
 

 

 

 

 

 



 

 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                           1996/1997: سنة التخرج 

  
                                                                   29/6/1997 في 320  المرقم :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور االول 80ر5161 محمد اسماعيل سليمان سمعو  1
 الدور االول 80ر1209 محمد عبد الحسين حسوني داؤد 2
 الدور االول 76ر5927 اسماعيل هادي بكر مولود  3
  االولالدور 72ر1317 امير يوسف توما ال توما  4
 الدور االول 71ر7665 زهير يوسف محمد الحداد  5
 الدور االول 69ر8515 سالف حسين حسن جلو 6
 الدور االول 68ر8132 اسراء اكرم سليم خضر  7
 الدور االول 68ر6015 علي عبد الصاحب زناد القريشي  8
 الدور االول 68ر4428 مزهر احمد محمد محيميد  9

 الدور االول 68ر4043 مر الطائي ذاكر احمد حسين ع 10
 الدور االول 68ر2379 ذكرى بهنام يعقوب اسحق  11
 الدور االول 68ر1456 هاجر احسان هادي مصطفى  12
 الدور االول 68ر0671 يوسف فاتح محمد رشيد  13
 الدور االول 65ر8626 سيران ارشد عبد الغفور  14
 ولالدور اال 65ر7921 انعام بهنام موسى  15
 الدور االول 64ر4618 شفاء عزيز عبد االحد داؤد  16
 الدور االول 63ر7049 حردان ذياب غانم مجذاب  17
 الدور االول 63ر3469 يحيى سعد الدين يحيى قاسم  18
 الدور االول 62ر9968 سوزان علي محمود عبد الرحمن  19
 الدور االول 62ر4328 عفاف عدنان عبد الوهاب  20
 الدور االول 62ر1184 م فريد بولص دنحابسا 21
 الدور االول 62ر0405 افراح هاشم عبد الرحمن  22
 الدور االول 62ر0043 سمير عزو سمعان اسحق  23
 الدور االول 61ر7906 نسيم متي سلمان توما سلمان  24



 الدور االول 61ر5914 غالب نوئيل حجي الياس النجار 25
 الدور االول 61ر4066 مهنا احمد عواد خضر  26
 الدور االول 60ر7212 نورهان عفان عثمان امين  27
 الدور االول 60ر6323 مي عبد الكريم رشيد محمد امين  28
 الدور االول 57ر2434 هالل خالت جمعة  29

 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                           1996/1997: سنة التخرج 

  
                                                                   29/6/1997 في 320  المرقم : الجامعي   رقم وتاريخ االمر

الدور الذي  املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت
 خترج منه

الدور االول 89ر54608 عادل عبد الحالق سعد  1

الدور االول 87ر40674 ندى ياسين قاسم يحيى  2

الدور االول 84ر70748 بشرى برهان طيب طه  3

الدور االول 84ر18869 صايغن قنبر خضر سعداهللا 4

الدور االول 81ر61767 سنان عدنان فتح اهللا  5

الدور االول 79ر95558 مهدي عبد الغني حسن حسن 6

الدور االول 77ر13298 ح عبد اهللا غانم محمد صال 7

الدور االول 66ر58776 اخالص بهنان كلمل الياس  8

الدور االول 66ر57195 محمود ضياء جاسم العاني  9

الدور االول 65ر97166 نهى عبد المجيد احمد خليل  10

الدور االول 63ر67001 شيروان قاسم محمد قاسم  11

الدور االول 63ر19405 محمد علي شحاذة المومني  12

الدور االول 62ر43426 كاوة حسين الياس  13

الدور االول 62ر0241 ابتسام حسن كوجي سمو 14

الدور االول 61ر0630 لقاء احمد علي محمد  15

الدور االول 60ر45057 يازى يونان يوحنا بنيامين  16

الدور االول 59ر78505 فراس سالم الياس بهنام  17

الدور االول 59ر56237 اء خديدة سنجو حسين رو 18

الدور االول 59ر4243 تغريد سالم حنا نعوم  19

الدور االول 56ر14873 صون كول محمدعبد اهللا محمد  20



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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                           1996/1997: سنة التخرج 

