
 

 

 

 

 

 



 

 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                              1993/1994: سنة التخرج 

  
 هـ1415/محرم/18المصادف27/6/1994في 1460  :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت
الدور الذي خترج 

 منه
 الولالدور ا 81ر2952 عبد الحميد محمد عثمان عبد اهللا  1

 الدور االول 76ر6804 هيثم الويس عزيزحنا  2

 الدور االول 75ر8023 داؤد غالب عقيل حزام  3

 الدور االول 75ر1690 محب الدين محمود احمد 4

 الدور االول 70ر7873 يونس حسن عبد اهللا  5

 الدور االول 69ر8896 راز نوري عارف 6

 ولالدور اال 69ر464 احمد سايم سالم الزغبي  7

 الدور االول 69ر6202 صدام خليل محمود  8

 الدور االول 68ر8852 لؤي حسن محمد الشعار  9

 الدور االول 66ر9770 غزوان كيالن يونس العباوي 10

 الدور االول 66ر5799 عادل عوض ادمان  11

 الدور االول 66ر3830 حيدر جالل لطيف 12

 الولالدور ا 66ر1721 محمد محمود ولد محمد  13

 الدور االول 65ر9927 علي فاضل زين العابدين عمر 14

 الدور االول 65ر3729 محمد ابراهيم صالح  15

 الدور االول 65ر2274 سراب محمد شريف سامي  16

 الدور االول 64ر7327 وسن سعيد قاسم الطائي  17

 الدور االول 64ر4643 احسان صادق حسين عسكر 18

 الدور االول 64ر2335 الجبوري       احمد حمدون احمد  19

 الدور االول 63ر9150 امنةرشيد ضاحي الشمري 20

 الدور االول 63ر8872 انعام حسين علوان  21

 الدور االول 63ر5428 عبد ااهللا سعدي حسين 22

 الدور االول 63ر1368 شيرين ادريس بابير حسين  23

 لالدور االو 63ر 1349 سيونج محمد نوري حنا  24



 الدور االول 62ر5966 ازاد رسول احمد 25

 الدور االول 62ر2122 عصمت احمد عزيز احمد  26

 الدور االول 62ر0988 محمد طارق حسين  27

 الدور االول 61ر6708 جودت احمد توفيق  28

 الدور االول 61ر5547 نواف بلو مال الحديدي  29

 الدور االول 61ر5415 محمد جميل فارس  30

 الدور االول 61ر4924 نظيمة محمود رشيد 31

 الدور االول 61ر2036 محمود شاكر عبد المحسن 32

 الدور االول 60ر5701 رمضان اسمر بنكين  33

 الدور االول 60ر4171 محمود احمد خورشيد  34

 الدور االول 59ر8982 بطرس نيسان زيا  35

 ولالدور اال 59 ر6437 ماجد اسماعيل نوري شيخالر 36

 الدور االول 59ر4308 جوهر علي عباس بندر  37

 الدور االول 59ر1115 وضاح مهدي صالح  38

 الدور االول 58ر9021 غانم قاسم خلف الخاتوني  39

 الدور االول 58ر2455 جودت كاظم موسى  40

 الدور االول 58ر2106 ماهر ابراهيم ذنون  41

 لالدور االو 57ر8951 يعرب يوسف قاسم  42

 الدور االول 57ر8434 طارق موفق سحري 43

 الدور االول 57ر4069 حازم خليل مصطفى  44

 الدور االول 57ر1872 رعد نجم الدين عبد الرحيم 45

 الدور االول 57ر0182 ضحى عبد المنعم حامد 46

 الدور االول 56ر4054 بهجت حعفر خليل 47
 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                              1993/1994: سنة التخرج 

  
 هـ1415/محرم/18المصادف27/6/1994في 1460  :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت
الدور الذي خترج 

 منه
 الدور االول 79ر47938 محمد عبدة غرسان  1

 الدور االول 77ر99599 امنة عبد اهللا فتحي العزاوي 2



 الدور االول 73ر4895 جميل صالح احمدهيرو  3

 الدور االول 73ر2442 زيوس محمود خضر سليمان  4

 الدور االول 72ر81668 عدي حسن علي حسين 5

 الدور االول 72ر25774 بيداء خزعل عبد الرحمن 6

 الدور االول 68ر16262 عبد االله محمد محمد ثابت  7

 االولالدور  67ر98953 فيرو خليل قادر عزيز 8

 الدور االول 67ر62133 كمال مصطفى عرب عثمان  9

 الدور االول 67ر42356 فرهاد فارس فخر الدين محي الدين 10

 الدور االول 67ر2869 مشاعل ساطع شريف الحاتم 11

 الدور االول 66ر9747 نهى حبيب يعقوب  12

 الدور االول 66ر35086 جوان عبد المجيد 13

 الدور االول 65ر64913 ت الصفار لجين محمد زكي شي 14

 الدور االول 64ر69894 جميل قمبر حمزة سليمان 15

 الدور االول 64ر51947 ابراهيم محمد عبد اهللا  16

 الدور االول 64ر39332 اسين الهام عبد المجيد  17

 الدور االول 64ر23159 فاضل عبد القادر الياس قدو 18

 الدور االول 63ر32546 مها احمد محمود الزبيدي 19

 الدور االول 61ر64688 خالد كوط بولص  20

 الدور االول 61ر16895 وفاء ابراهيم عزو البعشيقي 21

 الدور االول 60ر1422 عماد محمود حسون العبيدي 22

 الدور االول 58ر52063 فادية احمد فتحي شيال 23

 الدور االول 57ر96847 ساجدة فرج عبوش ال حنا 24

 الدور االول 56ر62881 ا حسن قادر نازيزار 25
 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                              1993/1994: سنة التخرج 

  
 هـ1415/محرم/18المصادف27/6/1994في 1460  :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت
الدور الذي خترج 

