
 



 

 

 
 مجيرية أحياءالحياة /عموم  القسم:                        العمومالكمية:                          جامعة الموصلالجامعة:  

                            
 الشيادة :بكالوريوس                                                                      صباحي الدراسة : 

 
                               0/7/0229في  02822الجامعي :  األمررقم وتاريخ                                0228/0229:   سنة التخرج

 
 الدور الذي تخرج منو المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 الدور االول 4469.88 نادية حسين وعد خميل الحيالي   .0
 الدور االول ..48689 شيماء زيدون نافع محمد  .0
 الدور االول 4868.88 رشا وصفي سالم سمو الحالوجي   .3
 الدور االول 4865888 أيمن محمد خميل حسوني الطائي   .4
 الدور االول 4868.54 إسراء طو قاسم عبداهلل الجمعة   .5
 الدور االول 43688.8 دينا نوفل وجيو سميمان الصابونجي   .6
 الدور االول 4363939 وصال صبيح حبيب طوبيا عبا  .7
 الدور االول 4863385 حسان اكرم عبد اهلل صنبر العبيدي   .8
 الدور االول .6464.5 احمد مازن زكي عثمان القدو  .9

 الدور االول 646.338 منتصر غازي عبد الرحمن عبداهلل الفتاح   .02
 الدور االول 6668888 رحيق زىير محمد صديق حمو القدو   .00
 الدور االول 8..6.68 المييبيأمل وليد احمد زيدان   .00
 الدور االول 6866.98 رشا محمد احمد محمد عطية الجبوري   .03
 الدور االول 68633.9 رونق فالح عبد الواحد حمادي المختار   .04
 الدور االول 6864.86 عمي حسين محمد حسين افندي   .05
 الدور االول ..9698. سدير فرحان اسماعيل مصطفى  .06



 
 مجيرية أحياءالحياة /عموم  القسم:                        العمومالكمية:                          جامعة الموصلالجامعة:  

                            
 الشيادة :بكالوريوس                                                                      صباحي الدراسة : 

 
                               0/7/0229في  02822الجامعي :  األمررقم وتاريخ                                0228/0229:   سنة التخرج

 
 الدور الذي تخرج منو المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الدور االول 965888. ن محمد عمي سحر باسم عبد المحس  .07
 الدور االول .46988. ميا سالم عبد الرحمن حسن العثمان   .08
 الدور االول 466658. كرم سعد الدين محسن حمودي ال عبيد  .09
 الدور االول 95..66. سارة ثائر ابراىيم خميل الطائي   .02
 الدور االول .668.8. انتصار محمد صالح محمد صالح السبعاوي   .00
 الدور االول 8..64.. ميا فيصل حميد ابراىيم الجبوري   .00
 الدور االول 6.588.. سراء صديق محمد عبد القادر االمام   .03
 الدور االول 68933.. سالم جمعة حماد مطر   .04
 الدور االول 63949.. فرحان صالح سميمان محمد  .05
 الدور االول 68383.. محمود عبد عمي حمود السالمي   .06
 الدور االول ..5655. قدو حيدرالعباسي فيصل محسن   .07
 الدور االول 56..56. سفيان خميل ابراىيم عمي الشرابي   .08
 الدور االول 66553.. نور زىير محمد عمي الجرجيس  .09
 الدور االول 868943. سعد سالم شاحوذ جاسم المولى   .32
 الدور االول 868549. سراء احمد محمد عاقب احمد  .30
 الدور االول 36.458. ضر ال شدوابتياج خضر الياس خ  .30
 الدور االول 36.584. عبد اهلل فتحي جياد خمف الجبوري   .33



 
 مجيرية أحياءالحياة /عموم  القسم:                        العمومالكمية:                          جامعة الموصلالجامعة:  

                            
 الشيادة :بكالوريوس                                                                      صباحي الدراسة : 

 
                               0/7/0229في  02822الجامعي :  األمررقم وتاريخ                                0228/0229:   سنة التخرج