  
                                                                   29/6/1997 في 320  المرقم :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

الدور الذي  املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت
 خترج منه

الدور االول 86ر82536 صفية صالح صالح العنتري  1

الدور االول 82ر4535 م خالد ذنون احمد اوس 2

الدور االول 80ر39176 لمى اكرم عبد اهللا علي  3

الدور االول 76ر72792 سلفنة سليمان كمو عبو  4

الدور االول 73ر13411 هالة مؤيد شيت حمادي  5

الدور االول 66ر61345 اغصان محمود ابراهيم ناصر  6

الدور االول 66ر31975 باكيزة كريم محمد كريم 7

الدور االول 63ر7504 سربست جمعة الياس حسن  8

الدور االول 63ر61187 رفل يحيى شريف جاسم  9

الدور االول  60ر54166 سيف سامي حسن علي  10

الدور االول 60ر51629 محمد صالح علي رمضان  11

الدور االول 60ر46897 شاكر فتاح كاك محمد  12
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  الكيمياء :                القسم آلية التربية        : جامعة الموصل                          الكلية : لجامعة ا

  بكلوريوس: صباحي                                                                               الشهادة : الدراسة 
  

  :   اسم دورة التخرج                                                           1996/1997: سنة التخرج 
  

                                                                   29/6/1997 في 320  المرقم :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور االول 79ر2589 احمد غانم احمد هندي  1

 الدور االول 76ر0272 مضر اكرم عثمان عبد الرحمن  2

 الدور االول 73ر8442 عبد اهللا عبدة عبد اهللا قائد  3

 الدور االول 72ر3738 زينة عبد المنعم محمد صالح  4

 الدور االول 71ر4364 ين اكرم ابراهيم عبد الرزاق اف 5

 الدور االول 70ر0669 محمد سعيد عون مقبل الحداد  6

 الدور االول 68ر3257 محمد غازي عبد الكريم عبود  7

 الدور االول 66ر7803 اسراء علي حسن علي  8

 الدور االول 66ر2543 نوزاد عبدل خورشيد مولود  9

 الدور االول 65ر7761 د يوسف عماد احمد محمو 10

 الدور االول 65ر5259 حسن ذنون سليم محمد  11

 الدور االول  65ر3935 فرحان غائب زكي عبد ال 12

 الدور االول  65ر0926 احمد موفق سعدون حسين  13

 الدور االول  63ر0146 بيان فرج ستراك واني  14

 الدور االول 62ر7017 مروان محمد عثمان  15

 الدور االول 62ر5989 نهلة حسن مرعي مصطفى  16

 الدور االول 62ر3927 استبرق راجي عايد حمد  17

 الدور االول 62ر1921 خالدة حازم صالح ناصر  18

 الدور االول 61ر4959 لطيفة ميسر شيت محمد  19

 الدور االول 61ر4436 حيدر عبد الكريم عبد اهللا  20

 الدور االول 61ر3581  غائب جميل جمعة طاهر  21

 الدور االول 60ر9362 اسيل نمير عبد الجبار محمود  22

 الدور االول 59ر7256 ثراء بهجت فارس الفارس  23

 الدور االول 59ر7146 محمد شريف محمد مصطفى قادر  24

 الدور االول 58ر0951 لليان نذير احمد يونس  25

 لدور االولا 57ر5785 شيالن حسيب عبد اهللا مصطفى  26



 الدور االول 57ر3517 عبد الكاظم حسن بجاي صباح  27

 الدور االول 56ر8484 نادر خضر حسن حمد  28

 الدور االول 56ر4590 حسام خضر ابراهيم الغبابات  29

 الدور االول 54ر0868 محمود احمد كريم رحمن  30
 

 

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

  
  : اسم دورة التخرج                                                             1996/1997: سنة التخرج 

  
                                                                   29/6/1997 في 320  المرقم :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 ج منهالدور الذي ختر املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور االول 75ر5187 يامر حسين محمد فخري  1

