
 

 

 



 



 
 الرياضيات القسم:                        العمومالكمية:                                         الموصلالجامعة: 

                            
 الشهادة :بكالوريوس           الدراسة : )صباحي(                                       

 
                                   02/6/8999في  072رقم وتاريخ االمر الجامعي :                                8998/8999سنة التخرج  :   

 
 الدور الذي تخرج منو المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 األول 1802118 سدابة عارف محمود 8
 االول 1106108 ىنادي داؤد سميم 0
 ولاال 5600167 طالل فاضل حسين 0
 االول 5601180 داؤد سالم محمود 4
 االول 5700626 شيماء حاتم احمد 5
 االول 5602127 سامرة بينو توما 6
 االول 5208188 شيماء عمي يحيى 7
 االول 5801565 محمد طو محمد 8
 االول 5106281 حسام قاسم محمد 9

 االول 5102867 اسامو حكمت ىالل 82
 الولا 6005016 عدي سالم نوح 88
 االول 6008872 شيماء عبد االلو يونس 80
 االول 6601178 حازم شريف الياس 80
 االول 6601512 ىدى لقمان امين 84
 االول 6705818 سرى رستم يحيى 85
 االول 6806788 ىشام ممك حمدي 86
 االول 6605281 رغد خالد احمد 87
 االول 6607866 محمد باسل عبد الستار 88
 االول 6608826 صالح الدين عميايمان  89
 االول 6201080 الطاي جعفر عفر 02

 



 الرياضيات القسم:                         العموم الكمية:                                  الموصلالجامعة:  
 

 لدراسة : )صباحي(                                                 الشهادة :بكالوريوسا
 

 02/6/8999في  072  رقم وتاريخ االمر الجامعي :                  8998/8999سنة التخرج  :  
 

 الدور الذي تخرج منو المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 االول 6206568 كزال قادر امين 08
 االول 6206182 قصي اديب محمد 00
 االول 6206655 عمار محمد غازي 00
 االول 6202126 غزوان خمف حسو 04
 االول 6801811 جوان طاىر يوسف 05
 االول 6802111 رحاب عاصم حميد 06
 االول 6108588  وشيمة محمود حم 07
 االول 6108116 روز عبيد حمد امينيبي 08
 االول 7007071 ابراىيم عبد اهلل فرج 09
 االول 7008580 ميعاد فاتح عبد اهلل 02
 االول 7500266 دانا يوسف مولود 08
 االول 7506188 ايمن ادريس مصطفى 00
 االول 7502666 رباب محمد يعقوب 00
 االول 7602186 عدنان محمود عزيز 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 عموم الحاسباتالقسم:                        العمومالكمية:                                    الموصل :الجامعة

                            
 الدراسة : )صباحي(                                                 الشهادة :بكالوريوس 

 
                        02/6/8999في  072رقم وتاريخ االمر الجامعي :                    8998/8999سنة التخرج  : 

                                   
 الدور الذي تخرج منو المعدل ثياسم الطالب الثال ت
 االول 010175282 فيد عبد السالم محمد / ع 8
 االول 180187115 نادية معن محمد 0
 االول 180818887 طمحة عبد الوىاب محمد / ع 0
 االول 160686768 ابراىيم عمي اتار  4
 االول 120501181 ميالد جادر سعيد 5
لاالو  120825685 ايمان مصطفى عزت 6  

 االول 180175682 شيماء شكيب محمد 7
 االول 500661567 كنار محمد سامي 8
 االول 510517812 ماردين عبد اهلل ا نور 9

 االول 560868118 غادة ذنون يونس 82
 االول 57018667 امنة محمد ابراىيم 88
 االول 580100861 كمال جمال عبد اهلل /ع 80
 االول 580557118 ايناس بينام موسى 80
 االول 580281122 سفيان سالم محمود 84
 االول 560818688 شيماء خالد صالح 85
 االول 560165875 اسماء جميل محمود 86
 االول 5608888676 محمد عبد الغني طو 87
 االول 560207117 توفيق أميةسناء  88
 االول 520802551 زينب عادل صديق 89
 االول 520666681 عمار ظاىر ياسين 02

 



 
 عموم الحاسبات  القسم:                        العمومالكمية:                                        الموصلالجامعة: 

                            
 الدراسة : )صباحي(                                                 الشهادة :بكالوريوس 

 
                       02/6/8999في  072  رقم وتاريخ االمر الجامعي :                  8998/8999سنة التخرج  :  

                                    
 الدور الذي تخرج منو المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول 5202788858 عبد العزيز اإللولمى عبد  08
ولاال 580011721 ريان يوسف يعقوب 00  