 
 الدور الذي تخرج منو المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الدور االول 8683.6. كرم عبد الكريم قاسم غزال الجوادي  .34
 الدور االول 596.458 قبس رياض احمد عبدالرزاق العراقي  .35
 الدور االول 5468896 ريتا صايب اندراوس ساكي اسمروا  .36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 عموم الحياةعموم الحياة / القسم:                        العمومالكمية:                          جامعة الموصلالجامعة:  

                            
 دة :بكالوريوسالشيا                                                                      صباحي الدراسة : 

 
                                                           0/7/0229في  02822رقم وتاريخ األمر الجامعي :                                 0228/0229:   سنة التخرج

 
 الدور الذي تخرج منو المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 الدور االول 4.68886 ىديل طارق سعدون احمد ال شالش   .0

 الدور االول 4868.58 جوان محمد نور حسن محمد اليزو   
 الدور االول 4863.48 شيماء ىيثم عبد المجيد خميل الدباغ  

 الدور االول 4868898 شيرين صادق إسماعيل عيسى الكوياني  .0
 الدور االول 86..486 أيمان محمد سعيد مصطفى جمود آل مشكو  .0
ن عبد الصوافزىراء خزعل حمدو  .3  الدور االول 6469858 
 الدور االول .646.48 ىيفاء عبد الوىاب يونس بروش ىزو   .4

 الدور االول .6463.6 نجالء يوسف متي قمموس عبو   .0
 الدور االول 666.335 إيمان طو ياسين سمطان السبيع   .3
 الدور االول 6568.58 الماس احمد محمود احمد   .4
يل الفركاحيغفران سالم سميمان اسماع  .5  الدور االول .686668 
 الدور االول 686.9.3 مروة سعد محمد عمر   .6
 الدور االول 686.6.3 مروة بدر فالح عبدالرحمن العبيدي   .7
 الدور االول 636.455 نغم محمد عزو عمر الناصر   .8
 الدور االول 6368898 ىبة طمب عبد اهلل العساف   .9
 الدور االول 966638. سراب عزيز حمدون عزاوي الشالجي   .02
 الدور االول 96.9.6. سرى غانم خميل قاسم   .00



 
 عموم الحياةعموم الحياة / القسم:                        العمومالكمية:                          جامعة الموصلالجامعة:  

                            
 دة :بكالوريوسالشيا                                                                      صباحي الدراسة : 

 
                                                           0/7/0229في  02822رقم وتاريخ األمر الجامعي :                                 0228/0229:   سنة التخرج

 
 الدور الذي تخرج منو المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 الدور االول .96884. نور اليدى عبد اليادى يحيى محمد الصائغ   .00
 الدور االول 46.885. ليى محمد ميدي محسن عبدالرزاق الطائي   .03
 الدور االول 468548. مروة إدريس جرجيس شياب العكيدي  .04
د الشممةريم احمد عبد اهلل احم  .05  الدور االول 6659.4. 
 الدور االول 568.55. زينب عالء الدين عزيز العباسي   .06
 الدور االول ..8668. محمد إسماعيل محمود سمطان   .07
 الدور االول .86564. ندى صادق إبراىيم الكاكي الكيجي  .08
 الدور االول 868688. مينا باسم جميل حنا ياكو  .09
ن السميمانعمار عبد الرزاق رؤوف سميما  .02  الدور االول 86.889. 
 الدور االول 863968. أزىار عبد الرحيم أمين كرموش ال ساعد  .00
 الدور االول 863888. نياد محمد سعيد عبد القادر   .00
 الدور االول 868494. ميا بشار إبراىيم توفيق الطائي   .03
 الدور االول 566.3.6 سرى ثائر خميل مصطفى الحاتم  .04

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 الكيمياءعموم  القسم:                        العمومالكمية:                          جامعة الموصلجامعة:  ال

                            
 الشيادة :بكالوريوس                                                                      صباحي الدراسة : 

