
التأريخرقم االمرالمعدلالشهادة اسم الطالب الرباعيالقسم العلمي القسمالكليةالجامعةالتسلسل

78.64716921993/03/31ماجستيرعبد اهللا حسن عبود        الكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل1

81.41229231993/04/14ماجستيربشار عبد النافع حسينالكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل2

80.059126851990/10/25ماجستيررافد احمد خليلالكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل3

74.333128871990/11/03ماجستيرمحمود محمد يعقوبميكانيك تطبيقيقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل4

76.416127201990/10/27ماجستيرحسين محمدعلي ابراهيمميكانيك تطبيقيقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل5

74.277141991990/12/31ماجستيررائف جمال ناصحميكانيك تطبيقيقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل6

79.31480421991/12/25ماجستيرعبد الباري رؤوف سليمانالكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل7

84.254241991/04/09ماجستيرانمار عبد العزيز مجيد الطالبالري والبزلقسم هندسة الري والبزلالهندسةالموصل8

81.4164271991/04/09ماجستيرتيمور عبد المجيد اوجيالري والبزلقسم هندسة الري والبزلالهندسةالموصل9

76.70533921991/07/13ماجستيراحمد محمود حسينقدرة ومكائنقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل10

81.5294211991/04/09ماجستيرمصطفى صديق اسماعيلالكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل11

76.978991991/12/21ماجستيررافع محمود سليمانتربةقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل12

79.00178981991/12/21ماجستيرصادق خليل مسفرانشاءاتقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل13

83.84578951991/12/21ماجستيرضياء عبد الغني عليانشاءاتقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل14

79.25103301993/12/06ماجستيرعصام اسماعيل جاسمتكييف وتثليجقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل15

81.722107171991/12/15ماجستيرعبداهللا هاشم موسىتكييف وتثليجقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل16

76.91626411992/04/09ماجستيرمعن حازم شيتالري والبزلقسم هندسة الري والبزلالهندسةالموصل17

86.91613691992/02/23ماجستيرمحمد عز الدين محمد ذنونالري والبزلقسم هندسة الري والبزلالهندسةالموصل18

79.94156141992/07/20ماجستيرمحمد ناطق عبدالقادرقدرة ومكائنقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل19



77.88216821992/05/05ماجستيراالء محمد طاهر عليالكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل20

75.94340421989/05/23ماجستيرخلف ابراهيم محمودانشاءاتقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل21

73.3167281992/08/31ماجستيرناظم مصطفى عبداهللابيئةقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل22

755751992/01/25ماجستيرعزيزة مسيح ياسينبيئةقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل23

76.57127971992/04/18ماجستيرعمار صالح الدينانشاءاتقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل24

74.67116131992/03/02ماجستيرقيصر رسول جوادانشاءاتقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل25

77.34321401992/03/19ماجستيرنادر بهجت ناصر انشاءاتقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل26

73.61421011992/03/17ماجستيرمصطفى خضر قاسمانشاءاتقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل27

78.473531/11/1995ماجستيرطارق خالد عبد الرزاقميكانيك تطبيقيقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل28

79.54102941992/12/12ماجستيرفارس قاسم موسىميكانيك تطبيقيقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل29

76.11175811992/09/26ماجستيرحسن غانم حسنتبريد وتكييفقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل30

79.45671121992/09/14ماجستيراحمد محمود موسىميكانيك تطبيقيقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل31

83.0236651992/05/10ماجستيرمحمود اسامة جاسمتكييف وتثليجقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل32

75.3324931992/03/31ماجستيررجب محمد حسينانتاج ومعادنقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل33

72.6626161992/04/08ماجستيرقصي مارنينا رفوانتاج ومعادنقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل34

74.76523501993/03/29ماجستيراحمد محمد صالح عليالكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل35

83.41219271993/03/10ماجستيرعبد العليم عبد الفتاح رشيدالكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل36

74.76523001993/03/29ماجستيراحمد محمد صالح عليالكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل37

81.41229231993/04/14ماجستيربشار عبد النافع حسينالكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل38

78.52990021993/11/01ماجستيرابراهيم اسماعيل حمدقدرة ومكائنقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل39



94471993/11/13ماجستيرمازن هاشم عزيزالكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل40

83.52989731993/10/31ماجستيروسام فهمي ابراهيمالكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل41

78.059103551993/12/06ماجستيرطه احمد حسينقدرة ومكائنقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل42

82.235101621993/12/01ماجستيربشار صديق محمد عليالكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل43

73.941110161993/12/23ماجستيرمنهل بويا يوسفالكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل44

101431993/12/01ماجستيرمنير عطية النجارقدرة ومكائنقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل45

78.52990021993/11/10ماجستيرابراهيم اسماعيل محمدقدرة ومكائنقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل46

75.88245471993/06/22ماجستيرابراهيم عبدالسالم محمدالكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل47

77.97281301993/10/09ماجستيرقيثار عبد الوهاب ابراهيمانشاءاتقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل48

8081311993/10/09ماجستيرتوفيق قاسم محمدانشاءاتقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل49

76.26398311993/11/22ماجستيرعدنان عادل اسحقانشاءاتقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل50

79.89589741993/10/31ماجستيرعماد نوئيل نعومانشاءاتقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل51

78.361101461993/12/01ماجستيرعماد عبداالله عبدالرحمنتربةقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل52

78.361101461993/12/01ماجستيرعماد عبداالله عبدالرحمنتربةقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل53

78.3246961993/01/26ماجستيرمحسن محمود حمدونميكانيك تطبيقيقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل54

82.43222881993/03/28ماجستيرطارق خليل ابراهيمميكانيك تطبيقيقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل55

74.555102311993/12/06ماجستيرانور محمد مصطفىتكييف وتثليجقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل56

81.722107071993/12/15ماجستيرعبداهللا هاشم موسىتكييف وتثليجقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل57

78.83329221993/04/14ماجستيررائف سليمان محمدموارد مائيةقسم هندسة الري والبزلالهندسةالموصل58

83.529211993/04/14ماجستيرطالل احمد بشيرموارد مائيةقسم هندسة الري والبزلالهندسةالموصل59



76.117103691994/12/17ماجستيرمحمد حازم يونسالكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل60

85.676951995/01/05ماجستيررزآار عبد الغني عبداهللالكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل61

82.264961995/01/05ماجستيرمحمود احمد محمودالكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل62

72.2351191995/01/07ماجستيرعبد الستار حسن جاسمقدرة ومكائنقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل63

74.76410181995/02/13ماجستيرمحمد خضر جرجيسالكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل64

76.58885011995/12/05ماجستيرعامر محمد نوريالكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل65

73.29421531995/04/06ماجستيرشذى يوسف اسماعيلقدرة ومكائنقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل66

72.73521281995/04/05ماجستيرنزار يحيى جاسمالكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل67

79.61724151995/04/13ماجستيرفارس حسن طهالكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل68

81.17631431995/05/07ماجستيرفواز ياسين عبداهللالكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل69

70.05861601995/09/05ماجستيرعمار عبد الجواد عبد الحميدقدرة ومكائنقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل70

76.26487531995/12/14ماجستيرياسر هاشم نايفالكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل71

78.35287991995/12/17ماجستيرعلي عاصي عليالكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل72

8087981995/12/17ماجستيرناظم شيت رسول حسن قدرة ومكائنقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل73

76.88287971995/12/17ماجستيرصباح منصور عسكر محمد الجبورقدرة ومكائنقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل74

78.5974731995/01/22ماجستيرعلي عبداهللا حسنبيئةقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل75

79.256491995/01/28ماجستيرسهيل فاروق يحيىبيئةقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل76

73.66710071995/02/12ماجستيرليث عبد العليم محمود المنازبيئةقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل77

81.3887341995/01/31ماجستيرعبد السالم قاسم محمدتربةقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل78

84.76387211995/12/12ماجستيرقصي آمال الدين االحمدي بيئةقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل79



78.047351995/01/31ماجستيرطارق خالد عبد الرزاق ميكانيك تطبيقيقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل80

81.756811995/01/29ماجستيرسعد جاسم محمدموارد مائيةقسم هندسة الري والبزلالهندسةالموصل81

74.513171995/02/28ماجستيرسنان يونس حسين موارد مائيةقسم هندسة الري والبزلالهندسةالموصل82

70.41621461995/04/06ماجستيراحمد عامر سلطانموارد مائيةقسم هندسة الري والبزلالهندسةالموصل83

76.2544561995/06/27ماجستيرعالء مؤيد داؤدموارد مائيةقسم هندسة الري والبزلالهندسةالموصل84

78.52922701996/04/16ماجستيرسنان مهدي النجارالكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل85

72.76427121996/05/07ماجستيرحنان زآي حمديالكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل86

72.29480571996/12/10ماجستيرتوفيق خلف مطلوبقدرة ومكائنقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل87

90.58876891996/11/26ماجستيرابراهيم عبد الوهاب ابراهيمالكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل88

82.11780581996/12/10ماجستيرعمر مضر يوسفقدرة ومكائنقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل89

78.90980561996/12/10ماجستيرطه داؤد جاسمالكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل90