 االول 580808688 ميا عبد اهلل محمد 00
 االول 580251068 م عبد الكريمابيداء ىش 04
 االول 510668566 نور ال صباح عبد الرزاق 05
 االول 600771858 ميسر دلي حمد 06
 االول 600782687 انسام مؤيد شيت 07
 االول 600877656 نغم دانيال شابا 08
 االول 610018825 زينة خضر عباس  09
 االول 610686886 ىبة اكرم سميمان 02
 االول 610615017 شا كوركيسينسرين ا 08
 االول 610710866 محمد زكي حسن 00
 االول 610858018 ظالل بشير طو  00
 االول 610675715 نوشلينا ىرمز د 04
 االول 610216262 يازكريا طو سود 05
 االول 650058261 منى شرابي عزيز 06
 االول 650710182 عزيزة عادل احمد 07
 االول 650670617 ربيع عبد الرحمن يوسف 08
 االول 65006065 وسن قرياقوس حنا  09
 االول 650157018 رجاء عادل عثمان 42
 االول 660152671 امل سالم جار اهلل 48



 
 عموم الحاسبات القسم:                      مالعمو الكمية:                                          الموصلالجامعة:

                            
 الدراسة : )صباحي(                                                 الشهادة :بكالوريوس 

 
02/6/8999في  072  رقم وتاريخ االمر الجامعي :                  8998/8999سنة التخرج  :             

 الدور الذي تخرج منو المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 االول 660501162 رنا نديم احمد 40
 االول 660566612 االء عبد الصمد طو 40
 االول 660710626 ربى محمد فيصل 44
 االول 66078118 منتيى سميم محجوب 45
 االول 61026057 سندس جواد جرو 46
 االول 660186276 ادرعبد القادر عبد السالم عبد الق 47
 االول 670651518 فاتن غانم احمد 48
 االول 670878261 ناصر محمد عمي / ع 49
 االول 670826186 تقالل بدرانسعامرة ا 52
 االول 68017870 ايمان خالد سعيد 58
 االول 680816801 ىديل صباح محمود 50
 االول 680268655 براعم عمو نوئيل قيا 50
 االول 680871788 سين جاسمساجدة يا 54
 االول 6608516680 نورة صالح محمود 55
 االول 660158016 غيداء فوزي سميمان 56
 االول 620560651 ت زين العابدين احمدايني 57
 االول 620518858 اسراء سعدون عبد الحميد 58
 االول 620888626 عمي محمد فاتح 59
 االول 620621261 ى محمد جبرملي 62
 االول 680566678 ىدى الياس عيسى 68
 االول 680585887 سيى عزيز عمي 60
 االول 68058886 فادي ميخائيل داؤد 60



 
 الحاسبات عموم القسم:                              العموم الكمية:                                       الموصل الجامعة:  

 
 الشهادة :بكالوريوس                                      الدراسة : )صباحي(           

 
02/6/8999في  072  رقم وتاريخ االمر الجامعي :                  8998/8999سنة التخرج  :             

 الدور الذي تخرج منو المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 االول 680668261 شيماء ابراىيم عطا اهلل 64
 االول 61015572 وشابا ايوبغادة خ 65
 االول 610611287 ندى قرياقوس كوركيس 66
 االول 610681650 سمم ضياء الدين مصطفى 67
 االول 61022250 خالد عبد الرحمن محمد /ع 68
 االول 610861188 غانم محمد عمي 69
 االول 700108125 عال احمد رياض 72
 االول 700628808 ميا خورشيد ساقي 78
 االول 700716882 اسامة محمود احمد 70
 االول 700872668 قيس حازم محمد 70
 االول 700617286 اسراء ىاني شريف 74
 االول 710811166 سنان غانم عمر  75
 االول 710681881 محمد محفوظ محمد 76
 االول 76015171 إبراىيممحمد مؤيد  77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 / احياء مجهرية عموم الحياةالقسم:                      العمومالكمية:                                  الموصلالجامعة:  

                            
 الدراسة : )صباحي(                                                 الشهادة :بكالوريوس 

 
02/6/8999في  072رقم وتاريخ االمر الجامعي :                    8998/8999سنة التخرج  :             

 الدور الذي تخرج منو المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 االول 1801176 حسن قاسم احمد  8
 االول 5108582 نعم محمد مظير  0
 االول 5108510 كرم محمد مظير  0
 االول 5108121 سحر ميسراحمد  4
لاالو  5705862 طالل سبيان صالح  5  

 االول 5708211 حسين عبد شرقي  6
 االول 5808676 امينة محمد ججان  7
 االول 5801072 جبارة وفاء عبد الصاحب 8
 االول 5606226 محمد امين فرحان /ع  9

 االول 560126 ايمان موفق ايميا  82
 االول 5601061 غادة مراد حميد  88
 االول 5601868 اخالص شوكت كاكل  80
 االول 5202618 ميمب ياسين يزن  80
 االول 5805822 خالدة عبد اهلل احمد  84
 االول 5806266 فراس محمد بشير  85
 االول 5808657 زاىدة عبد القادر عيسى  86
 االول 5801561 ىديل لقمان ذنون  87
 االول 5801601 مي نجيب بحو  88
 االول 5107178 بدرة حسن احمد  89
 االول 5107670 سم معاني يحيى قا 02
 االول 5108110 سيام ابراىيم حسين  08



