
 للدورٌن االول والثانً/ الدراسة المسائٌة / الحموق جامعة الموصل / خرٌجو كلٌة 

  0202/0202للعام الدراسً 

 تعلمنا هدفنا دورة
 22/2/0202فً  0212بموجب االمر الجامعً ش ط خ 

 

 

 تولٌع العمٌد تولٌع معاون العمٌد رئٌس اللجنة االمتحانٌة لجنة التدلٌك
 

 ختم الكلٌة تولٌع مسجل الكلٌة
 

 الدور المعدل االسم الرباعً واللمب ت

 الدور االول 12,216 دمحم نور عماد عبد هللا  .2

 الدور االول 11,102  عبد العيٌيسرى عبد الرحمن دمحم  .0

 الدور االول 18,215 دمحم حمديٌاد خلف   .3

 الدور االول 13,820 صالح لاسمدمحم نبٌل   .4

 الدور االول 13,501 علً فارس فاضل عباس  .5

 الدور االول 13,468 عباس عالء عبد الرحمن مصطو  .6

 الدور االول 13,232 محمود فائي رائد دمحم  .8

 االولالدور 10,142 فنش نشمً امٌن ابراهٌم  .1

 الدور االول 10,802 احمد دمحم لطفً مجٌد  .2

 الدور االول 10,611 مهدي الكرٌم احمدفضاء عبد   .22

 الدور االول 10,218 نجم عمر موفك حموشً  .22
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 الدور االول 12,212 علً علً سلٌمان خضر  .20

 الدور االول 12,222 خضٌر دمحم حايم خلف  .23

 الدور االول 12,814 عمار ٌاسر دمحم عامر  .24

 الدور االول 12,860 سلٌمان مهند وعد هللا ٌونس  .25

 الدور االول 12,855 حسن امٌندمحم جمعة   .26

 الدور االول 12,561 عطا هللا نٌيهران حامد سٌد حس  .28

 الدور االول 12,282 ابراهٌم سعود طالل صدٌك  .21

 الدور االول 12,431 حسن طارق حٌدر احمد  .22

 الدور االول 12,352 عامر معاوٌة عبد هللااحمد   .02

 الدور االول 82,853 دمحم فؤاد ولٌد احمد  .02

 الدور االول 82,405 احمد عيٌي مامو عيٌي  .00

 الدور االول 82,321 سلٌمان دواحمد منٌر دا  .03

 الدور االول 82,210 حسٌن مصطفى صبحً عبد هللا  .04
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 الدور االول 82,252 خلف سعد خلف خضٌر  .05

 الدور االول 81,223 شعالن صالح عسكر ٌوسف  .06

 الدور االول 81,135 حايم فاضل طهاحمد   .08

 االولالدور 81,330 احمد هللا عطٌة حسٌنوعد   .01

 الدور االول 81,266 احمد هٌثم دمحم جرجٌس  .02

 الدور االول 88,122 النعمو عبد اللطٌف وهب حسٌن  .32

 الدور االول 88,636 اٌمان غسان بشٌر محمود  .32

 الدور االول 88,632 هلل  سعدا فهد وثاب حسٌن  .30

 الدور االول 88,583 علً يهراء شولً حسٌن  .33

 الدور االول 88,544 مرعً عمر منهل ٌحٌى  .34

 الدور االول 88,412 عبود دمحم صفوان سبهان  .35

 الدور االول 88,486 سمران ابراهٌم خلٌل مسٌر  .36

 الدور االول 88,453 افنان جمال شرٌف دمحم  .38
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 الدور االول 88,386 حسن طارق عبد هللا علً  .31

 االولالدور  88,363 علً عبد المهٌمن عادل خٌرو  .32

 الدور االول 88,305 ابراهٌم دمحم موفك ذنون  .42

 الدور االول 88,020 حمد علً صافً علً  .42

 االولالدور 88,010 احمد عثمان حافظ شهاب  .40

 الدور االول 88,220 احمد وعد محمود دمحم  .43

 الدور االول 88,225 عدنان عباس حميةابراهٌم   .44

 الدور االول 88,258 عبدهللا عبد الرحمن يٌاد عبد الجبار  .45

 الدور االول 88,220 عبدهللا دمحم حسٌن منصور  .46

 الدور االول 88,226 يٌنل اسٌل حسٌن كاظم  .48

 الدور االول 86,150 عباس ماهر حافظ ذٌاب  .41

 الدور االول 86,134 سلٌمان احمد رٌاض علً  .42

 الدور االول 86,880 سٌن عكلة  ح علً فراس علً  .52
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 الدور االول 86,628 عبدالمجٌد عمر معن ذاكر  .52