 الدور االول 75ر4900 مثنى جاسم محمد خلف  2

 الدور االول 74ر9199 حيدر مهدي حمزة سلومي  3

 الدور االول 74ر1519 يوسف جبار اسماعيل نعمان  4

 الدور االول 73ر0051 محمد عبد االله محمد داؤد  5

 الدور االول 72ر6617 هرمز غربية هرمز دانيال  6

 الدور االول 71ر4335 سهام احمد محمود حياوي  7

 الدور االول 69ر6210 اسماء محمد بشير قاسم  8

 الدور االول 69ر2430 رنا خالد احمد غائب 9

 الدور االول 69ر1011 لمياء موسى افريم جبو ميخا  10

 ولالدور اال 67ر0683 عبد اهللا رشيد هاشم محمد  11

 الدور االول 65ر681 جنان خائي دنخا خائي  12

 الدور االول 65ر4666 سميرة افرام يعقوب عبد المسيح  13

 الدور االول 65ر3427 فائق حسن علي الشمر  14

 الدور االول 63ر6000 زينة وجيه حميد احمد الجادر  15

 الدور االول 63ر5225 سدير عبد القادر احمد العلي  16

 الدور االول 63ر1702  ى عبد الجبار عبد خطاب يسر 17

 الدور االول 63ر0605 عصمت محمد حسن احمد  18

 الدور االول 62ر8510 مناف محمد عبد الكريم  19

 الدور االول 61ر9686 هنار صالح حاجي صالح  20



 الدور االول 61ر8127 انعام غضبان رواش زاير  21

 الدور االول 60ر3607 شهلة رشيد عبد اهللا حسن  22

 الدور االول 60ر2850 منى بهنام الياس سمعان زاكي 23

 الدور االول 60ر2160 امل خليل بهجت شاكر  24

 الدور االول 59ر9765 خالد تعلو خضر ميرزا  25

 الدور االول 59ر9390 سلمى محمد احمد حسين الراوي  26

 الدور االول 59ر7703 ثائر شمعون جكو دكالي  27

 الدور االول 59ر7447 اقبال ياسين محمد ياسين  28

 الدور االول 59ر7399 ليلى علي عبد رشيد المفرجي  29

 الدور االول 59ر1889 محمد احمد مجيد مال شريف 30

 الدور االول 59ر1030 محمد عبد الوهاب محمد حسين  31

 الدور االول 58ر1912 انعام محمود حسين  32

 الدور االول 58ر2389 ريف محمد مروان عيسى ش 33

 الدور االول 58ر0346 مريم جبوري خللو عاشور  34

 الدور االول  57ر5078 صباح حسن احمد علي  35

 الدور االول 57ر2069 كول فيدان جليل عثمان  36

 الدور االول  56ر2761 انغام عبد الرحيم محمد  37
 

 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                           1996/1997: سنة التخرج 

  
                                                                   29/6/1997 في 320  المرقم :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 ور الذي خترج منهالد املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور االول 88ر02 لقاء فتحي عبداهللا احمد  1