 
 / احياء مجهرية عموم الحياةالقسم:                        العمومالكمية:                            الموصلالجامعة: 

                            
 الشهادة :بكالوريوس         الدراسة : )صباحي(                                         

 
02/6/8999في  072  رقم وتاريخ االمر الجامعي :                  8998/8999سنة التخرج  :             

 الدور الذي تخرج منو المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 االول 6008268 اسراء يحيى قاسم  00
 االول 0608610 احمد خالد حمدون  00
 االول 6001177 ين فندى احمد عالء الد 04
 االول 6100012 خالد عفاش نايف  05
 االول 610088 عمي مطرود جحيف  06
 االول 6101577  عزيز نسرين محمد عمي 07
 االول 6101708 لمى وليد عبد الفتاح  08
 االول 6106662 حميمة احمد سممان  09
 االول 610788 شيماء وعد خضر  02
 االول 6108176 ايوبزىراء باسل  08
 االول 6101086 بسمة فاضل حمود  00
 االول 5600616 صبيحة عبد اهلل منصور 00
 االول 6507710 حال نذير رؤوف  04
 االول 6508080 اسراء ابراىيم يونس  05
 االول 5608808 حسنازىار عزيز السيد  06
 االول 6607862 زكريا عبد الستار يونس  07
 االول 6608070 محمد  ذاكر سعيد 08
 االول 6601818 محمد صديق قادر  09
 االول 6701688 اسراء سعد خميل  42
 االول 6708606 امل جميل صديق  48
 االول 6608807 بشائر موفق حياوي  40
 االول 6608821 فمة قيدار محمد  40



 / احياء مجهرية عموم الحياة القسم:                        العمومالكمية:                         الموصلالجامعة:  
 

 الدراسة : )صباحي(                                                 الشهادة :بكالوريوس
 

02/6/8999في  072  رقم وتاريخ االمر الجامعي :                  8998/8999سنة التخرج  :             
 الدور الذي تخرج منو معدلال اسم الطالب الثالثي ت

 االول 6606601 ىناء سطاي سوادي  44
 االول 6606108 فرح عصام ناصر  45
 االول 6205612 ليالي ازىر ميدي 46
 االول 6801888 سميرة ادريس احمد 47
 االول 6107286 اطياف طالل محمود  48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 عموم حياةالقسم:                         العمومالكمية:                                        الموصلالجامعة:  
                            

 الدراسة : )صباحي(                                                 الشهادة :بكالوريوس 
 

02/6/8999في  072م وتاريخ االمر الجامعي :    رق                8998/8999سنة التخرج  :             
 الدور الذي تخرج منو المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 االول 5101108 رجاء عبد الرحمن حسن  8
 االول 5706265 عيل محمد امحمود اسم 0
 االول 5807870 سماىر حازم سمطان  0
 االول 5605516 شاىة محمد حمزة  4
 االول 5806760 ا نبراس خضر مارزين 5
 االول 5806161 اخالص ناظم غزال  6
 االول 5101066 سينا عبد اهلل عمي 7
 االول 6008151 وسن صالح قاسم  8
 االول 6102221 نجالء جميل توفيق  9

 االول 6607011 نعمة عمي احمد  82
 االول 6601851 مشعل عمي محمد  88
ولاال 6707510 رحاب عبد الجبار حامد  80  

 االول 6708815 فراس الياس خضر  80
 االول 6701081 بيداء احمد خضير  84
 االول 6806576 اينا بينام بولص  85
 االول 6600811 مودازىار احمد مح 86
 االول 6606108 داليا عويد ماضي  87
 االول 6606182 لبنى وليد حمدي  88
 االول 660116 اىداء محمد شيت  89
 االول 6600106 ء الدين حاجي ليمى بيا 02
 االول 6201687 يمامة يونس محمد 08
 االول 6207808 وردة مرعي حسن  00



 عموم الحياة  القسم:                        العمومالكمية:                                        الموصلالجامعة:  
 

