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 جامعة الموصل

 خرٌجو كلٌة الحموق )الدراسة الصباحٌة( 

)الدور األول( بموجب األمر الجامعً المرلم  2010-2009للعام الدراسً 

 5/8/2010( فً 9/33/14151)

 دور النجاح التمدٌر المعدل االسم ت

 االول جٌد جدا   89.857 أنوار نوري طه  .1

 االول جٌد جدا   85.884 أفراح عدنان نجٌب  .2

 االول جٌد جدا   85.535 شٌماء حسن مصطفى  .3

 االول جٌد جدا   85.381 زٌنة علً فتحً  .4

 االول جٌد جدا   83.611 دمحم رٌاض فٌصل  .5

 االول جٌد جدا   82.106 ضحى دمحم أٌوب  .6

 االول جٌد جدا   82.076 زٌنة وعد عبٌد  .7

 االول جٌد جدا   81.471 هناء عبد هللا صالح  .8

 االول جٌد جدا   80.19 انتصار حسٌن ٌونس  .9

 االول جٌد 78.952 عبٌر إبراهٌم جاسم  .10

 االول جٌد 78.944 مروة عزٌز عبد الكرٌم  .11

 االول جٌد 78.528 إٌمان بسام جمال الدٌن  .12

 االول جٌد 78.51 محمود ذٌاب محمود  .13

 االول جٌد 78.307 نجٌبة علً حسن  .14

 االول جٌد 77.86 دلوار اسماعٌل مصطفى  .15

 االول جٌد 76.055 نامبسمة جبو به  .16

 االول جٌد 76.019 مروة حسٌن احمد  .17

 االول جٌد 75.985 مهند ٌوسف عبد هللا  .18

 االول جٌد 75.795 سالم الٌاس دمحم  .19

 االول جٌد 75.66 احمد عبد السالم لنبر  .20
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 االول جٌد 72.663 فراس عبد الواحد وهب  .21

 االول جٌد 71.761 مهند ٌونس محمود  .22

 االول جٌد 71.742 دعلً احمد محمو  .23

 االول جٌد 70.379 اكرم احمد ٌونس  .24

 االول جٌد 70.347 دمحم حسن ىمرو  .25

 االول جٌد 70.221 علً نذٌر بشٌر  .26

 االول متوسط 69.415 سرمد سالم لاسم  .27

 االول متوسط 69.266 ولٌد ابراهٌم احمد  .28

 االول متوسط 69.063 مراز دمحم علً  .29

 االول سطمتو 68.919 حامد شهاب احمد  .30

 االول متوسط 68.599 عامرة جنان سركٌس  .31

 االول متوسط 68.126 روضة مؤٌد عبد المادر  .32

 االول متوسط 67.444 رؤى ٌونس احمد  .33

 االول متوسط 66.858 امٌنة فاضل ٌلدا  .34

 االول متوسط 66.806 ماهر ثامر ادرٌس  .35

 االول متوسط 65.572 احمد صالح دمحم  .36

 االول متوسط 65.493 رند خالد دمحم شاهٌن  .37

 االول متوسط 65.481 نجالء ضٌاء علً  .38

 االول متوسط 65.392 مارلٌن سالم بهنام  .39

 االول متوسط 64.912 سحر عماد عبد الرحٌم  .40

 االول متوسط 64.856 ناظم شاكر محمود  .41

 االول متوسط 64.389 مجدل جمال ابراهٌم  .42

 االول متوسط 64.22 مروة اٌاد امٌن  .43

 االول متوسط 63.895 سالم شهد سمٌر  .44

 االول متوسط 63.663 زٌاد خلف رشٌد  .45

 االول متوسط 63.607 زٌنب شكر محمود  .46

 االول متوسط 63.377 اٌوب زٌد خلف  .47
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 االول متوسط 63.063 احالم احمد حمود  .48