 الدور االول 81ر83 محمد ميسر محمد بهاء الدين  2

 الدور االول 81ر64 رنا صالح طاهر طاقا  3

 الدور االول 81ر42 محمد نزار حميد طه  4

 الدور االول 81ر23 سلوى يونس سليمان علي  5

 الدور االول 78ر36 بان سمير سامي احمد  6

 الدور االول 77ر53 محمد علي محمد تميم  7



 الدور االول 77ر33 ريان ذنون محمود حسن  8

 الدور االول 77ر00 فاطمة محمد سلمان عبد القادر  9

 الدور االول 76ر92 محمد عبد الرحمن يونس  10

 الدور االول 76ر40 امنة محمد علي عبد محمد  11

 الدور االول 75ر94 م حمد مطلك علي ابراهي 12

 الدور االول 75ر59 اميرة حين طه شهاب  13

 الدور االول 74ر37 محمد حازم محمد الجبوري  14

 الدور االول 73ر12 محمد عبد اهللا داؤد  15

 الدور االول 73ر97 عثمان فتحي صالح حمدي  16

 الدور االول 73ر95 سندس محسن جياد ايدام  17

 الدور االول 73ر00 خليل خضر صالح االء  18

 الدور االول 71ر56 فراس غانم محمد مجيد  19

 الدور االول 71ر39 عبد الخالق يونس عزاوي  20

 الدور االول 71ر21 باسم صبري بدر عبد اهللا  21

 الدور االول 70ر81 غادة نجم الدين علوان  22

 الدور االول 70ر79 قيس فاضل محمد عبد اهللا  23

 الدور االول 70ر37 عواد شويش مطر عمر  24

 الدور االول 70ر13 علي سليم عزيز احمد  25

 الدور االول 69ر56 عباس محمود محمد ساقي  26

 الدور االول 69ر15 عباس فربي بكر محمد  27

 الدور االول 68ر94 ياسين حسام عبد الكريم  28

 الدور االول 68ر72 جالل عالوي حمد علو  29

 الدور االول 68ر32 بشرى عباس شاكر علي  30

 الدور االول 68ر18 عبد الستار اسماعيل عبد الرحمن  31

 الدور االول 67ر44 سحر محمد علي طاهر  32

 الدور االول 67ر04 عبد الرزاق سعود ادويل حمود  33

 الدور االول 66ر27 منهل الهام عبد ال عزو  34

 الدور االول 65ر06 اياد حسن حسين محمد  35

 الدور االول 64ر90 مفيد داؤد صادق الياس  36

 الدور االول 64ر26 رافد وليد  كاظم حسن  37

 الدور االول 63ر92 رشيد جميل حسون مهدي  38

 الدور االول 63ر59 محمود مرير محمد حمد  39



 الدور االول 63ر36 سعد فاروق عبد الحسين  40

 الدور االول 63ر31 احمد اسماعيل محمد حسن  41

 الدور االول 62ر82 عباس فاضل وادي احمد  42

 الدور االول 62ر76 خالد ياسين حسين رفوان 43

 الدور االول 61ر31 خلف حسين رمضان الجبوري  44

 الدور االول 60ر96  احمد ابراهيم فاضل سليمان  45

 الدور االول 59ر29 هادي خلف عياد عسكر  46
 

 
  الجغرافية :                القسم آلية التربية        : جامعة الموصل                          الكلية : عة الجام

  بكلوريوس: صباحي                                                                               الشهادة : الدراسة 
  

  :   اسم دورة التخرج                                                           1996/1997: سنة التخرج 
  

                                                                   29/6/1997 في 320  المرقم :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور االول 77ر683 بلكن صالح محمد علي خليفة  1

 الدور االول 75ر207 نجلة حسين محمد علي  2

 الدور االول 74ر470 الفاهم بن عباس بن علي  3

 الدور االول 72ر832 احسان ستار صابر امين  4

 الدور االول 72ر034 اسنة عبد اهللا موسى علي المح 5

 الدور االول 70ر749 زياد محمد عبد الحميد  6

 الدور االول 70ر330 باسمة محمود ذنون حسن  7

 الدور االول 69ر834 راكان محمود عبد المجيد  8

 الدور االول 69ر347 فيحاء يوسف احمد محمد  9

 الدور االول 68ر769 بنان محمد سليم عزيز  10

 الدور االول 66ر48 غازي احمد محمد بسمة  11

 الدور االول 66ر057 جميل شعيب غريب عناد  12

 الدور االول 65ر00 فريال حسن شهباز مصطفى 13

 الدور االول 64ر449 العيد بن محمد بن محمد الحسيني  14

 الدور االول 63ر133 محمد هاشم يحيى علي البكر  15

 الدور االول 62ر63 شجاع سطام حمد الجبوري  16

 الدور االول 62ر388 وحدة حسين رضا عباس المحمد  17

 الدور االول 60ر744 مانوليا عبد الجبار جالل لطيف  18



 الدور االول 59ر974 حنان اسماعيل حسن محمد سعيد  19
 

 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                           1996/1997: سنة التخرج 