 منه
 الدور االول 80ر81173 براهيمابراهيم عبد الغني ا 1

 الدور االول 80ر69821 اقبال يعقوب قرياقوس 2



 الدور االول 79ر45075 فيراس جمال عزيزويردى 3

 الدور االول 75ر27318 ذكرى كرومي ايوكا عيسو 4

 الدور االول 74ر10901 عالء خليل ابراهيم الشهواني 5

 االولالدور  73 ر 90476 اثيل اسحق زوراال كاكا 6

 الدور االول 72ر10126 صفاء صباح قاسم النعيمي 7

 الدور االول 68ر51765 بسام عبد الحق فتحي 8

 الدور االول 67ر83674 حسين حازم عبده 9

 الدور االول 65ر81365 جعفرمريرعناد جليد  10

 الدور االول 65ر56917 لقاء عاكف فتحي عبد اهللا 11

 الدور االول 64ر93927 صباح علي كلش الزوري 12

 الدور االول 63ر72937 رغد سمير محمود شنشل  13

 الدور االول 63ر29393 مهيوب سيف عبد اهللا قاسم 14

 الدور االول 62ر47737 عدنان ابراهيم محمد  15

 الدور االول 62ر24668 بشار جورج يوسف رحماني 16

 الدور االول 61ر58731 سالم حجي خضر  17

 الدور االول 60ر99351 د سليم عزوبك اسامة محم 18

 الدور االول 60ر64993 محمد محمد سعيد قندلة  19
 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                              1993/1994: سنة التخرج 

  
 هـ1415/محرم/18المصادف27/6/1994في 1460  :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

  املعدل اسم الطالب الرباعي  ت
الدور الذي خترج 

 منه
 الدور االول 74ر5952 سهير محفوظ صالح العباجي 1

 الدور االول 73ر7872 هيمان ابراهيم داؤد ال فوزي 2

 الدور االول 72ر7124 خديجة يونس عبد العبد الواحد 3

 الدور االول 71ر0047 احمود خلف جبر الجبوري  4

 ر االولالدو 70ر7727 شذى غانم محمد المشهداني  5

 الدور االول 69ر8765 محمد محمود احمد العبيدي  6

 الدور االول 69ر1143 ساجدة ابراهيم حنا ال قريوي 7

 الدور االول 68ر9767 شوقي امين محمد عبدة 8



 الدور االول 68ر8051 راقية حسن فتحي الجبال  9

 الدور االول 68ر7003 رواء داؤد سليمان اليوزبكي  10

 الدور االول 68ر2768 الح احمد الرحوماهر ص 11

 الدور االول 67ر0072 هادي ابراهيم هادي السلفاني 12

 الدور االول 66ر6813 فاطمة سعيد حسين  13

 الدور االول 66ر1101 عبد الناصر محمد محمود الخزعلي 14

 الدور االول 65ر5338 هادي جالل عجاج الهباش 15

 الدور االول 65ر2183 ن شريفة حمزة محمد علي الحسي 16

 الدور االول 65ر0931 ايمان صادق محمد قاسم  17

 الدور االول 64ر3155 رعد عبد الوهاب مصطفى االلوسي 18

 الدور االول 64ر0266 عبد الناصر خليل محمد  19

 الدور االول 63ر8408 مراد رفيق حسيب قادر 20

 ولالدور اال 63ر5483 نوزاد حبيب مجيد الدوسكي 21

 الدور االول 63ر5324 ايمن سالم رشيد  22

 الدور االول 63ر4421 بسمة محمد حاجي علي سامي 23

 الدور االول 62ر6591 رغد غالب احمد سامي  24

 الدور االول 62ر0495 خدر الياس شفان 25

 الدور االول 61ر3107 جرو خطاب عمر عبد اهللا 26

 الدور االول 60ر4782 مصطفى عارف محمد البياتي 27

 الدور االول 59ر9850 حيدر ريسان زيد الزامي 28

 الدور االول 59ر8605 محمد حسن يوسف 29

 الدور االول 59ر3243 سولين فتاح عبد اهللا الزيباري 30

 الدور االول 58ر5168 رزكارابراهيم اسماعيل  31

 الدور االول 58ر3069 عبد اهللا صالح خلف القيسي 32

 الدور االول 58ر3017 رق شريف الداوديزياد طا 33

 الدور االول 58ر2388 عامر نجم خلف الطائي 34

 الدور االول 58ر0053 شهرزاد عمر توفيق والي 35

 الدور االول 57ر8410 عماد سلطان شيت الطالب 36

 الدور االول 57ر4404 سالم محمد صالح عبد القادر 37

 الدور االول 56ر5200 حنان فتحي رمضان الحياني 38
 

 



 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                              1993/1994: ج سنة التخر

  
 هـ1415/محرم/18المصادف27/6/1994في 1460  :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت
الدور الذي خترج 