77.26482061996/12/14ماجستيرعماد عطية خلفالكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل91

81.27280281996/12/09ماجستيرنشوان محمود عبداهللالكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل92

86.94180291996/12/09ماجستيرزياد محمد شاآر الغنامالكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل93

78.82380991996/12/11ماجستيرربيع توفيق خليلقدرة ومكائنقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل94

71.41176861996/11/26ماجستيراحمد طاهر مجيدقدرة ومكائنقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل95

89.33366951996/10/21دآتوراهامين حمود عبوشاتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل96

82.50584441996/12/22ماجستيراحمد مامون فاضل ياسينالكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل97

91.13480371996/12/09دآتوراهباسل شكر محمودالكترونيك قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل98

82.17684431996/12/22ماجستيرغزوان موفق مرعيقدرة ومكائنقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل99



72.88827131996/05/07ماجستيرثامر حكمت حناانشاءاتقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل100

71.12527111996/05/07ماجستيرزآريا عبد الوهاب عبد القادرانشاءاتقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل101

81.77766971996/10/21دآتوراهاياد امجد اغوانانشاءاتقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل102

81.40280261996/12/09ماجستيرزياد طارق احمدبيئةقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل103

82.54180271996/12/09ماجستيرعمار ثامر حمدبيئةقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل104

70.58383751996/12/19ماجستيرعناد فتحي مصطفىانتاج ومعادنقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل105

77.13883761996/12/19ماجستيرمامون سهيل احمدانتاج ومعادنقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل106

82.0583581996/12/18دآتوراهعدنان محمد عبداهللا صفاويقوى حراريةقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل107

74411102271997/12/29ماجستيرثبات فخري يونس ثابتالكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل108

71.3961241997/01/07ماجستيرمحمد احمد سعيدبيئةقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل109

77.34798471997/12/15ماجستيررميح عبيد مصطفىانشاءاتقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل110

76.91698461997/12/15ماجستيرعثمان عبد الكريم ناصرتربةقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل111

2401997/04/13دآتوراهعلي حيدر سعدهندسة معماريةقسم الهندسة المعماريةالهندسةالموصل112

714151997/01/20ماجستيرزهاء يوسف سليمطاقةقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل113

79.94220021997/03/30ماجستيرفراس محمود يونسقوى حراريةقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل114

70.837321997/06/09دآتوراهشموئيل خوشابا ادم قوى حراريةقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل115

82.42896731997/12/10ماجستيرعبد الحق عبد القادر حامدميكانيك تطبيقيقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل116

74.257102251997/12/29ماجستيرمهند نزار محمدميكانيك تطبيقيقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل117

75.542102261997/12/29ماجستيرسامي ابراهيم حسن ميكانيك تطبيقيقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل118

74.3331191997/01/07ماجستيريونس نجيب سعيدموارد مائيةقسم هندسة الري والبزلالهندسةالموصل119



73.4161201997/01/07ماجستيرتحسين علي حسنموارد مائيةقسم هندسة الري والبزلالهندسةالموصل120

81.915041997/03/15دآتوراهيونس محمد حسنريقسم هندسة الري والبزلالهندسةالموصل121

71.16620061997/03/30ماجستيرفاتن محمود شهابموارد مائيةقسم هندسة الري والبزلالهندسةالموصل122

82.7525361997/12/21دآتوراهنوال محمد ججوريقسم هندسة الري والبزلالهندسةالموصل123

73.837051997/06/08دآتوراهعبد الصابر ابراهيم بكرموارد مائيةقسم هندسة الري والبزلالهندسةالموصل124

79.8231181998/01/05ماجستيرضياء محمد علي الزبيديالكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل125

85.8821201998/01/05ماجستيرسعد عبد الغفور محمد طاهرقدرة ومكائنقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل126

76.235611998/01/04ماجستيراحمد يحيى احمدقدرة ومكائنقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل127

84.7051211998/01/05ماجستيرعمر لؤي محمد امينالكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل128

85.7721191998/01/05ماجستيرعمر عبد الجبار محمودالكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل129

71.52915311998/03/11ماجستيرمحمود طه محمودقدرة ومكائنقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل130

80.588241998/01/02ماجستيرمحمد رامز محمودقدرة ومكائنقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل131

731131998/01/05ماجستيرمحمد يحيى سليمانقدرة ومكائنقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل132

85.3231171998/01/05ماجستيرخلدون مضريوسفالكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل133

78.67620431998/04/04ماجستيرعالء سالم جميلالكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل134

77.3320341998/04/04دآتوراهازهر سعيد عبد الفتاحقدرة ومكائنقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل135

85.64783011998/11/25ماجستيرسماح عبد الكريم مصطفىالكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل136

80.0893691999/12/31ماجستيرعدنان اسماعيل حسن الكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل137

78.72213971998/03/07ماجستيرصدام عطية محمدتكييف وتثليجقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل138

74.429391998/05/17ماجستيرمحمد نور ابراهيمميكانيك تطبيقيقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل139



72.647771999/01/04ماجستيرنهى عبد الباري عبدالجوادقدرة ومكائنقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل140

85.1764621999/12/23ماجستيرقتيبة ابراهيم علي صالحالكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل141

80.5821911999/01/09ماجستيرسنان خالد محمد شنشلالكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل142

85.2236621999/01/31دآتوراهمجاهد فهمي ابراهيم العزواتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل143

75.58834601999/05/20ماجستيرصامد احمد محمدقدرة ومكائنقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل144

75.17616931999/03/09ماجستيرارشد اآرم محمودقدرة ومكائنقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل145

76.82353341999/08/01ماجستيرايمن اسحق عبوشالكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل146

80.041811999/01/04ماجستيراحالم زآي امينبيئةقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل147

81.5831171999/01/05ماجستيرصهيب يحيى قاسمانشاءاتقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل148

81.58320871999/03/23ماجستيرميادة حازم محمد عليبيئةقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل149

73.56929791999/05/04ماجستيرمصعب عبد الجبار عبد الباقيبيئةقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل150

79.65229771999/05/04ماجستيرمحمد نجيب عبد الموجودبيئةقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل151

80.63680951999/10/31ماجستيرشذى يعقوب عبداهللاهندسة معماريةقسم الهندسة المعماريةالهندسةالموصل152

7816941999/03/09ماجستيرمحمد شعالن عبد فتحيانتاج ومعادنقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل153

7616771999/03/08ماجستيراسامة باسل محمودقوى حراريةقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل154

72.516091999/03/07ماجستيراحمد نافع راشدانتاج ومعادنقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل155

76.88524501999/04/12ماجستيرعبد الرحمن الياس جاسمقوى حراريةقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل156

74.0226591999/04/20ماجستيراحمد سعدون عبد العزيزانتاج ومعادنقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل157

76.28524491999/04/12ماجستيرنضال يعقوب حسن عبداهللاقوى حراريةقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل158

73.25749571999/07/19ماجستيرمرتضى فاضل محسنقوى حراريةقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل159



75.0758651999/02/07ماجستيربلقاسم محمود عدوانقوى حراريةقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل160

87.58375451999/10/13ماجستيرخالد ياسين طه علي موارد مائيةقسم هندسة الري والبزلالهندسةالموصل161

82.91678401999/10/24ماجستيرانس محمود محمد رشيدموارد مائيةقسم هندسة الري والبزلالهندسةالموصل162

78.58394491999/11/15ماجستيرعبد الواحد علي قاسمموارد مائيةقسم هندسة الري والبزلالهندسةالموصل163

80.83395011999/11/17ماجستيرعالء آمال رؤوفري وبزلقسم هندسة الري والبزلالهندسةالموصل164

82.2596001999/11/20ماجستيرميزر غانم العزاويري وبزلقسم هندسة الري والبزلالهندسةالموصل165

71.3594591999/11/16دآتوراهانمار عبد العزيز مجيد الطالبري وبزلقسم هندسة الري والبزلالهندسةالموصل166

81.2358052000/01/30ماجستيرياسر محمد يونس امينقدرة ومكائنقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل167

83.477732000/01/30ماجستيراحمد نصر بهجت السماكقدرة ومكائنقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل168

86.3848112000/01/30ماجستيرمحمد احمد شاآر البيجوانيالكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل169

80.1478102000/01/30ماجستيرعزام عدنان محمد ال قبعالكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل170

84.6478072000/01/30ماجستيرمعن احمد شحاذةالكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل171

75.84716112000/02/27ماجستيرعلي ناظم حموديقدرة ومكائنقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل172

78.23524412000/04/03ماجستيرمحمد يونس ذنونالكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل173

71.17615952000/02/27ماجستيرفراس شوآت حامدالكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل174

85.626262000/04/10دآتوراهخالد خليل محمدالكترونيك قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل175

86.11754092000/07/03ماجستيرماجد ضرار يونس غزالالكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل176

8073554052000/07/03ماجستيرصباح وعد نايف صالحالكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل177

71.0566292000/08/10ماجستيرزيد فائق توفيق الخطابالكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل178

78.5266302000/08/10ماجستيرسعد عناد محمد الجبوريالكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل179



