
 (14من ) )1قائمة )
 

 جامعة الموصل                                                                      

 لدراسة الصباحٌةا

 فرع                    المانونالحموق        لسم  خرٌجو كلٌة                            

 )الدور األول(   9102/9191للعام الدراسً                                       

 هجرٌة                             الموافك     مٌالدي 99/01/9191  فً  9212ش ط خ /بموجب االمر الجامعً المرلم        

 التمدٌر المعدل الجنس االسم الرباعً ت

 امتٌاز 207212 ذكر  رمزي خدر خلف حسن  .0

 امتٌاز 207,96 ذكر درسون رحو مصطفى العماد بهجت  .9

 امتٌاز 207910 ذكر شرموخمهند دمحم نواف   .,

 جٌدجدا   727479 ذكر خضر الحسن الدام حمٌد  .4

 جٌدجدا   767692 ذكر  خٌري لاسم حسن سٌدو  .5

 جٌدجدا   757429 ذكر فالح حٌدر خدر خلٌل  .6

 جٌدجدا   7,7744 انثى لاسم صالح الٌاسافٌن   .2

 جٌدجدا   7,7,94 ذكر سلطان خضر طارق فتحً  .7

 جٌدجدا   7,7912 ذكر حبٌب حبٌب عارف باٌز  .2

 جٌدجدا   ,79702 ذكر فرحان مراد خضر حسن  .01

 

 جٌدجدا   797147 ذكر بهنام طوبٌا نٌسان طوبٌا مٌخا  .00

 جٌدجدا   707465 ذكر سلطان مصطفى مظفر زٌدان  .09



 (14من ) )2قائمة )
 

 جٌدجدا   707,22 انثى زهراء طارق ٌونس لاسم  .,0

 جٌدجدا   717256 ذكر طلب حاتم راكان مشعان  .04

 جٌدجدا   717294 انثى منصور دٌانا صالح بولص  .05

 جٌدجدا   717512 ذكر ادهم مراد خوستً عٌدو  .06

 جٌدجدا   717095 انثى انفال مال عجاج صالح  .02

 جٌد 227449 ذكر عباس خوام مطر عوٌد  .07

 جٌد 4,,227 ذكر حمادي هللا اسماعٌل جاسمعبد   .02

 جٌد 227060 ذكر نوري عمر لاسم سمو  .91

 جٌد 277245 ذكر داود  ساٌمون خالد الٌاس  .90

 جٌد 277716 انثى اٌرٌن بركات خدر معجون  .99

 جٌد 277715 انثى زهراء جبر احمد اسماعٌل  .,9

 جٌد 277205 انثى حسن كوثر عامر مرعً  .94

 جٌد 277977 ذكر احمدعمران احمد ابراهٌم   .95

 جٌد 277919 ذكر باسم سعود معٌوف برغش  .96

 جٌد 277156 انثى هبة ارشد حسٌن دمحم  .92

 جٌد 227222 ذكر دمحم موسى سعٌد حسن  .97

 جٌد 227,42 ذكر دمحم خلٌل ابراهٌم كراف  .92

 جٌد 267210 ذكر معٌوفسعد ٌونس سراي   .1,



 (14من ) )3قائمة )
 