 منه
 ور االولالد 78ر8998 بسمة احسان عبد لقادرالحافظ 1

 الدور االول 77ر4370 شمال يونس عبد الهادي 2

 الدور االول 77ر1871 سهيرة وليد عبد اهللا محمد  3

 الدور االول 76ر7981 امال عبد االله يونس الخشاب 4

 الدور االول 75ر3933 بسمة احمد فخري علي 5

 الدور االول 74ر 0009 لمياء حكمت نجم النعيمي 6

 الدور االول 72ر9211 م وهاب الجبوريرمزية ابراهي 7

 الدور االول 72ر5681 نهلة وعد اهللا مهيدي 8

 الدور االول 70ر7937 عروبة عجاج معروف العبيدي 9

 الدور االول 70ر1314 جاكين عبد ابراهيم  10

 الدور االول 69 ر 6403 طه محمد حسن محمد 11

  االولالدور 68ر9848 دريد متي بطرس ال حنو نيسان 12

 الدور االول 68ر6154 علي محمد حسين  13

 الدور االول 67ر6676 تيجان خديدة حمو النعشيقي 14

 الدور االول 66ر7988 جمال سطام هنوش  15

 الدور االول 66ر7988 هالة اديب داؤد  16

 الدور االول 66ر949 تغريد حازم صابر  17

 الدور االول 65ر9681 موسى جاسم محمد 18

 الدور االول 65ر3354 ضرغام محمود اسماعيل  19

 الدور االول 64ر9094 نازدار فاخر الياس مادو 20

 الدور االول 64ر4075 محمد عبدة عمر 21

 الدور االول 64ر4065 ناهدة حسن درويش  22

 الدور االول 64ر3363 هاشم حسن مسطوشيخو 23

 لالدور االو 64ر 2603 عمر حمد حمادة الجبوري 24

 الدور االول 63ر9717 نسمة سالم حسين الحسون 25



 الدور االول 63ر3237 عصمت عبدى جولي عبو  26

 الدور االول 62ر6190 قادر الياس شمو  27

 الدور االول 62ر1233 شهاب احمد سفر سمير 28

 الدور االول 61ر8424 سحر غانم احمد ذنون 29

 ولالدور اال 61ر6189 شان مصطفى سليمان 30

 الدور االول 61ر 6223 خالد عبد المنعم جهاد  31

 الدور االول 61.4463 هاشم درويش درويش  32

 الدور االول 61 ر 0350 وفاء احمد خضر ال شبو 33

 الدور االول 60.9171 قدرية محمود محمد كنجي  34

 الدور االول 60.9048 ونسة عبد الكريم شمعون 35

 الدور االول 60.7768 جيدعبد اللطيف ابراهيم م 36

 الدور االول 60.4423 فيفيان اسامة افرام ال وسام 37

 الدور االول 60.3632 سيد احمد بن محمد بن داؤد 38

 الدور االول 60.1553 اوزجان عبد الكريم رفيق 39

 الدور االول 60.1264 باسمة حنا اسحاق ككوني 40

 لالدور االو 59.9876 عاصفة صدام حسين  41

 الدور االول 59.9064 سلوى عز الدين محمد الطائي 42

 الدور االول 59.6858 احمد طه اسماعيل النعيمي 43

 الدور االول 59.5636 تنكة محمد عارف معروف جبرة 44

 الدور االول 58.9062 جاسم محمود رشيد  45

 الدور االول 58.8552 سليمان خيرو خليل  46

 الدور االول 58.6309 عقيل ماهر خلف 47

 الدور االول 58.4078 ساجدة حمد قاسم محمد 48

 الدور االول 57.8114 اسامة احمد عبد اهللا 49

 الدور االول 57.5479 نضال سالم اسحاق توما 50

 الدور االول 56.7194 سامر عبد الكاظم محمد الشوك 51

 الدور االول 55.9787 سمية كاظم محمد الباباوات 52
 

 

 

 

 



 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                              1993/1994: سنة التخرج 

  
 هـ1415/محرم/18المصادف27/6/1994في 1460  :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت
الدور الذي خترج 