 االول متوسط 62.981 فارس جمٌل خلف  .49

 االول متوسط 62.853 ارشد مهدي عبد المجٌد  .50

 االول متوسط 62.725 موسىسوار حسٌن   .51

 االول متوسط 62.367 نور رٌاض خٌر الدٌن  .52

 االول متوسط 61.86 احمد علً دمحم  .53

 االول متوسط 61.753 عالء حسٌن عبد الغنً  .54

 االول متوسط 61.268 كرم محمود ناٌف  .55

 االول متوسط 61.197 سارة دمحم ٌونس  .56

 االول متوسط 61.074 احمد دمحم علً  .57

 االول متوسط 60.797 لم مارزٌنارونان سا  .58

 االول متوسط 60.785 حمد عبد هللا حمد  .59

 االول متوسط 60.168 زٌد لؤي احمد  .60

 االول ممبول 59.172 مصطفى عمار شرٌف  .61

 االول ممبول 59.12 شمٌران مجٌد بطرس  .62

 االول ممبول 59.12 ناظم شرٌف داؤد  .63

 االول ممبول 59.111 رشا دمحم زهٌر  .64

 االول ممبول 59.042 دحامعمر علً   .65

 االول ممبول 59.026 عمر خضٌر الٌاس  .66

 االول ممبول 58.878 سراج احمد عباس  .67

 االول ممبول 58.682 سعٌد مصلح سلٌمان  .68

 االول ممبول 58.681 شهاب احمد دمحم  .69

 االول ممبول 58.48 احمد ٌاسٌن عٌسى  .70

 االول ممبول 58.315 همام خلٌل اسماعٌل  .71

 االول ممبول 58.125 كلٌب احمد جمعة  .72

 االول ممبول 57.875 معاذ مجٌد وبدان  .73

 االول ممبول 56.692 حلٌم حمٌد عالوي  .74
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 االول ممبول 56.013 عمر حسٌن ناٌف  .75

 االول ممبول 56.003 علً خالد جلوب  .76

 االول ممبول 54.754 سعد مرعً حمود  .77
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 جامعة الموصل

 وق )الدراسة الصباحٌة(خرٌجو كلٌة الحم

                           )الدور الثانً( بموجب األمر الجامعً المرلم 2010-2009للعام الدراسً 

 3/10/2010  فً ( 19707/ 9/33)

 دور النجاح التمدٌر المعدل االسم ت

 الثانً جٌد 73.936 اٌمان ثابت ٌونس 1

 الثانً متوسط 67.406 زهراء دمحم صدٌك 2

 الثانً متوسط 63.700 المنتصر عناد حمد 3

 الثانً متوسط 61.430 دمحم فوزي شهاب 4

 الثانً متوسط 61.326 وفاء لحطان حسٌن 5

 الثانً ممبول 59.618 اسماء رٌاض غانم 6

 الثانً ممبول 59.398 لمى جار هللا عبد هللا 7

 الثانً ممبول 58.928 خالد خلف لاسم  8

فراغب عبد هللا خل 9  الثانً ممبول 58.698 

 الثانً ممبول 57.393 مجٌد رسول عالوي 10

 الثانً ممبول 57.338 مصعب عبد هللا احمد 11

سعودماسامة شاكر  12  الثانً ممبول 56.794 

 الثانً ممبول 56.744 احمد بسام فوزي 13

 الثانً ممبول 56.527 عمر رباح حبٌب 14

 الثانً ممبول 56.124 زٌدون  عناد حمد 15

 الثانً ممبول 56.066 ٌونس علً حسٌن 16

 الثانً ممبول 55.986 عدنان سلٌم احمد 17
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 الثانً ممبول 55.859 زٌنب بالل جاسم 18

 الثانً ممبول 55.373 ٌونس ٌاسٌن  محمود 19

 الثانً ممبول 55.218 وسام خلٌل ابراهٌم 20

 الثانً ممبول 54.903 علً عكٌل عوض 21

بد حموداركان ع 22  الثانً ممبول 54.859 

 الثانً ممبول 54.711 حماد حردان عبد 23

 الثانً ممبول 53.979 اٌاد خلف عواد 24

 الثانً ممبول 52.958 نبٌل ابراهٌم عفن 25

 الثانً ممبول 52.946 سمر شهٌد كرٌم 26

 الثانً ممبول 52.603 دمحم موفك عبد اللطٌف 27
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 لجامعة املوص

 الدراسة الصباحية 00000الحقوق            0000خريجو كلية 

 /  )الدور الثاني التكميلي(  9000 -9002للعام الدراسي  

 ( 00/0/9000( في )6006بموجب األمر الجامعي المرقم )    

 

 دور النجاح التقدير المعدل االسم ت

 الثاني التكميلي مقبول 11.905 وسام خالد عبد العالي .0
 الثاني التكميلي مقبول 13.601 زهراء عبد الوهاب عبد القادر .9
 الثاني التكميلي مقبول 13.010 هزاع رعد ضامن .0
 الثاني التكميلي مقبول 10.650 نورا احمد عبد هللا   .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