 الدور االول 86,562 فخل عبد خلٌل شاكر  .50

 الدور االول 86,568 أسامة عبد المجٌد حسن خطاب  .53

 الدور االول 86,500 احمد مصطفى عدنان طه  .54

 الدور االول 86,520 عبدهللا احمد عبد المحسن عبد الواحد  .55

 الدور االول 86,424 جهاد حسن دمحم ٌونس  .56

 الدور االول 86,280 خلٌف محٌسنعلً شطً   .58

 الدور االول 86,250 دمحم عمر صالح محمود  .51

 الدور االول 86,221 علً عبد هللا حجاب جاسم  .52

 الدور االول 86,258 دمحم فائي طارق دبو  .62

 الدور االول 85,266 ٌوسف عالء ذنون اٌوب  .62

 االولالدور 85,265 علً عبد الخالك اسماعٌل ٌونس  .60

 االولالدور 85,182 شحاذة ٌونسموفك صالح   .63
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 الدور االول 85,826 احمد سحر اٌاد مصطفى  .64

 الدور االول 85,866 محمود حذٌفة غالب عبد  .65

 85,808 اسالم عبد الغنً دمحم عبد الحمٌد  .66
 الدورالثاني

 الدور االول 85,608 ٌونس ٌونس اسماعٌل خلٌل  .68

 الدور االول 85,562 عمر علً عمر صالح  .61

 الدور االول 85,542 جاسم درٌد عبد الستارسبأ   .62

 الدور االول 85,502 دمحم حٌدر محمود علً  .82

 الدور االول 85,462 دمحم عبد هللا دمحم ناصر  .82

 الدور االول 85,304 خلٌل مهٌمن بشار نجٌب  .80

 الدور االول 85,321 علً رواد دمحم حسٌن  .83

 الدور االول 85,328 دمحم ضحى عبد الستار محمود  .84

 الدور االول 85,022 أٌام عبد الكرٌم حامد جاسم  .85

 الدور االول 85,220 سٌف وعد صالح عبوش  .86
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 الدور االول 85,210 هندي منهل دمحم حمادي  .88

 الدور االول 85,252 احمد ٌعرب ابراهٌم احمد  .81

 الدور االول 85,208 رافع عبدالعيٌي دمحماحمد   .82

 الدور االول 84,223 عباس متعب خلف ذٌاب  .12

 الدور االول 84,126 بشٌر عبد الرحمن رافع خالد  .12

 الدور االول 84,123 عياوي صفوان دمحم عكاب  .10

 الدور االول 84,512 احمد عمر ادرٌس دمحم  .13

 الدور االول 84,531 احمد عمر عامر صالح  .14

 الدور االول 84,536 عبد الكرٌم عواد عبدهللااحمد   .15

 االولالدور  84,502 احمد علً ناظم ٌونس  .16

 االولالدور 84,402 بكر عثمان شاكر محمود  .18

 الدور االول 84,422 حسٌن حسن نعمة خلٌف  .11

 الدور االول 84,318 غيال عبد الرحمن وائل حمٌد  .12
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 الدور االول 84,362 بناي فتحً حسٌن علً  .22

 الدور االول 84,020 خضر خالد خضر دمحم  .22

 الدور االول 84,022 اٌمان محمود احمد عٌسى  .20

 84,248 حسٌب غثٌث حسناحمد   .23
 الدورالثاني

 الدور االول 84,243 عبدهللا دمحم حامد نجم  .24

 الدور االول 84,228 صالل مثنى عٌدان سعٌد  .25

 االولالدور 84,254 سهى ابراهٌم دمحم صالح  .26

 الدور االول 83,243 خطابشٌماء فٌصل خيعل   .28

 الدور االول 83,222 لاسم عباس رميي هاشم  .21

 الدور االول 83,222 اخالص فٌصل احمد دمحم  .22

 الدور االول 83,122 هاجر دمحم علً عيٌي  .222

 الدور االول 83,182 خضٌر محمود روٌد عبد الرياق  .222

 الدور االول 83,126 جاسم ضٌاء عبد المطلب علً  .220
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 الدور االول 83,846 احمد دمحم احمد سالم  .223

 االولالدور 83,824 دمحم يٌد جنوبً فهد  .224

 الدور االول 83,654 عبد امٌن يٌد عمار صالح  .225

 االولالدور 83,530 سلطان علً دمحم محسن  .226

 الدور االول 83,500 محمود شكر اٌاد شكر  .228

 االولالدور 83,421 عبد المادر منار بشار دمحم جاجان  .221

 الدور االول 83,485 حمود   خالد عباس خضر  .222

 االولالدور  83,461 عباس كرم شفٌك شمس الدٌن  .222

 الدور االول 83,403 محمود علً دمحم سلطان  .222

 الدور االول 83,312 احمد خلٌل مصطفى عبد هللا  .220

 الدوراالول 83,352 يكً اٌاد طارقاحمد   .223

 الدور االول 83,352 اٌمن شامل دمحم علً  .224

 الدور االول 83,302 سعٌدمصطفى ايهر اسماعٌل   .225
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 83,022 اسراء نبٌل جالل اٌوب  .226
 الدورالثاني