  
                                                                   29/6/1997 في 320  المرقم :ريخ االمر الجامعي   رقم وتا

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور االول 81ر03  نعم هاشم خالد سليمان 1

 الدور االول 79ر14 نبيلة شكور خورشيد ابراهيم  2

 الدور االول 79ر07 قصي محمود خلف حمد  3

 الدور االول 78ر25 فرح ادور حنا روفائيل  4

 الدور االول 77ر76 فيصل غازي محمد حسين  5

 الدور االول 76ر29 بكر عبد اهللا خورشيد  6

 الدور االول 75ر53  الواحد علي ايمان عبد اهللا عبد 7

 الدور االول 74ر92 سناء عدوان سليمان ابراهيم  8

 الدور االول 74ر68 ابراهيم راوي صالح محمد  9

 الدور االول 74ر44 اشواق حميد سعيد محمد  10

 الدور االول 74ر01 ايمان عبد احمد خضر  11

 االولالدور  73ر32 فنار  خليل مجيد حامد الناصري  12

 الدور االول 72ر45 سمية كرم احمد محمد  13

 الدور االول 71ر74 احالم احسان عبد العزيز سعيد 14

 الدور االول 71ر73 عزة ازهر عزيز السيد حاتم  15

 الدور االول 71ر14 يازي حميد محمد علي  16

 الدور االول 71ر05 صفوان احمد قاسم احمد  17

 الدور االول 70ر64 د اسراء نجيب محمود احم 18

 الدور االول 68ر24 نازناز زكي جمال عبد المجيد  19

 الدور االول 68ر15 صبيحة ابراهيم فتحي الصفاوي  20

 الدور االول 67ر67 رسالة محمد خلف محمد  21

 الدور االول 67ر60 يوسف طلعت عزت فتاح  22

 الدور االول 67ر35 ايمن علي احسان عباس  23



 الدور االول 67ر20 ذكرى عادل متحي عمر  24

 الدور االول 66ر71 فارس فواز طيفوز  25

 الدور االول 65ر95 مؤيد نور الدين محمد امين  26

 الدور االول 65ر87 عمر حامد احمد الخوشي  27

 الدور االول 65ر83 ريا احمد عبد اهللا المصطو 28

 ور االولالد 65ر72 زينا جاسم محمد عبد الكريم  29

 الدور االول 65ر25 علي كاظم حسين الموسى 30

 الدور االول 65ر05 طالل حميد خلف حمد الحديد  31

 الدور االول 64ر65 محمد يوسف محمود نوري  32

 الدور االول 63ر73 يوسف سعد اهللا عبد اهللا مخلف  33

 الدور االول 62ر75 علي عبد اهللا صالح حسن  34

 الدور االول 56ر60  سعيد محمد  زانا سعد اهللا 35
 

 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                           1996/1997: سنة التخرج 

  
                                                                   29/6/1997 في 320  المرقم :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور االول 70ر268 امين سعدي صديق حسن  1