 جٌد 2676,0 ذكر دمحم احمد خضٌر اسماعٌل  .0,

 جٌد 267610 ذكر عربو خلً علًحمٌد   .9,

 جٌد 267456 ذكر محمود عبٌدة عبد المطلب فاضل  .,,

 جٌد 257644 انثى دمحم سجى حسن حسٌن  .4,

 جٌد 257612 ذكر طه عبد العزٌز فارس دمحم  .5,

 جٌد 257554 انثى دالٌا محمود حسٌن علً  .6,

 جٌد 257474 ذكر دمحم فارس مشرف وسمً  .2,

 جٌد 257444 انثى حسناء ٌونس الٌاس عبدال   .7,

 جٌد ,257,7 ذكر زٌدان امجد مزهر خلٌفة  .2,

 جٌد 257,90 ذكر عمر بشار احمد جاسم  .41

 جٌد ,25794 انثى صفا دمحم زكً ابراهٌم وٌسً  .40

 جٌد ,25706 ذكر سلٌم كرم ادٌب مصطفى  .49

 جٌد 257164 ذكر ذٌاب دمحم نكتل زٌنل  .,4

 جٌد 257115 انثى تغرٌد حامد عزٌز حسن  .44

 جٌد 247242 ذكر عباس سلٌمانجاسم احمد   .45

 جٌد 247622 ذكر سدران غازي فارس دمحم  .46

 جٌد 247520 ذكر مهند ادرٌس دمحم عبدهللا   .42

 جٌد 247104 ذكر جدوع دمحم حبٌب مولود  .47

 جٌد 2,7720 ذكر  جالل هادي كتً مراد  .42



 (14من ) )4قائمة )
 

 جٌد 2,7720 انثى مروة حسٌن دمحم محمود  .51

 جٌد 2,7741 انثى زهراء عبد النافع حسٌن عبد هللا  .50

 جٌد 2,72,7 ذكر دمحم مجٌد عبد الحمٌد عبد المجٌد  .59

 جٌد 2,7612 ذكر حسن عباس نور الدٌن دمحم  .,5

 جٌد 2,7599 ذكر عمر دمحم طلب حسٌن  .54

 جٌد 2,7519 ذكر صالح دمحم خٌري فٌصل  .55

 جٌد 2,74,1 انثى نورهان زهٌر جمعة ابراهٌم  .56

 جٌد 2,7,27 ذكر سالم عبد العزٌز عدنان خلف  .52

 جٌد 2,7,26 انثى مغفرة كامل سعٌد فتحً  .57

 جٌد 2,7944 ذكر حرشان مشعان فرحان مشعان  .52

 جٌد 2,7907 انثى عزو هدٌل احسان علً  .61

 جٌد 2,7916 ذكر علً عكلة سلٌمان علً  .60

 جٌد 2,7025 ذكر مثنى خلف خضر سطام  .69

 جٌد 2,7052 انثى خلٌل حنان دمحم علً ٌحٌى  .,6

 جٌد 297726 ذكر سلٌمان الدٌن عزرائٌلاحمد خٌر   .64

 جٌد 297791 ذكر لحطان حسٌن دمحم علً حسٌن  .65

 جٌد 2975,9 ذكر عبدهللا مٌزر احمد سالم  .66

 جٌد 297929 انثى  ذكرى كامٌران علً صالح  .62



 (14من ) )5قائمة )
 

 جٌد 297965 ذكر دمحم اشرف زهٌر سعٌد  .67

 جٌد 297040 ذكر فنوش احمد حسن علً  .62

 جٌد 207260 ذكر علًمحمود عبد الصمد خلٌف   .21

 جٌد 207257 انثى خلٌل عسل فكري اسماعٌل  .20

 جٌد 2072,6 انثى زٌنب سفر حسن حسٌن  .29

 جٌد 207270 انثى اٌه صالح خلف صالح  .,2

 جٌد 207646 ذكر دمحم علً حٌدر احمد  .24

 جٌد 207612 انثى سارة صالح الدٌن حسٌن محً  .25

 جٌد 207557 ذكر عبد هللا ٌمان معن سالم  .26

 جٌد 207469 ذكر طربمدمحم سعود حمود   .22

 جٌد 207,24 انثى ضحى فاروق صالح خلٌل  .27

 جٌد ,207,9 ذكر عبد الرحمن عطٌة عوده فرٌش  .22

 جٌد ,20712 انثى صفا انس عصمان مصطفى  .71

 جٌد 217222 انثى علً سحر سامً حسٌن  .70

 جٌد 217667 انثى نور عمر اكرم ٌونس  .79

 جٌد 217416 ذكر  عبد هللا مدب  مخلفدمحم  .,7

 جٌد 217,47 ذكر ٌونس مصطفى ٌاسٌن طه  .74

 جٌد 217964 انثى نارٌن اسماعٌل سٌتو دمحم صالح  .75



 (14من ) )6قائمة )
 