 منه
 الدور االول 79.18 اكرام صالح شطيب 1

 الدور االول 78.92 ناظم صالح احمد النعيمي 2

 الدور االول 78.16 هديل ادريس نايف الشاكر 3

 الدور االول 78.09 رشيد محمد طاهر حسن 4

 الدور االول 77.01 سولين حكمت خورشيد 5

 الدور االول 76.86 سناء عبد اهللا يعقوب 6

 الدور االول 76.52 سميرة ادهام سهيل الرحاوي 7

 الدور االول 76.32 جنان ياسين محمد امين 8

 الدور االول 76.29 مهدية صالح احميدي الزبيدي 9

 الدور االول 75.77 ساجد عبد الصاحب مهدي 10

 الدور االول 74.8 نبيل فتحي حسين علي 11

 الدور االول 74.35 محمد علي ياسين 12

 الدور االول 74.32 عبد اهللا محمد عبو خضر 13

 الدور االول 74.14 سعد كنيش عامر العلياوي 14

 الدور االول 73.96 لبابة غانم سعيد العلي 15

 الدور االول 73.22 حجي سلو شيحو حسين 16

 الدور االول 73.15 سهيلة شهاب احمد التميمي 17

 الدور االول 72.96 خضر عبد اهللا خلف الجبوري 18

 الدور االول 72.74 مهدي ارزيج جابر  19

 الدور االول 72.54 فاجيسلوى عبد الرحيم دحام الخ 20

 الدور االول 72.01 علي اكبر نايف دولت 21

 الدور االول 71.97 احمد صالح احمد السليفاني 22

 الدور االول 71.93 عيسى موسى اسماعيل االسندر 23

 الدور االول 71.52 سهام محمد شكور العبيدي 24

 الدور االول 71.15 هدى ناظم عبد القادر البكري 25



 الدور االول 71.13 حسن خلف مجيد السالمي 26

 الدور االول 70.93 فاتن عبد المحسن حامد 27

 الدور االول 70.73 نوال محمد صالح العلي 28

 الدور االول 70.63 سفر اسماعيل عبد اهللا البرواري 29

 الدور االول 70.32 سعاد حمه علي كاكه مند الهموندي 30

 ور االولالد 70.2 حمد اسود خلف 31

 الدور االول 69.54 قحطان شيت حسون 32

 الدور االول 69.34 سلوى حسن روستم الكاكتي 33

 الدور االول 69.22 االء عزيز عبد الحسين 34

 الدور االول 69.15 محمد عبد اهللا يونس علي  35

 الدور االول 69.09 محمود صالح محمود 36

 ر االولالدو 68.98 سحر غانم سليمان الطائي 37

 الدور االول 68.28 ايمان غانم قاسم  38

 الدور االول 68.1 محمد شهاب محمد ذو الفقار 39

 الدور االول 67.56 محمود حسين مصطفى 40

 الدور االول 67.37 روزان جميل اسماعيل حسن  41

 الدور االول 66.87 بشرى عبد الرحمن احمد الدليمي 42

 الدور االول 66.82 جنان جليل عثمان مصطفى  43

 الدور االول 66.79 عبد الرحمن حسين علي الصالحي 44

 الدور االول 66.64 ايمان محمد يونس احمد 45

 الدور االول 66.33 منى جاسم محمد الجبوري 46

 الدور االول 65.77 صباح كاظم حسين الجبوري 47

 الدور االول 65.42 تحسين يونس عباس 48

 الدور االول 65.39 د حبيبعبد العزيز محم 49

 الدور االول 65.28 ياسين سلطان حسن 50

 الدور االول 65.19 وسن حسين علي 51

 الدور االول 65.13 حسين خلف محمد عبد 52

 الدور االول 64.68 فاروق روستم ايوب 53

 الدور االول 64.64 صدام ابراهيم يوسف الجبوري 54

 الدور االول 64.55 شعبان صالح حسين البرواري 55

 الدور االول 64.26 حميد عواد حياوي البدراني 56

 الدور االول 64.2 سندس قاسم علي 57



 الدور االول 64.12 يسرى حسين كريم الطفيلي 58

 الدور االول 63.91 بخشان محي الدين اسماعيل 59

 الدور االول 63.83 ايمان ياوز نور الدين  60

 الدور االول 63.64 دفاتن نجاة جليل مولو 61

 الدور االول 63.48 احمد خضر حسين العبد 62

 الدور االول 63.24 محمد اسماعيل حسو الجومرد 63

 الدور االول 63.12 عبد الرحمن عبد اهللا حميد 64

 الدور االول 63.11 سندس غياث الدين زكي السليفاني 65

 الدور االول 62.93 عودة حميد زيد غضبان 66

 الدور االول 62.72 اس جبار مير اغا محمدعب 67

 الدور االول 62.37 صالح احمد حسين  68

 الدور االول 62.05 زياد محمد سليم حسين المزوري 69

 الدور االول 61.81 محمد عطية صالح الحواري 70

 الدور االول 61.8 علي سلطان محمد وكاع الخفاجي 71

 ور االولالد 61.05 انيس عبيد احمد الطائي 72

 الدور االول 60.77 عبد احمد عبد اهللا الحمداني 73

 الدور االول 60.62 خالد عبد احمد البياتي 74

 الدور االول 60.61 محمد لطيف كاظم عبد اهللا 75

 الدور االول 60.25 رعد حسن محمد 76

 الدور االول 59.5 جيمن حسين بني حسين 77

 الدور االول 59.24 اسماعيل عبد صالح الجبوري 78

 الدور االول 58.86 كامل محمد حسين البياتي 79

 الدور االول 53.79 محمد وسمي ربيع الدليمي 80
 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                              1993/1994: سنة التخرج 

  
 هـ1415/محرم/18المصادف27/6/1994في 1460  :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 املعدل   الطالب الرباعي اسم ت
الدور الذي خترج 