 الدور االول 83,254 احمد احمد شعالن عطوان  .228

 الدور االول 83,246 امٌن نصرت امٌن عبد هللا  .221

 الدور االول 80,256 عبطان ندوة حسٌن دمحم  .222

 الدور االول 80,220  دمحمرٌم شامل عبد هللا  .202

 الدور االول 80,854 صالح مهند لٌث عبد العيٌي  .202

 80,612 عبدالجبار فالح حسن سالم  .200
 الدورالثاني

 الدور االول 80,612 خلف محمود جاسم دمحم  .203

 الدور االول 80,662 هللا جاداحمد عبد هللا حمد   .204

 الدور االول 80,661 اشرف سعٌد احمد ثالج  .205

 80,622 كامل سولٌن نبٌل سالم  .206
 الدورالثاني

 الدور االول 80,555 اوس عبد المادر اسماعٌل رمضان  .208

 الدور االول 80,323 دمحم شعالن دمحم احمد  .201
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 الدور االول 80,332 ٌونس يٌد وعد ذنون  .202

 الدور االول 80,034 حسٌن هٌثم فائي دمحم  .232

 الدور االول 80,246 دمحم   حنان هشام عبد الوهاب  .232

 الدور االول 80,254 عثمان علً خالد صباح  .230

 الدور االول 80,234 احمد محسن احمد صالح  .233

 82,222 عبد هللا ثائر كمال حسٌن  .234
 الدورالثاني

 الدوراالول 82,221 امجد احسان عبد هللا علً  .235

 الدور االول 82,210 احمد سالم حسن هفل  .236

 الدور االول 82,264 سلطان سبهان عبد هللا عباس  .238

 الدور االول 82,232 احسان علً هادي محسن حسٌن  .231

 االول الدور 82,226 عمر نصر هللا دمحم صالح  .232

 الدور االول 82,225 دمحم لؤي دوري خلٌل  .242

 الدور االول 82,121 رغد ٌونس دمحم ٌونس  .242
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 الدور االول 82,181 صالح سٌف الدٌن نوفل سالم  .240

 الدور االول 82,820 دمحم سالم علً حسٌن  .243

 االولالدور 82,625 صالل يٌنب ناهض يٌدان  .244

 االولالدور 82,688 انس سمٌر ذنون محمود  .245

 الدور االول 82,654 علً شامل دمحم علً  .246

 الدور االول 82,652 راجح رباح محمود دمحم  .248

 الدور االول 82,604 كنوش دمحم خالد غباش  .241

 82,622 حٌدر مهدي دمحم مصطفى  .242
 الدورالثاني

 الدور االول 82,528 لٌث ٌونس دمحم علً  .252

 الدور االول 82,516 عبد هللا سامح دمحم عبد الفتاح  .252

 االولالدور 82,461 علً حسٌن دمحم مصطفى  .250

 الدور االول 82,453 ممدوح دمحم حجً شطً  .253

 الدور االول 82,450 اثٌر صالح حسٌن علً  .254
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 الدور االول 82,444 دمحم حسٌن حسن احمد  .255

 الدور االول 82,435 حسن دمحم حمٌد كاظم  .256

 الدور االول 82,020 اٌمن غانم دمحم ٌحٌى  .258

 الدوراالول 82,221 اسوددمحم صالح احمد   .251

 الدور االول 82,204 رونيا محسن حامد  .252

 الدور االول 82,241 صالح فئخالد احمد نا  .262

 الدور االول 82,232 اسراء جاسم دمحم علً  .262

 82,224 حامد دمحم خضراحمد   .260
 الدورالثاني

 82,223 عباس طه علً حسن  .263
 الدورالثاني

 االولالدور  82,228 احمد عائد دمحم عبيد  .264

 الدور االول 82,264 عبدهللا دمحم خالد محمود  .265

 الدور االول 82,241 دمحم االء ٌونس جاسم  .266

 الدور االول 82,111 احمد راكان صالح حجً  .268
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 تولٌع العمٌد تولٌع معاون العمٌد رئٌس اللجنة االمتحانٌة لجنة التدلٌك
 