 الدور االول 68ر529 زينا حميد مجيد طوبيا  2

 الدور االول 67ر990 شيماء عبد العالي جاسم محمد  3

 الدور االول 67ر844 بيهفادي بطرس كرومي طو 4

 الدور االول 67ر810 لنا ياسين خليل ابراهيم الحيالي  5

 الدور االول 67ر408 بسمة محمد نذير سعيد  6

 الدور االول 66ر489 بان عبد الحميد حسن خطاب  7

 الدور االول 66ر086 حسان مؤيد حامد عبد اهللا  8

 لالدور االو 65ر694 فاتن فرج يعقوب جرجيس  9

 الدور االول 63ر481 ندى محمد بشير عبد الكريم  10

 الدور االول 62ر926 نعم صالح الدين عزيز سعيد  11

 الدور االول 62ر433 بسمان عبد الهادي داؤد حمود  12



 الدور االول 61ر543 انتصار حنا عازر يوسف  13

 الدور االول 61ر300 حسنة حسين علي العكيدي  14

 الدور االول 60ر213  يونان الهام يوسف 15

 الدور االول 59ر952 ياسر سالم داؤد ميخا  16

 الدور االول 59ر578 جمانة عصام محمد مصطفى  17

 الدور االول 59ر091 ريم ثامر خليل ابراهيم  18

 الدور االول 59ر016 رائدة انويا يوسف عوديشو 19

 لالدور االو 58ر937 نهاية عزيز سليمان الياس  20

 الدور االول 58ر856 توناى محمد صالح علي  21

 الدور االول 58ر527 فيدان صالح الدين قاسم خالد  22

 الدور االول 58ر508 رغد زهير ابراهيم نوري  23

 الدور االول 58ر248 نسيم فاروق خليل عموري  24

 الدور االول 57ر701 خلود هاشم كريم جاسم  25

 الدور االول 57ر585 ن زيادة مرشو الياس حس 26

 الدور االول  57ر360 الحان خليل جمعة خدر  27

 الدور االول 57ر292 احالم غانم محمود خضر  28

 الدور االول 57ر269 داليا شابا صليوه يونو   29

 الدور االول 57ر223 يمامة غانم عبد الرزاق حسن  30

 الدور االول 57ر143 زهير غازي سعيد مصطفى 31

 الدور االول 56ر375 شامل غازي عبد النبي  32
 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                           1996/1997: سنة التخرج 

  
                                                                   29/6/1997 في 320  المرقم :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور االول 79ر646 احمد وعد اهللا حمد اهللا  1

 الدور االول 79ر106 هاشم محمود يوسف  2

 الدور االول 76ر547 هديل صبحي اسماعيل ابراهيم  3

 الدور االول 75ر238  خضر حويجةعلي عليج 4

 الدور االول 73ر484 هبة ابراهيم عبد اهللا  5



 الدور االول 73ر127 رضوان صديق سعيد سليمان  6

 الدور االول 71ر755 قيس محمد علي عبد 7

 الدور االول 71ر47 قدرت عزيز واحد محمد  8

 الدور االول 70ر731 احمد شكر احمد امين  9

 الدور االول 70ر094  محمد عبد اهللا جليل انور 10

 الدور االول 70ر028 نادية عبد الحميد صالح  11

 الدور االول 69ر824 ابتسام محمود محمد سلطان  12

 الدور االول 68ر859 زياد عبد الجبار محمد  13

 الدور االول 67ر568 ندى عبد الرزاق سعيد  14

  االولالدور 67ر511 عبير عبد الستار جاسم  15

 الدور االول 66ر99 ايمان يونس اسماعيل فرعي  16

 الدور االول 66ر367 منتصر خالد احمد ابو عزيز  17

 الدور االول 66ر314 كلبهار عوني علي احمد  18

 الدور االول 64ر413 اسماء خلوق كمال محمد  19

 الدور االول 63ر375 احمد صالح طه محمد  20

 الدور االول 63ر063  هبا بهنام مارزينا 21

 الدور االول 61ر524 اسماء عبد القادر احمد  22
 

 

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

  
  :   اسم دورة التخرج                                                           1996/1997: سنة التخرج 

  
                                                                   29/6/1997 في 320  المرقم :  رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور االول  80ر77 سعدغانم اسماعيل ابراهيم  1

 الدور االول 79ر92 طالل عزت احمد ايوب  2

 الدور االول 79ر41 االء ناظم محمد سليمان  3

 الدور االول 78ر93 محمود سالم علي الحياوي  4

 الدور االول 76ر85 اسراء قحطان محمد طاهر  5

 الدور االول 76ر11 عمار عبد الرزاق قاسم عبد اهللا 6

 الدور االول 72ر22 اسماعيل ابراهيم فاضل محمد  7



 الدور االول 72ر17 صفوان محمد رشيد محمد  8

 الدور االول 69ر82 حسين عبد الوهاب ينار محمد  9

 الدور االول 64ر53 نوره محمد نزال هوار  10

 الدور االول 63ر12 جيهان محمد احمد محمد  11

 الدور االول 60ر24 فريدون رشيد صالح احمد  12

 الدور االول 58ر83 سنان عبد الرحمن درويش رضا  13

  االولالدور 58ر30 زياد رشيد عبد اهللا محمد  14
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