 جٌد 217957 ذكر ٌونس مصطفى فٌاض حبٌب  .76

 جٌد 217015 انثى كنار محسن عز الدٌن جانكٌر  .72

 جٌد 217124 ذكر دمحم جمال حمد حسٌن  .77

 جٌد 217149 انثى زهراء ماهر جاسم حسن  .72

 متوسط 627226 ذكر ابراهٌم حسن حازم احمد خلٌل  .21

 متوسط 627776 ذكر حسن مجٌد ناٌف سفانه  .20

 متوسط 627709 ذكر عبو حسٌن عباس حسٌن  .29

 متوسط 627665 انثى عصفور ضحى عبد الرزاق خلف  .,2

 متوسط ,,6275 ذكر لدو سعد عبد المادر محمود  .24

 متوسط 627500 انثى محمود اٌثار هشام عٌدان  .25

 متوسط 627,70 ذكر عرابً حسن علً مبرد  .26

 متوسط 627922 ذكر فتحً اٌمن عبد الوهاب حسٌن  .22

 متوسط 627944 ذكر احمد عمر حسن حسٌن  .27

 متوسط ,62717 ذكر بشار حمٌد حسن حمه  .22

 متوسط 627125 ذكر عماد سامً علً دمحم  .011

 متوسط ,67777 ذكر دمحم عامر فٌصل طرفه  .010

 متوسط 677759 ذكر سلٌمان انمار هانً لاسم  .019

 متوسط 677700 انثى اٌمان جاسم صادق صادق  .,01

 متوسط 677652 ذكر ٌوسف دمحم جالل حسن  .014



 (14من ) )7قائمة )
 

 متوسط 677577 ذكر توما بوسا صهٌب نوئٌل ٌوسف  .015

 متوسط 677555 ذكر نجاح ماجد عبد هللا شطنان  .016

 متوسط ,67747 ذكر مروان ناصر ٌوسف حمو  .012

 متوسط 677442 ذكر سرهٌد نشوان هارون رشٌد  .017

 متوسط 677,91 ذكر محمود سٌف سعد ابراهٌم  .012

 متوسط ,67790 ذكر منصور حذٌفة فالح طه  .001

 متوسط 677062 ذكر خدر حنٌن بركات فرمان  .000

 متوسط 677090 ذكر ٌوسف سفٌان سعد شرٌف  .009

 متوسط 677010 ذكر صالح مٌثم عبد الكرٌم حمد  .,00

 متوسط ,67716 ذكر احمد شمو شامل خدٌده  .004

 متوسط ,62720 انثى دمحم  منى صباح موسى  .005

 متوسط 627794 انثى امنه ولٌد عبد الكرٌم مجٌد  .006

 متوسط 627202 ذكر خلف الحدٌد دٌار عبد الكرٌم لاسم  .002

 متوسط 627672 ذكر علً ناٌف بحري دٌوالً  .007

 متوسط ,62754 ذكر دمحم عدنان دانً خلف  .002

 متوسط 627422 ذكر حصٌنً  عبد المحسن حماد عباس  .091

 متوسط 627420 انثى دٌنا لٌس كوركٌس منصور  .090

 متوسط 627245 ذكر دمحم شوكت سعٌد حسن  .099



 (14من ) )8قائمة )
 

