
 ( 9من )   ) 1رقم القائمة ) 
 

 جامعة الموصل                               دورة البناء والتنمٌة                 

 لدراسة الصباحٌةا

 فرع                    المانونالحموق        لسم  خرٌجو كلٌة                            

 )الدور األول(   8102/8102للعام الدراسً                                       

 هجرٌة 0111شوال  82الموافك      0/7/8102فً  0281بموجب االمر الجامعً المرلم ش ط خ                      

 المالحظات التمدٌر المعدل الجنس االسم الرباعً ت

 االول امتٌاز 20,280 ذكر عبد السالم عبد المادر محمود ال رحٌمحمزة   .0

 االول امتٌاز 20,154 انثى مروة مروان عجم شٌبو  .8

 االول جٌد جدا 22,070 ذكر عبد هللا سمٌر جاسم دمحم لصاب باشً  .4

 االول جٌد جدا 22,656 انثى بسمة صالل طه عبد الطائً  .1

 االول جٌد جدا 25,767 انثى نادٌة الٌاس ابراهٌم علً الكفرانً  .5

 االول جٌد جدا 25,825 انثى شٌماء كرٌم اودل محمود السورجً  .6

 االول جٌد جدا 21,010 انثى حنٌن علً ٌحٌى مجٌد المطان  .7

 االول جٌد جدا 28,120 انثى ازدهار طارق دمحم سعٌد لاسم العبادي  .2

 االول جٌد جدا 20,272 انثى مروى طالل علً غزال كشمولة  .2

 االول جٌد جدا 20,042 ذكر نبراس عبد هللا سالم دمحم علً الوزان  .01

 االول جٌد جدا 21,066 ذكر ماهر ذٌاب دمحم دمحم الجرجري  .00

 االول جٌد 72,746 ذكر عادل جمٌل الٌاس موسى  .08

 االول جٌد 72,212 ذكر رٌان احمد حمٌد عبد هللا الجبوري  .04



 ( 9من )   ) 2رقم القائمة ) 
 

 االول جٌد 72,564 ذكر عبد هللا هٌثم عبد الرزاق ذنون السنجري  .01

 االول جٌد 72,171 ذكر محمود زهٌر احمد طه الطٌار  .05

 االول جٌد 77,625 ذكر كاهٌة علً فارس صادق جعفر  .06

 االول جٌد 77,101 ذكر علً البو اسماعٌلاالمٌن دمحم عبد هللا   .07

 االول جٌد 77,070 ذكر عبد هللا العبادي مهند ٌونس الٌاس  .02

 االول جٌد 77,014 ذكر الطائً دمحم جاسم دمحم حمٌد  .02

 االول جٌد 77,152 انثى علً الحٌالً هدٌر طالل حسٌن  .81

 االول جٌد 77,142 انثى حنٌن احمد جمعة دمحم العبٌدي  .80

 االول جٌد 76,222 ذكر البشكانً عماد حسٌن علً حسٌن  .88

 االول جٌد 76,220 انثى ابراهٌم دنٌا ابراهٌم رشٌد  .84

 االول جٌد 76,280 ذكر دمحم الحمدانًعدنان عادل علً   .81

 االول جٌد 75,571 ذكر عبد هللا الدلٌمً درٌعًاشهم احمد   .85

 االول جٌد 75,111 ذكر داود ال نٌسان دانً عماد ٌعموب  .86

 االول جٌد 71,216 ذكر ذٌاب الشمري مثكال احمد حافظ  .87

 االول جٌد 71,226 ذكر جمعة العلً حٌدر احمد اسعد  .82

 االول جٌد 71,727 ذكر إسماعٌل إبراهٌم علً باشاابراهٌم لؤي   .82

 االول جٌد 71,152 ذكر دمحم دمحم علً حسٌن رضا  .41

 االول جٌد 74,256 ذكر المٌسً ٌوسف حمواحمد ناصر   .40



 ( 9من )   ) 3رقم القائمة ) 
 