90.1111252000/12/02دآتوراهعبدالستار محمد خضر عبد الرحمناتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل180

74.06942892000/05/30ماجستيرخالد محمود بايعقوبانشاءاتقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل181

79.23614042000/02/21ماجستيرعدي عسل صالح حميدانشاءاتقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل182

77.15225872000/04/09ماجستيرمحمد ناظم جاروتربةقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل183

75.48526272000/04/10ماجستيرايمن وليد نايف الدباغتربةقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل184

74.52713992000/02/20ماجستيرنادية صديق الصفارانشاءاتقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل185

74.22213952000/02/20ماجستيرسلوى مبارك عبداهللانشاءاتقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل186

74.938042000/01/30ماجستيراحمد هادي سعيدانشاءاتقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل187

72.6528062000/01/28ماجستيرسفيان يونس احمد جرجيس آشمولهانشاءاتقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل188

84.0832192000/01/11ماجستيروليد محمد شيت صدام العبد ربهبيئةقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل189

76.36197092000/10/23الماجستيرعبد الناصر يونس علي الشلهونيتربةقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل190

81.72727032000/04/12ماجستيرعدي علي صالح الجبوريهندسة معماريةقسم الهندسة المعماريةالهندسةالموصل191

78.151101212000/11/04الماجستيرمحمد منهل عبد الغني آرجيةهندسة معماريةقسم الهندسة المعماريةالهندسةالموصل192

82.636100762000/11/20الماجستيرنعم بهنام منونةهندسة معماريةقسم الهندسة المعماريةالهندسةالموصل193

84.27292132000/10/10الماجستيرياسمين طارق احمد محمودهندسة معماريةقسم الهندسة المعماريةالهندسةالموصل194

80.7284342000/10/01الماجستيرنسمة معن محمد ثابتهندسة معماريةقسم الهندسة المعماريةالهندسةالموصل195

74.8846452000/06/10ماجستيرصفوان محمد جميل احمدتكييف وتثليجقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل196

78.8531152000/04/27دآتوراهفاتح غانم فتوحيقوى حراريةقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل197

78.61126282000/04/10ماجستيرمعن سعدالدين محمد صالحتكييف وتثليجقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل198

80.36130342000/04/25ماجستيرصائل صالح عمرميكانيك تطبيقيقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل199



81.38830362000/04/25ماجستيرعمر محمد عليتكييف وتثليجقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل200

84.52725272000/04/08ماجستيرعمر محمد حمدون الخزرجيتكييف وتثليجقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل201

77.6624932000/04/04ماجستيرميسر ادريس اسماعيلتكييف وتثليجقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل202

85.7055882000/01/24ماجستيربسمة محمد آمال يونس عبداهللاحاسباتقسم هندسة االحاسباتالهندسةالموصل203

83.5828122000/01/30ماجستيرفراس محمود مصطفى حسينحاسباتقسم هندسة االحاسباتالهندسةالموصل204

83.3583512000/09/28الماجستيرشفاء عبد الرحمن داؤد الياسينحاسباتقسم هندسة االحاسباتالهندسةالموصل205

83.81112000/01/04دآتوراهخالد محمود خدرموارد مائيةقسم هندسة الري والبزلالهندسةالموصل206

83.05605301999/12/23دآتوراهباسل خضر داؤد موارد مائيةقسم هندسة الري والبزلالهندسةالموصل207

80,758082000/01/30ماجستيرعبد الغني عبو حسن الصادقري وبزلقسم هندسة الري والبزلالهندسةالموصل208

76.52116342000/12/14ماجستيرعدنان عبدالوهاب اسماعيلريقسم هندسة الري والبزلالهندسةالموصل209

80.5110932000/11/30الماجستيرعماد عبد الجبار البابليموارد مائيةقسم هندسة الري والبزلالهندسةالموصل210

76.3394772000/10/17الماجستيرشذى حازم داؤد الزآرموارد مائيةقسم هندسة الري والبزلالهندسةالموصل211

249304/04/2000ماجستيرادريس اسماعيلتكييف وتثليجقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل212

71.76111852001/10/25ماجستيرعبد الكافي احمد علي قدرة ومكائنقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل213

88.96698892001/10/01دآتوراهحسين ابزار زينلقدرة ومكائنقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل214

72.7391672001/09/15ماجستيراحمد سلطان باللالكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل215

77.8589002001/09/08ماجستيرمضر احمد حموديالكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل216

78.73578292001/08/18ماجستيرمحمد خالد محمد رياضالكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل217

73.02954322001/06/17ماجستيراياد نافع بهنام الصباغالكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل218

77.824972001/01/16ماجستيريحيى رجب محمد مصطفىالكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل219



76.58840742001/05/10ماجستيرقصي عبد اللطيف داؤدالكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل220

78.534232001/04/21ماجستيرايناس اسامة طه عبدالباقيالكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل221

77.9430762001/04/09ماجستيرليث عبداهللا محمد ابراهيمالكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل222

78.7630772001/04/09ماجستيرجنيد عسل صالح حميدالكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل223

87.2320412001/03/01دآتوراهعبدالباري رؤوف سليمانالكترونيكقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل224

75.9714542001/02/11ماجستيرجعفر رمضان محمد خليلالكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل225

80.57002001/01/23ماجستيرربيع موفق حاجم الحياليالكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل226

76.765902001/01/20ماجستيرسنابل محسن محمد عليقدرة ومكائنقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل227

72.1474422001/01/15ماجستيرخالص اسعد محمدالكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل228

81.523135622001/12/23ماجستيرعبد الرؤوف اسماعيل الموسويانشاءاتقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل229

77.652135622001/12/23ماجستيرندوة سعدي حسن الحسينيانشاءاتقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل230

76.18135622001/12/23ماجستيربان امين ياسين شندالةانشاءاتقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل231

74.361135622001/12/23ماجستيرماجد علي ظاهر صالحانشاءاتقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل232

77.334962001/01/16ماجستيررعد جاسم محمد العباسيبيئةقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل233

74.95833672001/04/18ماجستيرربيع مؤيد نجم عبوانشاءاتقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل234

7433752001/04/18ماجستيرفراس مهند احمد محمدتربةقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل235

77.65233742001/04/18ماجستيرحارث ابراهيم علي الحديديتربةقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل236

76.866272001/01/21ماجستيرفاهي هاآوب وانيس الزريانبيئةقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل237

75.6386912001/01/22ماجستيراياد ثابت سعيد الغبشةانشاءاتقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل238

80.6116922001/01/22ماجستيرزياد خلف عواد المعماريانشاءاتقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل239



75.257012001/01/23ماجستيرقحطان عدنان علي النجار بيئةقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل240

72.8614472001/01/15ماجستيرجاسم علي عبداهللا الحمدونيانشاءاتقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل241

76.934432001/01/15ماجستيرقتيبة نزار قاسم الصفارتربةقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل242

79.36135622001/12/23ماجستيرخالد جمال الدين اسماعيل الطائيهندسة معماريةقسم الهندسة المعماريةالهندسةالموصل243

80.66124212001/11/22ماجستيربيداء حنا صفوهندسة معماريةقسم الهندسة المعماريةالهندسةالموصل244

79.828120522001/11/13ماجستيرحافظ عبد يحيى احمدهندسة معماريةقسم الهندسة المعماريةالهندسةالموصل245

80111852001/10/25ماجستيرعمر حازم احمد خروفةهندسة معماريةقسم الهندسة المعماريةالهندسةالموصل246

86.27271232001/07/30ماجستيرمقدام امين مجيد يحيىهندسة معماريةقسم الهندسة المعماريةالهندسةالموصل247

80.7272462001/01/09ماجستيرفرحان عواد جاسم الطائيهندسة معماريةقسم الهندسة المعماريةالهندسةالموصل248

72.970412001/07/29دآتوراهفارس عبد المجيدمحمد حسنقوى حراريةقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل249

82.870422001/07/29دآتوراهقاسم حسين موسى احمدقوى حراريةقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل250

84.960012001/07/03دآتوراهعباس سعيد حسين سليمانقوى حراريةقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل251

73.38832772001/04/15ماجستيربشار اسماعيل جاسم سليمانانتاج ومعادنقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل252

75.41629362001/04/05ماجستيرزياد شكيب عبدالباقي سلطان انتاج ومعادنقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل253

76.1119682001/02/27ماجستيرايمان زيدان علي يحيىانتاج ومعادنقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل254

74.08320402001/03/01ماجستيرعرفان اآرم جواد محمدقوى حراريةقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل255

76.28720442001/03/01ماجستيررامز ابراهيم سعيد ابراهيمقوى حراريةقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل256

74.63920432001/03/01ماجستيرزياد محمد مجيد محمدقوى حراريةقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل257

74.08320342001/03/01ماجستيررائد احمد علي عبداهللاقوى حراريةقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل258

74.8830122001/04/07ماجستيرمهند لقمان احمد مصطفى حاسباتقسم هندسة االحاسباتالهندسةالموصل259



79.22135622001/12/23ماجستيريسرى طه عبد الباقي موارد مائيةقسم هندسة الري والبزلالهندسةالموصل260