 متوسط 627456 انثى سعاد علً رشو بسو  .,09

 متوسط 627,65 انثى لٌلى ٌونس حسن سلٌمان  .094

 متوسط 627,52 ذكر عصفور اوس عبد الرزاق خلف  .095

 متوسط 627,19 ذكر احمد فاضل غضبان عثمان  .096

 متوسط 627946 ذكر ابراهٌم صالح علًحاتم   .092

 متوسط 6279,6 انثى علً راكان فٌصل اٌه  .097

 متوسط 6279,6 انثى نور دمحم عبد الجلٌل عبد المادر  .092

 متوسط 627062 ذكر نجٌب سٌف نجٌب ٌونس  .0,1

 متوسط ,62700 ذكر رضا نبٌل فرج بطً   .0,0

 متوسط 627164 انثى سوالف ناٌف بحري دٌوالً  .0,9

 متوسط 667291 ذكر حسن مراد حجًلائد محمود   .,,0

 متوسط 667779 ذكر صالح هذال طالل علً  .0,4

 متوسط 667754 انثى مروة خالد ابراهٌم ٌاسٌن  .0,5

 متوسط 667797 ذكر شرابً متعب علً جلوب  .0,6

 متوسط 667277 ذكر احمد خلف حروش حسٌن  .0,2

 متوسط 667650 ذكر دمحم دمحم خلف رمضان  .0,7

 متوسط 667544 انثى شٌماء جالل رشٌد رمو  .0,2

 متوسط 667595 ذكر علً دمحم محمود مجٌد  .041



 (14من ) )9قائمة )
 

 متوسط 667959 ذكر ضاحً ماجد علً ردن  .040

 متوسط 667126 ذكر مبارن اسماعٌل سعدو فرهو  .049

 متوسط 667146 ذكر ٌونس نظٌر بشٌر احمد  .,04

 متوسط 667194 ذكر سداد عبد هللا فتحً احمد  .044

 متوسط 667104 ذكر احمد صباح حسن ابراهٌم  .045

 متوسط 657295 انثى روتو فرح خٌري حجً  .046

 متوسط ,65772 ذكر دمحم جاسم ظاهر فعٌل  .042

 متوسط 657752 ذكر احمد عمر عبد الحكٌم شاكر  .047

 متوسط 657254 ذكر فٌصل فارس دمحم طه  .042

 متوسط 657622 ذكر اوس شهاب دمحم ذٌاب  .051

 متوسط 657602 ذكر مصطفى عماد صالح امٌن  .050

 متوسط 657527 ذكر دمحم خلف نجم دمحم  .059

 متوسط 657567 ذكر احمد ابراهٌم دمحم ابراهٌم  .,05

 متوسط 657440 ذكر اجممداد دحام رشاد عج  .054

 متوسط 6574,4 ذكر عبد الملن مروان عبد المنعم عزٌز  .055

 متوسط 657,52 انثى احمد زهراء دمحم سالم  .056

 متوسط 657972 ذكر زٌاد اكرم عبد هللا جانو  .052

 متوسط 657900 ذكر جانكٌررضوان رمضان حسن   .057



 (14من ) )11قائمة )
 

 متوسط 657025 ذكر احمد عصام حسن رومً  .052

 متوسط 647229 ذكر شمعون المس حنا صبٌح داجل صبٌح  .061

 متوسط 647220 انثى بٌرٌفان مصطفى صالح علً  .060

 متوسط ,64725 انثى شٌالن كمال ٌعموب مصطفى  .069

 متوسط 647241 ذكر عبد المادر فواز فرحان خلف  .,06

 متوسط 647769 ذكر منٌس مفلحعزام حمود   .064

 متوسط 647760 ذكر احمد اسعد شولً دمحم صالح  .065

 متوسط 647206 ذكر مجٌد احمد مسعود جعباز  .066

 متوسط 647425 ذكر عباس دمحم حازم علً  .062

 متوسط 647,27 ذكر عثمان عمر علً حسن  .067

 متوسط 647,66 انثى صالح عبد الكرٌم اسعد همسر  .062

 متوسط 647955 ذكر مجبل ثائر نهٌر ساٌر  .021

 متوسط ,64701 ذكر مصطفى فهد صالح خلٌل  .020

 متوسط 647019 ذكر مصطفى وعد هللا عزٌز حساوي  .029

 متوسط 647176 ذكر ٌوسف حمزة دمحم فتحً  .,02

 متوسط 6,7721 ذكر زكرٌا بسام محمود دمحم  .024

 متوسط 6,7795 ذكر لاسم عباس ابراهٌم دمحم طاهر  .025

 متوسط 6,7794 ذكر عمر فاروق مجٌد مصطفى  .026



 (14من ) )11قائمة )
 

