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 جامعة املوصل
 الدراسة الصباحٌة 00000الحموق            0000خرٌجو كلٌة 

 /  )الدور األول(  8002 -8002للعام الدراسً  

  (0/7/8002(  فً  )00200بموجب األمر الجامعً المرلم )
 

 دور النجاح التقدير المعدل االسم ت

 األول جٌد جدا   88..28 سوسن مثكال مطلن  .0

 األول جٌد جدا   .8..28 نور نجم عبدهللا  .8

 األول جٌد جدا   28.888 ثائر رجب احمد  .8

 األول جٌد جدا   20.218 رنا سعد شاكر  ..

 األول جٌد جدا   .20.20 اسراء غانم حمٌد  .1

 األول جٌد .72.22 مروان كامل جمعة  ..

 األول جٌد 701..7 رشا راكان نجم  .7

 األول جٌد 71.108 افٌن موسى سعٌد  .2

 األول جٌد 721..7 نركز حسن سفر  .2

 األول جٌد .78.2 سراب علً عرب  .00

 األول جٌد 78.788 سالً سلمان شمعون  .00

 األول جٌد 78.1.8 حسٌن سعٌد عٌدان  .08

 األول جٌد 78.087 ندى إسماعٌل هادي  .08

 األول جٌد .78.78 احمد صباح الدٌن محً الدٌن  ..0

 األول جٌد 81..78 دمحم علً خلف  .01

 األول جٌد 70..78 اسماء ابراهٌم احمد  ..0
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 األول جٌد 70.228 غٌث عامر احمد  .07

 األول جٌد .2..70 نور سعد جاسم  .02

 األول جٌد 70.022 زٌاد سعد الدٌن عطا دمحم  .02

 األول جٌد 70.778 دعاء دمحم صبري  .80

 األول جٌد 70.787 رٌتا ثائر كٌكه  .80

 األول جٌد 70.827 دمحم سمٌر  محمود  .88

 ولالا جٌد .70.02 وسن ٌحٌى لاسم  .88

 األول متوسط 2.728. دمحم ثانً خلف  ..8

 األول متوسط 02..2. رائد زٌاد حٌدر  .81

 األول متوسط ..2.8. فراس دمحم احمد  ..8

 األول متوسط 72..2. نغم هانً شاكر  .87

 األول متوسط 81..2. اٌمان سبهان عبدهللا  .82

 األول متوسط .2.07. عبد الرحمن علً عبد  .82

 األول متوسط 2.0.0. دمحم عبد األله ٌونس  .80

 األول متوسط ....7. خلٌل فتحً خلٌل  .80

 األول متوسط 7.880. اسراء نوري عبد الكرٌم  .88

 األول متوسط 821... أسٌل شهاب احمد  .88

 األول متوسط 1.212. ٌاسر علً احمد  ..8

 األول متوسط .1.28. عزٌزة زهٌر سعٌد  .81

 األول متوسط ..1.7. زٌنة معد سالم  ..8

 األول متوسط 27..1. نبأ فاضل دمحم طاهر  .87

 األول متوسط 1.187. وفاء عبد الواحد اسماعٌل  .82
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 األول متوسط .1.81. مروة سالم متعب   .82

 األول متوسط .1.... لتٌبة عبد الكرٌم خلٌل  .0.

 األول متوسط .87... حرٌة زٌدان خلف  .0.

 األول متوسط 010... ٌوسف شهاب احمد  .8.

 األول متوسط 8.7.0. نور صبحً دمحم  .8.

 األول متوسط 8.7. منذر عبد الرزاقرنا   ...

 األول متوسط 8.82. ثامر تحسٌن مرعً  .1.

 األول متوسط .8.22. سعدي مرعً حسن  ...

 األول متوسط 8.2.8. دلٌن عدنان شفٌك  .7.

 األول متوسط 8.878. سالم عبد الرحال مطر  .2.

 األول متوسط 8.8.8. عبٌر وعد رشٌد  .2.