 االول جٌد 74,282 ذكر هصالويٌوسف داود حسن   .48

 االول جٌد 74,277 ذكر راكان علً محمود احمد  .44

 االول جٌد 74,271 انثى إبراهٌم علً سمعوفٌان حازم   .41

 االول جٌد 74,245 ذكر هندي الجبوري زٌاد محمود حمادي  .45

 االول جٌد 74,770 ذكر خضر زهرة اٌدن نوئٌل ودٌع  .46

 االول جٌد 74,527 ذكر حسٌن الجواري غسان حسن حمدون  .47

 االول جٌد 74,424 انثى شٌت اللهٌبً حواء عامر سالم  .42

 االول جٌد 74,020 ذكر اسحك ال شعٌب عادل صباح شمعون  .42

 االول جٌد 74,161 ذكر باكو الشمري مدلول عران فالح  .11

 االول جٌد 78,224 ذكر حمادي لطائً لتٌبة ولٌد احمد  .10

 االول جٌد 78,116 ذكر إبراهٌم الطائً ٌوسف ابراهٌم خلف  .18

 االول جٌد 78,456 ذكر علً العلً علً طه جمعة  .14

 االول جٌد 78,417 انثى مٌخا مخوموج فرهاد سالم   .11

 االول جٌد 78,175 ذكر صالح الراوياسامة عامر حمٌد   .15

 االول جٌد 70,210 انثى عباوي الخطابًسنٌن خالد حامد   .16

 االول جٌد 70,555 انثى مهدي الطائً تمى عبد الصمد سعٌد  .17

 االول جٌد 70,455 انثى خلٌل المطانجمٌلة فراس ابراهٌم   .12

 االول جٌد 70,418 ذكر محسن عباس سرحو سلٌمان  .12



 ( 9من )   ) 4رقم القائمة ) 
 

 االول جٌد 71,226 ذكر شاكر محمود عبد الرحمن طابور الجبوري  .51

 االول جٌد 71,624 ذكر ٌوسف مصطفى عباس تمً  .50

 االول متوسط 62,247 ذكر عجاج مؤمن ٌاسٌن دمحم  .58

 االول متوسط 62,268 انثى وب محجوب المٌسًكوجدان رعد ٌع  .54

 االول متوسط 62,517 ذكر العبٌديدمحم صباح حمزة علً   .51

 االول متوسط 62,122 ذكر لاسوزٌاد حجً ابراهٌم   .55

 االول متوسط 62,122 ذكر احمٌد الحمدانً ثائر مثنى مراد  .56

 االول متوسط 62,480 ذكر إسماعٌلعماد فاخر خلٌل   .57

 االول متوسط 62,885 ذكر سلٌمان الشبكًدمحم غسان حازم   .52

 االول متوسط 62,880 ذكر مسٌر الشمري ظاهر احمد ثرثار  .52

 االول متوسط 62,802 انثى دمحم رٌان مهند ضامن  .61

 االول متوسط 62,221 ذكر داوود الشمريخالد حمود جهاد   .60

 االول متوسط 62,201 انثى دمحم الطائً شهد رعد محمود  .68

 االول متوسط 62,704 انثى جوان عبد االله غٌاث الدٌن نوري البرٌفكانً  .64

 االول متوسط 62,628 ذكر احمد حسٌن خلٌفة حمد  .61

 االول متوسط 62,827 ذكر الصالح دمحم صباح علً خضر  .65

 االول متوسط 62,807 ذكر دمحم السبعاويسعد دمحم جاسم   .66

 االول متوسط 62,080 انثى رغدة طارق دمحم صالح عبد هللا الحرباوي  .67



 ( 9من )   ) 5رقم القائمة ) 
 