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

  
  :                                                             اسم دورة التخرج 1996/1997: سنة التخرج 

  
                                                                    1997/10/1 في 715المرقم :   رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور الثاني 59ر813 جورجينا دانيال نيقو جيكو 1

 الدور الثاني 59ر353 نشوان شعبان خضر عبد اهللا  2

 الدور الثاني 59ر182 محمد عزيز احمد البياتي  3

 الدور الثاني 58ر715 صالحي خليل ابراهيم وحيد ال 4

 الدور الثاني 58ر414 سوزان محمد علي عبد اهللا  5

 الدور الثاني 58ر259 نشوان يوسف محمد احمد  6

 الدور الثاني 57ر898 اسماء مجيب محمد حسن  7

 الدور الثاني 57ر401 خلوق ابلحد خليل بهنام  8

 الدور الثاني 57ر393 اثيل الياس حنا رزوقي  9

 الدور الثاني 57ر152 االء امير عبد اهللا جمعة  10

 الدور الثاني 57ر131 محمد محمود محمد سعيد  11

 الدور الثاني 55ر519 هيثم محمود محمد سليمان  12

 الدور الثاني 54ر66154 بشرى نامق علي ولي  13
 

 

 

 

 

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

  
  :تخرج                                                              اسم دورة ال1996/1997: سنة التخرج 

  
                                                                    1997/10/1 في 715المرقم :   رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور الثاني 64ر6001 معون عبو عجاج انيس ش 1



 الدور الثاني 60ر33445 يوكسل فائق رفيق عبد اهللا  2

 الدور الثاني 58ر6487 اقبال سلمان حسين عباس  3

 الدور الثاني 57ر20835 ستار جبار محسن الجوير  4

 الدور الثاني 57ر13617 نصرت عبد الرحمن عباس  5

 الدور الثاني 55ر17009 طاهر مصطفى عمر علي  6

 الدور الثاني 53ر1796 شاكر خديدة حمو ميرزا  7
 

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

  
  :                                                                اسم دورة التخرج 1996/1997: سنة التخرج 

  
                                                                    1997/10/1 في 715المرقم :   رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور الثاني 61ر55074 شامل عبد الرزاق محمود  1

 الدور الثاني 60ر30382 نجاح صليوه داؤد شمعون  2

 الدور الثاني 60ر6214 محمد شاكر محمود حمودي  3

 الدور الثاني 59ر64739 ثامر كامل حسين االبراهيمي  4

 الدور الثاني 57ر29745 امال وعد اهللا  بكر  5

 الدور الثاني 56ر4737 عمار سالم خلف محمد  6

 الدور الثاني 55ر35974 عمار سعيد صالح حمادي  7
 

 

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

  
  : اسم دورة التخرج                                                             1996/1997: سنة التخرج 

  
                                                                    1997/10/1 في 715المرقم :   رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 نهالدور الذي خترج م املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور الثاني 63ر5155 عال امين مخلص  1
 الدور الثاني 60ر6374 سميرة علي سليمان علي  2
 الدور الثاني 59ر8993 واثق خليل عزيز هاشم  3
 الدور الثاني 57ر3397 زينة حميد اسماعيل بكر حسن  4



 الدور الثاني 56ر4001 امل زينل عبد العزيز سعيد  5
 الدور الثاني 5ر8624 حمد قيس ادريس ابراهيم ا 6
 الدور الثاني 55ر8436 سهام احمد صالح عبد اهللا  7
 الدور الثاني 55ر6212 دنيز موسى شاكر علي  8
 الدور الثاني 55ر1886 نجم الدين عبد اهللا صالح  9

 الدور الثاني 54ر5325 عبد اهللا حسين حسن  10
 الدور الثاني 54ر5014 عبير عادل جاسم محمد  11