 منه
 الدور االول 80.955 الهام يونس عواد 1

 الدور االول 77.145 زينا غازي توما 2



 الدور االول 76.9021 خميسة جياد لجي 3

 الدور االول 76.0324 عواد عبود مطر الجبوري 4

 الدور االول 75.5385 نجاة صباح محمد سليمان 5

 الدور االول 74.6183 د عبد العزيز عبد الرحيم شيرزا 6

 الدور االول 73.0954 حسن احمد محمد حسن  7

 الدور االول 72.6717 باسمة رشيد ابراهيم البرواري 8

 الدور االول 72.6691 سعد كوركيس بهنام 9

 الدور االول 72.5451 قيس قاسم توفيق 10

 االولالدور  72.0734 صالح بن مرز عيد ودي  11

 الدور االول 71.5893 سعد عبد الرحمن مجيد  12

 الدور االول 71.3668 مها محمود ايوب 13

 الدور االول 71.196 بروين سعيد سعدي 14

 الدور االول 70.8742 بيرفان نايف محمد 15

 الدور االول 70.7582 عيسى صالح عبد 16

 لالدور االو 70.4187 هشيار عبد الرحمن عبد اهللا 17

 الدور االول 70.3852 محمد كمال بن سالم غرسلي 18

 الدور االول 70.3747 ميادة ابراهيم عبو 19

 الدور االول 69.572 جاسم محمد عبد القادر الجحيشي 20

 الدور االول 68.9098 عامر كاظم حسين  21

 الدور االول 68.453 حسن علي الياس احمد 22

 الدور االول 68.4143 فريد بن الطيب لهومي 23

 الدور االول 67.388 رافد عبد النبي ابراهيم الصائغ 24

 الدور االول 67.3559 رضوان عبد الصاحب مهدي القريشي 25

 الدور االول 67.2708 حيدر محسن بيرام 26

 الدور االول 67.1988 حسن مهدي عبود 27

 الدور االول 67.1495 فاضل عباس عيسى 28

 الدور االول 67.1134 مي يوسف يونس 29

 الدور االول 67.0561 امل عبد الوهاب صديق 30

 الدور االول 66.4524 عامر صالح محمد 31

 الدور االول 66.3148 سركل سليمان داود 32

 الدور االول 66.2506 صباح محمد صالح الزيباري 33

 الدور االول 66.1626 ليث غازي عبد 34



 الدور االول 66.1009 ئيفائز احمد محمد صالح الطا 35

 الدور االول 65.8295 انعام زكي عبد 36

 الدور االول 65.8113 فالح خلف ياسين العبيدي 37

 الدور االول 65.6814 شعبان محمد حسين البدراني 38

 الدور االول 65.5099 ليث حسن عمر محمد 39

 الدور االول 65.4521 زاهر حبيب حساني الحلي 40

 الدور االول 65.3002 ة جليلسالم جمع 41

 الدور االول 65.1064 علي نجم عبد اهللا الجبوري 42

 الدور االول 64.9417 صالح بن االخضر برهومي 43

 الدور االول 64.5383 صالح نعمة احمد 44

 الدور االول 64.327 اخالص علي محمد شريف 45

 الدور االول 64.315 اسعد محمد يوسف 46

 الدور االول 63.87 وخيخلف مخلف ط 47

 الدور االول 63.5393 حسين اكبر علي 48

 الدور االول 63.4434 سليمان حمود مضحي 49

 الدور االول 63.4102 حامد قاسم كرم 50

 الدور االول 63.3788 االسعد بن القادري الصالحي 51

 الدور االول 63.158 عبد سعيد مسلم الزبيدي 52

 الدور االول 63.1499 مزياسن كمال احمد الهر 53

 الدور االول 63.0478 عطية خوان فرج 54

 الدور االول 62.7709 محمد ناموس براك الباوي 55

 الدور االول 62.4404 سربست محمد حسن  56

 الدور االول 62.0091 ماجدة فاتح عزيز 57

 الدور االول 61.8638 احمد صالح محمد يحيى  58

 الدور االول 61.1193 اعيل شمس الدين طاهر اسم 59

 الدور االول 60.7198 كامل حسين مظلوم 60

 الدور االول 60.6983 عائدة محمد خالد حامد 61

 الدور االول 60.4066 عبد اهللا عجيل احمد الخفاجي 62

 الدور االول 60.3727 كولستان عزيز شيخه محمود 63

 الدور االول 60.3518 نهلة امين مصطفى احمد 64

 الدور االول 59.993 بخشان رشيد زوراب 65

 الدور االول 59.1968 اميرة خضير صيهود الالمي 66



 الدور االول 57.044 نسرين عبد الرحمن خسرو 67

 الدور االول 82.72 محمد حنون علي الربيعي 68

 الدور االول 82.02 زهراء سعد الدين شيت قاسم 69
 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                              1993/1994: سنة التخرج 

  
 هـ1415/محرم/18المصادف27/6/1994في 1460  :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت
الدور الذي خترج 

 منه
 الدور االول 81.5 عبد الغني حميد حسين العبد اهللا 1

 الدور االول 79.95 ا مرزا خامس يوخنايوخن 2

 الدور االول 78.22 ندى عبد العزيز عبد اهللا 3

 الدور االول 77.41 فائز زكي سعيد 4

 الدور االول 76.35 علي عبد الحسين جواد ال عواد 5

 الدور االول 75.66 عماد مجيد علي 6

 الدور االول 74.99 سناء قاسم توفيق البياتي 7

 الدور االول 74.89 يل سالم الحوشيايمان سه 8

 الدور االول 74.32 محمد خلف احمد الجبوري 9

 الدور االول 73.98 بتول عبد الرحمن حمود حماش 10

 الدور االول 73.11 خالد امجود عواد االحمد 11

 الدور االول 72.34 سرود محمود محمد المفتي  12

 ولالدور اال 71095 امل محمد عبد اهللا شريف 13

 الدور االول 71.53 ميسون سهيل عبو اسماعيل 14

 الدور االول 71.21 شليرة احمد خورشيد 15
 الدور االول 70.4اخالص صالح الدين محي الدين عارف 16
 الدور االول 70.01 عاقصة عيسى عبد الرحمن 17

 الدور االول 69.86 اكتفاء سهيل خلف الحديدي 18

 الدور االول 69.67 خلف عواد بجاي 19

 الدور االول 69.52 محمد حازم احمد الدليمي 20

 الدور االول 69.03 محمد توفيق طه 21

 الدور االول 68.67 جاسم محمد جاسم الخلف 22



 الدور االول 67.97 احمد خلف صالح المفرجي 23

 الدور االول 67.64 احمد طه احمد البوتاني 24

 الدور االول 67.61 عروبة احمد خلف العزاوي 25

 الدور االول 67.36 نجاح محمد غازي السليفاني 26

 الدور االول 67.22 ياسين محمد يونس الجحيشي 27

 الدور االول 67.14 خطاب عمر كريم برزنجي 28

 الدور االول 67.07 شادان عمر محمود احمد 29

 الدور االول 66.72 سميرة خضر خالد الشواني 30

 الدور االول 66.69 لي محمد علي حسين ع 31

 الدور االول 66.53 عبد اهللا احمد سعدوالريكاني 32

 الدور االول 66.45 احمد محمد خضير الحديدي 33

 الدور االول 66.23 نهى ابراهيم عزت الشويلي 34

 الدور االول 66.2 صالح محمد حسن 35

 الدور االول 65.77 سمية عزيز رشيد العبيدي 36

 الدور االول 65.67  رشيد خليل الخضرايمان اديب 37

 الدور االول 65.36 ازهار عبد الرزاق بشير الخشاب 38

 الدور االول 65.2 وليد زكي ذنون الحيالي 39

 الدور االول 64.91 كون ايدن بهجت علي 40

 الدور االول 64.52 برى فاضل خضر عبد اهللا 41

 الدور االول 63.92 ايمن كمال رشيد بكه 42

 الدور االول 63.66 شكرية خضر شاه سوار 43

 الدور االول 63.65 بسمان ايوب محمد امين مولود 44

 الدور االول 63.59 علي خزعل شبيب التميمي 45

 الدور االول 63.04 حسين علي سلطان الشرابي 46

 الدور االول 62.52 جليل ابراهيم داشر  47

  االولالدور 62.52 جيمن طه عبد اهللا ديلو  48

 الدور االول 62.41 ضرار محمود علي البزاز 49

 الدور االول 62.35 اويستة عبد اهللا سليم فتاح 50

 الدور االول 62.22 بيان صالح بني الدوسكي 51

 الدور االول 62.07 حسن علي عباس خضر 52

 الدور االول 61.54 وسن عثمان اسماعيل الحديدي 53

 الدور االول 61.18 لعماديدلفين شكري محمد سعيد ا 54



 الدور االول 61.09 فاطمة عبد العزيز عصمان  55

 الدور االول 60.45 شرمين حسن حسين يعقوب 56

 الدور االول 59.67 خالد موسى داؤد المزوري 57

 الدور االول 59.07 فرحان حسين صالح الجبوري 58

 الدور االول 58.46 احالم اسماعيل سعيد الدوسكي 59

 الدور االول 58.25 احمد موسى احمد 60

 الدور االول 58.06 ذياب عبوش خلف الجبوري 61

 الدور االول 57.89 خالد سلطان خضر السنجاري 62

 الدور االول 56.29 اميرة زياد مصطفى الزيباري 63

 الدور االول 55.52 نور الهدى احمد سليمان 64
 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                              1993/1994: سنة التخرج 