 االول متوسط 67,756 ذكر إبراهٌم الخوفً عامر حاجم جاسم  .62

 االول متوسط 67,628 ذكر اسحك ال الو وسام عامر الٌاس  .62

 االول متوسط 67,616 ذكر صالح الحمدانًدمحم اكرم سلٌمان   .71

 االول متوسط 67,126 ذكر ارحٌل الصالح راكان حسن حاٌف  .70

 االول متوسط 67,420 ذكر جاسم الجبوري اٌمن عبد هللا احمد  .78

 االول متوسط 67,460 ذكر خلف الجمٌلً خالد عطٌة كعود  .74

 االول متوسط 66,212 ذكر ال علً احمد نوري حسون حمادي  .71

 االول متوسط 66,282 ذكر حاضر الفارس وسام خمٌس علً  .75

 االول متوسط 66,145 ذكر حمود الشمريابراهٌم خلٌل ابراهٌم   .76

 االول متوسط 65,210 انثى مطررحمة احمد دمحم علً   .77

 االول متوسط 65,274 ذكر مجٌد المعمارياحمد ماهر علً   .72

 االول متوسط 65,874 ذكر ذاكر حسن حمادي عبد الجبار العبدلً  .72

 االول متوسط 65,047 ذكر احمد جمال داود  لرو  .21

 االول متوسط 65,046 انثى بهنان اسحكمٌرنا صباح   .20

 االول متوسط 61,614 ذكر شطً السعد دمحم حجً زفوا  .28

 االول متوسط 61,172 ذكر حسٌن صالح عبد هللا رشٌد السلٌم  .24

 االول متوسط 61,157 ذكر الكرٌم عجاج صالح الشبكً مسعود عبد  .21

 االول متوسط 61,025 ذكر عالء حامد نجم عبد هللا الشبكً  .25



 ( 9من )   ) 6رقم القائمة ) 
 

 االول متوسط 61,121 ذكر خلٌل دمحم الزهرة حسٌن ادرٌس ٌونس  .26

 االول متوسط 64,217 ذكر إبراهٌم دمحم الجبوريمٌثاق علً   .27

 االول متوسط 64,158 انثى دمحم الصراف مٌنا مازن ماهر  .22

 االول متوسط 68,254 ذكر صالح الشبكً ولٌد زاهر عجاج  .22

 االول متوسط 68,628 ذكر عز الدٌن حسٌن شالش داؤد الحرٌص  .21

 االول متوسط 68,671 ذكر كادود الشمري دمحم محٌسن عاٌد  .20

 االول متوسط 68,151 ذكر ٌوسف مردان الٌاس موسى السنجاري  .28

 االول متوسط 68,145 ذكر العمر براء حسن علً مجٌد  .24

 االول متوسط 60,611 ذكر حسٌنسرور جبار حمٌد   .21

 االول متوسط 60,448 ذكر عباويشهاب احمد حسن   .25

 االول متوسط 60,046 ذكر دمحم جاسم دمحم صالح  .26

 االول متوسط 60,086 انثى تمى عماد خلٌل حسن حمادي اآللوسً  .27

 االول متوسط 61,718 ذكر مسهر الدلٌمً مؤٌد رافع خشان  .22

 االول متوسط 61,525 ذكر عبد هللا الشبكًدمحم تحسٌن زبٌر   .22

 االول متوسط 61,147 ذكر نزال الشمري سعد ابراهٌم خضٌر  .011

 االول متوسط 61,444 ذكر صائل مصطفى عبد هللا مصطفى  .010

 االول متوسط 61,886 ذكر عبدهللا الجبوري مضر عبد هللا علً  .018

 االول ممبول 52,627 ذكر ٌحٌى السعو علً خالد ناظم  .014



 ( 9من )   ) 7رقم القائمة ) 
 

 االول ممبول 52,658 ذكر اٌمن كلش غازي صالح الكوٌانً  .011

 االول ممبول 52,551 ذكر حمٌد خمٌس عدنان وسمً  .015

 االول ممبول 52,501 ذكر عفر عوٌدسٌف سعد   .016

 االول ممبول 52,127 ذكر لاسم المراد مهند سوري فهمً  .017

 االول ممبول 52,162 ذكر خضر العباديراكان طه سلطان   .012

 االول ممبول 52,022 ذكر شمو ال شمودرٌد دخٌل احمد   .012

 االول ممبول 52,002 ذكر صفون زٌد عبد الرحمن احمد الباشا  .001

 االول ممبول 52,011 ذكر مصطفى دمحم عبد اللطٌف كرٌم النعٌمً  .000

 االول ممبول 52,145 ذكر حسام صالح حمود دمحم   .008

 االول ممبول 52,181 ذكر فاضل عبود علٌوي حنظل  .004

 االول ممبول 52,220 ذكر محمود سلٌمان احسان علً هادي  .001

 االول ممبول 52,684 ذكر سعدو حٌدر سرحو سلٌمان  .005

 االول ممبول 52,550 ذكر احمد طالب ابو الشون فلٌح الغرابً  .006

 االول ممبول 52,874 انثى سعٌد البخو رغدة فارس غانم  .007

 االول ممبول 52,866 انثى خلف الحسكة فاتن سعد دمحم علً  .002

 االول ممبول 52,155 ذكر سامً حسٌن ناصر عبدالزهرة  .002

 االول ممبول 52,145 ذكر عبد المالن احمد حسن ٌاسٌن الناصر  .081

 االول ممبول 52,141 ذكر حسن االتروشًعمر ٌونس حسن   .080



 ( 9من )   ) 8رقم القائمة ) 
 