 الشهادة :بكالوريوس                    الدراسة : )صباحي(                             
 

02/6/8999في  072  رقم وتاريخ االمر الجامعي :                  8998/8999سنة التخرج  :             
 الدور الذي تخرج منو المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول 6206601 احكام عزالدين يوسف  00
 االول 6208016 ر فضل امازن نز  04
 االول 6208268 حسن محمد رشيد  05
 االول 6801781 والء حسن جمعة  06
 االول 6805618 ىبة ميند نذير  07
 االول 6805665 بشرى زكي عمي  08
 االول 6806186 ساىر متي عبودي  09
 االول 6808821 رائد عبد الجبار فتحي 02
 االول 6806880 عمر احمد طو  08
 االول 6808708  ديار نجم عبد اهلل 00
 االول 6105806 تركان عمي مردان 00
 االول 6107566 شاكر خضر سمو  04
 االول 7007557 معد فؤاد عبد سعيد  05
 االول 7007867 قاسم عبد اهلل طو  06
 االول 7100218 بديعة محمد عمي  07
 االول 710771 ندى سعد عمر  08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الكيمياءالقسم:                         العمومالكمية:                                       الموصلالجامعة:  
                            

 الدراسة : )صباحي(                                                 الشهادة :بكالوريوس 
 

02/6/8999في  072تاريخ االمر الجامعي :    رقم و                 8998/8999سنة التخرج  :             
 الدور الذي تخرج منو المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 االول 1708216 عمار فوزي نجيب 8
 االول 1708817 سكينة حسين رشيد 0
 االول 1807526 ديويبليالس فرمان  0
 االول 1607780 مشيور احمد عبد اهلل / ع 4
 االول 1602702 / ععبد الرحمن محمد دحان  5
 االول 5006075 عمار حسين عبد اهلل 6
 االول 5002166 رامز سيام جرجيس 7
 االول 5106720 عمياء عبد الحميد محمد 8
 االول 5507250 فرح طارق سعيد 9

 االول 5507212 زينة طالل شاكر 82
 االول 5606278 انفال غازي ابراىيم 88
ولاال 5602176 عمي محمد احمد 80  

 االول 5601210 ايمار يوسف يونس 80
 االول 5800751 االء ازىر سعيد 84
 االول 5805666 ىند احمد محمود 85
 االول 5807708 زىرة عمي فتاح 86
 االول 5808220 ىند عبد النافع احمد 87
 االول 5606716 عبد الرحمن باسل فاضل 88
 االول 5606571 ليمى عبد الرحيم يونس 89
 االول 5608180 ادل صالح احمدع 02
 االول 560525 يسرى نعيم رفو 08
 االول 5601786 عبد القادر يوسف عواد 00



 الكيمياء القسم:                        العمومالكمية:                                        الموصلالجامعة:  
 

 الشهادة :بكالوريوس                   الدراسة : )صباحي(                              
 

02/6/8999في  072  رقم وتاريخ االمر الجامعي :                  8998/8999سنة التخرج  :             
 الدور الذي تخرج منو المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول 5205868 محمد لقمان امين 00
 االول 5208867 بشار زىير عبد الحميد 04
 االول 5201666 لبنى محي الدين توفيق 05
 االول 5806860 اقبال عبد المنعم محمد 06
 االول 5801080 بان شاكر محمود 07
 االول 5105076 فاتن ضياء محمود 08
 االول 5105861 ايفر عمر كريم 09
 االول 5105287 صعب ذنون خميل 02
 االول 5106015 ندى احمد خميل 08
 االول 5106677 لمنعم سعيدرشا عبد ا 00
 االول 5107818 صبا صبحي مصطفى 00
 االول 6000758 شيماء ثامر سعيد 04
 االول 6000761 فاطمة لقمان ايوب 05
 االول 6000867 نادية حسين محمد 06
 االول 6001526 ندى فوزي سميمان 07
 االول 6006668 وعد سامي شكر 08
 االول 6002671 بروين عارف شيخ زاده   09
 االول 1607861 ميادة عبد الكريم زيدان 42
 االول 1608567 رشا جياد عبد محمد 48
 االول 61086661 سوسن حكمت عزيز  40
 االول 6102777 منتيى حيدر يعقوب 40
 االول 6102855 ىناء سالم حامد 44



 الكيمياء القسم:                        عمومالالكمية:                                        الموصلالجامعة:  
 

 الدراسة : )صباحي(                                                 الشهادة :بكالوريوس
 

02/6/8999في  072  رقم وتاريخ االمر الجامعي :                  8998/8999سنة التخرج  :             
 الدور الذي تخرج منو المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول 6108168 جمال صالح حميدان 45
 االول 6500117 ميا فاضل عباس 46
 االول 6501875 محمدبنيان شذى  47
 االول 6501286 فواز فيصل فتح اهلل 48
 االول 6506221 رنا منيب محمد عمي 49
 االول 6507756 اشرف خيري محمد 52
 االول 6506012 ير محمد /عطعدنان م 58
 االول 6506828 فواز حازم جاسم 50
 االول 6508722 درانور زىير عبد الق 50
 االول 6606765 بسمة رعد عبد الجبار 54
 االول 6607072 االء عمي حسين 55
 االول 6607776 رياض عمي حسين 56
 االول 6608606 اسراء قاسم محمد 57
 االول 6608855 شيماء مؤيد طو 58
 االول 6601662 وىب محمد شيماء  59
 االول 6706880 صفاء رضا شكور 62
 االول 6708281 موانا جميل يوسف  68
 االول 6701106 باسل عبد اهلل عمي 60
 االول 6801825 وجدان حميد عبد اهلل 60
 االول 6806516 ليث سمير ذنون 64
 االول 6807680 شوكت عبد الكريم محمود 65
 االول 6808782 هللفريدة عمر عبد ا 66