  
 هـ1415/محرم/18المصادف27/6/1994في 1460  :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت
الدور الذي خترج 

 منه
 الدور االول 78ر5037 هالة فاروق محمد الجبوري 1

 الدور االول 78ر2189 غادة طارق سهيل حامد 2

 الدور االول 76ر8977 لبنى زهير محمود 3

 الدور االول 72ر3751 عامر فاضل تركي الجميلي 4

 الدور االول 69ر6950 اياد صليوة يوسف حنا 5

 الدور االول 68ر5619 جوان اقبال ميرزة احمد 6

 الدور االول 66ر7175 يوسف يعقوب يوسف حنا 7

 الدور االول 65ر0631 شيرزاد رمضان حاجي 8

 الدور االول 64ر6845 كمال ابراهيم رشيد الدلوى 9

 الدور االول 64ر3940 جيان حسان حيدر شيخو 10

 الدور االول 64ر0855 سلوى عبدالغني حامد الراوي 11

 الدور االول 63ر9987 شامل اكرم اشهاب احمد الياس 12

 الدور االول 62ر0464 صبا زيدان بشير الدبان 13

 الدور االول 61ر9263 سن خلف الربيعيابتهال عبدالح 14

 الدور االول 61ر6425 غصون ادور حنا روفائيل 15



 الدور االول 61ر3465 لينا جورج حنا روفائيل 16

 الدور االول 61ر2857 محمود محمد حسن العبيدي 17

 الدور االول 60ر2908 زياد محمد حمد امين فقي 18

 لدور االولا 60ر0225 احمد محمد نجم عبداهللا 19

 الدور االول 59ر9969 خالد عبدالوهاب عبدالمجيد ذنون 20

 الدور االول 59ر8057 اسماء مؤيد محمود ال شيخو 21

 الدور االول 59ر7418 محمد خليل ابراهيم عبو 22

 الدور االول 59ر4702 اسيل ذنون يونس قاسم 23

 الدور االول 59ر2182 علي عبداالله حميد جرجيس 24

 الدور االول 58ر6655 جيهان عبداهللا صادق خدر 25

 الدور االول 58ر4870 ندى بهنام شرف 26

 الدور االول 58ر3190 برناديت عود يشو ياقو 27

 الدور االول 58ر0749 ساالر صابر علي 28

 الدور االول 57ر1025 وفاء بطرس مار زينا 29

 الدور االول 56ر9563 عبدالجبار قادر احمد عزيز 30

 الدور االول 55ر2548 حليمة عادل احمد اال رساللي 31
 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                              1993/1994: سنة التخرج 

  
 هـ1415/محرم/18المصادف27/6/1994في 1460  :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت
الدور الذي خترج 

 منه
 الدور االول 82ر195 ازهار يحيى قاسم  1

 الدور االول 82ر042 صبا جاراهللا بشير الرواجي 2

 الدور االول 81ر949 هيالنه عبداهللا منير العبيدي 3

 الدور االول 81ر882 سنا كمال عبداهللا 4

 الدور االول 80ر920 سميرة كوركيس يوسف الزيباري 5

 لالدور االو 78ر007 احمد محمد حسين 6

 الدور االول 75ر689 ذكرى يوسف جميل الطائي 7

 الدور االول 74ر460 عبداللطيف طلب عبود المياحي 8

 الدور االول 72ر639 عاتكة احمد محمد النعيمي 9



 الدور االول 69ر062 جمال عبد ناصر الجبوري 10

 الدور االول 68ر512 هديل حسن عبداهللا الماجد 11

 الدور االول 68ر047 فالح محمد سليمان 12

 الدور االول 67ر992 سهام يونس احمد محل 13

 الدور االول 67ر454 عطااهللا صالح محمد الجبوري 14

 الدور االول 66ر419 سحر عبدالوهاب محمد علي 15

 الدور االول 66ر200 سميرة حسن علوان القيسي 16

 الدور االول 66ر190 بان حسام الدين عبداهللا القيسي 17

 الدور االول 65ر683 نعيم جرجيس جبو باكو 18

 الدور االول 65ر504 غادة اسماعيل خليل الراوي 19

 الدور االول 65ر062 ياسر نظام مجيد سعيد 20

 الدور االول 64ر745 ايان نوري علي الحمداني 21

 الدور االول 64ر215 مادلين عبداالحد اسحق القس 22

 الدور االول 63ر945 جهاد حبيب ججو اسطيفو 23

 الدور االول 63ر586 محمد عبد عبداهللا السبعاوي 24

 الدور االول 63ر557 اثيال حسن عثمان 25

 الدور االول 62ر271 افراح مجيد حمادي الطائي 26

 الدور االول 61ر896 ماهر متي رزوقي مصو 27

 الدور االول 61ر741 نشوان مؤيد توفيق الساعاتي 28

 الدور االول 61ر098 حد حبيبخالد عبدالوا 29

 الدور االول 60ر318 اخالص جعفر خورشيد 30

 الدور االول 60ر217 راكان مصطفى جاسم الحارس 31

 الدور االول 59ر262 عبدالرزاق عزيز صالح الطائي 32

 الدور االول 59ر013 مازن عازر هدو 33
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                              1993/1994: سنة التخرج 

  
 هـ1415/الثاني ربيع/26 المصادف 1/10/1994 في 2780 :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت
الدور الذي خترج 