80.4135622001/12/23ماجستيرمهدي صالح ياسين يونسموارد مائيةقسم هندسة الري والبزلالهندسةالموصل261

70.5257322001/06/25ماجستيرصولة طه حامد الوتارريقسم هندسة الري والبزلالهندسةالموصل262

76.4721562001/01/07ماجستيرافتخار عبد الجواد عبد الحميد العانيريقسم هندسة الري والبزلالهندسةالموصل263

80.4135622001/12/23الماجستيرمهدي صالح ياسينري وبزل قسم هندسة الموارد المائيةالهندسةالموصل264

80.511412002/01/28الماجستيرحسن علي حميد دلف اللهيبي      قدرة ومكائن    قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل265

77.2115162002/02/06الماجستيرعامر حامد سعيد احمد الدباغالكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل266

84.8234222002/04/01الماجستير لقاء سالم يحيى خضرالكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل267

7235652002/04/04الماجستيرفراس أحمد مجيد مصطفى الدرزيقدرة ومكائنقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل268

76.9744812002/04/27الماجستيربيداء جاسم محمد العبيديالكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل269

77.7645572002/04/29الماجستيرمحمد عبيد مصطفى حجي العكيديقدرة ومكائنقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل270

76.75456929/4/20002الماجستيرعمر موفق محمود حسينقدرة ومكائنقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل271

84.23539802002/05/09الماجستيررائد مارزينا آرومي فتوحيالكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل272

75.67641132002/05/13الماجستيرالحان محمد مصطفى الدباغالكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل273

8295452002/09/02دآتوراهمحمد علي عبد اهللا محمد الراوي  قدرة ومكائنقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل274

87.83395512002/09/02دآتوراهلقمان سفر علي رشيد الدليميالكترونيك قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل275

75.94411852002/01/29الماجستيرفائزة ابراهيم محمد حسنبيئةقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل276

74.38811862002/01/29الماجستيرطارق ادريس سعيد محمد          انشاءاتقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل277

79.5412862002/01/31الماجستيرابراهيم محمود احمد الكيكيانشاءاتقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل278

76.319145962002/12/14الماجستيراياد بشير بهنام شاباانشاءاتقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل279



78.1510882002/01/27الماجستير انس فخري قاصد الحرباويميكانيك التربةقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل280

75.9934082002/03/31الماجستيرربيع خليل ذنون حيدرانالهندسة المعماريةقسم الهندسة المعماريةالهندسةالموصل281

79.1534442002/04/02الماجستيرغادة محمد يونس علي الجمعة الهندسة المعماريةقسم الهندسة المعماريةالهندسةالموصل282

80.69420042002/02/18الماجستيراحمد فتاح احمد مصطفى ميكانيك تطبيقيقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل283

75.13934232002/04/01الماجستيرخالد عبد الحسين جبير مواشتكييف وتثليجقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل284

78.11136852002/04/08الماجستيرعماد توما بني ميخاميكانيك تطبيقيقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل285

75.16735572002/04/04الماجستيرياسر حسن علي حسين اللهيبي  ميكانيك تطبيقيقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل286

78.02845932002/04/29الماجستيرسلوان ازهر احمد امين الصائغميكانيك تطبيقيقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل287

74.5567632002/07/04الماجستيرإيمان محمد علي سليمان البياتيتكييف وتثليجقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل288

76.167143492002/12/09الماجستيرمحمد نجيب عبد اهللا الراويانتاج ومعادنقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل289

79.944143502002/12/09الماجستيرعبيد مجيد علي عبد اهللا البجاريقوى حراريةقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل290

101062002/09/11ماجستيرغادة محمد طاهر قاسمحاسباتقسم هندسة الحاسباتالهندسةالموصل291

جزائري الجنسيةموارد مائيةقسم هندسة الري و البزلالهندسةالموصل292 / 83.667142762002/12/08ماجستيررضوان غرناط

80.2511262002/01/27الماجستيرسنان عدنان سليمان يوسف       ري وبزل قسم هندسة الموارد المائيةالهندسةالموصل293

74.94411132002/01/27الماجستيرايهم طه حسن الراي            ري و بزل قسم هندسة الموارد المائيةالهندسةالموصل294

84.43312342002/01/30دآتوراهعبد الوهاب محمد يونسري وبزلقسم هندسة الموارد المائيةالهندسةالموصل295

74.8949202002/05/19الماجستيرغادة يونس عبد اهللا موسى ألعبيديموارد مائيةقسم هندسة الموارد المائيةالهندسةالموصل296

جزائري الجنموارد مائيةقسم هندسة الموارد المائيةالهندسةالموصل297 / 83.47259102002/06/12الماجستيرعماري عبد الهادي

79.638143272002/12/09الماجستيرعلي عبد الجبار يوسف ابراهيم الجموارد مائيةقسم هندسة الموارد المائيةالهندسةالموصل298

81.388143482002/12/09الماجستيراحمد يونس محمد صديق الطائيموارد مائيةقسم هندسة الموارد المائيةالهندسةالموصل299



79.472152232002/12/31الماجستيراحمد ازهر ذنون يونس النعيميري و بزل قسم هندسة الموارد المائيةالهندسةالموصل300

75.888052003/01/23الماجستيربشار فيصل حامد داؤد العبيدي   الكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل301

78.8238622003/01/25الماجستيروارد صايل وارد سيف السحيمي  قدرة ومكائنقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل302

81.88215662003/02/19الماجستيرمحمد هاني عمر عبداهللالكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل303

89.652682003/09/18دآتوراهأحمد خورشيد محمد السليفاني     الكترونيك واتصاالتقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل304

76.7917962003/01/23الماجستيرصبا خالد بهنام متمرةبيئةقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل305

74.6118012003/01/23الماجستيرابتسام حازم حسن يوسف انشاءاتقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل306

79.7637972003/01/23الماجستيرنهى حميدي جاسم حسن الفارسانشاءاتقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل307

77.0978612003/01/25الماجستيرسفيان محمد سعيد عبد نايفبيئةقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل308

75.2637992003/01/23الماجستيربشار سالم بطرس النقارانشاءاتقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل309

75.7911842003/02/04الماجستيرسهير فوزي خالد اشبيربيئةقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل310

75.8815712003/02/19الماجستيرحسن محمد احمد حسنانشاءاتقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل311

80.01315682003/02/19الماجستيرحيدر اسماعيل جبار الطائيانشاءاتقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل312

75.5698002003/01/23الماجستيروعد محمد علي عباس بيئةقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل313

76.041156719/02/2003الماجستيرمحمد سالم شهاب أحمدبيئةقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل314

81.67252672003/09/18دآتوراههيثم ابراهيم احمد عيادانشاءاتقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل315

73.19474472003/12/07الماجستيرمحمد ياسين آامل الراويميكانيكك التربةقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل316

77.1840812003/07/24الماجستيرأشرف إبراهيم محمود الحفوظي الهندسة المعماريةقسم الهندسة المعماريةالهندسةالموصل317

77.05527122003/03/23الماجستيرعائشة شوآت حسن صالحانتاج ومعادنقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل318

83.16727112003/03/23الماجستيرفراس صالح يحيى صالح الخياطقوى حراريةقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل319



74.55527142003/03/23الماجستيرشامل هاشم محمد سليم الطالبقوى حراريةقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل320

74.2562582003/10/26الماجستيرمهند صاحب علي التميميقوى حراريةقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل321

83.58842962003/08/05الماجستيرسمر عمار ياسر القيشاويهندسة حاسباتقسم هندسة الحاسباتالهندسةالموصل322

80.3542972003/08/05الماجستيررزن عبد الجواد عبد الحميدهندسة حاسباتقسم هندسة الحاسباتالهندسةالموصل323

7758862572003/10/26الماجستيرشوقي عبد الرقيب سيف محمدهندسة حاسباتقسم هندسة الحاسباتالهندسةالموصل324

74.41174892003/12/08الماجستيرمناف عز الدين مصطفى الصباغهندسة حاسباتقسم هندسة الحاسباتالهندسةالموصل325

79.3118602003/01/25الماجستيرهدى هاشم بـدر صالح الحاج حسينري وبزل قسم هندسة الموارد المائيةالهندسةالموصل326

81.36142982003/08/05الماجستيرحميد عايد سليم حسوني المتيوتيموارد مائيةقسم هندسة الموارد المائيةالهندسةالموصل327

77.88146282002/10/11الماجستيرشفيقة سلطان عبد اهللا حسين الجبورري و بزل قسم هندسة الموارد المائيةالهندسةالموصل328

81.79336262004/05/31الماجستيرعمر حازم سالم عبد القادرالطائيالكترونيك واتصاالت    قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل329

79.70541302004/06/16الماجستيرصفوان عماد عبد الفتاح عبد العزيزالكترونيك واتصاالت    قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل330

73.45264492004/08/28الماجستيررغد غالب سعد اهللا السلطان       الكترونيك واتصاالت    قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل331

72.35274152004/09/22الماجستيرمها عبد الرحمن عبد المجيد آل فليحقدرة ومكائن قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل332

70.20879752004/10/05الماجستيرعمر إبراهيم أحمد حسن           الكترونيك واتصاالت    قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل333