 االول ممبول 52,186 ذكر عبد هللا الكدو محمود انور توفٌك  .088

 االول ممبول 52,102 ذكر احمد حمزة عواد عبدالحسٌن الجٌلحاوي  .084

 االول ممبول 57,262 ذكر جواد الشمري علً كرٌم حمود  .081

 االول ممبول 57,772 ذكر علً الجمٌل كوكب سلوان كوكب  .085

 االول ممبول 57,767 ذكر حمد الماسمً باسم دمحم كاظم  .086

 االول ممبول 57,701 ذكر عمر السبعاوي احمد ابراهٌم علً  .087

 االول ممبول 57,621 ذكر زغال جالل حمو جردو خلف  .082

 االول ممبول 57,641 ذكر العلو محمودمحمود شعبان دمحم   .082

 االول ممبول 57,161 ذكر حسن جمعة مشٌر عباس   .041

 االول ممبول 57,478 ذكر دمحم جابر عباس زغٌر  .040

 االول ممبول 57,821 ذكر علً ابراهٌم مجٌد احمد ازبٌر  .048

 االول ممبول 57,884 ذكر علً الغنام دمحم زهٌر حسون  .044

 االول ممبول 57,050 ذكر صالح النعٌمً سٌف مهند مهدي  .041

 االول ممبول 57,121 انثى اسكندر ٌعموب النعمانسارة جرجٌس   .045

 االول ممبول 57,111 ذكر انس البكوع غازي دمحم عمر  .046

 االول ممبول 56,262 ذكر زٌد الجربازٌد ناٌف سالم   .047

 االول ممبول 56,244 ذكر احمد نعٌم حسن كرٌدي  .042

 االول ممبول 56,775 ذكر جار هللا محمود هوٌدي شاهر  .042



 ( 9من )   ) 9رقم القائمة ) 
 

 االول ممبول 56,412 ذكر خالد الدوبردانً بارزان عونً جمٌل  .011

 االول ممبول 55,272 ذكر الحمو رائد بركات شرو خضر  .010

 االول ممبول 55,785 ذكر الفارس البٌاتً مازن بهجت فارس  .018

 االول ممبول 55,540 ذكر سعٌد علً جاسمعلً   .014

 االول ممبول 55,580 ذكر بلو الصالح دمحم عبد هللا محمود  .011

 االول ممبول 55,000 ذكر جربوع الشمري طالل احمد رجا  .015

 االول ممبول 51,458 انثى رحومً المولىاٌة وضاح ابراهٌم   .016

 االول ممبول 51,848 انثى الفارسرنٌن ٌوسف دمحم احمد   .017

 االول ممبول 51,071 ذكر سامر دوٌح بردي شاطً   .012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( 9من )   ) 11رقم القائمة ) 
 

