
 جامعة الموصل                                                                                  دورة البناء والتنمٌة

 الدراسة المسائٌة                                                                                                      

 لسم                             فرع                                  الحموقخرٌجو كلٌة                                                                  

 (ولالدور األ)   8102/8102للعام الدراسً                                                                                           

 هجرٌة 0441شوال / 82الموافك      0/7/8102فً 0281بموجب االمر الجامعً المرلم ش ط خ                                                         

 التمدٌر المعدل الجنس االسم الرباعً ت

 امتٌاز 20.009 ذكر احمد اجٌاد ثامر ناٌف  .0

 جٌد 72.877 ذكر ٌونس خضر سلٌمان حسٌن  .8

 جٌد 77.72 انثى فاطمة محمود شاكر شكر  .7
 جٌد 79.94 ذكر بٌار عبد الرحمن عبد هللا عمر  .4
 جٌد 79.717 ذكر دمحم حمود رحٌلجاسم   .1

 جٌد 71.449 ذكر مصطفى ٌوسف الٌاس سدن  .9

 جٌد 74.717 ذكر دمحم رضا كاظم الٌاس  .7

 جٌد 74.824 انثى منال عبد الرحمن حاجً علً  .2

 جٌد 78.741 ذكر ٌونس جرجٌس سلٌمان هفال  .2

 جٌد 78.127 ذكر زفان حمٌد دمحم طاهر حمٌد  .01

 جٌد 70.212 ذكر فراس مشهل عبد الجبار حمدي  .00

 جٌد 70.112 ذكر عزٌز سعٌد حٌدر همحنوري   .08

 جيد 70.407 ذكر شفان احمد علً دمحم  .07

 جيد 71.272 انثى نجوان صالح عبد الكرٌم اسعد  .04

 ( نجوان صالح عبد الكرٌم اسعد ) 04( وتنتهً  ت  احمد اجٌاد ثامر ناٌف)  0لائمة تبدا ت                                                    

                                                                                                                            

 

 تولٌع العمٌد                                                                                                                                                                                                                    

 ( 4(  من     )  0 رلم المائمة )                                                                                                



 

 المالحظات التمدٌر المعدل الجنس االسم الرباعً ت

 االول جٌد 71.772 انثى رٌم حسٌن حجً علً  .01

 االول جٌد 71.172 ذكر زبٌر احمد شٌخو احمد  .09

 االول متوسط 92.24 ذكر آري دمحم صدٌك رشٌد  .07

 االول متوسط 92.277 ذكر الهادي حسن عبد هللا دمحمعبد   .02

 االول متوسط 92.707 انثى نور ضٌاء عبد الستار دمحم  .02

 االول متوسط 92.910 ذكر فرحان دحام غرٌبان شامخ  .81

 االول متوسط 92.720 ذكر حازم نجم عبد هللا سهٌل  .80

 االول متوسط 92.128 ذكر ٌمان غانم صدٌك لاسم  .88

 االول متوسط 97.220 ذكر بٌكس عبد الرحمن علً سلٌم  .87

 االول متوسط 97.748 ذكر نبٌل دمحم الٌاس عرب  .84

 االول متوسط 97.878 انثى نبأ خالد عزٌز مهدي  .81

 االول متوسط 91.847 ذكر ممتاز لاسم الٌاس دمحم  .89

 االول متوسط 91.800 ذكر عمر عبد الكرٌم دمحم نجٌب  .87

 االول متوسط 94.20 انثى حنان فخري سلطان علً  .82

 االول متوسط 94.220 ذكر عماد عبد هللا حسٌن علً  .82

 االول متوسط 94.172 ذكر طارق ٌاسٌن طٌب ٌاسٌن  .71

 االول متوسط 94.88 ذكر خٌري ٌوسف عبد هللا صالح  .70

 االول متوسط 94.122 ذكر علً ناٌف محسن الٌاس  .78

 االول متوسط 97.272 ذكر طارق زٌاد لادر جرجٌس  .77

 ( طارق زٌاد لادر جرجٌس ) 77( وتنتهً  ت   رٌم حسٌن حجً علً  ) 01لائمة تبدا ت                                                    

                                                                                                                            

 

 تولٌع العمٌد                                                                                                                                                                                                                    

 ( 4(  من     )  8ائمة ) رلم الم                                                                                               



 ( احمد عبد اللطٌف حسام عبد هللا) 18( وتنتهً  ت  آٌدن عبد الرحمن حاجً علً) 74لائمة تبدا ت                                                    

                                                                                                                            

 

 تولٌع العمٌد                                                                                                                                                                                                                    

 ( 4(  من     )  7 رلم المائمة )                                                                                                