 الكيمياء القسم:                       العمومالكمية:                                           الموصل الجامعة:
                            

 الدراسة : )صباحي(                                                 الشهادة :بكالوريوس 
 

02/6/8999في  072  رقم وتاريخ االمر الجامعي :                  8998/8999:           سنة التخرج    
 الدور الذي تخرج منو المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول 6600551 ندى اشرف عمي 67
 االول 6608155 غالية نعمان محمود 68
 االول 6601660 صفا عبد الغني امين 69
 االول 6200178 مريم اسحق ابراىي 72
 االول 6201660 مي طالب حميد 78
 االول 6201188 زينب عمي جعفر 70
 االول 6202111 فاطمة عبد الحميد محمد 70
 االول 6202728 اسماء عبد الباري عبد الجواد 74
 االول 6202286 محمد سممان حسن 75
 االول 6201778 سرى حسام احمد 76
 االول 6201210 زينب وليد ماجد 77
 االول 6805258 ايمان غانم محمد 78
 االول 6806887 محمد وحيد عبد الفتاح /ع 79
 االول 6807865 ريا ياسين احمد 82
 االول 6808510 ار حسن عمييىش 88
 االول 6802162 عمر عبد العزيز طو 80
 االول 6808888 وسن عبد الحسن حمدي 80
 االول 6801626 محمد سميم اسعد 84
 االول 6801110 احمد سالم اسماعيل 85
 االول 6100161 خالد محمد عمي 86
 االول 6105572 نجالء مازن خميل 87
 االول 6105128 ىاجر محمد عمي خضر 88

 



 القسم: الكيمياء                        العمومالكمية:                                       الموصلالجامعة:  
                            

 الدراسة : )صباحي(                                                 الشهادة :بكالوريوس 
 

02/6/8999في  072رقم وتاريخ االمر الجامعي :                    8998/8999سنة التخرج  :             
 الدور الذي تخرج منو المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول 6107105 يل ىواس بابانب 89
 االول 606812 اليام نوري مجيد 92
 االول 6102775 عمر عدنان بشير 98
 االول 6101868 ايفا فاروق عزيز 90
 االول 7005088 سعدي عبد حمد 90
 االول 7006212 عمي عبد اهلل خمف 94
 االول 7007256 محمد حاتم رشيد 95
 االول 7006688 اميرة وليد ابراىيم 96
 االول 7006712 احمد عادل شياب 97
 االول 7006786 بشار حسين يوسف 98
 االول 7008806 ياسر محمد زكي 99

 االول 7101581 سوسن عبد الرحمن محمد 822
 االول 7106618 االء محمود عبد اهلل 828
 االول 7106215 عمر عبد العزيز سممان 820
لاالو  7102808 قيدار رعد عمي  820  

 االول 7505680 قحطان رمضان عبد 824
 االول 5706127 عامر عمي اكبر  825
 االول 7501612 بالل احمد صالح 826
 االول 7501860 بشرى راكان يحيى 827
 االول 7702870 ىدى خالد سميمان 828
 االول 7702818 ايا د نعمت محمود  829

 

 

 



 

 الفيزياءالقسم:                       العمومالكمية:                                         الموصلالجامعة: 
                            

 الدراسة : )صباحي(                                                 الشهادة :بكالوريوس 
 

02/6/8999في  072:     رقم وتاريخ االمر الجامعي                8998/8999سنة التخرج  :             
 الدور الذي تخرج منو المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 االول 01050776  اليأسواثق زكو  8
 االول 51080071 ضمياء حسن محسن  0
 االول 1606058 رنا وليد نجم  0
 االول 12068165 احالم احمد نجم  4
 االول 18072550 يونان  أكرمزينة  5
 االول 50026656 د ابتسام طو احم 6
 االول 56006175 عبد المحسن محمد فرح  7
 االول 5601522 شيماء حمزة طو  8
 االول 56070115 محمد نور صالح خضر 9

 االول 56081515 قصي خطاب عمر 82
 االول 58050565 وسيم توفيق يشوع 88
 االول 58061062 ميز جمال حميدلد 80
الولا 58028020 عمي مصطفى محمد 80  

 االول 51016588 غسان شمعون رفو 84
 االول 5106681 عبد الغني يونس مأوى 85
 االول 51080806 عبد الرحمن محمد عبد الرحمن 86
 االول 51016581 نجالء حيدر عمي 87
 االول 6002111 عبد الصمد محمد عمي  88
 االول 61068855 شيماء عمي حسين 89
 االول 65081152 شيماء جاسم محمد 02
 االول 65016212 ويسي حجي جرجيس 08
 االول 66068788 سعد يوسف ججو 00