72.05899882004/11/28الماجستيرندى غانم محمد علي الطائي       قدرة ومكائن    قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل334

74.23111442004/12/30الماجستيرسراء إسماعيل خليل ناصر الحمدانقدرة ومكائن    قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل335

74.2217642004/03/22الماجستيرزهير محمد صالح عثمان عليميكانيك تربةقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل336

79.69329072004/05/04الماجستيرعالء حسين جاسم محمد الرآابيميكانيك التربةقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل337

73.01729082004/05/04الماجستيرمحمد ظافر عبد النافع عبد الحكيم ميكانيك التربةقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل338

76.12530542004/05/08الماجستيربراء جبار محمود حسن الجماليانشاءاتقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل339



74.29130512004/05/08الماجستيرايمان خالد ابراهيم جلوانشاءاتقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل340

71.11134472004/05/20الماجستيرفائز ضياء شيت خطاب الدليميميكانيك التربةقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل341

74.54234482004/05/20الماجستيرحاتم طيب فتحي جمعة الطائيانشاءاتقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل342

73.98634492004/05/20الماجستيرباسل آورآيس ايشو آورآيستربةقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل343

71.8641642004/06/17الماجستيرعبد اهللا اسماعيل ابراهيم عطية الحبيئةقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل344

75.30569872004/09/12الماجستيرحسان عصام محمود صالح الدينانشاءاتقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل345

72.11175092004/09/25الماجستيرخميس نايف عبد الحليم محمودانشاءاتقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل346

78.08379792004/10/05الماجستيرعطا اهللا عباس محمد احمدانشاءاتقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل347

74.27782042004/10/10الماجستيرنبيل خليل اسماعيل مصطفىبيئةقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل348

84.59996022004/11/09الماجستيرآاظم فاضل خليل  ايوب  الهندسة المعماريةقسم الهندسة المعماريةالهندسةالموصل349

76.3058542004/02/12الماجستيرعمر رافع محمود عبد الهاديقوى حراريةقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل350

76.41628342004/04/29الماجستيرعماد الدين إدريس محمد علي عبدقوى حراريةقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل351

74.83329062004/05/04الماجستيررائد احمد محمود يونس النعيميقوى حراريةقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل352

73.69429532004/05/05الماجستيرأحمد خالد إبراهيم فتاح النجارقوى حراريةقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل353

83.43361842004/08/19دآتوراهعبد الرحمن حبو محمد الحبوقوى حراريةقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل354

71.7579772004/10/05الماجستيرسلوى بدري جبرائيل ساواقوى حراريةقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل355

79.17517592004/03/22الماجستيرصالح عبد الغني جارو حياوي العبهندسة حاسباتقسم هندسة الحاسباتالهندسةالموصل356

81.4417602004/03/22الماجستيريحيى طاهر قاسم عبد الرحمن الدباهندسة حاسباتقسم هندسة الحاسباتالهندسةالموصل357

85.83319012004/03/27الماجستيرصدقي بكر ذنون يونس العبدليهندسة حاسباتقسم هندسة الحاسباتالهندسةالموصل358

75.3336242004/05/31الماجستيرورقاء يونس ابراهيم احمد الراويهندسة حاسباتقسم هندسة الحاسباتالهندسةالموصل359



75.77736252004/05/31الماجستيرصفاء محمد زآي نشأت العبيديهندسة حاسباتقسم هندسة الحاسباتالهندسةالموصل360

73.97324182004/04/18الماجستيرانور حازم داؤد ال حجيموارد مائيةقسم هندسة الموارد المائيةالهندسةالموصل361

89.71430642004/05/09الماجستيرخنساء عبداالله احمد محمد ألخالديتحسس نائيقسم هندسة الموارد المائيةالهندسةالموصل362

75.02741312004/06/16الماجستيرمحمد طارق خليل مصطفى العباديموارد مائيةقسم هندسة الموارد المائيةالهندسةالموصل363

74.88941292004/06/16الماجستيرصالح جعفر سليمان شريف المولىموارد مائيةقسم هندسة الموارد المائيةالهندسةالموصل364

77.77841252004/06/16الماجستيرسهد سالم الياس بهنام خلقةموارد مائيةقسم هندسة الموارد المائيةالهندسةالموصل365

77.24979342004/10/04الماجستيرعبد الناصر عبد الرزاق احمد آشموري وبزلقسم هندسة الموارد المائيةالهندسةالموصل366

74.83107382004/12/19الماجستيرعمار محمود ذنون  صالح السبعاويري و بزل قسم هندسة الموارد المائيةالهندسةالموصل367

72.6892005/01/03دآتوراهعبد الستار حسن جاسم البياتيقدرة ومكائن    قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل368

76.17613262005/02/17الماجستيرسعد أحمد أيوب عبو السالميالكترونيك واتصاالت    قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل369

76.1762312005/03/17الماجستيرسعد صاموئيل شيت داؤد الشكرجيقدرة ومكائن قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل370

77.91728922005/04/04الماجستيرراآان خليل عنتر شريف الداؤدي قدرة ومكائن قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل371

82.17628932005/04/04الماجستيرريان زآريا حسين محمد الطائي  الكترونيك واتصاالت    قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل372

76.69737312005/04/26الماجستيرميسلون عبد قاسم محمد         الكترونيك واتصاالت    قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل373

82,0037292005/04/26الماجستيرعبدالرحمن خالد صالح عبدالقادر الالكترونيك واتصاالت    قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل374

77.6139562005/05/02الماجستيرعبد الرحمن عبد المجيد حياويالكترونيك واتصاالت    قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل375

80.4749472005/05/25الماجستيرياسر أحمد فاضل عبد العزيز      الكترونيك واتصاالت    قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل376

76.5357232005/06/14الماجستيرعلي عثمان محمد محمود          الكترونيك واتصاالت    قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل377

73.2364142005/07/03الماجستيرأحمد عطية  علو جربوع البدراني قدرة ومكائن قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل378

70.02965162005/07/05الماجستيرليث طالل فتاح سليمان الصفار    الكترونيك واتصاالت    قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل379



75.1771542005/07/20الماجستيرياسر أحمد محمود عبد الرحمن الطقدرة ومكائن قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل380

74.477532005/08/02الماجستير احمد حازم ياسين يونسقدرة ومكائن قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل381

71.2383682005/08/16الماجستيررياض زآي صبري يونس المشهداقدرة ومكائن    قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل382

82.192952005/09/06دآتوراهعبد اهللا حسن عبود حسين       الكترونيك واتصاالت    قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل383

73.35107562005/10/09الماجستيريوسف محمد يونس طه اليونسقدرة ومكائن    قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل384

74.64164112005/12/21الماجستيرذاآر تحسين يحيى محمد المعاضيديقدرة ومكائن قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل385

77.452712005/01/10دآتوراهأياد فضيل قاسم النعمةبيئةقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل386

74.73557542005/06/14الماجستيرحال نبيل إيليا يعقوب الشماس بيئةقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل387

74.98557582005/06/14الماجستيرمنى مبارك عبد اهللا يونو حنوانشاءاتقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل388

79.6857522005/06/14الماجستيرسمير سعدي شماس يعقوبانشاءاتقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل389

76.41665172005/07/05الماجستيرعبير هاشم حسن  احمد  الحمداني بيئةقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل390

74.8671142005/07/19الماجستيرزينة فخري اسماعيل شيت الهاشميبيئةقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل391

78.3101572005/09/25الماجستيرليث خليل ابراهيم احمدتربةقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل392

73.2107342005/10/06دآتوراهوليد محمد شيت صدام العبد ربهبيئةقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل393

79.47164832005/12/22الماجستيريوسف عبد اهللا حسين دبيس دلوتربةقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل394

79.94164882005/12/22الماجستيرزهير اسماعيل موسى عبداهللاتربةقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل395

75.18748122005/05/22الماجستيرعامر عبد اهللا فتحي عبد القادرالعزا الهندسة المعماريةقسم الهندسة المعماريةالهندسةالموصل396

78.77172442005/07/12الماجستيرلمى محمد يحيى عبداهللا الهندسة المعماريةقسم الهندسة المعماريةالهندسةالموصل397

74.58212012005/02/15الماجستيرأحمد وعداهللا صالح احمد السبعاويقوى حراريةقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل398

79.30940382005/05/03الماجستيرعمر داؤد محمد عليميكانيك تطبيقيقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل399



74.80560412005/06/22الماجستيرإخالص أحمد بشير يحيى ميكانيك تطبيقيقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل400

72.97479162005/08/07الماجستيرمحمد سالم قاسم عبد الرحمن الدباغقوى حرارية قسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل401

79.555107542005/10/09الماجستيرمعتز ابلحد يونان الزار قوى حرارية قسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل402

74.333124952005/11/14الماجستيرانس عبيد ادريس حميدميكانيك تطبيقيقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل403

80.13121802005/03/14الماجستيرلؤي سالم يحيى خضر  هندسة حاسباتقسم هندسة الحاسباتالهندسةالموصل404

80.85521822005/03/14الماجستيرماهر محمد فوزي صابر هندسة حاسباتقسم هندسة الحاسباتالهندسةالموصل405