 
                                                               0/7/0229في  02822 رقم وتاريخ األمر الجامعي :                               0228/0229:   سنة التخرج

 
 الدور الذي تخرج منو المعدل اسم الطالب الثالثي ت

الدين محمود  زوزان عز   .0  الدور االول 85.712 
حسون الجبوريرويدة حميد صبحي    .0  الدور االول 81.776 
عبيدة عبد الخالق عباس صالح قدو العبيدي   .3  الدور االول 80.173 
 الدور االول 79.856 محمد ياسين خمف حسن العباسي  .4
اقبال وعد اهلل ابراىيم زينو المفرجي   .5  الدور االول 79.352 
رغد عبد الخالق عمي سميمان المالح   .6  الدور االول 79.150 
اسراء ميسر محمود قاسم    .7  الدور االول 78.822 
 الدور االول 76.648 ىبة نزار صباح حمودي العباسي  .8
 الدور االول 74.671 عبد الواحد عبدالستار طموح خمف   .9

اياد طارق عمي الظاىر    .02  الدور االول 74.037 
فاطمة نزار محمود محمد سعيد توتنجي   .00  الدور االول 72.364 
حمد احمد سمطان البياتياحمد زكي ا  .00  الدور االول 71.473 
دعاء حسين عمر شياب البيجواني   .03  الدور االول 71.075 
ريا اسعد محمد شيت الغزال   .04  الدور االول 70.841 
مروة ثامر عبد الرزاق اغوان    .05  الدور االول 70.841 



 
 الكيمياءعموم  القسم:                        العمومالكمية:                          جامعة الموصلجامعة:  ال

                            
 الشيادة :بكالوريوس                                                                      صباحي الدراسة : 

 
                                                               0/7/0229في  02822 رقم وتاريخ األمر الجامعي :                               0228/0229:   سنة التخرج

 
 الدور الذي تخرج منو المعدل اسم الطالب الثالثي ت
رغد مؤيد عبد القادر مصطفى الجمبي   .06  الدور االول 70.634 
عبد الجبار محمد حمدي الدباغ رؤى رأفت   .07  الدور االول 69.714 
 الدور االول 68.922 االء محمود رشيد يعقوب  .08
مآرب خضر عبد الرحمن مرعي العبدلي   .09  الدور االول 68.484 
ايمن ابراىيم حسين عمي الخفاجي   .02  الدور االول 68.310 
نور باسم حامد سعيد الدباغ   .00  الدور االول 67.777 
يل يونس خميل العنازسارة خم   .00  الدور االول 67.421 
 الدور االول 66.704 االء عسكر عبد احمد الجبوري  .03
ابراىيم شعبان عمي الجبوري   .04  الدور االول 66.152 
حيدر محسن حيدر مصطفى   .05  الدور االول 65.952 
رنا لقمان صالح مصطفى   .06  الدور االول 65.790 
لقاء قاسم يونس حوير الجبو   .07  الدور االول 65.673 
رؤى اسامة داؤد الشوره جي   .08  الدور االول 65.628 
سيف وسام سعيد بطرس النياب   .09  الدور االول 65.434 
عمران محمد بشير احسان العباسي   .32  الدور االول 65.348 
ىديل خضر محمد عبد اهلل السبعاوي   .30  الدور االول 64.915 
ر االولالدو  64.886 احمد جمال دحام داؤد الحيالي   .30  



 
 الكيمياءعموم  القسم:                        العمومالكمية:                          جامعة الموصلجامعة:  ال

                            
 الشيادة :بكالوريوس                                                                      صباحي الدراسة : 

 
                                                               0/7/0229في  02822 رقم وتاريخ األمر الجامعي :                               0228/0229:   سنة التخرج