 ختم الكلٌة تولٌع مسجل الكلٌة
 

 الدور االول 82,181 تٌسٌر دمحم عي الدٌن دمحم  .261

 82,185 حلو مصعب حامد علً  .262
 الدورالثاني

 الدور االول 82,162 خلٌفسعد فاضل عبد   .282

 الدور االول 82,108 احمد حسان نيار علً  .282

 الدور االول 82,816 امٌر غانم ابراهٌم دمحم  .280

 الدور االول 82,805 صفاء احمد علًاحمد   .283

 الدور االول 82,821 احمد حنان احمد صالح  .284

 82,824 ٌونس عبدالجبار دمحمطاهر  .285
 الدورالثاني

 الدور االول 82,622 فتحً فهد بسمان نواف  .286

 الدور االول 82,612 مجبل صالح   مٌير توفٌك  .288

 الدور االول 82,641 احمد ٌاسٌن جمٌل هادي  .281

 الدور االول 82,624 شٌت يٌد امٌر دهش  .282

 االولالدور 82,623 جاسم دمحم طه محٌمٌد  .212



 للدورٌن االول والثانً/ الدراسة المسائٌة / الحموق جامعة الموصل / خرٌجو كلٌة 

  0202/0202للعام الدراسً 

 تعلمنا هدفنا دورة
 22/2/0202فً  0212بموجب االمر الجامعً ش ط خ 

 

 

 تولٌع العمٌد تولٌع معاون العمٌد رئٌس اللجنة االمتحانٌة لجنة التدلٌك
 

 ختم الكلٌة تولٌع مسجل الكلٌة
 

 الدور االول 82,552 اسماعٌل فاطمة سبهان حسن  .212

 الدور االول 82,502 دمحم ٌونس ٌحٌى لاسم  .210

 الدور االول 82,401 ناٌف حامد مجٌدعلً   .213

 الدور االول 82,384 احمد علً رعد محمود  .214

 الدور االول 82,335 فتحً مسار دمحم محمود  .215

 82,023 مٌسر محمود عيٌياحمد   .216
 الدورالثاني

 االولالدور 82,086 عبدالمادر دمحم طالل حامد  .218

 الدور االول 82,086 عمار سعد الدٌن ماجد حامد  .211

 الدور االول 82,052 عيام ٌحٌى احمدعلً   .212

 االولالدور 82,045 بركات  باسم سسماعٌلدمحم  .222

 الدور االول 82,008 غانم دمحم علًاحمد رعد   .222

 الدوراالول 82,205 دمحم احمد سالم احمد  .220

 الدوراالول 82,224 دمحمابراهٌم  صابرابراهٌم   .223



 للدورٌن االول والثانً/ الدراسة المسائٌة / الحموق جامعة الموصل / خرٌجو كلٌة 

  0202/0202للعام الدراسً 

 تعلمنا هدفنا دورة
 22/2/0202فً  0212بموجب االمر الجامعً ش ط خ 

 

 

 تولٌع العمٌد تولٌع معاون العمٌد رئٌس اللجنة االمتحانٌة لجنة التدلٌك
 

 ختم الكلٌة تولٌع مسجل الكلٌة
 

 الدور االول 82,210 حسن فادٌة احمد راشد  .224

 الدور االول 82,242 ح احمدفٌصل صال مصطفى  .225

 الدور االول 82,242 ايالم سعد رشٌد سنجار  .226

 الدور االول 82,231 علً دمحم احمد حسٌن  .228

 الدور االول 82,234 احمد رعد وعدهللا ناٌف  .221

 الدور االول 62,222 فتحً بدر  مصطفى موفك   .222

 الدور االول 62,112 علً عبد هللا دمحم احمد  .022

 االولالدور 62,184 صباح شحاذة عبودعمر   .022

 الدور االول 62,138 ٌوسف عمر حاتم شاكر  .020

 الدور االول 62,854 حمودي عبد هللا هٌثم جاسم  .023

 الدور االول 62,846 سمو عبد المادر حايم حسٌن  .024

 الدور االول 62,826 عبدهللا عبد هللا عبد الكرٌم احمد  .025

 االولالدور  62,822 جبر هادي حسن ٌاسٌن  .026



 للدورٌن االول والثانً/ الدراسة المسائٌة / الحموق جامعة الموصل / خرٌجو كلٌة 

  0202/0202للعام الدراسً 

 تعلمنا هدفنا دورة
 22/2/0202فً  0212بموجب االمر الجامعً ش ط خ 

 

 