 الفيزياء القسم:                      العمومالكمية:                                        الموصلالجامعة: 
 

 :بكالوريوسالدراسة : )صباحي(                                                 الشهادة 
 

02/6/8999في  072  رقم وتاريخ االمر الجامعي :                  8998/8999سنة التخرج  :             
 الدور الذي تخرج منو المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول 67001686 نجاه مجدل نواف 00
 االول 67011652 شيماء قصي احمد  04
ولاال 67078686 ماجد يوسف مجيد 05  

 االول 67078180 محمد عواد مطر 06
 االول 67081077 زياد طارق ياسين 07
 االول 67028611 نجوى حسان عبد المنان 08
 االول 68028886 ليث عبد الكريم سمطان 09
 االول 6801205 محمد ايدن عثمان 02
 االول 66022788 شيماء طارق محمود 08
 االول 62056027 محمد غثيث جاسم 00
 االول 62017588 فاطمة نجاه عبد ابراىيم 00
 االول 68052180 احمد كاظم عاجل 04
 االول 68086710 فراس مجيد عبود 05
 االول 68082565 يحيى سالم حسن 06
 االول 70001626 سالم حسن الياس 07
 االول 70008566 صييب ياسين احمد 08
 االول 71016621 ميادة محمد خضر 09
 االول 7106688 حمد مفمحمفمح ا 42
 االول 71061862 مياسة حبيب رشيد 48
 االول 76060670 عطية ذنون يونس 40
 االول 76067010 اشراق عادل عثمان 40
 االول 7701862 زكي اوديانا اوشابا 44

 



 

 األرضعموم القسم:                         العمومالكمية:                                          الموصل الجامعة:
                            

 الدراسة : )صباحي(                                                 الشهادة :بكالوريوس 
 

02/6/8999في  072رقم وتاريخ االمر الجامعي :                    8998/8999سنة التخرج  :             
 الدور الذي تخرج منو المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 االول 5601817 امير حيدر خالد 8
 االول 5605661 ثابت حبيب يوسف 0
 االول 5801821 /ع نور الدين محمد عبدة 0
 االول 5108618 عدي محمد صالح 4
 االول 6008026 عالء نبيل حمدون 5
 االول 6108616 عبد القوي سيف حسن /ع 6
 االول 6102180 ريان غازي ذنون 7
 االول 6605818 احمد نذير ذنون 8
 االول 6605678 جنان الزار اسحق 9

 االول 6707675 حازم جمعة محمود 82
 االول 6806688 عمر احمد مولود  88
 االول 6802018 ناظم خضر اوصمان 80
 االول 6601717 طارق خالد حسين 80
 االول 6206867 بسمان عمو نوئيل  84
 االول 6808006 د محموداوس محم 85
 االول 6106156 امين محمد احمد محمد 86
 االول 6107105 كمال سعيد جميل 87
 االول 6108581 احمد ابراميم صالح 88
 االول 6101168 حسين احمد محمد 89
 االول 7000685 حسين محمد عبد الواحد 02
 االول 7001582 كنعان عبد اهلل جاسم 08
 االول 7008818 وبمجاىد خالد اي 00



 عموم االرض القسم:                         العمومالكمية:                                        الموصلالجامعة: 
 

 الدراسة : )صباحي(                                                 الشهادة :بكالوريوس
 

02/6/8999في  072  رقم وتاريخ االمر الجامعي :                  8998/8999سنة التخرج  :             
 الدور الذي تخرج منو المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول 7008166 طو عبد اهلل عبد الرزاق 00
 االول 7106516 حازم محمود اسماعيل 04
 االول 7506627 سيى وليد سعيد 05
 االول 7506167 شيماء محمد صالح  06
 االول 7502156 يم محمد طاىرسم 07
 االول 7508565 عباس مسمم احمد 08
 االول 7605608 عمر عماد عبد الجبار 09
 االول 7705068 ميدي جاسم مردان 02
 االول 7705661 انور صبار فتحي 08
 االول 7706786 فارس حامد ابراىيم 00
 االول 7708165  ربو حسين عمي عبد 00
 االول 7806107 اسمارقم وعد اهلل ق 04

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 
 الكيمياء القسم:                       العمومالكمية:                                         الموصل  الجامعة:  

                            
 هادة :بكالوريوسالش           الدراسة : )صباحي(                                       

 
                                02/9/8999في 565رقم وتاريخ االمر الجامعي :                                    8998/8999سنة التخرج  : 