 
 الدور الذي تخرج منو المعدل اسم الطالب الثالثي ت
ريفان مفيد جرجيس بينام مسكوني   .33  الدور االول 64.463 
نادية عبد حمد نايف الجريسي   .34  الدور االول 63.977 
بسمة ارام ابراىيم منصور بيرو   .35  الدور االول 63.600 
 الدور االول 63.069 مصطفى محمد عبد القادر حسن العالف  .36
تمارة بشار صابر رشيد زبير   .37 االولالدور  62.901   

 الدور االول 62.656  بكداش الزبيدية ادريس بالل جمع  .38
نور الزم محمود عبو الدليمي   .39  الدور االول 62.211 
زيمان نائف احمد يونس   .42  الدور االول 62.033 
شيماء سعدي محمد المرزاني   .40  الدور االول 61.930 
 الدور االول 61.846 شيماء عبد العزيز عمر نصرالدين الريكاني  .40
اسراء طمعت عبد الرحمن عمي النعيمي    .43  الدور االول 61.101 
رنا رياض عبد الحي يونس   .44  الدور االول 60.871 
زبيدة وجيو رجب عزيز المعاضيدي   .45  الدور االول 60.567 
عمر فارس عبد اهلل يونس العبادي   .46  الدور االول 59.301 
عمي سعيد عمي محمد الجبوري   .47  الدور االول 59.094 
ىند ايمن غازي رشيد العباسي   .48  الدور االول 58.852 
 الدور االول 58.752 مروة خضر عبد احمد  .49



 
 الكيمياءعموم  القسم:                        العمومالكمية:                          جامعة الموصلجامعة:  ال

                            
 الشيادة :بكالوريوس                                                                      صباحي الدراسة : 

 
                                                               0/7/0229في  02822 رقم وتاريخ األمر الجامعي :                               0228/0229:   سنة التخرج

 
 الدور الذي تخرج منو المعدل اسم الطالب الثالثي ت
لزكين قرطاس صالح عمر الزيباري   .52  الدور االول 58.556 
 الدور االول 58.502 صالح عبد الجواد صالح حمد العبيدي  .50
ادريس يوسف خميل مصطفى السبعاوي   .50  الدور االول 57.992 
لح ميدي احمد الخمفرحيق فا  .53  الدور االول 57.984 
 الدور االول 57.884 ابتيال حسن عبد اهلل فتحي الصميدعي  .54
زىراء تحسين عمي محمود العبيدي   .55  الدور االول 57.601 
سموان الزم عمي محمود العكيدي   .56  الدور االول 57.417 
زمن سعيد حميد مجيد البدري   .57  الدور االول 57.082 
م عبد رزوقي حنانصير بينا   .58  الدور االول 56.131 
سميمان محمد سميمان قروط   .59  الدور االول 55.710 
شرين عزت حيدر ىادي الريكاني   .62  الدور االول 55.224 
اسراء فاضل عباس خميل الفاضمي   .60  الدور االول 54.935 
احمد محمد نبيل عبدالكريم محمد الجميمي   .60  الدور االول 54.718 

  

 

 

 



   
 لفيزياءعموم ا القسم:                        العمومالكمية:                          جامعة الموصلعة:  الجام

                            
 الشيادة :بكالوريوس                                                                      صباحي الدراسة : 

 
                                                             0/7/0229في  02822رقم وتاريخ األمر الجامعي :                                 0228/0229:   سنة التخرج

                              
 الدور الذي تخرج منو المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الدور االول 8453850 أحمد عبد العزيز أحمد يونس السالمي   .0
 الدور االول 8058968 عمر عصام غانم يوسف النعيمي  .0
 الدور االول 7853885 شيماء قادر إسماعيل خميل العبد اهلل  .0
 الدور االول 7850904 أحمد رمزي جاسم حمد الحمداني  .3
 الدور االول 7653970 ميند طارق شفيق سمين الدراجي  .4
 الدور االول 7554205 ىمسة برىان محمد حسن البزاز  .5
 الدور االول 7550980 خالد عبد الوىاب حمد اهلل أمين الطريا  .6
 الدور االول 7456820 نسيم حازم قرياقوس داؤد آل بتي  .0
 الدور االول 7359802 نيزين عمر تمر عمر المفاري  .3
 الدور االول 7352975 أحمد تركي عبد الحميد جدوع الجبوري   .4
عزياد عطية داؤد الجدو   .5  الدور االول 7050937 
 الدور االول 7050770 خالد عبد اهلل محمد عمي جاسم المثيوتي  .7
 الدور االول 7050829 زينة رعد محمود حكيم الدليمي  .8
 الدور االول 6957308 صبا خالد عمي جاسم البدراني  .9