 المالحظات الجنسٌة عنوان السكن التمدٌر المعدل الجنس االسم الرباعً ت

 االول   متوسط 98.208 ذكر آٌدن عبد الرحمن حاجً علً  .74

 االول   متوسط 98.717 ذكر جلنن محسن طاهر حجً  .71

 االول   متوسط 98.787 ذكر دمحم ناٌف سلٌمان حسن  .79

 االول   متوسط 98.992 ذكر جدعاناحمد صالح خلٌفة   .77

 االول   متوسط 98.887 ذكر سفٌان احمد إبراهٌم رمضان  .72

 االول   متوسط 90.207 ذكر بنكٌن ٌونس ٌوسف عثمان  .72

 االول   متوسط 90.720 ذكر صمٌم محمود احمد خضر  .41

 االول   متوسط 90.194 ذكر نمٌب اسماعٌل إبراهٌم ٌاسٌن  .40

 االول   متوسط 90.477 ذكر حٌدر دمحم نجم فٌصل  .48

 االول   متوسط 91.244 انثى افراح دمحم علً احمد  .47

 االول   متوسط 91.881 ذكر لاحمد جمعة حسٌن كند  .44

 االول   متوسط 91.040 ذكر نزار سلٌمان دمحم خمشان  .41

 االول   ممبول 12.297 ذكر عبد الرحمن ولٌد حامد سلٌمان  .49

 االول   ممبول 12.249 ذكر عبد هللا محمود شاكر نعمة هللا  .47

 االول   ممبول 12.2 ذكر الرحمن سعٌدعالء علً  خان عبد   .42

 االول   ممبول 12.212 ذكر برهان حمٌد حسٌن دمحم  .42

 االول   ممبول 12.722 ذكر طه ٌاسٌن حٌدر حسن  .11

 االول   ممبول 12.777 ذكر صالح ٌونس مرعً حسن  .10

 االول   ممبول 12.814 ذكر سام عبد هللاهاحمد عبد اللطٌف   .18

 المالحظات   التمدٌر المعدل الجنس االسم الرباعً ت



 ( احمد حامد دمحم ودةم) 78( وتنتهً  ت  سعد ادرٌس علً خلٌل)17لائمة تبدا ت                                                    

                                                                                                                            

 

 تولٌع العمٌد                                                                                                                                                                                                                    

 (4)  (  من   4 رلم المائمة )                                                                                                

 

 االول   ممبول 12.020 ذكر سعد ادرٌس علً خلٌل  .17

 االول   ممبول 12.07 ذكر دمحم فٌصل وطبان فٌصل  .14

 االول   ممبول 12.294 ذكر دمحم سعٌد رشٌد دمحم سعٌد احمد  .11

 االول   ممبول 12.217 ذكر صالحاحمد حسٌن علً   .19

 االول   ممبول 12.788 ذكر دمحم لاسم خدر حكو  .17

 االول   ممبول 12.847 ذكر احمد جمال عبد الرحمن مجرن  .12

 االول   ممبول 17.778 ذكر نوار ابراهٌم إسماعٌل عبد الرحمن  .12

 االول   ممبول 17.700 ذكر اٌمن غانم محمود خضر  .91

 االول   ممبول 17.197 ذكر سالم خلٌف علً حسٌن  .90

 االول   ممبول 17.777 ذكر عوام عبد سلٌمان احمد  .98

 االول   ممبول 17.021 ذكر عمر ٌونس رمضان زبٌر  .97

 االول   ممبول 19.297 ذكر عبدهللا عٌدان فرج حاج  .94

 االول   ممبول 19.79 ذكر عبد الرحمن ثابت وعد عبد الرحمن  .91

 االول   ممبول 19.092 ذكر شاراز اسماعٌل سلٌمان اسماعٌل  .99

 االول   ممبول 11.227 ذكر ثامر علً عبد ولً  .97

 االول   ممبول 11.970 ذكر دلشاد عبد الكرٌم حسٌن احمد  .92

 االول   ممبول 11.12 ذكر ف  احمد عمرئعدنان نا  .92

 االول   ممبول 11.402 ذكر عمر احمد إبراهٌم علً  .71

 االول   ممبول 11.094 ذكر إسماعٌل سٌكواحمد عبد هللا   .70

 االول   ممبول 17.922 انثى ة احمد حامد دمحمودم  .78



 

 جامعة الموصلالبناء والتنمٌة                                        دورة              

 المسائٌةلدراسة ا                                                                            

 فرع                             )المانون(لسم                                        (الحموق) خرٌجو كلٌة            