 تولٌع العمٌد تولٌع معاون العمٌد رئٌس اللجنة االمتحانٌة لجنة التدلٌك
 

 ختم الكلٌة تولٌع مسجل الكلٌة
 

 الدور االول 62,664 حسٌن رٌفشعلً عبدالمحسن   .028

 الدور االول 62,653 مهٌدي عبد الغنً خالد خلٌف  .021

 الدور االول 62,602 دحام عدي دحام روضان  .022

 الدور االول 62,522 عبدالفتاح دمحم منهل عبد المنعم  .022

 الدور االول 62,506 بالر ابراهٌم حسٌن لنبر  .022

 االولالدور 62,502 ٌوسف الحك عبد السالم احمد عبد  .020

 62,410 احمد دالل فارس محمود  .023
 الدورالثاني

 الدور االول 62,442 غٌث ٌونس دمحم علً  .024

 الثانًالدور 62,421 احمد دمحم علً هاشم  .025

 الدور االول 62,024 عبدالمحسن علً عبد المحسن اسعد  .026

 الدور االول 62,020 دمحم راكان عبٌد فهد  .028

 62,030 حسٌن عدنان علً هعبٌد  .021
 الدورالثاني

 االولالدور 62,023 ٌاسٌن امٌن احمد ادهام  .022



 للدورٌن االول والثانً/ الدراسة المسائٌة / الحموق جامعة الموصل / خرٌجو كلٌة 

  0202/0202للعام الدراسً 

 تعلمنا هدفنا دورة
 22/2/0202فً  0212بموجب االمر الجامعً ش ط خ 

 

 

 تولٌع العمٌد تولٌع معاون العمٌد رئٌس اللجنة االمتحانٌة لجنة التدلٌك
 

 ختم الكلٌة تولٌع مسجل الكلٌة
 

 االولالدور 62,022 علو حمٌد رافع حسن خلف  .002

 االولالدور 62,220 خلٌف  اركان دبٌس حمود  .002

 الدور االول 62,222 احمد علً حسن هياع  .000

 الدور االول 62,212 سراج الدٌن ٌاسٌن جمٌل  .003

 الدور االول 62,281 جاسم   عبدهللاعدنان نجم   .004

 االولالدور 62,262 دمحم عبد الكرٌم سلطان علً  .005

 الدور االول 62,254 دمحم محمود لٌس عناد  .006

 الدور االول 62,200 غبان جاسم دمحم سعٌد  .008

 الدور االول 62,202 اسماعٌل عبٌدة عامر عبد المنعم  .001

 الدور االول 62,220 عادل فرحان جاسم دمحم  .002

 62,226 مجٌد ذو الفمار دمحم سلطان  .032
 الدورالثاني

 الدور االول 61,210 احمد عفٌف علً دمحم  .032

 61,252 علً معن عباس حسن  .030
 الدورالثاني



 للدورٌن االول والثانً/ الدراسة المسائٌة / الحموق جامعة الموصل / خرٌجو كلٌة 

  0202/0202للعام الدراسً 

 تعلمنا هدفنا دورة
 22/2/0202فً  0212بموجب االمر الجامعً ش ط خ 

 

 

 تولٌع العمٌد تولٌع معاون العمٌد رئٌس اللجنة االمتحانٌة لجنة التدلٌك
 

 ختم الكلٌة تولٌع مسجل الكلٌة
 

 الدور االول 61,220 علًدمحم صالح خضر  .033

 الدور االول 61,122 جمعه دروٌش هجولٌان جمع  .034

 61,165 خضر ماجد سعود حمية  .035
 الدورالثاني

 الدور االول 61,145 عالءالدٌن مصطفى جانكٌر ضٌاءدمحم   .036

 61,108 ابراهٌم سبراهٌم اٌاد عبد الرحمن  .038
 الدورالثاني

 الثانًالدور 61,888 دمحم شكري عصمت حسن  .031

 61,856 فتاح دلدار سسماعٌل ٌاسٌن  .032
 الدورالثاني

 الدور االول 61,803 هاجد سالم سالم جمٌل  .042

 الدور االول 61,824 هالل طالل نهاد رحٌل  .042

 الدور االول 61,822 جٌهان يغلول احمد دمحم  .040

 الدور االول 61,680 وسام دمحم اسماعٌل طه  .043

 الدور االول 61,631 دمحم عبٌده عامر  ٌحٌى  .044

 الدور االول 61,606 الٌاس ابراهٌم ممداد ابراهٌم  .045



 للدورٌن االول والثانً/ الدراسة المسائٌة / الحموق جامعة الموصل / خرٌجو كلٌة 

  0202/0202للعام الدراسً 

 تعلمنا هدفنا دورة
 22/2/0202فً  0212بموجب االمر الجامعً ش ط خ 

 

 