 الدور االول 6956975 ميا غازي يونس محمد النجار  .02
 الدور االول 6857897 أحمد زىير سعيد ذنون الوتار  .00
 الدور االول 6759909 نور زياد طارق حسن التكريتي  .00



   
 لفيزياءعموم ا القسم:                        العمومالكمية:                          جامعة الموصلعة:  الجام

                            
 الشيادة :بكالوريوس                                                                      صباحي الدراسة : 

 
                                                             0/7/0229في  02822رقم وتاريخ األمر الجامعي :                                 0228/0229:   سنة التخرج

                              
 الدور الذي تخرج منو المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الدور االول 6759630 وليد عبد القادر قاسم ذنون قندال  .6
 الدور االول 6657670 محمد صالح عبد اهلل سميمان الصالح  .7
 الدور االول 6656367 دنيا عماد جبر محمود كدوري  .8

 الدور االول 6654707 مريم متي إيميا بينام برصوم  .03
عبد هللا الكسو محمودابتهال رافع   .04  الدور االول 6650562 
 الدور االول 6555640 زىراء محمد سامي نذير الحمداني  .05
 الدور االول 6454782 ناظم حازم سمو خمو الناصر  .06
 الدور االول 6358069 آمنة أزىر أحمد شريف الحمداني  .07
 الدور االول 6357246 عبير عجيل عبد الغني سميمان الصائغ  .08
 الدور االول 6350620 عمار عبد الحميد إبراىيم  مروش   .09
يخزعل مرعي عمو عبد العم  .9  الدور االول 6059909 

 الدور االول 6057950 صفا حسام محمود حسن الراشدي  .02
 الدور االول 6057530 ظفر لقمان يونس إبراىيم التميمي  .00
 الدور االول 6258974 نور شكر محمود داؤد السميم  .00
 الدور االول 6257403 بياء الدين سممان نامس السالمي  .02
 الدور االول 5955980 إيمان جمال حازم يونس الجبوري  .00

 

 



 

 
 ضاالر عموم  القسم:                        العمومالكمية:                          جامعة الموصلالجامعة:  

                            
 الشيادة :بكالوريوس                                                                      صباحي الدراسة : 

 
                               0/7/0229في  02822رقم وتاريخ األمر الجامعي :                                0228/0229:   سنة التخرج

 
 الدور الذي تخرج منو المعدل اسم الطالب الثالثي ت

حامد العبيدي بمسم خالد مصطفى  .0  الدور االول 80.9037 
يونس القصاب عمي سالم ذنون  .0  الدور االول 76.2096 
ذنون العبيدي مروة شاكر محمود  .3  الدور االول 74.2735 
محمد ال كشمولة مروة ميسر شيت  .4 ولالدور اال  73.6642   

محمد النقشبندي عمران عبداهلل محمود  .5  الدور االول 73.6627 
شريف رزكار عبدالستار عبدالحميد  .6  الدور االول 73.5042 
ابراىيم الدباغ سبيان محمد جالل  .7  الدور االول 73.4848 
 الدور االول 73.3733  نغم عادل عمر يوسف  .8
حمادي العكيدي مثنى خميل إبراىيم  .9 االولالدور  72.3208   