 متوسط 6,7227 انثى سارة سالم عبد ضاحً  .022

 متوسط 6,7261 ذكر محسن فواز مطلن فٌصل  .027

 متوسط 6,7219 ذكر احمد تركً دمحم خلف  .022

 متوسط 6,7625 ذكر خورشٌد عامر عدنان رمضان  .071

 متوسط 6,7600 ذكر حمٌد ولٌد خالد ادرٌس  .070

 متوسط 6,75,5 ذكر سلٌم حسٌن نوري سعٌد  .079

 متوسط 6,7422 ذكر فارس ادرٌس اسود فنر  .,07

 متوسط 6,7442 ذكر جاجان لٌاس فارس خلفا  .074

 متوسط 6,7492 ذكر دمحم احمد دمحم جاسم  .075

 متوسط 6,7,21 ذكر اومٌد زبٌر كرٌت حسن  .076

 متوسط 6,7,05 ذكر صفوان حسن شٌخو حسن  .072

 متوسط 6,7024 ذكر مرتضى فاضل كاظم عبد  .077

 متوسط 6,7017 ذكر احمد اسالم عامر مجٌد  .072

 متوسط 6,7162 انثى عباس حسن هبة عبد العزٌز الٌاس  .021

 متوسط 6977,9 انثى روٌدة مجاهد حبش بٌرم  .020

 متوسط 697294 ذكر دمحم نجٌب شاكر محمود سلطان  .029

 متوسط 697642 ذكر مزاحم نواف ابراهٌم علً  .,02

 متوسط 697527 انثى ماجدة رمضان حمٌد نعمان  .024



 (14من ) )12قائمة )
 

 متوسط 697524 ذكر دمحم موسى حمود رحٌل  .025

 متوسط 697594 ذكر عناد فٌصل فالح اسود  .026

 متوسط 697475 ذكر ابراهٌم علً فرج لادر  .022

 متوسط 697446 ذكر مجذاب باسم علً جراد  .027

 متوسط 4,,697 ذكر حلوس احمد فرحان عواد  .022

 متوسط 697,92 ذكر عبد الحمٌد محسن احمد عبدهللا  .911

 متوسط 697,19 ذكر ٌونس علً فارس عادل  .910

 متوسط 697922 ذكر ارلم احمد علً حمد  .919

 متوسط ,69712 ذكر محمود جمعة جاسم خلف  .,91

 متوسط 697194 ذكر ولٌد شاكر دمحم احمد  .914

 متوسط 607751 ذكر عباس حسٌن احمد لاسم  .915

 متوسط 6077,6 ذكر عوف عبد الرحمن برجس سلطان  .916

 متوسط 607290 ذكر احمد مصطفى مهدي صالح  .912

 متوسط 607629 ذكر احمد عباسدمحم غنً   .917

 متوسط 607629 ذكر طلب عبد العزٌز راكان مشعان  .912

 متوسط 607614 ذكر حٌتو عبد هللا اسماعٌل عبد هللا  .901

 متوسط 607502 ذكر عبد السالم دمحم اسماعٌل جواد  .900

 متوسط 607422 ذكر حسن لمعان سعٌد علً  .909



 (14من ) )13قائمة )
 