82.53421812005/03/14الماجستيرعمر خليل حسن سيد مرعيهندسة حاسباتقسم هندسة الحاسباتالهندسةالموصل406

76.26128252005/04/03الماجستيرندى عبد الغني  محمد شيت شندالةهندسة حاسباتقسم هندسة الحاسباتالهندسةالموصل407

77.19137302005/04/26الماجستيراحمد سعد  علي حسن الطعانهندسة حاسباتقسم هندسة الحاسباتالهندسةالموصل408

86.94339572005/05/02الماجستير عمر فخري احمد شريف هندسة حاسباتقسم هندسة الحاسباتالهندسةالموصل409

75,239542005/05/02الماجستيرفرات يونس عبد الرزاق ياسينهندسة حاسباتقسم هندسة الحاسباتالهندسةالموصل410

77.2540882005/05/04الماجستيرجوان حسين عبد الحكيم يحيى هندسة حاسباتقسم هندسة الحاسباتالهندسةالموصل411

77.1639642005/05/02الماجستيرفرح سليمان داؤد ثابتهندسة حاسباتقسم هندسة الحاسباتالهندسةالموصل412

89.1527662005/03/30دآتوراهنجوان توفيق شريف مصطفى ألحاتموارد مائيةقسم هندسة الموارد المائيةالهندسةالموصل413

81.3357532005/06/14الماجستيرمناهل عبد القادر طه حسين الدباغتحسس نائيقسم هندسة الموارد المائيةالهندسةالموصل414

78.83377502005/08/02الماجستيرمحمد أآرم سعدي ايوب الدباغموارد مائيةقسم هندسة الموارد المائيةالهندسةالموصل415

85.677562005/08/02دآتوراهمحمد عز الدين محمد ذنونري وبزلقسم هندسة الموارد المائيةالهندسةالموصل416

76.6779122005/08/07الماجستيرإبراهيم عادل إبراهيم محمد الحافظموارد مائيةقسم هندسة الموارد المائيةالهندسةالموصل417

76.723107522005/10/09الماجستيرسليمان داؤد جاسم محمد الزبيديموارد مائيةقسم هندسة الموارد المائيةالهندسةالموصل418

73.70512152006/01/22الماجستيررزآار محمد خليل ميرزا الصوفيقدرة ومكائن قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل419



8014648252006/03/15الماجستيرأمين شريف غازي الصافي        الكترونيك واتصاالت    قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل420

8413462006/01/24دآتوراهيونس محمود عبوش  سلطان    الكترونيك واتصاالت    قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل421

73.1184412006/05/16الماجستيرشاآر محمود خضير احمد الحيانيقدرة ومكائنقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل422

86.14684402006/05/16الماجستيرمحمد طارق ياسين  حسين         الكترونيك واتصاالت    قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل423

73.5888142006/05/23الماجستيرشامل ميسر جبر جاسم  الليلـة     قدرة ومكائن    قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل424

76.599148022006/09/11دآتوراهماجد صالح مصطفى الحافظ       قدرة ومكائن    قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل425

71.34197802006/06/08الماجستيرميسر سالم يونس قاسم العطار     قدرة ومكائن    قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل426

77104652006/06/22الماجستيرعمر تراث توفيق يحيىقدرة ومكائن    قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل427

75.7118592006/07/18دآتوراهناظم شيت رسول حسن قدرة ومكائن    قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل428

84.367148042006/09/11دآتوراهصباح منصور عسكر محمد الجبورقدرة ومكائن    قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل429

76.599148022006/09/11دآتوراهماجد صالح مصطفى عبد الحافظقدرة ومكائن    قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل430

75.91611512006/06/22الماجستيرفؤاد عبد اهللا محمد علي  عبداهللاتربةقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل431

78.8448232006/03/15الماجستيرموفق عبو عواد عطااهللا تربةقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل432

76.3448212006/03/15الماجستيرعبد القادر علي محمد صالح السبعاانشاءاتقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل433

75.52711432006/01/22الماجستيرخولة احمد خليل حساوي تربةقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل434

74.9148192006/03/15الماجستيرجيمس حسدو هيدو داؤد البرواريانشاءاتقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل435

75.7735802006/06/26الماجستيرسرى عبد الرزاق مجيد فتحيانشاءاتقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل436

78.5546162006/03/13الماجستيررفل ناهض وديع صفوانشاءاتقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل437

74.4263212006/04/06الماجستيرصدام محمد احمد عبداهللا  انشاءاتقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل438

75.2271062006/04/23الماجستيراخالص سعدي  شيت فنش الصفارانشاءاتقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل439



75.3494682006/06/05الماجستيراحمد محمد نجم الدين صديقتربةقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل440

75.698452006/06/11الماجستيرأسماء احمد علي الداؤود تربةقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل441

74104692006/06/22الماجستيرزينة عادل محمد علي انشاءاتقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل442

73.5104702006/06/22الماجستيرعمر محمد عبد الكريم محمدانشاءاتقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل443

72.2104682006/06/22الماجستيرعمار عبد الجبار محمد فتحيانشاءاتقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل444

77.87104672006/06/22الماجستيرعشتار صالح احمد خلف انشاءاتقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل445

72.77104662006/06/22الماجستيرحكمت علي الياس محمدانشاءاتقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل446

78.63150742006/09/13دآتوراهجنان رشيد محمود احمدانشاءاتقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل447

76.42159552006/09/27الماجستيرمحمد آامل فارس حسينتربةقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل448

79.52859062006/04/02الماجستيرخولة فياض محمود داؤد الهندسة المعماريةقسم الهندسة المعماريةالهندسةالموصل449

77.27265842006/04/16الماجستيرطلعت ابراهيم محمد علي المال خض الهندسة المعماريةقسم الهندسة المعماريةالهندسةالموصل450

78.567842006/04/18الماجستيراصداء عبد الحميد عبد المجيد عبد الهندسة المعماريةقسم الهندسة المعماريةالهندسةالموصل451

77.08394342006/06/04الماجستيرعمر عادل صباح حسين الحيالي الهندسة المعماريةقسم الهندسة المعماريةالهندسةالموصل452

77.2125892006/08/01الماجستيرايناس سالم عبد االحد يوسف الهندسة المعماريةقسم الهندسة المعماريةالهندسةالموصل453

77.167188922006/11/19الماجستيرعدي قصي عبد القادر مصطفى  الهندسة المعماريةقسم الهندسة المعماريةالهندسةالموصل454

82.44457972006/03/30الماجستير يونس محل نجم عبداهللاقوى حرارية قسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل455

7502557982006/03/30الماجستيرمحمد وحيد الدين قطب الدين نوريقوى حرارية قسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل456

79.52860602006/04/04الماجستيراثيل شكر جميل قرياقوز قوى حرارية قسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل457

76.72288132006/05/23الماجستير ماجـد مدحـت سعيـد عبداهللاميكانيك تطبيقيقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل458

73.88988152006/05/23الماجستير هيثــم محمــد وعداهللا يحيى  انتاج ومعادنقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل459



75.94588322006/05/23الماجستير زيـاد نـواف حـجي شموميكانيك تطبيقيقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل460

78.388188942006/11/19الماجستيرحسان مظفر سعيد حسينقوى حراريةقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل461

82188972006/11/19دآتوراهفوزي محمود عبداهللا فتحي انتاج ومعادنقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل462

81.16546102006/03/13الماجستيرحنان حسام حامد يونس  هندسة حاسباتقسم هندسة الحاسباتالهندسةالموصل463

77.66548202006/03/15الماجستيرجمانة عبد اهللا آريم عبد اهللا هندسة حاسباتقسم هندسة الحاسباتالهندسةالموصل464

81.27665552006/04/16الماجستيرعزام عصام محمود القيسي هندسة حاسباتقسم هندسة الحاسباتالهندسةالموصل465

80.268372006/04/18الماجستيرغسان احمد اسماعيل احمد هندسة حاسباتقسم هندسة الحاسباتالهندسةالموصل466

84.76104632006/06/22دآتوراهقتيبة ابراهيم علي صالححاسباتقسم هندسة الحاسباتالهندسةالموصل467

84.166203722006/12/13دآتوراهشفاء عبد الرحمن داؤد سليمانهندسة حاسباتقسم هندسة الحاسباتالهندسةالموصل468

80.97206762006/12/19دآتوراهاحالم فاضل محمود جاسم هندسة حاسباتقسم هندسة الحاسباتالهندسةالموصل469

72.552462006/03/22دآتوراهموفق يونس محمد جاسم موارد مائيةقسم هندسة الموارد المائيةالهندسةالموصل470

8348182006/03/15الماجستيرمنار سفر الياس ميخائيل الصفارموارد مائيةقسم هندسة الموارد المائيةالهندسةالموصل471

78.2597792006/06/08الماجستيرعدي يوسف ذنون يونس الطائيموارد مائيةقسم هندسة الموارد المائيةالهندسةالموصل472

82.083118572006/07/18الماجستيرعيسى الياس عيسى يوسفموارد مائيةقسم هندسة الموارد المائيةالهندسةالموصل473