 األول متوسط 8.888. عدنان احمد حسٌن  .10

 األول متوسط 8.0.8. احمد خلٌل ابراهٌم  .10

 األول متوسط .0.82. زٌنب لصً عبد البالً  .18

 األول متوسط 81..0. رحمة رٌاض عبد الغنً  .18

 األول متوسط 0.071. مشرق حمٌد خضر  ..1

 األول ممبول 12.100 امانً تحسٌن محسن  .11

 األول ممبول 12.188 معتز جسام دمحم  ..1

 األول ممبول 12.0.2 ولٌد حامد حسٌن  .17

 األول ممبول 17.221 فؤاد خلف سلٌمان  .12

 األول ممبول 88...1 سمٌر دمحم جهاد  .12

 األول ممبول 2...11 علً صالح علً  .0.
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 األول ممبول 282..1 عبد الرحمن صالح عثمان  .0.

 األول ممبول .2..18 سعد عبد فرحان  .8.

 األول ممبول 18.880 عبد العزٌز خضٌر طعمه  .8.
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 جامعة املوصل

 الدراسة الصباحٌة 00000الحموق            0000خرٌجو كلٌة 

 /  )الدور الثانً (  8002 -8002للعام الدراسً  

 (0/00/8002( فً )0.878بموجب األمر الجامعً المرلم )

 

 دور النجاح التمدٌر المعدل االسم ت

 الثاني جٌد 70.221 امٌرة عبد الغنً شٌت  .0

 الثاني متوسط 0.722. حازم سرحان حسٌن  .8

 الثاني ممبول 12.207 دمحم خلٌل اسماعٌل  .8

 الثاني ممبول 17.770 دمحم ٌوسف اسماعٌل   ..

 الثاني ممبول .17.11 عبد عطٌة صالح  .1

 الثاني ممبول 17.882 مهند سمٌر ابراهٌم  ..

 الثاني ممبول 17.828 فائك دلف داؤد  .7

 الثاني ممبول 227..1 هٌم حمدعبد الرحمن ابرا  .2

 الثاني ممبول ..1..1 ٌسرى دمحم سلٌم  .2

 الثاني ممبول 0.7..1 صالح ٌاسٌن ابراهٌم  .00

 الثاني ممبول .11.72 خٌر الدٌن ٌوسف علً  .00

 الثاني ممبول .0..11 مها خالد ابراهٌم   .08

 الثاني ممبول 11.8.2 نزار ٌوسف حمٌد  .08

 انيالث ممبول 11.082 حمٌد علً داٌح  ..0

 الثاني ممبول .11.0 دمحم عبد المادر فلٌح  .01

 الثاني ممبول .11.00 وعد احمد ٌونس   ..0
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 الثاني ممبول 2.0..1 برزان اكرم لاسم  .07

 الثاني ممبول 288..1 اراز احمد ابراهٌم  .02

 الثاني ممبول 7.8..1 بٌب عطا هللا جوٌرح  .02

 الثاني ممبول ..8..1 اسامة جاسم دمحم  .80

 الثاني ممبول 88..18 م فتحًزوبع عبد الكرٌ  .80

 الثاني ممبول 80..18 دمحم عبد هللا نجم  .88

 الثاني ممبول 08..18 دمحم صباح حماد  .88

 الثاني ممبول .18.88 فنر لٌس عبد الكرٌم  ..8

 الثاني ممبول 18.708 رافع دمحم جمعة  .81

 الثاني ممبول 18.1.1 نكتل حمد حمكً  ..8

 الثاني ممبول ..18.1 سداد احمد نواف  .87

 الثاني ممبول 18.8.8 رعد عبد الجبار جمٌل  .82

 الثاني ممبول 18.020 جاسم دمحم خلف   .82

 الثاني ممبول 18.007 سلطان دمحم سعٌد  .80

 الثاني ممبول 01..10 اركان دمحم صغٌر  .80

 الثاني ممبول 18..10 صمحمود خلٌل عنفو  .88
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 جامعة املوصل

 الدراسة الصباحٌة 00000الحموق            0000خرٌجو كلٌة 

 /  )الدور التكمٌلً(  8002 -8002للعام الدراسً  

 ( 01/08/8002( فً )80801بموجب األمر الجامعً المرلم )    

 

 دور النجاح التمدٌر المعدل االسم ت

 التكميلي ممبول 2.8..1 عماد علً عبد .0

 التكميلي ممبول 18.072 عبد اإلله عبد الحلٌم مهدي  .8

 