حسن المويزي راغب طو جاسم  .02  الدور االول 69.7157 
الحيالي انعام عمي اسماعيل ابراىيم  .00  الدور االول 69.2985 
محمود زينة بسام صالح  .00  الدور االول 69.1711 
محمد الجبوريعماد عبدالرحمن عمي   .03  الدور االول 68.3406 
المييبي عالوي عمر محمود عمر  .04  الدور االول 67.9786 
القدو عبد القادر ميسم قيصر محمد  .05  الدور االول 67.7714 
داؤد الحالوجي جواىر محفوظ عزيز  .06  الدور االول 67.0264 



 
 ضاالر عموم  القسم:                        العمومالكمية:                          جامعة الموصلالجامعة:  

                            
 الشيادة :بكالوريوس                                                                      صباحي الدراسة : 

 
                               0/7/0229في  02822رقم وتاريخ األمر الجامعي :                                0228/0229:   سنة التخرج

 
 الدور الذي تخرج منو المعدل اسم الطالب الثالثي ت
ال طراجي بسام بينام متي بطرس  .07  الدور االول 66.8123 
العفاص احمد رياض حازم جرجيس  .08  الدور االول 66.7616 
الزبيدي  أحمد عالء صباح  صالح  .09 ولالدور اال  66.5179   

صبوري توزة سنان عبدالجبار خضر  .02  الدور االول 65.1443 
محمد المعماري عبدالسالم عمي خضر  .00  الدور االول 64.8110 
نايف المالح سارة فارس كنعان  .00  الدور االول 63.9589 
يحيى العزاوي سنان قيس سعداهلل  .03  الدور االول 62.1846 
النجار عمر عماد احمد فتحي  .04 ولالدور اال  62.0660   

ازغير الشمري نيى عطية وحش  .05  الدور االول 61.7596 
حسين الكروي محمد ثابت عبعوب  .06  الدور االول 60.7828 
الوتار حامد صييب اكرم غانم  .07  الدور االول 60.7341 
إبراىيم السورجي محمود احمدخان مراد   .08  الدور االول 59.6524 
أحمد العبادي  نجيب عزيز حسن  .09 ولالدور اال  58.4424   

أحمد الجبوري  بارق عبداهلل محمد  .32  الدور االول 58.3111 
جاسم العبيدي  ىشام خميل شيت  .30  الدور االول 57.7298 
الجبوري  عمي احمد محمد  .30  الدور االول 54.8739 
إبراىيم شيال العمم  عالء سالم حمدون  .33  الدور االول 54.6751 



 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 عموم الحياة /أحياء مجيرية القسم:                        العمومالكمية:                          جامعة الموصلالجامعة:  

                            
 الشيادة :بكالوريوس                                                                       الدراسة : صباحي

 
                                                                     0/02/0229في  06073رقم وتاريخ االمر الجامعي :                            0229-0228:   سنة التخرج

 
 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الدور الثاني 59.8097 مصطفى محمد عبد مصطفى  .1
الثانيالدور  56.9337 دالل عبد الرزاق احمد امين  .2  

 الدور الثاني 56.7559 زينب جمال نعمة دحام  .3



 
 عموم الحياةعموم الحياة / القسم:                        العمومالكمية:                          جامعة الموصلالجامعة:  

                            
 الشيادة :بكالوريوس                                                                       الدراسة : صباحي

 
   0/02/0229في  06073 رقم وتاريخ االمر الجامعي :                            0228/0229:   سنة التخرج

 
 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 الدور الثاني 70.6630 ابتياج شريف يوسف يعقوب  .4
 الدور الثاني 58.7477 عبير موفق سالم نوري  .5
 الدور الثاني 58.3200 سوسن ىيثم عبد الجبار عبد الوىاب   .6
 الدور الثاني 55.0270 منى عبد الكريم بالل عبد العزيز  .7
 الدور الثاني 54.0254 بسام عبد الكريم بكر محمود  .8
دور الثانيال 53.3385 لقاء عبد القيار عبد القادر  .9  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 عموم الكيمياء القسم:                        العمومالكمية:                          جامعة الموصلالجامعة:  