 منه
 الدور الثاني 64ر7963 ثامر مجعة حممد 1

 الدور الثاني 62ر3958 نورالدين عبدالرحمن ابراهيم 2

 الدور الثاني 61ر9251 بشير عبدالرحمن محمود 3

 الدور الثاني 61ر6622 سناء طه جاسم العزاوي 4

 الدور الثاني 61ر0063 مثنى عبداهللا يحيى عزاوي 5

 الدور الثاني 59ر8056 حسين عبداهللا مراد 6

 الدور الثاني 59ر6735 اسماعيل خليل اسماعيل 7

 الثانيالدور  59ر2560 شامل ياسين طه 8

 الدور الثاني 59ر2364 اوسم اكرم ياسين اغا 9

 الدور الثاني 58ر4151 عامر عائد هاشم الدليمي 10

 الدور الثاني 58ر1808 جميل كاطع غركان البدري 11

 الدور الثاني 58ر0020 ليث عبدالجبار سعيد سليم 12

 الدور الثاني 57ر8390 عمر فاروق محمد البارؤدي 13

 الدور الثاني 57ر5043 نان عبدمازن عد 14

 الدور الثاني 57ر1510 عبداالمير حميد شمر 15

 الدور الثاني 56ر6287 احمد صالح حجي خضر 16

 الدور الثاني 55ر0749 يلماز حسن مصطفى حسن 17

 الدور الثاني 54ر8080 احمد محمد جمعة داؤد 18
 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                              1993/1994: سنة التخرج 

  
 هـ1415/الثاني ربيع/26 المصادف 1/10/1994 في 2780 :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

الدور الذي خترج  املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت



 منه

 الدور الثاني 63ر45958 ساهرة مصطفى محمد الحيالي 1

 الدور الثاني 62ر69759 صالح حسن بريت الغانمي 2

 الدور الثاني 62ر2065 زهراء موفق بدري الجبوري 3

 الدور الثاني 59ر63628 بشرى مال اهللا داؤد سليمان 4

 الدور الثاني 58ر518 حسين محمد صالح عبدالرحمن 5

 الدور الثاني 57ر53381 مؤيد خضر ولي حسين 6

 الدور الثاني 56ر89537 اسعد فاضل جساب ال مشجل 7

 الدور الثاني 56ر83032 خالد جميل خضر جبو 8

 الدور الثاني 56ر79108 ناجي عود يشو دبلو  9

 الدور الثاني 56ر44346 محسن علي كريم الصفار 10
 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                              1993/1994: سنة التخرج 

  
 هـ1415/الثاني عربي/26 المصادف 1/10/1994 في 2780 :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت
الدور الذي خترج 

 منه
 الدور الثاني 66ر5262 ابراهيم فيلبس ابراهيم 1

 الدور الثاني 65ر72925 ثامر محمد عزيز صفاوي 2

 الدور الثاني 64ر72517 بسمان زهير محمد نجيب 3

 الدور الثاني 63ر13732 فارس شمو قاسم ال عبد ال 4

 الدور الثاني 62ر92073 اميل شابا توفيق الشابي 5

 الدور الثاني 62ر50081 فواز محمد علي خضر جاويش 6

 الدور الثاني 62ر01467 موفق عثمان احمد سعد 7

 الدور الثاني 61ر02556 رعد حميد ممو حنا 8

 الدور الثاني 59ر71372 زاهر عبدالمجيد عبدالعزيز 9

 الدور الثاني 58ر20122 مهند جبرائيل الياس 10

 الدور الثاني 57ر59811 ليلى قردخ جبرو نعمان 11
 

 
  الكيمياءا: آلية التربية                       القسم :    الكلية جامعة الموصل                       : الجامعة 



  بكلوريوس:        الشهادة                                    صباحي                                      : الدراسة 
  

  :   اسم دورة التخرج                                                              1993/1994: سنة التخرج 
  

 هـ1415/الثاني ربيع/26 المصادف 1/10/1994 في 2780 :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت
ور الذي خترج الد

 منه
 الدور الثاني 59ر1892 عقيلة ياقو هرمز حنا 1

 الدور الثاني 58ر4375 عمر صالح الدين قاسم النعيمي 2

 الدور الثاني 56ر5532 حسين خضر حسن  3

 الدور الثاني 55ر2613 عدنان وهب محمد يونس 4

 الدور الثاني 55ر0028 يشار عبدالقادر حسن 5

 الدور الثاني 54ر1387 سزكي محمدعلي يون 6

 الدور الثاني 53ر3999 زاهر طاهر علي  7

 الدور الثاني 52ر9329 احمد حمادة علوان 8

 الدور الثاني 52ر7816 محمد عزيز حسن محمد 9

 الدور الثاني 52ر5693 عباس عبوزد مهدي 10

 الدور الثاني 51ر6597 عبدالقادر عبداهللا عبدالرحمن 11

 الدور الثاني 51ر3193  عبداهللافالح ابراهيم 12

 الدور الثاني 50ر9255 شمال جمال علي صالح 13
 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                              1993/1994: سنة التخرج 

  
 هـ1415/الثاني ربيع/26 المصادف 1/10/1994 في 2780 :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 عدل امل اسم الطالب الرباعي  ت
الدور الذي خترج 

 منه
 الدور الثاني 60ر9505 اسماء خليل فتحي الحساوي 1

 الدور الثاني 59ر9731 علي عزيز علي ال برو 2

 الدور الثاني 58ر4648 ليلى محمد سليمان جمعة 3

 الدور الثاني 57ر3497 سكاال انور طاهرمام خضر 4

 ر الثانيالدو 56ر8901 عزيزة عبدالعزيز كامل حفظ اهللا 5

 الدور الثاني 56ر1927 حازم محمد شهباز العبداهللا 6

 الدور الثاني 55ر8576 صادق حبيب محمود 7



 الدور الثاني 54ر8959 بيان عارف سليمان قاسم 8

 الدور الثاني 53ر742 بان حنا زكر شمعون 9
 

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

  
  :ج    اسم دورة التخر                                                             1993/1994: سنة التخرج 

  
 هـ1415/الثاني ربيع/26 المصادف 1/10/1994 في 2780 :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت
الدور الذي خترج 