81.3188982006/11/19دآتوراهايمان حازم شيت بهنام موارد مائيةقسم هندسة الموارد المائيةالهندسةالموصل474

82.166125812006/08/01دآتوراهغنية عبد المجيد حياوي قاسمموارد مائيةقسم هندسة الموارد المائيةالهندسةالموصل475

86.234148052006/09/11دآتوراهحقي إسماعيل ياسين صالحري و بزل قسم هندسة الموارد المائيةالهندسةالموصل476

78.2206712006/12/19دآتوراهخالد ياسين طه علي موارد مائيةقسم هندسة الموارد المائيةالهندسةالموصل477

75.8513332007/01/25الماجستيرسعد وسمي عصمان معيدالكترونيك واتصاالت    قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل478

90.49922742007/02/12دآتوراهبكر ذنون يونس حسنقدرة ومكائن  قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل479



80.67645202007/03/31ماجستير وسن ممدوح عبد اللطيف محمدالكترونيك واتصاالت    قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل480

80.2963102007/04/08الماجستيرهدى عقيل احمد طهالكترونيك واتصاالت    قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل481

الكترونيك واتصاالت    قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل482
ازهار داؤد محمد سليم

72.88170212007/04/23الماجستير

اتصاالت    قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل483
محمد بشير عبداهللا محمد

87.23370232007/04/23دآتوراه 

77.3880172007/05/09الماجستيررامز امير رؤوف عبداهللالكترونيك واتصاالت    قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل484

76.9486632007/05/21الماجستيرسيماء محمد يونس فتحيقدرة ومكائنقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل485

80.5389312007/05/22الماجستيرعثمان عبدالهادي طه داؤدقدرة ومكائنقسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل486

72.882124312007/07/19الماجستيربشار عبداهللا حمد جبرقدرة ومكائن    قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل487

قدرة ومكائن    قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل488
وائل هاشم حمدون علي

79.763135432007/08/14الماجستير

قدرة ومكائن    قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل489
طارق خلف جاسم محمد

71.412136272007/08/16الماجستير

الكترونيك واتصاالت    قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل490
ايناس اسامة طه عبد الباقي

78.5142632007/08/29دآتوراه

قدرة ومكائن    قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل491
ماجد سالم متي يوسف

76.399195392007/12/09دآتوراه

قدرة ومكائن    قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل492
احمد نصر بهجت توفيق

86.666202862007/12/27دآتوراه

75.70513692007/01/28الماجستيرمحمد صالح حسين امينتربةقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل493

80.6122752007/02/12دآتوراه سفيان يونس احمد جرجيس آشمولهانشاءاتقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل494

75.0945222007/03/13ماجستير عالء الدين عبد الرحمن حسين الجفانشاءاتقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل495

80.7262082007/04/08ماجستير احمد ياسين شهاب احمد  بيئة قسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل496

80.5462072007/04/08دآتوراه سالم طيب يوسف سليمانانشاءاتقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل497

73.3970242007/04/23ماجستير حسين محمد عيسى حمد الجبوريانشاءاتقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل498

74.65280182007/05/09ماجستير رنا برهان عبدالرحمن عبداهللانشاءاتقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل499



  بيئة قسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل500
محمد سالم محمود داؤد

76.041130152007/08/01الماجستير

  تربةقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل501
مهند محمود اسماعيل محمود

73.96169902007/10/22الماجستير

  تربةقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل502
محمد مخلف خلف محمد

73.08177342007/11/05الماجستير

معماريةقسم الهندسة المعماريةالهندسةالموصل503
فراس محمد سعيد درويش

8150502007/03/18ماجستير

77.46622762007/02/12دآتوراهماجد خليل نجم عبداهللا ميكانيك تطبيقيقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل504

81.3324802007/02/14دآتوراه فارس قاسم يحيى حسنميكانيك تطبيقيقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل505

قسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل506
جورج دانيال مطلوب هرمزقوى حرارية

80.9355122007/03/27الماجستير

قسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل507
بدران محمد سالم جاسمقوى حرارية

74.4790342007/05/24الماجستير

قسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل508
اياد يونس عبداهللا احمدقوى حرارية

80.183126622007/07/24دآتوراه

80.88849862007/03/18الماجستيرعمر احمد يوسف حاجمهندسة حاسباتقسم هندسة الحاسباتالهندسةالموصل509

هندسة حاسباتقسم هندسة الحاسباتالهندسةالموصل510
صهيب رجب عواد بكر

80.38862162007/04/10الماجستير

هندسة حاسباتقسم هندسة الحاسباتالهندسةالموصل511
بسمان محمود حسن محمود

77.1162092007/04/08الماجستير

85.70580162007/05/09دآتوراه بسمة محمد آمال يونس عبداهللاهندسة حاسباتقسم هندسة الحاسباتالهندسةالموصل512

86.11884032007/05/15دآتوراه ماجد ضرار يونس غزالهندسة حاسباتقسم هندسة الحاسباتالهندسةالموصل513

77.97118422007/07/09دآتوراه صالح مصطفى سليم سليمانهندسة حاسباتقسم هندسة الحاسباتالهندسةالموصل514

83.47118242007/07/09دآتوراه احمد مامون فاضل ياسينهندسة حاسباتقسم هندسة الحاسباتالهندسةالموصل515

84.73118452007/07/09دآتوراه عدنان محسن عبدالعزيز محسنهندسة حاسباتقسم هندسة الحاسباتالهندسةالموصل516

86.382122292007/07/16دآتوراه محمد احمد شاآر حموهندسة حاسباتقسم هندسة الحاسباتالهندسةالموصل517

80.52122302007/07/16دآتوراه فراس محمود مصطفى حسينهندسة حاسباتقسم هندسة الحاسباتالهندسةالموصل518

هندسة حاسباتقسم هندسة الحاسباتالهندسةالموصل519
ميادة فارس غانم العمري

130122007/08/01 80,17الماجستير



افتخار عبد الجواد عبد الحميد ري وبزلهندسة الموارد المائيةالهندسةالموصل520
العاني

78.752172007/03/20دآتوراه

80.833105142007/06/14ماجستيرعزة نصر اهللا جار اهللا طالبموارد مائيةهندسة الموارد المائيةالهندسةالموصل521

زياد أيوب سليمان حسين ري وبزلهندسة الموارد المائيةالهندسةالموصل522
السنجاري

78.667108332007/06/20ماجستير

80.2412432007/07/19ماجستيرعبد الرزاق خضر عبد الواحدري وبزلهندسة الموارد المائيةالهندسةالموصل523

فواز خليل اسود عبوموارد مائيةهندسة الموارد المائيةالهندسةالموصل524
74.38196092007/12/10الماجستير

جوهر رشيد محمد عزيزموارد مائيةهندسة الموارد المائيةالهندسةالموصل525
78.7202872007/12/27دآتوراه

الكترونيك واتصاالت    قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل526
امنة ادريس آنعان سليمان

75.3528152008/01/21الماجستير

75.0588142008/01/21ماجستيرعالية حامد علي محمدقدرة ومكائن    قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل527

71.238132008/01/21ماجستيرأياد محمد أحمد محمدقدرة ومكائن    قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل528

76.8528112008/01/21ماجستيرنور طالل محمود عزيزالكترونيك واتصاالت    قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل529

90.26611442008/01/28دكتوراهياسر محمد يونس امينقدرة ومكائن    قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل530

85.16618552008/02/07دكتوراهنصير ميسر بشيرحسنالكترونيك    قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل531

73.35232192008/03/04ماجستيرأثير حبش عبوش حنتوشقدرة ومكائن    قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل532

71.94132182008/03/04ماجستيرانعام محمد جبر فتحيقدرة ومكائن    قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل533

73.88149092008/04/02ماجستيرعامر جارو حميد ذنونقدرة ومكائن    قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل534

82.44149102008/04/02ماجستيرفرهاد عز الدين محمود عثمانالكترونيك واتصاالت    قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل535

84.9449142008/04/02ماجستيرأحمد محمد احمد سالمةالكترونيك واتصاالت    قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل536

75.29345972008/03/27ماجستيرعمر شرف الدين يحيى جرجيسقدرة ومكائن    قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل537

76.82359702008/04/21ماجستيرسالم إبراهيم خضر اسمرقدرة ومكائن    قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل538

84.76686602008/06/10دكتوراهضياء محمد علي عبدالكترونيك واتصاالت    قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل539



78.882134832008/09/03ماجستيرسلوان سمير صبري عليقدرة ومكائن    قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل540

75.33321482008/02/14ماجستير امينة احمد خليل حسن الشمامتربةقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل541

78.45821492008/02/14ماجستير اسعد محمد ازهر مصباحتربةقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل542

78.86121502008/02/14ماجستير عبدالرحمن هاني طه محمدتربةقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل543

74.59629112008/02/27ماجستير محمد حاتم محمد علي انشاءاتقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل544

72.13832612008/03/05ماجستير رشا خالد صبري عبداهللا  بيئة قسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل545

75.8633362008/03/06ماجستير سامر سامي مجيد رحوميانشاءاتقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل546

76.69433352008/03/06ماجستير رؤى مظفر يونس محمد  بيئة قسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل547