 
 الدور الذي تخرج منو المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني  5708261 شيماء ميسر نايف  8
 الثاني 6702211 يى محمد عبد الستار يح 0
 الثاني 6206601 عزام خزعل صديق  0
 الثاني 6805581 ىالل ىزاع اسماعيل  4
 الثاني 6805151 صفوان حمد جاسم  5
 الثاني 6106121 محمد عبد الكريم محمد  6
 الثاني 7000111 نزار عبد اليادي عبد الغفور  7
 الثاني 7001161 ابراىيم مرعي حسن  8
 الثاني 7005611 مد عميىفال مح 9

 الثاني 7108261 يعرب عادل سمطان  82
 الثاني 7500801 ازاد عزيز سعد اهلل  88
 الثاني 7508101 حسن رمضان اسماعيل  80
 الثاني 7501851 محمد مخمف ادريس  80
 الثاني 7606681 عمي يونس احمد  84
 الثاني 7608871 الوليد خالد محمود  85
 الثاني 7608621 خزيران   اياد جميل 86
 الثاني 7701511 عمر عصام عبد  87
   الثاني 7708561  عمر مظفر محي الدين  88
 الثاني 7701681 احمد سالم محمود 89
 الثاني 7800521 سنان ذنون نايف  02

 



 
 الكيمياء القسم:                         العموم الكمية:                                        الموصلالجامعة: 

                            
 الدراسة : )صباحي(                                                الشهادة :بكالوريوس

 
                                                                 02/9/8999في 565رقم وتاريخ االمر الجامعي :                                  8998/8999سنة التخرج  :   

 
 الدور الذي تخرج منو المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني 7801801 ميعاد حسين نورالدين  08
 الثاني 7801661 نجدت عادل جياد  00
 الثاني 7808611 عمي صالح محمود  00
 الثاني 7600681 نبيل ىذال ارديني  04
 الثاني 7600151 رحمن مظفر توفيق عبد ال 05
 الثاني 7601261 احمد محمد خالد  06
 الثاني 7606161 عمار احمد محمود  07
 الثاني 7200681 محمد خيري قاسم  08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 الفيزياءالقسم:                      العمومالكمية:                                          الموصلالجامعة:  

                            
 الدراسة : )صباحي(                                               الشهادة :بكالوريوس

 
                                                                  02/9/8999في 565رقم وتاريخ االمر الجامعي :                                8998/8999سنة التخرج  :   

 
 الدور الذي تخرج منو المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني 68021877 سعد عبد الستار محمد  8
 الثاني 62087267 جمال ابراىيم محمد  0
 الثاني 68088186 الحان ىالل يونان  0
 الثاني 61078806 مصعب عبد الوىاب عبد الحمبد  4
 الثاني 70017616 سن غانم يونس و  5
 الثاني 70085761 جمعة محمد ىايس  6
 الثاني 71012612 ياسر حازم حامد  7
 الثاني 75076506 احمد فخر الدين صديق  8
 الثاني 75072118 اوان ناىل محمود  9

 الثاني 75087277 ايياب نافع جبور  82
 الثاني 75088216 سنان امير ابراىيم  88
 الثاني 76076666 صالح نجاة نوري  80
 الثاني 76021618 حيدر ىاشم محمد  80
 الثاني 77066716 زياد عبد الكريم احمد  84
 الثاني 77022605 عبد المحسن فرحان رحيم  85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 عموم االرضالقسم:                        العمومالكمية:                                        الموصلالجامعة:  

                            
 الدراسة : )صباحي(                                                الشهادة :بكالوريوس

 
                                                                  02/9/8999في 565رقم وتاريخ االمر الجامعي :                                8998/8999سنة التخرج  :   

 
 الدور الذي تخرج منو المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني 7502721 جمال عامر جميل  8
 الثاني 7800158 ابتيال طالب ىواء  0
 الثاني 7807617 سمير عبد اهلل عبدة  0
 الثاني 7601587 /عمعن حمود قاسم  4
 الثاني 7605668 ايال صبحي نورالدين  5
 الثاني 7606218 خالدة محمود صالح  6
 الثاني 7602685 اسماعيل ولد الشيخ احمد  7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 الرياضياتالقسم:                         العموم الكمية:                                        الموصلالجامعة: 

                            
 الدراسة : )صباحي(                                                الشهادة :بكالوريوس

 
                02/9/8999في 565رقم وتاريخ االمر الجامعي :                                8998/8999سنة التخرج  :   

                                                  
 الدور الذي تخرج منو المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني 6708167 لؤي عاصي محمود   .8
 الثاني 6608058 عصمت مجيد صالح   .0
 الثاني 6800688   شيدنيكار عبد الكريم ر   .0
 الثاني 6808518 سياك عبد الصمد عباس   .4
 الثاني 6808288 احمد عبد الرزاق احمد   .5
 الثاني 7100161 ن يفاتن سعدون عبد الحس  .6
 الثاني 7101762 احمد حسن رفيق   .7
 الثاني 7105851 سناء بطرس مجيد   .8
 الثاني 7106662 ىبة عبد اهلل محمد   .9

