
 جامعة الموصل
 للدورٌن )األول+الثانً ( 8102/ 8102خرٌجو كلٌة الهندسة/ قسم هندسة البٌئة للعام الدراسً 

 هـ0440/جمادى االولى/ 0الموافق  08/8102/ 01فً  )دمج(  8800بموجب األمر االداري المرقم:  
 هـ0441/ شوال /82الموافق  0/7/8102فً   ) الدور االول ( 0284خ ش ط  :بموجب األمر الجامعً المرقم
 هـ0440/ صفر/ 8الموافق 0/01/8102فً   ) الدور الثانً( 8561ش ط  خ / :بموجب األمر الجامعً المرقم

 هـ0440/ الثانً ربٌع4  الموافق 0/08/8102 فً( التكمٌلً الثانً الدور) 0480  خ ط ش: المرقم الجامعً األمر بموجب
 

 المالحظات  الجنسٌة التقدٌر المعدل الجنس االسم الرباعً  ت

 دور اول عراقية  امتياز  >>>88= أنثى  افنان عبد الخالق محمود ذنون  .1

 دور اول عراقية  جيد جدا >>889> ذكر حسام احمد يونس فرج  .2

 دور اول عراقية  جيد 8,87>; أنثى  نشوان نافع حميد اية  .3

 دور اول عراقية  جيد ,98:7; ذكر ابراهيم جاسم اسماعيل ابراهيم  .4

 دور اول عراقية  جيد 89>88; أنثى  زينه عمار عصام يوسف   .5

 دور اول عراقية  متوسط 9=89:: أنثى  داليا سيف غانم حسن   .6

 دور الثانً  عراقية  متوسط  7>=98: انثى  مريم خالص افرام سيمون  .7

 دور اول عراقية  متوسط 86>98: أنثى  ورود احمد خضر ميكائيل   .8

 دور الثانً  عراقية  متوسط  88;88: انثى  تبارك سامي صابر سويد   .9

 دور اول عراقية  متوسط 78976: ذكر دمحم احمد علي حسين  .11

 دور الثانً  عراقية  متوسط  =88,7: انثى  كرستينا غسان صليوه توما   .11

 دور اول عراقية  متوسط =8:7,: ذكر دمحم علي حمد حسن   .12

 دور الثانً  عراقية  مقبول  :;=8=9 انثى  هدى شهاب دمحم ذياب   .13

 دور اول عراقية  مقبول  ,8>8>9 ذكر حسين عالء حسيب جاسم   .14

 دور اول عراقية  مقبول  69;8>9 ذكر ابراهيم فراس عبد الرزاق حسن  .15
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 هـ0441/ شوال /82الموافق  0/7/8102فً   ) الدور االول ( 0284خ ش ط  :بموجب األمر الجامعً المرقم
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 دور اول عراقية  مقبول  ;;87>9 ذكر عبد هللا فارس عبد هللا حسين  .16

 دور الثانً  عراقية  مقبول  88,9;9 انثى  االء ريان عبد المحسن حسن  .17

 دور الثانً  عراقية  مقبول  8698;9 انثى  زهر نمير حميد رشيد   .18

اولدور  عراقية  مقبول  >=9:88 أنثى  رنا يوسف جرجيس دمحم   .19  

 دور اول عراقية  مقبول  8>9:88 أنثى  امنه انور يونس عبد الرحمان  .21

 التكمٌلً الثانً الدور عراقية  مقبول 9:87,7 أنثى  زينة حازم دمحم يونس حسين  .21

 دور الثانً  عراقية  مقبول  9:87,6 انثى  شهد ابراهيم عبد هللا دمحم   .22

 دور الثانً  عراقية  مقبول  9>=998 انثى  مارتينا الويس يعقوب ججو  .23

 دور الثانً  عراقية  مقبول  998868 ذكر  سيف الدين ياسر طليع دمحم  .24

 دور الثانً  عراقية  مقبول  ;99886 انثى  دالل ازهر بشير حميد   .25

 دور الثانً  عراقية  مقبول  8:=988 ذكر  ابراهيم امير بشير سعيد   .26

 دور الثانً  عراقية  مقبول  ;;>988 انثى  رؤى مقداد هاشم طه  .27

 التكمٌلً الثانً الدور عراقية  مقبول 8,;988 ذكر محمود دمحم سالم يونس   .28

 دور الثانً  عراقية  مقبول  ;,9888 انثى  هدير خلف ابراهيم خضر   .29

 دور الثانً  عراقية  مقبول  ,:=978 انثى  شهد نكتل حسين دمحم علي  .31

 التكمٌلً الثانً الدور عراقية  مقبول ,8>978 أنثى  رؤى رمضان فتحي عبد هللا   .31
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 دور الثانً  عراقية  مقبول  ,7=988 انثى  نادية قتيبة دمحم قاسم   .32

 (نادٌة قتٌبة دمحم قاسم) 32ت  وتنتهي(ذنون محمود الخالق عبد افنان) 1ت تبدأ

 (3-3) القائمة رقم
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