76.7537952008/03/13ماجستير نادية افرام يعقوب جرجيس  بيئة قسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل548

75.04137972002/03/13ماجستير بختيار عزيز محي الدين قادرانشاءاتقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل549

72.22268882008/05/05ماجستير مهند غانم عبد الرحمن عبدتربةقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل550

70.81979592008/05/27ماجستير حامد ادريس حامد داؤدبيئةقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل551

75.375106442008/07/17ماجستير بشار مؤيد جميل محمودتربةقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل552

76.388106302008/07/17ماجستير محمود خضير عبداهللا احمدتربةقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل553

83.383144982008/09/18دآتوراه نجدت صبري عبد  عبدالقادرميكانيك تربةقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل554

قسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل555
83.73318252008/02/07دآتوراهليث محمد جاسم حنتوشقوى حرارية

قسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل556
75.05518932008/02/10ماجستيرمهدي خدر سدن حسينانتاج ومعادن

قسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل557
77.321282008/02/13دآتوراهعمر محمد علي رمضانقوى حرارية

انتاج ومعادنقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل558
ثائر فائز احمد السلطان

76.11149152008/04/02الماجستير

قسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل559
78.16659692008/04/21ماجستيرمهند آامل راضي عبداهللاقوى حرارية



قسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل560
حسن سعيد حمودي امينقوى حرارية

75.19486932008/06/10الماجستير

قسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل561
انمار محمود احمد حويجقوى حرارية

75.917105742008/07/17الماجستير

قسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل562
70.316158532008/10/15دآتوراهزهاء يوسف سليم ابلحدقوى حرارية

قسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل563
ابراهيم طه محمد حسينقوى حرارية

74.305164262008/10/23الماجستير

قسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل564
ياسر شاآر محمود  عبداهللاقوى حرارية

74.388174022008/11/09الماجستير

قسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل565
قصي يونس حامد محمدانتاج ومعادن

79.1192302008/12/04الماجستير

قسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل566
79200462008/12/23دآتوراهصدام عطية محمد حبوقوى حرارية

هندسة حاسباتقسم هندسة الحاسباتالهندسةالموصل567
عمار إدريس داؤود ولي

84.55611452008/01/28الماجستير

هندسة حاسباتقسم هندسة الحاسباتالهندسةالموصل568
رشا الهام مجيد بهنام

84.72220782008/02/13الماجستير

هندسة حاسباتقسم هندسة الحاسباتالهندسةالموصل569
ظافر عبدالفتاح عبدالقادر

82.2921272008/02/13دآتوراه

هندسة حاسباتقسم هندسة الحاسباتالهندسةالموصل570
إنعام فتحي خضر فتحي

80.12233572008/03/06الماجستير

هندسة حاسباتقسم هندسة الحاسباتالهندسةالموصل571
تحسين علي نعيم محمود

81.55533562008/03/06الماجستير

هندسة حاسباتقسم هندسة الحاسباتالهندسةالموصل572
زهراء طالل عبد علي

86.88838042008/03/13الماجستير

هندسة حاسباتقسم هندسة الحاسباتالهندسةالموصل573
سرى نوفل عبدالرزاق يحيى

88.08149372008/09/28الماجستير

هندسة حاسباتقسم هندسة الحاسباتالهندسةالموصل574
احسان عبدالستارعلي محمود

83.27181982008/11/19الماجستير

هندسة حاسباتقسم هندسة الحاسباتالهندسةالموصل575
اآرم عبد الموجود داؤود جاسم

76.971178632008/11/16الماجستير

هندسة حاسباتقسم هندسة الحاسباتالهندسةالموصل576
أحمد قاسم احمدرضا

75.99190512008/12/02الماجستير

أحمد عبد الحميد احمد يونس موارد مائيةهندسة الموارد المائيةالهندسةالموصل577
القطان

73.7518242008/02/07ماجستير

72.8849122008/04/02دآتوراهمزاحم محمود عبد وهبري وبزلهندسة الموارد المائيةالهندسةالموصل578

70.8359712008/04/21ماجستيررؤى فائز محمود عزيز گّداويري وبزلهندسة الموارد المائيةالهندسةالموصل579



71.94476532008/05/21ماجستيرآالء عماد حميد مجيد الطائيري وبزلهندسة الموارد المائيةالهندسةالموصل580

73.2585042008/06/05ماجستيرإحسان فصيح حسن  مصطفىري وبزلهندسة الموارد المائيةالهندسةالموصل581

باسم محمد نصيف مكدرري وبزلهندسة الموارد المائيةالهندسةالموصل582
73.881103602008/07/10الماجستير

73.583112742008/07/29ماجستيررشا محمد سامي فاضل ذنونموارد مائيةهندسة الموارد المائيةالهندسةالموصل583

قدرة ومكائن    قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل584
ميسرة عبد الجبار قاسم محمد

75.05932812009/03/03الماجستير

الكترونيك واتصاالت    قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل585
هبة عبد الخالق حمدون عبد

77.4845012009/03/23الماجستير

قدرة ومكائن    قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل586
هبة ناظم امين محمد

74.29358292009/04/15الماجستير

قدرة ومكائن    قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل587
عبدالمطلب عبدالوهاب حسين علي

82.71386082009/05/28الماجستير

قدرة ومكائن    قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل588
مروان حازم شهاب احمد

76.02285292009/05/27الماجستير

قدرة ومكائن    قسم الهندسة الكهربائيةالهندسةالموصل589
مروان عبد الخالق ذنون يونس

75.399100212009/06/17الماجستير

انشاءاتقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل590
زيد صالح الدين ذنون يونس

77.19433312009/03/03الماجستير

تربةقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل591
طارق حسن محمد حسن

75.08337582009/03/11الماجستير

تربةقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل592
هاشم سليم صالح سليمان

77.52737592009/03/11الماجستير

انشاءاتقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل593
محمد شكيب محمد يحيى

77.69437572009/03/11الماجستير

تربةقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل594
ربيع اياد محمد محمود

76.72243982009/03/28الماجستير

  بيئة قسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل595
فادية عبد القادر سليمان شيخوة

74.33374312009/05/10الماجستير

قسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل596
85.59915692009/02/02دآتوراهعمر محمد حمدون حسينقوى حرارية

قسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل597
82.0515702009/02/02دآتوراهانور محمد مصطفى عبداهللاقوى حرارية

قسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل598
رقيب حمادي رجب ادربسقوى حرارية

75.58332842009/03/03الماجستير

قسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل599
غزوان عطية محمد حبوقوى حرارية

80.27754872009/04/09الماجستير



انتاج ومعادنقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل600
سبهان حامد علي محمد

76.36156522009/04/13الماجستير

تكييف وتثليجقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل601
عزام سعدي سلمان احمد

76.33356752009/04/13الماجستير

انتاج ومعادنقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل602
ياسر عبدالوهاب عبداهللا محمد

74.49956532009/04/13الماجستير

قسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل603
عمار ياسين عبد شكحانميكانيك تطبيقي

79.30559002009/04/16الماجستير

قسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل604
طارق محمد سعيدميكانيك تطبيقي

72.80579632009/05/18الماجستير

قسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل605
لقمان خليل حيدر محمدانتاج ومعادن

79.52785282009/05/27الماجستير

72.805796318/05/2009ماجستيرطارق محمد سعيدانتاج ومعادنقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل606

هندسة حاسباتقسم هندسة الحاسباتالهندسةالموصل607
هبة نبيل يحيى محمد

82.2574302009/05/10الماجستير

ري  وبزلقسم هندسة الموارد المائيةالهندسةالموصل608
محمد طارق محمود داؤد

75.972101122009/06/18ماجستير

74.7514192009/01/27دآتوراهنادرة عباس محمد احمدهيدروليكهندسة الموارد المائيةالهندسةالموصل609

دلشاد عبد الجبار حليم حسنهموارد مائيةهندسة الموارد المائيةالهندسةالموصل610
72.515712009/02/02الماجستير

71.0558482009/04/15دآتوراهاحمد عامر سلطان عبد القادرري وبزلهندسة الموارد المائيةالهندسةالموصل611

مينا احمد داؤد سليمموارد مائيةهندسة الموارد المائيةالهندسةالموصل612
79.3574322009/05/10الماجستير

يوسف هاشم عبداهللا محمدموارد مائيةهندسة الموارد المائيةالهندسةالموصل613
75.77786092009/05/28الماجستير

حارث ابراهيم مصطفى يونستربةقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل614
77.652101102009/06/18ماجستير

بان احمد خليل حسنانشاءاتقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل615
73.416101002009/06/18ماجستير

مصطفى عبدالعزيز غزالانشاءاتقسم الهندسة المدنيةالهندسةالموصل616
72.791101112009/06/18ماجستير

ميكانيك تطبيقيقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل617
رائد احمد ياسين

76.66691402009/06/07ماجستير

قوى حراريةقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل618
عمر محمد يوسف شريف

75.861100952009/06/18ماجستير

احمد محمود عبداهللا دعبوميكانيك تطبيقيقسم الهندسة الميكانيكيةالهندسةالموصل619
79.694101092009/06/18ماجستير