 الثاني 7107601 سروة محمد عثمان   .82
 الثاني 7102167 شربي مرخائيل سميمان   .88
 الثاني 7108561 ليث فاضل حسن   .80
 الثاني 7108618 ابراىيم صالح صادق   .80
 الثاني 7501686 ميا ىاشم عبد   .84
 الثاني 7606580 اثير متي بينام   .85
 الثاني 7601182 عمي صالح عمي   .86
 الثاني 7701260 محمد ناظم اعبيد   .87
 الثاني 7808817 جميمة جمعة عزيز   .88

 

 

 

 

 



 

 
 عموم الحياةالقسم:                        العمومالكمية:                                        الموصلالجامعة:  

                            
 الدراسة : )صباحي(                                                الشهادة :بكالوريوس

 
                02/9/8999في 565رقم وتاريخ االمر الجامعي :                                8998/8999سنة التخرج  :   

                                                  
 الدور الذي تخرج منو المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 الثاني 6601780 حاتم احمد حسين  8
 الثاني 6206807 احالم عمي محمود  0
 الثاني 6805718 زىراء حميد مجيد  0
 الثاني 6102118 ئولكر عبد الباقي عباس  4
 الثاني 6108101 اسين ريان محمود ي 5
 الثاني 6101215 منال عبد ناصر  6
 الثاني 7007106 فضيمة عمي عمر  7
 الثاني 7002886 بشار ضياء وىبي  8
 الثاني 7002106 محمد محسن محمود  9

 الثاني 7100828 ستيال يوسف يحيى  82
 الثاني 7101181 بيداء احمد محمد  88
لثانيا 7107816 ميا سالم جاسم  80  

 الثاني 7500128 اسيل غني حمد  80
 الثاني 7501082 سامي حسن عبد اهلل  84
 الثاني 7507851 عيدان احمد جادر  85
 الثاني 7502885 حسين خضر حسين  86
 الثاني 7600605 خضر صالح محمد  87
 الثاني 7600811 فاطمة يونس زين العابدين  88
 الثاني 7600818 بان احمد عبد اهلل  89
 الثاني 7601015 عبير سعدي احمد  02



 
 عموم الحياةالقسم:                      العمومالكمية:                                        الموصلالجامعة:  

 
 الدراسة : )صباحي(                                                الشهادة :بكالوريوس

 
02/9/8999في 565رقم وتاريخ االمر الجامعي :                                8998/8999سنة التخرج  :     

 الثاني المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 الثاني 7701186 ندى عدنان زين العابدين  08
 الثاني 7705668 سندس فائق حسن  00
 الثاني 7706761 زياد جبار خميل  00
 الثاني 7707556 جمنك صالح جالل  04
 الثاني 7708552 خولة عمي خمف  05
 الثاني 7708858 ناىدة قاسم خضر  06
 الثاني 7702111 سوسن عبد اهلل احمد  07
 الثاني 7702151 انجي ىجران فخر الدين  08
 الثاني 77017881 غادة حاتم سمطان  09
 الثاني 7801086 سممان خمف عداى  02
 الثاني 7200212 دنيا حسام الدين عثمان  08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 عموم الحياة / احياء مجهريةالقسم:                        العمومالكمية:                                         الموصلالجامعة: 

 
 الدراسة : )صباحي(                                                الشهادة :بكالوريوس

 
02/9/8999في 565رقم وتاريخ االمر الجامعي :                                8998/8999لتخرج  :   سنة ا  

 الثاني المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 الثاني 6707806 سوسن عبد اهلل امين  8
 الثاني 6608780 نوال شاىر محمود  0
 الثاني 6805170 احمد محمد رفيق  0
 الثاني 6802787 م وميض جمال ابراىي 4
 الثاني 7001588 مفاز احمد اسماعيل  5
 الثاني 7108556 عمي يحيى عمي  6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 القسم : الحاسبات                         العمومالكمية:                                          الموصللجامعة:ا

                            
 الدراسة : )صباحي(                                                 الشهادة :بكالوريوس 

 
02/6/8999في  072رقم وتاريخ االمر الجامعي :                    8998/8999سنة التخرج  :             

 الدور الذي تخرج منو المعدل اسم الطالب الثالثي ت
الثانيا 67088061 عمر طارق صالح  8  

 االثاني 6801810 اغاريد عبد اهلل شابا  0
 االثاني 62000006 صالح عبد اهلل عبد الواحد /ع  0
 االثاني 68017778 ايالف صالح الدين بادع  4
 االثاني 7607710 سيف خالد جار اهلل  5
 االثاني 760885017 رائد عزيز رمو  6
الثانيا 76061667 ليث سعدون عبد القادر  7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 