                            
 الشيادة :بكالوريوس                                                                       الدراسة : صباحي

 
                                                                   0/02/0229في  06073رقم وتاريخ االمر الجامعي :                              0228/0229:   سنة التخرج

                                                               
 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
محمد رياض سالم يحيي   .0  الدور الثاني 58.368 
فائزة خضر عبد القادر العمي   .0  الدور الثاني 58.087 
محمد عبد المجيد احميد احمد   .3  الدور الثاني 55.750 
حنين حسين عمي شحنة   .4  الدور الثاني 55.379 
مزةنور محمد طاىر حيدر ح   .5  الدور الثاني 55.308 
محمد يونس مصطفى حنوش   .6  الدور الثاني 54.690 
نجاح محمود عثمان محمد عمي   .7  الدور الثاني 54.622 
ازىار عبد اهلل خضر عبو   .8  الدور الثاني 54.360 
ياسر تميم خميل عموري   .9  الدور الثاني 54.356 

سيف فجري عبد الغني مجيد   .02  الدور الثاني 53.000 
وفاء طو ياسين عمي   .00  الدور الثاني 50.554 
زيد لؤي توفيق غزال   .00  الدور الثاني 50.560 

 

 



 
 الفيزياءعموم  القسم:                        العمومالكمية:                          جامعة الموصلالجامعة:  

                            
 الشيادة :بكالوريوس                                                                       الدراسة : صباحي

 
 0/02/0229في  06073  ر الجامعي :رقم وتاريخ االم                            0228/0229:   سنة التخرج

                                                                  
 الدور الذي تخرج منو لمعدلا اسم الطالب الثالثي ت
 الدور الثاني 7252283 ميس ىزاع إسماعيل محمود الطائي  .0
 الدور الثاني 6459987 يوسف خمف محمد حسن الشمري  .0
 الدور الثاني 6359999 محمد جياد خضر عثمان العبادي   .3
 الدور الثاني 6350930 دعاء عدنان مكي إبراىيم المكي  .4
الياشميسرى موفق حمدي محمد قدو   .5  الدور الثاني 6352090 
 الدور الثاني 6256906 أريج عمي أحمد عبد اهلل الجبوري   .6
 الدور الثاني 6253224 ميسم نور الدين جار اهلل  .7
 الدور الثاني 6250020 خديجة حكمت محمود محمد خضورة   .8
 الدور الثاني 5959283 إيمان محمد نوري حسين عمي المشيداني  .9

عمي السبعاويىند أكرم عبد   .02  الدور الثاني 5958568 
 الدور الثاني 5857009 صالح سالم شيبان حسن الحديدي  .00
 الدور الثاني 5855645 سوزان صالح حسين محمد النعيمي  .00
 الدور الثاني 5757934 مروة أبمحد قرياقوس متي الدكا   .03
 الدور الثاني 5756384 سرى سييل نجم عبد اهلل  .04
الدبوني  ىاجر ثائر ىاشم فائق  .05  الدور الثاني 5750042 
 الدور الثاني 5655543 أحمد عبد اهلل أحمد حامد الجبوري 

 الدور الثاني 5654800 عمي محمد طاىر رشيد أحمد الجرجري   .06



 
 الفيزياءعموم  القسم:                        العمومالكمية:                          جامعة الموصلالجامعة:  

                            
 الشيادة :بكالوريوس                                                                       الدراسة : صباحي

 
 0/02/0229في  06073  ر الجامعي :رقم وتاريخ االم                            0228/0229:   سنة التخرج

