  31

 الدور الثاني 54ر44 شيرين صالح محمود  32

 الدور الثاني 53ر66 مداسراء خداد مح 33

 الدور الثاني 53ر15 نجم الدين محي الدين حمد 34
 

 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                                 1990/1991: سنة التخرج 

  
                                                               16/10/1991 في/ 3353 المرقم :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور الثاني 67ر5744 داؤد احمد نوروز  1



 الدور الثاني 63ر5957 فارس جوهر محمد  2

 الدور الثاني 62ر8510 روناك سليمان حمه سور  3

 الدور الثاني 61ر2553 زينب اسماعيل خليل  4

 الدور الثاني 60ر3829 رشاد خيري احمد  5

 الدور الثاني 60ر3404 غسان عبد القادر ماهر  6

 الدور الثاني 60ر1702 ياسين حسيب زكر محمود  7

 الدور الثاني 59ر4680 بلقيس جواد كاظم  8

 الدور الثاني 59ر4680 ضياء حسين خضر  9

 الدور الثاني 59ر2127 انوار سعبد فتاح  10

 الدور الثاني 57ر5974 حسين عليوي متعب  11

 الدور الثاني 57ر8297 هدى خليل ابراهيم  12

 الدور الثاني 57ر5957 فيصل صابر جمعة  13

 الدور الثاني 57ر2340 حسن سلوا خليل  14

 الدور الثاني 57ر000 عبد العزيز حامد نجم  15

 الدور الثاني 56ر9787 محمد سالم حسون  16

 الدور الثاني 56ر8723 خولة عزت طه  17

 الدور الثاني 56ر8510 عصمت صالح عمر  18

 الدور الثاني 56ر7872 حامد نايف ذياب  19

 الدور الثاني 56ر7021 نزيه محيسن عبود  20

 ور الثانيالد 56ر5319 فرحة عدنان عبد اهللا  21

 الدور الثاني 56ر1489 اخالص نامق سليمان  22

 الدور الثاني 55ر7021 ميسر محمد فتحي  23

 الدور الثاني 55ر3191 حاتم عبد اهللا حميد  24

 الدور الثاني 54ر9361 برشنك عبد الخالق سعيد  25

 الدور الثاني 54ر6595 بروين احمد فتاح  26

 الدور الثاني 54ر2765 غفران رضا فنجان  27

 الدور الثاني 54ر1063 عادل عمر حسين  28

 الدور الثاني 53ر5531 شكرية حاجي احمد  29

 الدور الثاني 52ر9361 عواد ابراهيم علي  30
 

 

 



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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                                 1990/1991: سنة التخرج 

  
                                                              16/10/1991 في/ 3353 المرقم  :لجامعي   رقم وتاريخ االمر ا

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 ور الثانيالد 62ر581 حاجي علي محمد  1

 الدور الثاني 61ر359 عثمان حمزة عبد اهللا  2

 الدور الثاني 60ر860 فرهاد عبد الواحد كريم  3

 الدور الثاني 60ر581 اخالص علي حسين  4

 الدور الثاني 59ر960 ساهرة بهنام الياس  5

 الدور الثاني 58ر069 صميم احمد عبد النبي  6

 الدور الثاني 58ر000 خليل محمود عبد الرحمن  7

 الدور الثاني 57ر581 سامان رؤوف عباس  8

 الدور الثاني 57ر325اياد محمد عبد الرحمن مصطفى   9

 الدور الثاني 56ر976 محمد جاسم مصطفى  10

 الدور الثاني 56ر744 ايمان محمد سليمان 11

 الدور الثاني 56ر744 نوزاد سعيد عبد الرحمن  12

 الدور الثاني 56ر186 احمد سنونم عارف شيخ  13

 الدور الثاني 55ر720 رمزي رحيم نجم  14

 الدور الثاني 55ر581 ثامر خلف عبد اهللا  15

 الدور الثاني 55ر302 حسام خالد الحسن  16

 الدور الثاني 55ر302 كمال جالل محمد  17

 الدور الثاني 55ر232 عبد السالم فتحي رشيد   18

 الدور الثاني 55ر046 يونس ابراهيم اسماعيل  19

 الدور الثاني 54ر162 عماد جوهر مصطفى  20

 الدور الثاني 52ر767 ياسر بدوي محمد  21

 الدور الثاني 52ر418 شيرين حسين علي  22
 

 

 

 



 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                                1990/1991: سنة التخرج 

  
                                                               16/10/1991 في/ 3353 المرقم :مر الجامعي   رقم وتاريخ اال

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور الثاني 71ر805 عماد عبود هاني  1

 الدور الثاني 67ر5714 نوفل حسيب سليمان  2

 الدور الثاني 67ر0857 رعد جالل عبد الكاظم  3

 الدور الثاني 66ر777 محمد كريم حسين  4

 الدور الثاني 64ر4722 جبار حسين غويلي  5

 الدور الثاني 64ر0857 عباس جاسم صياد  6

 الثانيالدور  64ر0571 سلوان محمود جمال  7

 الدور الثاني 64ر0555 حبيب علوان غافل  8

 الدور الثاني 62ر257 نافع حمد اسود  9

 الدور الثاني 61ر6857 نزار هاني توفيق  10

 الدور الثاني 61ر3714 ناصر حواس ناصر  11

 الدور الثاني 60ر9428 نواف عبد العزيز راكان  12

 نيالدور الثا 60ر2 نجم عبد اهللا ياسين  13

 الدور الثاني 59ر555 جمعة محمد عبد  14

 الدور الثاني 59ر3428 علي محمد ساجر  15

 الدور الثاني 58ر5 علي عبد االمير صالح  16

 الدور الثاني 58ر0833 زيان طارق نادر  17

 الدور الثاني 57ر11428 سالم حجي عمر  18

 الدور الثاني 56ر722 علي احمد ذنون  19

 الدور الثاني 65ر485 زي توفيق سداد فو 20

 الدور الثاني 56ر3611 قادر عبود خميس  21

 الدور الثاني 56ر222 فيصل غازي شيخو  22

 الدور الثاني 56ر183 خديجة مزهر مانع  23

 الدور الثاني 56ر428 نايف محيسن حمزة  24

 الدور الثاني 53ر942 علي  ظاهر سلومي  25



 

 

 