 تولٌع العمٌد تولٌع معاون العمٌد رئٌس اللجنة االمتحانٌة لجنة التدلٌك
 

 ختم الكلٌة تولٌع مسجل الكلٌة
 

 الدور االول 61,621 فارس عمر امٌناحمد   .046

 الدور االول 61,584  خال حسٌن مهند صالح ظاهر  .048

 الدور االول 61,555 سلمان عبد المحسن سلٌمان ٌوسف  .041

 الدورالثاني 61,544 ابراهٌم يٌد علً حبش  .042

 61,522 دمحم احمد ولً خضر  .052
 الدورالثاني

 الدور االول 61,444 حسن سويان احمد ٌحٌى  .052

 الدور االول 61,430 دمحم خلف مشرفاحمد   .050

 الدور االول 61,420 هند دمحم علً سلطان  .053

 الدور االول 61,364 جراد مصطفى عطٌة خلف  .054

 الدور االول 61,344 دمحم بالل احمد فٌصل علً  .055

 الدور االول 61,334 عبدالعيٌي محسن فنٌطل صٌباط  .056

 61,321 جهاد علً خلٌل دمحم  .058
 الدورالثاني

 الدور االول 61,322 علًسعدي دمحم خلف   .051



 للدورٌن االول والثانً/ الدراسة المسائٌة / الحموق جامعة الموصل / خرٌجو كلٌة 

  0202/0202للعام الدراسً 

 تعلمنا هدفنا دورة
 22/2/0202فً  0212بموجب االمر الجامعً ش ط خ 

 

 

 تولٌع العمٌد تولٌع معاون العمٌد رئٌس اللجنة االمتحانٌة لجنة التدلٌك
 

 ختم الكلٌة تولٌع مسجل الكلٌة
 

 الدور االول 61,322 دمحم عامر طه حمودي  .052

 الدور االول 61,322 طه لؤي غانم صالح  .062

 الدور االول 61,018 أسماء لٌدار سالم داؤد  .062

 الدور االول 61,010 طه هشام هانً هاشم  .060

 الدور االول 61,060 جاسم عجٌل رٌاض غايي  .063

 الدور االول 61,056 محمود رنا معن عبد هللا  .064

 الدور االول 61,056 ناصر سعد طه احمد  .065

 الدور االول 61,056 رشٌد ٌوسف تحسٌن جهاد  .066

 الدور االول 61,052 دمحم جاسم   عمر طارق يكً  .068

 الدور االول 61,032 رحٌل مشتاق ٌحٌى حامد  .061

 الثانًالدور 61,242 محمود حايم احمد حسن  .062

 61,232 سعٌد علً يٌد ابراهٌم  .082
 الدورالثاني

 الدور االول 61,204 فرج دمحم حماد اصعكر  .082



 للدورٌن االول والثانً/ الدراسة المسائٌة / الحموق جامعة الموصل / خرٌجو كلٌة 

  0202/0202للعام الدراسً 

 تعلمنا هدفنا دورة
 22/2/0202فً  0212بموجب االمر الجامعً ش ط خ 

 

 

 تولٌع العمٌد تولٌع معاون العمٌد رئٌس اللجنة االمتحانٌة لجنة التدلٌك
 

 ختم الكلٌة تولٌع مسجل الكلٌة
 

 الدور االول 68,238 محً الدٌن منصور حسٌن عباس  .080

 الدور االول 68,220 حسٌن مهند عبد المحسن شرٌف  .083

 االولالدور 68,186 سرفاح خالد عبٌد سبراهٌم  .084

 الدورالثانً 68,184 دمحم شعالن دمحم جاسم  .085

 الدور االول 68,128 احمد دمحم هشام عبد الكرٌم  .086

 الدورالثانً 68,842 عيٌي طارق محمود سطام  .088

 االولالدور 68,803 ٌونس علً ابراهٌم حدٌد  .081

 الدور االول 68,632 داود عبد الرحمن رضوان عبد الرحمن  .082

 الثانًالدور 68,606 حمدي هدٌل غدٌر حسٌن  .012

 الدور االول 68,628 مصطفى دمحم سسماعٌل عبد  .012

 الدور االول 68,586 خلٌل عامر جبار ٌونس  .010

 الدور االول 68,552 علً ٌونس علً عمر  .013

 الدور االول 68,522 أنور ٌونس حامد ارحٌل  .014



 للدورٌن االول والثانً/ الدراسة المسائٌة / الحموق جامعة الموصل / خرٌجو كلٌة 

  0202/0202للعام الدراسً 

 تعلمنا هدفنا دورة
 22/2/0202فً  0212بموجب االمر الجامعً ش ط خ 

 

 