                                                                  
 الدور الذي تخرج منو لمعدلا اسم الطالب الثالثي ت
 الدور الثاني 5653439 نورا أنور عبد المجيد عبد العزيز/ع   .07
 الدور الثاني 5650940 زينب أديب محمد زكي السراج   .08
عبد الكريم أحمد جاد اهلل المييبي أحمد  .09  الدور الثاني 5650465 
 الدور الثاني 5559504 شيماء حسن يونس خضر الحيالي  .02
 الدور الثاني 5558768 ميند سعيد حسين عمي الشيخو  .00
 الدور الثاني 5550770 مروة خالد عبد اهلل عبد الرحمن الحيالي  .00
 الدور الثاني 5458055 منى عبد الوىاب إسماعيل عمي الجبوري  .03
 الدور الثاني 5455880 عمي محمود عمي حمد السبعاوي  .04
 الدور الثاني 5453624 حسن محي عمي حسين الطائي  .05
 الدور الثاني 5358936 مروة غانم محمد يونس أحمد الحيالي  .06

 

 

 

 

 

 

 



 
 االرضعموم  القسم:                        العمومالكمية:                          جامعة الموصلالجامعة:  

                            
 الشيادة :بكالوريوس                                                                       الدراسة : صباحي

 
  0/02/0229في  06073رقم وتاريخ االمر الجامعي :                             0228/0229:   سنة التخرج

 
 الدور الذي تخرج منو المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 الدور الثاني 63.8099 رؤى ميند عبدالخالق سعيد  .0
 الدور الثاني 60.4111 رغد يونس حمادي حسن  .0
 الدور الثاني 58.2614 ىبة محمد جرجيس أحمد   .3
 الدور الثاني 56.5662 بشار عمي محمد بدر  .4
 الدور الثاني 56.5649 ياسين حسين حسن محمد  .5
 الدور الثاني 56.2816 رضوان محمد حسن طو  .6
 الدور الثاني 56.1834 حسين زكام احمد صالح  .7
 الدور الثاني 55.9615 رشا قيس كوركيس منصور  .8
 الدور الثاني 55.0228 ايياب احمد محمود خمف  .9

 الدور الثاني 53.4421 صالح صباح سعداهلل محمد  .02
 الدور الثاني 53.3998 ظفر تحسين ياسين جرجيس  .00
 الدور الثاني 53.2552 احمد صالح محمد حمود  .00
 الدور الثاني 52.5835 مروان حسن سمطان جاد اهلل  .03
 الدور الثاني 52.2867 عالء سمير محمد داؤود  .04
 الدور الثاني 52.2483 عمرطو خضير شعبان  .05

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 
 االرضعموم  القسم:                        العمومكمية: ال                         جامعة الموصلالجامعة:  

                            
 الشيادة :بكالوريوس                                                                       الدراسة : صباحي

 
 05/00/0229في  00025:  الجامعي رقم وتاريخ االمر                             0228/0229:   سنة التخرج

 
 الدور الذي تخرج منو المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 الدور التكميمي 57.4650 رشا يونس عمي احمد  .06
 الدور التكميمي 56.4336 خالدة خمف حميد  .07
 الدور التكميمي 52.6093 مازن تركي خمف  .08
 الدور التكميمي 52.4218 عماد محمد صالح زين العابدين  .09

 

 

 

 

 
 عموم الحياة القسم:                        العمومالكمية:                          جامعة الموصلالجامعة:  

                            
 الشيادة :بكالوريوس                                                                       الدراسة : صباحي

 
                                                            05/00/0229في  00025رقم وتاريخ االمر الجامعي :                               0228/0229  : سنة التخرج

 
 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الدور التكميمي 58.3200 سوسن ىيثم عبد الجبار عبد الوىاب 
 

 

 



 
 الفيزياءعموم  القسم:                        العمومالكمية:                          جامعة الموصلالجامعة:  

                            
 الشيادة :بكالوريوس                                                                       الدراسة : صباحي

 
 05/00/0229في  00025:  رقم وتاريخ االمر الجامعي                             0228/0229 :  سنة التخرج

 
 الدور الذي تخرج منو المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 الدور التكميمي 59.2477 خالد محمد حسين عمي الحمداني   .02
 الدور التكميمي 5456340 شرمين حسين خميل عمي النعيمي   .00

 