 منه
 الدور الثاني 65ر01 مهند عبدالغني عبدالرحمن  1

 الدور الثاني 64ر55 عبداهللا رضا خالد 2

 الدور الثاني 63ر67 ببشار حامد محمد خضر اللهيبي 3

 الدور الثاني 62ر33 عاصي عبداهللا شريف عباس 4

 الدور الثاني 60ر97 اكرم سعيد عباس البستان 5

 الدور الثاني 60ر65 عبداهللا ابراهيم خلف الجبوري 6

 الدور الثاني 60ر57 موفق علي احمد حسين النجماوي 7

 الدور الثاني 60ر41 محمد مال اهللا محمد الجبوري 8

 الدور الثاني 60ر24 حمد حسين يونس الحموشا 9

 الدور الثاني 59ر53 هاني خضر طوبيا زرمايا  10

 الدور الثاني 59ر12 ليلى يوسف صادق الريكاني 11

 الدور الثاني 57ر34 سيران رفيق حمد امين 12

 الدور الثاني 57ر14 رحيم جمعة حسن الكداوي 13

 ثانيالدور ال 56ر97 حيدر ايزدين معجو 14

 الدور الثاني 55ر90 ابلحد ابراهيم حنا سوارو 15
 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                              1993/1994: سنة التخرج 

  
 هـ1415/الثاني ربيع/26 المصادف 1/10/1994 في 2780 :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت
الدور الذي خترج 

 همن



 الدور الثاني 66ر6556 موفق خليل محمد 1

 الدور الثاني 66ر0354 حسن هادي خضير الجبوري 2

 الدور الثاني 65ر148 نوفل محمد علي ميرزا 3

 الدور الثاني 64ر82846 قاسم محمد داؤد سليمان 4

 الدور الثاني 62ر5462 خيري الياس غريب 5

 الدور الثاني 62ر0478 صالح احمد حميد 6

 الدور الثاني 61ر8092 محمد كمال مصفطى 7

 الدور الثاني 61ر5404 خنييا اوشانا يوسف عزيز 8

 الدور الثاني 61ر3225 اسماء صائل ابراهيم العبدلي 9

 الدور الثاني 61ر1594 جاسم عبد محمد 10

 الدور الثاني 60ر8154 سرور ناصر طالب 11

 الدور الثاني 60ر1675 حازم محمود دبو 12

 الدور الثاني 59ر5838 فائق يسي حمو حاجي 13

 الدور الثاني 59ر1875 شيرين قادر محمد امين 14

 الدور الثاني 59ر07752 شوكت يوسف حسن 15

 الدور الثاني 58ر04218 زاهد غريب انطوان 16

 الدور الثاني 56ر596 سهيلة سيدو رشو 17

 انيالدور الث 55ر9486 رباح حسن علي  الحشماوي 18
 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                              1993/1994: سنة التخرج 

  
 هـ1415/الثاني ربيع/26 المصادف 1/10/1994 في 2780 :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت
الدور الذي خترج 

 منه
 ثانيالدور ال 61ر01 عيسى عبدايد مظهور حسن 1

 الدور الثاني 60ر4 امحد حممد ساير اخلفاجي 2

 الدور الثاني 59ر1 داؤد حسني حسن 3

 الدور الثاني 58ر66 سربت توفيق حممد صاحل 4

 الدور الثاني 58ر62 دالل صالح الدين يونس نعمت 5

 الدور الثاني 58ر05 بيان حسن مصطفى الدوسري 6

  الثانيالدور 57ر78 كامريان جميد محد حسني 7



 الدور الثاني 57ر47 عبدالرمحن مجعة عبدالرمحن 8

 الدور الثاني 57ر33 بناف صديق هادي طه  9

 الدور الثاني 57ر32 امحد راكان ميس اجلبوري 10

 الدور الثاني 56ر81 دل باك عبداللطيف حممد 11

 الدور الثاني 56ر48 زيان جبار سلمان  12

 الدور الثاني 55ر86 مسرية جواد محد عزيز 13
 

 

 

 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                              1993/1994:  التخرج سنة

  
 هـ1415/الثاني ربيع/26 المصادف 1/10/1994 في 2780 :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت
الدور الذي خترج 

 منه
 الدور الثاني 61ر7489 ياسر ثامر ناصر الصبحة 1

 الدور الثاني 60ر9985 ثائر خلف حممد حسن اجلبوري 2

 الدور الثاني 59ر7861 ازهار فيصل حبو البجواري 3

 الدور الثاني 59ر1090 هيفاء قادر جرجيس حسني 4

 الدور الثاني 58ر2546 مشتاق ادريس جاسم حممد 5

 الدور الثاني 57ر4445 اجمد سعيد عيسى احلسو 6

 الدور الثاني 57ر2212 عقيل عسكر حني مهدي 7

 الدور الثاني 57ر1807 فائزة عبداهللا سلطان محادي 8

 الدور الثاني 57ر1096 حممد حممود امحد الزعيب 9

 الدور الثاني 56ر9816 ناهدة شوكت حمي الدين حممد 10

 الدور الثاني 56ر8285 اياد عبداحلليم امحد القطان 11

 الدور الثاني 56ر2882 مصطفىامين حسني  12

 الدور الثاني 56ر2792 اهلام حممد شريف محد اجلبوري 13

 الدور الثاني 56ر3631 غسان عبدالواحد عبدالرضا 14

 الدور الثاني 56ر3144 هالة امحد حسني عبداهللا احلمداين 15



 الدور الثاني 55ر9541 عماد علي رشيد 16

 الدور الثاني 55ر8814 فاتن عزالدين يوسف امحد 17

 الدور الثاني 55ر1021 سنان صالح الدين مصطفى سعداهللا  18

 الدور الثاني 54ر2876 عزيز عاجل كريدي عبد 19

 الدور الثاني 54ر4316 نشتمان عبدل نادر 20

 الدور الثاني 54ر3910 نادية يونس جميد 21
 

 

 

 

 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                              1993/1994: سنة التخرج 

  
 هـ1415/الثاني ربيع/26 المصادف 1/10/1994 في 2780 :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت
الدور الذي خترج 

 منه
 الدور الثاني 65ر90 رعد حازم امحد العبيدي 1

 الدور الثاني 61ر23 كمال رشيد عبديل حيدر 2

 الدور الثاني 60ر60 سود حممود الطائيخضري ا 3

 الدور الثاني 57ر50 بشار يونس عبداهللا 4
 

 

 