 (الدور الثانً)   8102/8102م الدراسً للعا                                                           

    هـ 0440صفر  8الموافك  0/01/8102 فً    8910ش ط خ  بموجب االمر الجامعً المرلم                                   

 المالحظات التمدٌر المعدل االسم الرباعً ت

 الثانً جٌد 785121 عمر اٌاد عمر ابراهٌم  .0

 الثانً جٌد 715494 فالح حسن خلف لاسم  .8

 الثانً متوسط 915447 ٌوسف سعد حازم علً  .7

 الثانً متوسط 945292 عبد الستار ابراهٌم علو عبو  .4

 الثانً متوسط 975211 علً دمحم عبد هللا حسٌن  .1

 الثانً متوسط 985992 خضر سجاد ابراهٌم خلٌل  .9

 الثانً متوسط 905880 حسٌن دمحم خلٌل خضر  .7

 الثانً متوسط 915274 زهراء ابو بكر كنعان بشٌر  .2

 الثانً متوسط 915701 كنعان اسماعٌل خالد عبد المادر  .2

 الثانً متوسط 915049 ضٌاء ٌونس حامد رحٌل  .01

 الثانً ممبول 125741 مختار حسٌن علً حسٌن  .00

 الثانً ممبول 125072 صفا جمٌل علً حاجً  .08

 الثانً ممبول 125784 حبش سوار حسن سعدو  .07

 الثانً ممبول 125944 حسن عبد هللا دمحم سعٌد خلف  .04

 الثانً ممبول 125400 حاجً ازاد نوري احمد  .01

 الثانً ممبول 125818 صالح احمد دمحمروزٌن نشوان   .09

 الثانً ممبول 125018 دمحم عبد السالم محمود سعٌد  .07

 الثانً ممبول 125117 عبد هللا خضر علً عباس  .02

 الثانً ممبول 175121 دمحم احمد حسن دمحم  .02



 المالحظات التمدٌر المعدل االسم الرباعً ت

 الثانً ممبول 175110 غزاالن محمود خلف جاسم  .81

 الثانً ممبول 195277 منور فارس طه احمد  .80

 الثانً ممبول 195782 دولت صالح دمحم توفٌك  .88

 الثانً ممبول 195124 حسٌن دمحم حسٌن علً  .87

 الثانً ممبول 195002 ابراهٌم دمحم نجم عبد الجبار  .84

 الثانً ممبول 195198 علً مصطفى رمضان مصطفى  .81

 الثانً ممبول 115742 فارس احمد خلف مران  .89

 الثانً ممبول 115777 عالء عامر عبد هللا عباس  .87

 الثانً ممبول 115941 دمحم اشرف عبد الستار ٌوسف  .82

 الثانً ممبول 115827 زٌدان سارة دمحم ممتاز  .82

 الثانً ممبول 115012 لًحسن صكر حسٌن ع  .71

 الثانً ممبول 145271 ٌوسفالفخري سلمان احمد   .70

 الثانً ممبول 145948  ر علًبرضا امٌن لم  .78

 الثانً ممبول 145117 دلٌر دمحم حاجً علً  .77

 1751سة االعدادٌة معدل الدراالثانً  ممبول 145119 فٌان كاظم سلٌمان مصطفى  .74

 الثانً ممبول 175190 محمود ابراهٌم محمود جهاد  .71

 الثانً ممبول 175172 دمحم نعمان عاٌد كادود  .79

 الثانً ممبول 175441 ماهر اسماعٌل محمود اسماعٌل  .77

 الثانً ممبول 175872 حسٌن علً حسٌن احمد  .72

 الثانً ممبول 175091 بش رمضانغازي عبد هللا ح  .72

 الثانً ممبول 185271 شعالن رشٌد زٌدان خلف  .41

 الثانً ممبول 185299 سٌف بدر الدٌن عطٌة عبد هللا  .40

 الثانً ممبول 185241 هادي فٌصل طلب دحام  .48

 الثانً ممبول 185279 احمى صالح رشٌد عمر  .47

 الثانً ممبول 185279 وسام شكر محمود احمد  .44

 الثانً ممبول 185794 لاسم برزان حسن سلٌمان  .41

 17582معدل الدراسة االعدادٌة الثانً  ممبول 185924 دمحم جمٌل صالح محً  .49

 الثانً ممبول 185919 حسٌن اٌفار دمحم صدٌك صالح  .47

 19517معدل الدراسة االعدادٌة الثانً  ممبول 185798 عدي شاهٌننوزاد امٌن س  .42



 المالحظات التمدٌر المعدل االسم الرباعً ت

 17521معدل الدراسة االعدادٌة الثانً  ممبول 105218 هٌهات نوري حسن موسى  .42

 الثانً ممبول 105077 احمد لممان كندور حسن  .11

 1157عدل  الدراسة االعدادٌة مالثانً  ممبول 115204 دمحم لٌصر صائب صالح  .10

 الثانً ممبول 115240 وطبان مطشر حامد احمد  .18
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