 جامعة الموصلالبناء والتنمٌة                          دورة              

 لدراسة الصباحٌةا                                                             

 (الثانً)الدور    8102/8102للعام الدراسً                                              

    هـ 0110صفر  8الموفك  0/01/8102 فً    8651ش ط خ  بموجب االمر الجامعً المرلم         

 المالحظات التمدٌر المعدل الجنس االسم الرباعً ت

 الثانً متوسط 61,744 ذكر عبد هللا خالد صالح عبد  .0

 الثانً متوسط 68,676 ذكر حمزة عبد السالم غانم دمحم علً  .8

 الثانً متوسط 68,571 ذكر انمار حمٌد سلوم احمد  .4

 الثانً متوسط 68,110 ذكر حسن علً حسٌن جاسم  .1

 الثانً متوسط 60,221 ذكر محمود عطا هللا لاسم الٌاس  .5

 الثانً متوسط 60,715 ذكر اراس جمٌل مٌرخان مصطفى  .6

 الثانً متوسط 61,515 ذكر ابنٌان فائز حروشعبد العزٌز   .7

 الثانً متوسط 61,468 انثى لباء اٌاد خلٌل اسماعٌل  .2

 الثانً ممبول 52,465 ذكر عثمان لٌس محمود خضٌر  .2

 الثانً ممبول 52,872 ذكر فالح حسن شٌخو علً صالح  .01

 الثانً ممبول 56,754 انثى شهد جاسم دمحم عبد هللا   .00

 الثانً ممبول 56,658 انثى شاهة مؤٌد صالح صفو  .08

 الثانً ممبول 56,511 ذكر حسنٌن ثمٌن غانم جٌاد  .04

 الثانً ممبول 56,126 ذكر صفون احمد متعب دوٌش  .01



 ( 9من )   ) 11رقم القائمة ) 
 

 الثانً ممبول 55,712 ذكر صفون رعد زبٌر عبد هللا  .05

 الثانً ممبول 55,672 اثنى رٌم احمد حامد حٌاوي  .06

 الثانً ممبول 55,112 ذكر نبٌل عبد المجٌد احمد حمٌد  .07

 الثانً ممبول 55,487 انثى امال سمٌر علً حسن  .02

 الثانً ممبول 55,821 ذكر فنر نواف احمد تركً  .02

 الثانً ممبول 51,628 ذكر رائد سلطان حمدان حمد  .81

 الثانً ممبول 51,615 ذكر عزت سمٌر دمحم حبٌب  .80

 الثانً ممبول 54,271 انثى كحالء دمحم كاظم شٌاع  .88

 الثانً ممبول 54,224 ذكر احمد دمحم اسماعٌل جواد  .84

 الثانً ممبول 54,621 ذكر دمحم خالد عبد الوهاب عبد الجواد  .81

 الثانً ممبول 54,654 ذكر دمحم عبد الكرٌم عبد العزٌز حسن  .85

 الثانً ممبول 54,502 ذكر اٌمن شامل دمحم عبد الرحمن  .86

 الثانً ممبول 54,177 انثى هدٌر ستار جبٌر دمحم  .87

 الثانً ممبول 54,117 ذكر اٌاد حسٌن علو دمحم  .82

 الثانً ممبول 54,061 ذكر هادي فارس سالم حمود  .82

 الثانً ممبول 54,014 ذكر ومٌض فاضل حاتم حمد  .41

 الثانً ممبول 54,122 انثى زٌنب صباح وهب دمحم ٌونس  .40

 الثانً ممبول 58,207 ذكر ساهر عطٌة عمر بلو  .48

 الثانً ممبول 58,268 ذكر محمود شكر محمود احمد  .44



 ( 9من )   ) 12رقم القائمة ) 
 

 الثانً ممبول 58,515 ذكر معن وسٌم كوركٌس بهنام   .41

 الثانً ممبول 50,218 ذكر سعود خالد خلٌف مهٌدي  .45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( 9من )   ) 13رقم القائمة ) 
 

 جامعة الموصل                               دورة البناء والتنمٌة                 

 لدراسة الصباحٌةا

 المانونلسم  / الحموق خرٌجو كلٌة

 (الثانً التكمٌلً)الدور    8102/8102للعام الدراسً                                       

 هجرٌة 0110 ربٌع الثانً 1الموافك    0/08/8102فً  4180بموجب االمر الجامعً المرلم ش ط خ                      

 التمدٌر المعدل الجنس الرباعًاالسم  ت

 ممبول 51,262 ذكر احمد عادل غانم فرهود  .0

 

 

 جامعة الموصل                               دورة البناء والتنمٌة                 

 لدراسة الصباحٌةا

 المانونلسم  / الحموق خرٌجو كلٌة

 ()الدور الثانً التكمٌلً / المحاولة الثانٌة   8102/8102لعام الدراسً ل                                      

 هجرٌة 0110 المعدة ذو 82الموافك    02/7/8181فً  8065 / بموجب االمر الجامعً المرلم ش ط خ                     

 التمدٌر المعدل الجنس االسم الرباعً ت

 ممبول 52,415 ذكر حازم صدام حازم عبد الهادي البدرانً  .0

 