 تولٌع العمٌد تولٌع معاون العمٌد رئٌس اللجنة االمتحانٌة لجنة التدلٌك
 

 ختم الكلٌة تولٌع مسجل الكلٌة
 

 الدور االول 68,462 دمحم محمود عبٌد عٌسى  .015

 االولالدور 68,452 اسماعٌل مصطفى عصام دمحم طاهر  .016

 االولالدور 68,358 ماهر جاسم دمحم حمود  .018

 الدور االول 68,054 بشٌر فٌصل دباس محارب  .011

 االولالدور 68,041 العالًاحمد صالح دمحم عبد   .012

 الدورالثانً 68,032 عبو لٌث عباس حسٌن  .022

 االولالدور 68,215 مهدي صالح عبد مصطفى  .022

 الدور االول 68,282 سلٌمان خلف حسٌن خلف  .020

 االولالدور 68,246 الٌاس علً عبد المعٌن دمحم  .023

 الدور االول 68,224 فاضل مسٌر عباس اسماعٌل  .024

 الثانًالدور 66,241 ٌونس احمددمحم عبد السالم   .025

 االولالدور 66,248 محمود حكم دمحم شاكر  .026

 الدور االول 66,233 اشرف شرٌف دمحم خشمان  .028



 للدورٌن االول والثانً/ الدراسة المسائٌة / الحموق جامعة الموصل / خرٌجو كلٌة 

  0202/0202للعام الدراسً 

 تعلمنا هدفنا دورة
 22/2/0202فً  0212بموجب االمر الجامعً ش ط خ 

 

 

 تولٌع العمٌد تولٌع معاون العمٌد رئٌس اللجنة االمتحانٌة لجنة التدلٌك
 

 ختم الكلٌة تولٌع مسجل الكلٌة
 

 الدور االول 66,221 عبد ابراهٌم احمد ابراهٌم  .021

 الدورالثانً 66,186 عبد المادر علً نائل دمحم  .022

 االولالدور 66,168 الٌاس عمر عبد المعٌن دمحم  .322

 الدور االول 66,125 عيٌي عبدالرحمن احمد عبدالرحمن  .322

 الدور االول 66,812 ٌونس صهٌب علً دمحم  .320

 الدور االول 66,852 محمود يٌاد خلف خضر  .323

 االولالدور 66,665 كامٌران احمد حسٌن مصطفى  .324

 الدور االول 66,642 عبد الخالك اسماعٌل احمد  .325

 الدور االول 66,522 ٌوسف علً دمحم علً  .326

 الدور االول 66,464 مسٌر حماد عاٌد ثرثار  .328

 الدور االول 66,428 خلٌل سبراهٌم نجم عبدهللا  .321

 الدور االول 66,328 دمحم عبد الهادي فندي احمد  .322

 الدور االول 66,082 شرٌف حسام أنور مجٌد  .322



 للدورٌن االول والثانً/ الدراسة المسائٌة / الحموق جامعة الموصل / خرٌجو كلٌة 

  0202/0202للعام الدراسً 

 تعلمنا هدفنا دورة
 22/2/0202فً  0212بموجب االمر الجامعً ش ط خ 

 

 

 تولٌع العمٌد تولٌع معاون العمٌد رئٌس اللجنة االمتحانٌة لجنة التدلٌك
 

 ختم الكلٌة تولٌع مسجل الكلٌة
 

 الدورالثانً 66,044 دمحم فراس علً هالل  .322

 الدور االول 66,252 فتحً صالح معتصم عبد الغنً  .320

 الدور االول 66,220 صوفً ٌوسف شهاب حسن  .323

 االولالدور 66,252 حسٌن شرٌف عبد المحسن شرٌف  .324

 الدور االول 65,214 اٌاد خلٌل محمود ٌوسف  .325

 الدورالثانً 65,165 علً جمٌل احمد علً  .326

 الدور االول 65,140 عبد المادرٌحٌى نائل دمحم   .328

 الدورالثانً 65,102 غدٌر حسٌن حمدياحمد   .321

 الدورالثانً 65,841 دمحم فهد سبراهٌم لادر  .322

 الدورالثانً 65,662 حسن كمال فاضل راشد  .302

 الدورالثانً 65,606 احمد دمحم سرحان خلٌفة  .302

 الدور االول 65,512 دمحم طاهر مصطفى رافع سعٌد  .300

 الدورالثانً 65,504 مشحن عبد العيٌي دمحم شفن  .303



 للدورٌن االول والثانً/ الدراسة المسائٌة / الحموق جامعة الموصل / خرٌجو كلٌة 

  0202/0202للعام الدراسً 

 تعلمنا هدفنا دورة
 22/2/0202فً  0212بموجب االمر الجامعً ش ط خ 

 

 