 

 

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

  
  :                                                           اسم دورة التخرج   1996/1997: سنة التخرج 

  
                                                                    1997/10/1 في 715المرقم :   رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور الثاني 64ر4752 رغيد يوحنان عيسى بهنام  1
 الدور الثاني 63ر1158 سمير يوخنا اسماعيل صليوا  2
 الدور الثاني 60ر2871 اياد جاسم ابراهيم حسو  3
 الدور الثاني 60ر2688 ندى غانم سعيد حسن  4
 الدور الثاني  57ر2125  جدعان حمد احمد صالح 5
 الدور الثاني  57ر1103 مصعب محمد صالح علي صالح  6
 الدور الثاني 56ر8453 اسيل سالم عبد المجيد  7
 الدور الثاني 56ر5321 مصطفى فاضل حسن حسين  8
 الدور الثاني 55ر9773 نور الدين محمد جميل  9

 الدور الثاني 55ر4102 خالد صبحي سالم احمد  10
 

 

 

 

 

 



 

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

  
  :                                                             اسم دورة التخرج 1996/1997: رج سنة التخ

  
                                                                    1997/10/1 في 715المرقم :   رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور الثاني 63ر208 يوسف جهاد خليل قادر  1

 الدور الثاني 61ر627 سوسن قابل احمد اسماعيل  2

 الدور الثاني 60ر358 محمد لطيف بربيت عويد  3

  الثانيالدور 59ر510 ميادة اسماعيل حين عبد اهللا  4

 الدور الثاني 59ر4118 عقيل سعد اهللا مال اهللا  5

 الدور الثاني 56ر462 لؤي ناصر خضر  6
 

 

 

 

 

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

  
  :                                                             اسم دورة التخرج 1996/1997: سنة التخرج 

  
                                                                    1997/10/1 في 715المرقم :   رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور الثاني 67ر92 سالم جبار منشد حسين  1

 الدور الثاني 64ر58 فاضل عبد الرحمن حسين  2

 الدور الثاني 62ر66 عسكر توركيش اسماعيل  3

 الدور الثاني 61ر32 فاتن عبد الرحمن عبد اهللا  4

 الدور الثاني 59ر15 قيس هاشم حسين رمضان  5

 الدور الثاني  55ر23 حمد ابراهيم خلف الجبوري  6



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

  
  :                                                             اسم دورة التخرج 1996/1997: سنة التخرج 

  
                                                                    1997/10/1 في 715المرقم : مر الجامعي   رقم وتاريخ اال

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 ر الثانيالدو 64ر44 صالح موسى تقي حسين  1

 الدور الثاني 63ر08 عباس ابراهيم تيلي ابراهيم  2

 الدور الثاني 56ر36 هيثم حميد زغير عبد اهللا  3

 الدور الثاني  53ر55 رافد دفار عرير  4
 

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

  
  :                                                             اسم دورة التخرج 1996/1997: سنة التخرج 

  
                                                                    1997/10/1 في 715رقم الم:   رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الدور الثاني 60ر606 وسام زهير هادي يعقوب  1
 الدور الثاني 59ر325 عمت زبلو حجي ال حمو ن 2
 الدور الثاني 58ر990 ازاد الياس عرب سمو  3
 الدور الثاني 58ر896 مروة محمد علي الياس رجب  4
 الدور الثاني 58ر361 علي حسين مراد الياس  5
 الدور الثاني 57ر899 امينة حسين احمد همزو  6
 لدور الثانيا 57ر641 دريد حازم كوركيس الياس  7
 الدور الثاني 56ر507 غربية عبدو خضر خلف  8
 الدور الثاني 54ر774 مريم ناصر عيس حنا  9

 

 

 

 

 

 



 

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

  
  :                                                             اسم دورة التخرج 1996/1997: سنة التخرج 

  
                                                                    1997/10/1 في 715المرقم :   رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

1
 الدور الثاني  60ر74 حسون حمود الياس عليوي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


