
القسم:الكلیة:الطبالجامعة:الموصل
  رقم وتاریخ االمر الجامعي:١٢٢٤٠/٣٣/٩ في ٢٠١١/٧/٣الشھادة:بكالوریوسالدراسة:صباحي

   سنة التخرج(٢٠١٠-٢٠١١)
الدور الذي تخرج منھالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول85.549رؤى ماھر عزیزمحمود الجریسي1
االول85.173صفوان صالح فتحي علي الغرب2

3
احمد عبد المنعم احمد عبد العزیز 

االول84.625السبعاوي
االول84.195محمد ثامر جابر عبد اهللا محمد4
االول84.115ھبة عامر صابر یونس آل عزیز5
االول83.123عبد اهللا سعد عبد الفتاح  عبد اهللا6
االول82.278أسراء غازي عبد الھادي عزیز العراقي7
االول81.552محمد موفق یحیى عبد الرزاق شنشل8
االول80.132صھیب شاكر محمود عبد العیساوي9

االول79.848ربى محمد إبراھیم امین القرغولي10
االول79.379مروة مؤید سلیمان عبد اهللا البكر11

12
مصطفى حسن سلیمان معیوف  الجبوري

االول78.785
االول78.7مروة قاسم احمد داؤد الطائي13
االول78.646محمد علي طاھر عبد اهللا الحمداني14
االول77.937منار ھشام صابر یونس الغریري15

16
إستبرق إسماعیل سعدون  احمد الجبوري

االول77.785
االول76.819أیة موفق عطاش حسن الطائي17
االول76.8سارة رفاعي  ذنون إبراھیم الصوفي18

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


االول76.775رشا عبد الملك بدري محمد علي النوري19

20
عبد العزیز أمیر حسون عبد القادر الھجر

االول76.681
االول75.969نور صالح جاسم سعید العزاوي21
االول75.823نور فواز محمد قدو القدو22
االول75.75ھبة باسل یونس ذنون الخیاط23
االول75.433مصطفى شكیب محمد یحیى الجواھري24
االول75.2عفراء سعد عثمان حسن العثمان25
االول75.195نور موفق عطاش حسن الطائي26
االول75.122سرى إسماعیل إبراھیم حیدر الزبیدي27
االول74.508زید سعد محمود محمد الطائي28

29
أبي أزھر عبد اللطیف  عبد الرحمن 

االول74.487ألعبیدي
االول74.484سوسن نزار قاسم احمد الصفار30
االول73.609أسراء حمادي احمد صالح السبعاوي31

32
ھدى عبد المنعم إبراھیم عبد الفتاح الفرحة

االول73.597
االول73.548ھمام نزار مصطفى جواد النعیمي33
االول73.232رسل سمیر یونس طھ العسلي34
االول73.074نبراس نجیب قاقوس یوسف قاقوس35
االول73.02مروة عاصم عبد الرحمن علي قبع36
االول72.958نادیة سعد یحیى قاسم السقا37
االول72.889احمد شفاء الدین محمود سعید القزاز38
االول72.844عمر شكر محمود ناصر السبھاني39
االول72.832زھراء ضیاء قاسم حمو الخیاط40
االول72.593مروة حازم الزم خلیل عسكرو41
االول72.414بلسم جمیل كریم دخیل المولى42
االول72.389زكریا ربیع احمد طھ الطیار43
االول72.342نیران منذر فرج نعوم الساعور44
االول72.175مروة سالم محمود عبد اهللا الدباغ45
االول71.87حنان ذنون نایف خطاب الشریفي46
االول71.639كوثر ولید علي حسین العبیدي47
االول71.564إیمان سعید یوسف عبد اهللا احمد48
االول71.085انس مجید حمید حسین السامرائي49
االول70.631مصطفى مروان مھدي صالح العاني50
االول70.548زینة مظفر محمود حسین الیوسف51
االول70.517رؤى ضیاء مھدي فارس الخفاجي52
االول70.269سنان عماد قاسم حمودي الخشاب53
االول70.138انمار نبیل عبد اهللا عبد القادر خطاب54
االول70.065بریشان سعید عیسى داؤد الحسو55
االول69.838أنفال ممتاز احمد أمین المختار56
االول69.772نور درید ذنون یونس التعیمي57
االول69.769سجى رعد یحیى ذنون الحیالي58
االول69.726وسام عبد السالم یونس محمد الجبوري59
االول69.694مریم محمد طاھر رشید احمد السادان60
االول69.322محمد فائق لطیف صالح الزیدي61
االول69.206محمد موفق مرعي حسن الحمدوني62
االول69.154یسر سعد محمد سامي عبد اهللا العمري63
االول69.137أنفال صالح محمد ابراھیم الجبوري64
االول69.124یحیى عبد الرزاق محمد حمو خلیل65
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66
ھبة عبد الحلیم خلیل محمد طاھر ال عباس