 تولٌع العمٌد تولٌع معاون العمٌد رئٌس اللجنة االمتحانٌة لجنة التدلٌك
 

 ختم الكلٌة تولٌع مسجل الكلٌة
 

 دور االول 65,502 فرست شكري صابر  .304

 الدور االول 65,528 رضا دمحم غانم جعفر  .305

 الدورالثانً 65,462 مجٌد ابراهٌم حسٌن حسن  .306

 الدورالثانً 65,462 سبراهٌم فرمان عيٌي احمد  .308

 الدورالثانً 65,321 دمحم عبد الستار ذٌاب عيٌي  .301

 الدور االول 65,364 محمود دمحم صالح احمد  .302

 الدورالثانً 65,341 ربٌع الحسٌن عثمان حمودة  .332

 الدور االول 65,023 عبدهللا خالد حمية عثمان  .332

 الدور االول 65,021 وعد عدنان دمحم مصطفى  .330

 الدورالثانً 65,222 شرٌف محمود تاج الدٌن محمود  .333

 الدور االول 65,284 شبٌب عصام يٌدان ٌوسف  .334

 الثانًالدور 65,283 محمود حمد سلطان سرحان  .335

 االولالدور 65,234 حمٌدي صالح عران دمحم  .336



 للدورٌن االول والثانً/ الدراسة المسائٌة / الحموق جامعة الموصل / خرٌجو كلٌة 

  0202/0202للعام الدراسً 

 تعلمنا هدفنا دورة
 22/2/0202فً  0212بموجب االمر الجامعً ش ط خ 

 

 

 تولٌع العمٌد تولٌع معاون العمٌد رئٌس اللجنة االمتحانٌة لجنة التدلٌك
 

 ختم الكلٌة تولٌع مسجل الكلٌة
 

 االولالدور 65,208 فرج حسٌن وهاب احمد  .338

 الدورالثانً 65,222 حمود رضوان دمحم علً احمد  .331

 الدورالثانً 64,263 شبٌب سهٌل شبٌب فرحان  .332

 الدورالثانً 64,235 حسن صالح حمدي عمر  .342

 الدورالثانً 64,821 سعدون يٌد خالد عبد الستار  .342

 الثانًالدور 64,862 محمود  علًدمحم عبد الكرٌم   .340

 الدور االول 64,662 حسٌن حسٌن ٌاسٌن شرٌف  .343

 الدور االول 64,502 دمحم سٌف صالح حسٌن  .344

 الدورالثانً 63,620 دمحم عبد الرحٌم صدام عبد هللا  .345

 الدور االول 60,183 مندٌل فارس دمحم صالح  .346

 الدورالثانً 60,168 ٌونس حمادي سعد هللا خضر  .348

 الدور االول 60,320 سلطان اركان سعود سبراهٌم  .341

 الدورالثانً 60.225 احمد ٌاسٌن حسٌن عبو  .342



 للدورٌن االول والثانً/ الدراسة المسائٌة / الحموق جامعة الموصل / خرٌجو كلٌة 

  0202/0202للعام الدراسً 

 تعلمنا هدفنا دورة
 22/2/0202فً  0212بموجب االمر الجامعً ش ط خ 

 

 

 تولٌع العمٌد تولٌع معاون العمٌد رئٌس اللجنة االمتحانٌة لجنة التدلٌك
 

 ختم الكلٌة تولٌع مسجل الكلٌة
 

 الدورالثانً 60,221 غانم خلٌف مصطفى دمحم  .352

 الدور االول 62,352 دمحم محسن حماد خمٌس  .352

 الدور االول 52,123 اياد موفك عبد هللا عبدالرحمن  .350

 الدورالثانً 52,162 دمحم عبدهللا دمحم بالل  .353

 الدور االول 52,432 بٌوار عبد هللا بهاء الدٌن   .354

 الدور االول 52,315 عمار ذكري صالح نجٌب  .355

 الدور االول 52,032 رٌبر علً حسن ابراهٌم  .356

 دور االول 52,202 دلشاد امٌن عبدهللا  .358

 الدور االول 51,000 ارمند بشار ميمٌر علً  .351

 الدور االول 51,024 رضوان لممان دمحم طاهر  .352

 االولالدور 58,123 لممان امٌن دمحم سلٌم  .362

 الدور االول 58,623 اٌمن عبد الحمٌد حسن دمحم  .362

 الدور االول 56,810 شهاب احمد عٌون جردو  .360



 للدورٌن االول والثانً/ الدراسة المسائٌة / الحموق جامعة الموصل / خرٌجو كلٌة 

  0202/0202للعام الدراسً 

 تعلمنا هدفنا دورة
 22/2/0202فً  0212بموجب االمر الجامعً ش ط خ 

 

 

 تولٌع العمٌد تولٌع معاون العمٌد رئٌس اللجنة االمتحانٌة لجنة التدلٌك
 

 ختم الكلٌة تولٌع مسجل الكلٌة
 

 

 

 

  

 الدور االول 56,686 عباس خلف حسن سلٌمان  .363

 الدور االول 56,525 دمحم ابراهٌم علً عمر   .364

 الدور االول 55,248 اراي صدلً خالد عبد الرحمن   .365

 الدور االول 55,203 اومٌد بشٌر ادرٌس  .366

 الثانًالدور 55,181 سلٌمان لممان حاجً سلٌمان  .368