 متوسط 6074,7 ذكر دمحم علً عبد المنعم كاظم  .,90

 متوسط 6074,5 ذكر سالم عبد العزٌز دمحم خشمان  .904

 متوسط 607,52 ذكر سعود علً مٌس مشل  .905

 متوسط 607,94 ذكر احمد عبد الجبار ذنون اسماعٌل  .906

 متوسط 607974 ذكر محمود زٌد اٌثار سعد هللا  .902

 متوسط 6070,1 ذكر طالل ظاهر بشٌت دهٌمان  .907

 متوسط 607174 ذكر عبد السالم علً محمود عزو  .902

 متوسط 607121 ذكر عبد هللا احمد حمٌد سرحان  .991

 متوسط 617722 ذكر صالح دمحم عبد الحلٌم مولود  .990

 متوسط 617717 ذكر دمحم دحام افلٌح حسن  .999

 متوسط ,61762 ذكر ٌاسٌن احمد فائز صالح  .,99

 متوسط 617541 ذكر رائد خلٌفة فارس اسماعٌل  .994

 متوسط 617452 ذكر عز الدٌن دمحم نبٌل زهٌر  .995

 متوسط 617412 ذكر لادرانمار خضر احمد   .996

 متوسط 617922 ذكر محمود غسان محمود اٌوب  .992

 متوسط 617961 ذكر خلف كمال اسماعٌل علً  .997

 متوسط 6170,7 ذكر اٌاد خلف حسن احمد  .992

 ممبول 527226 ذكر دمحم عبد محل حثٌث  .9,1



 (14من ) )14قائمة )
 

 ممبول 527245 ذكر مالو حسٌن شاكر دمحم  .9,0

 ممبول 527559 انثى عامره علً خلف لاسم  .9,9

 ممبول 527,46 ذكر دمحم فاضل علً عباوي  .,,9

 ممبول 577522 ذكر جاسم دمحم اهرٌس حلبً  .9,4

 ممبول 577972 انثى علً اٌالف علً حامد  .9,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (14من ) )15قائمة )
 

 

 

 لدراسة الصباحٌةا

 فرع                    المانونالحموق        لسم  خرٌجو كلٌة                            

 (0ملحك -)الدور األول   9102/9191للعام الدراسً                                       

 مٌالدي  7/09/9191  فً  4169ش ط خ /بموجب االمر الجامعً المرلم        

 

 المعدل الجنس االسم الرباعً ت

 

 التمدٌر

 

 متوسط 627092 انثى زمن فرهاد دمحم اسماعٌل  .0

 متوسط 627217 ذكر ماجد مشرف وسمً دمحم  .9

 متوسط 667790 ذكر غدٌر مولود شالل فرحان  .,

 متوسط 657969 ذكر خضر صالح زاهر طاهر  .4

 متوسط 647146 اثنى نور جمال محمود كرٌم  .5

 ممبول 527922 ذكر غٌث بشٌر سبهان حمد  .6

 

 

 

 

 



 (14من ) )16قائمة )
 

                                                                     

 لدراسة الصباحٌةا

 فرع                    المانونالحموق        لسم  خرٌجو كلٌة                            

 (9ملحك -)الدور األول   9102/9191للعام الدراسً                                       

 مٌالدي 9190/,/7  فً  622ش ط خ بموجب االمر الجامعً المرلم 

 المعدل الجنس االسم الرباعً ت

 

 التمدٌر

 

 المالحظات

 الدور االول متوسط 667470 انثى اسراء ثامر حسن محمود  .0

 الدور االول متوسط 647202 ذكر ابراهٌم عدي طه صالح  .9

 الدور االول ممبول 527972 ذكر مجحم مطنً حواس كنعان  .,

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (14من ) )17قائمة )
 

 جامعة الموصل

 لدراسة الصباحٌةا

 فرع                    المانونالحموق        لسم  خرٌجو كلٌة                            

 (الثانً)الدور    9102/9191للعام الدراسً                                       

 هجرٌة 0449ربٌع الثانً  7الموافك  99/00/9191فً  992,ش ط خ / بموجب االمر الجامعً المرلم                      

 دور النجاح المعدل الجنس االسم الرباعً ت

 دور ثانً 277479 ذكر عٌسى محمود فاضل عبٌد  .0

 دور ثانً / موازي  617,05 ذكر ٌاسر عمار مظفر سعٌد  .9

 دور ثانً ,61712 ذكر احمد مازن حمٌد شالل  .,

 دور ثانً 567767 ذكر احمد محمود دمحم طاهر مٌفان  .4

 دور ثانً 567,04 ذكر دمحم نوري دمحم ظاهر   .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