االول69.045

67
سیماء ریاض عبد اللطیف عبد الرحمن 

االول68.957العبیدي
االول68.904أسامة بدیع حسان عثمان الراوي68
االول68.709الحان محمد رشید محمد النجار69
االول68.661سارة جمال كردي زعین ألعبیدي70
االول68.131میساء داؤد حسین احمید العكیدي71
االول67.915خطاب حافظ احمد سلمان72
االول67.721توفیق صالح حسین حمادة الجبوري73
االول67.669بیداء سعد اهللا سلوم ناصر الجبوري74
االول67.637مروة أنیس عبد العظیم صادق الرواس75
االول67.627عمر عطا اهللا مخلف تركي السلماني76
االول67.555ریم كریم إسماعیل حسون الحمداني77
االول67.514صفا اسعد عبد الوھاب سلطان الصفار78
االول67.127مصطفى عبد اهللا عبد الجبار عبد الرحیم79
االول66.869شیرین أمین ارزو عبد اهللا ألمزوري80
االول66.84النا عادل حاجي سلیمان االتروشي81
االول66.825أبي بشیر شكر محمود الحنون82
االول66.769دالل عزمي فاضل سلیمان العبدو83
االول66.753محمد مازن داؤدسلیمان النعیمي84
االول66.67نور إسماعیل بكتش سلیمان الطائي85
االول66.475ھوازن حازم ذنون علي الصمیدعي86
االول66.417علي ھالل جنداري جمعة الجمیلي87
االول66.389سارة محمود سعید حمودي الجلبي88
االول66.211وسام الیاس اسحق شعیا وردة89
االول66.14غاده عطا اهللا محمد موسى الجبوري90
االول66.119اشرف خمیس رجب عبد اهللا اللھیبي91
االول66.113أمنة نزار عبد الرزاق قاسم العبیدي92
االول66.038نور عبد الوھاب مھد ي ھندي البیرماني93
االول65.923مھا عامر زكي عبد السنجري94

95
نائلة خیر الدین سعیدعبد الرحمن العبیدي

االول65.703
االول65.562سفین نانوك علي رحمن الصوراني96
االول65.551رسل فارس محمد محمود اللیلة97
االول65.415فاتن یونس صالح حسین العبیدي98
االول64.997خالد حازم توما زرا99

االول64.879رغد ولید سعید سلو العنزي##
االول64.709نبیل إبراھیم خلیل مسیر العبیدي##
االول64.494صبا حسام الدین ھادي عبودي الراوي##
االول64.398براء حمدي نوري حمادي االلوسي##
االول64.272صفاء عدنان عبد الباقي  جمعة العاني##

##
نور حسام الدین محمد رفیق خلیل النعیمي

االول64.258
االول64.194مروة احمد سلیمان علي الجرجري##
االول64.151احمد بشیر عبد اهللا رشید الجبوري##
االول64.012مالك سالم قاسم یحیى العبیدي##
االول64.002نبیل یوسف صالح طالع الراوي##
االول63.953سارة قاسم حمود عبد الدوري##
االول63.932أسماء یونس إسماعیل حسن االومري##
االول63.848احمد قیس قاسم  جیت##
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االول63.802عبیر إبراھیم عطیة حسین الحمداني##
االول63.702احمد معن طھ مكي المصطفى##
االول63.345جاسم إبراھیم علي حسین الشرابي##

##
رؤى فواز حازم ذنون الحاج حمو االبراھیم

االول63.093
االول63.026إبراھیم حافظ إبراھیم خطاب المعاضیدي##
االول62.732أكرم محمود حسین  فارس الخزرجي##
االول62.492سالي بھنام حبیب انطون حداد##
االول61.841شھد محمود سالم جاسم  البدري##

##
ھبة نظام الدین عبد القادر مصطفى الحافظ

االول61.828
االول61.753احمد وائل حازم حمدون العبیدي##
االول61.672عمر رأفت خالد موسى الحمداني##
االول61.442مصطفى ماجد یحیى صالح الحدیدي##
االول61.433عبیر محمد صالح احمد كرموش العنزي##
االول60.733فرات محمود أحمد حمادي الخطابي##
االول60.6رند مؤید سعدي علي البدراني##
االول60.392محمد صالح نوري احمد الطائي##
االول60.355احمد عبد اهللا بشیر قولماني##
االول60.019علي لیث احمد حسن العثمان##
االول59.862عمر فارس حیدر حسن العجیلي##
االول59.274حذیفة أكرم إسماعیل عباس الحیالي##
االول58.562رنا ھاشم محمود محمد الزرقي##
االول58.455زید عدنان عباس حسن الھاشمي##
االول58.031عمر یوسف ذنون یونس العالف##
االول57.265عزیز بسام عزیز محمود الخیاط##
االول57.161مصعب علي أشكر عبد آل حسین##
االول56.617قیصر راغب محسن  احمد الراوي##
االول56.527احمد زكي عبید فیاض المحمدي##
االول56.359عمر محسن علي  احمد القیسي##
االول56.229خالد ولید إبراھیم عبد اهللا الحیالي##
االول54.596دالیا یاسر عبد الرحمن محمد الصالح##
االول52.563سیف سعد عزیز مدھاس الحسن##
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