
 

 كلیة علوم البیئة وتقاناتھا/جامعة الموصل

  دورة بنات المستقبل)الدور االول(٢٠١٠/٢٠١١ للعام الدراسي

   ١٤٣٢شعبان/٢الموافق ٣/٧/٢٠١١في ٩/٣٣/١٢٢٤٠بموجب االمر الجامعي المرقم 

 المالحظات التقدیر المعدل العام الترتیب الجنسیة الجنس االسم ت
   جید جدا 84.4997 االول عراقیة انثى دي نور عبد الغني صالح حمید حما 1
   جید جدا 84.3781 الثاني عراقیة ذكر زكریا نافع محمود شھاب البقال 2
   جید جدا 81.6942 الثالث عراقیة انثى موج ریاض إسماعیل ابراھیم الحمداني  3
   جید جدا 81.3935 الرابع عراقیة انثى آمنة طھ عبد هللا یاسین جاسم الطائي 4
   جید جدا 80.8230 الخامس عراقیة انثى ھوازن حسن فتحي مجول الھزاع 5
   جید جدا 80.5887 السادس عراقیة انثى آمنة فارس فرحان احمد فرحان الحدیدي 6
   جید جدا 80.5503 السابع عراقیة ذكر ھوزان صباح احمد قادر المزوري 7
   جید 77.3844 الثامن اقیةعر انثى آالء ریاض طھ داود سلیمان الشكرجي  8
   جید 76.4380 التاسع عراقیة انثى زھراء عباس مھدي علي الحسن 9

   جید 75.0368 العاشر عراقیة ذكر محمد علي محمود سلیمان داود النعیمي 10
   جید 74.9019 الحادي عشر عراقیة انثى رفقة عامر ھاشم خالد النعیمي 11
   جید 74.5080 الثاني عشر عراقیة انثى الزبیدي إسراء أحمد عبد هللا یونس 12
   جید 74.3905 الثالث عشر عراقیة ذكر إیھاب كمال أیوب سلیم ھنودي 13
   جید 74.3316 الرابع عشر عراقیة انثى ریم نوزت أحمد شریف ال سیالة 14
   جید 72.5138 الخامس عشر عراقیة ذكر یونس عصام یونس فتحي 15
   جید 72.0538 السادس عشر عراقیة ذكر یم عبد هللا محیمید الجبوريأحمد إبراھ 16
   جید 71.7296 السابع عشر عراقیة انثى سما عماد الدین وعد هللا ایلیا سلیمان  17
   جید 71.5893 الثامن عشر عراقیة ذكر عبد المنعم ضرار عبد هللا محمد موسى  18
   جید 71.4032 التاسع عشر  عراقیة ىانث سروه نظام عبد هللا بشیر االمام 19



   جید 71.2154 العشرون عراقیة انثى رؤى یحیى محمود سلیم 20

 عراقیة انثى إسراء مقبول بشیر حمادي حسن  21
الحادي 

   جید 70.4747 والعشرون

 عراقیة ذكر علي سالم قاسم عبد هللا محمد النقیب 22
الثاني 

   جید 70.4062 والعشرون

 عراقیة ذكر سعد عبد العزیز ذنون العبیديعالء  23
الثالث 

   جید 70.2769 والعشرون

 عراقیة ذكر زید أحمد شھاب احمد بكر العزاوي 24
الرابع 

   متوسط 69.4544 والعشرون

 عراقیة ذكر محمد عاصم عبد الرحمن علي ال قبع 25
الخامس 
   متوسط 68.6805 والعشرون

 عراقیة انثى حمد خضر ھبة عبد الكریم محمد جاسم م 26
السادس 
   متوسط 68.2851 والعشرون

 عراقیة انثى آمنة یعرب عبد الرزاق محمود القصاب 27
السابع 

   متوسط 68.1067 والعشرون

 عراقیة انثى زینة رعد محمود محمد الشیخ عیسى 28
الثامن 

   متوسط 67.8303 والعشرون

 عراقیة ذكر إحسان وھبت رمزي عبد الغفور العبیدي 29
التاسع 

   متوسط 67.1805 والعشرون
   متوسط 67.1157 الثالثون عراقیة ذكر مصطفى خوام دحام دولة العبیدي 30

 عراقیة ذكر یاسر عبد الجبار احمد ابراھیم ال شیخو  31
الحادي 
   متوسط 67.0833 والثالثون

 عراقیة ذكر مصطفى معن طاھر جرجیس معروف  32
الثاني 

   متوسط 66.3627 والثالثون

 عراقیة انثى تھاني حسیب سلیم داوؤد العجاج 33
الثالث 

   متوسط 66.3205 والثالثون
   متوسط 65.2437الرابع  عراقیة انثى عال معد عباس حسن ناصر  34



 والثالثون

 عراقیة ذكر بھاء الدین عبد المجید بھاء الدین عبد  35
الخامس 
   متوسط 64.8360 والثالثون

 عراقیة ذكر الجبوريیمن محمود إبراھیم محمود أ 36
السادس 
   متوسط 64.1259 والثالثون

 عراقیة انثى ورود صفاء الدین طھ محمد علي 37
السابع 
   متوسط 63.6798 والثالثون

 عراقیة ذكر عتبھ عصام احمد خلیل مصطفى العالف 38
الثامن 

   متوسط 63.6239 والثالثون

 عراقیة انثى محمد النعیمي فرح موفق محمود علي 39
التاسع 
   متوسط 63.3820 والثالثون

   متوسط 63.2887 االربعون عراقیة ذكر مزھر عاصي عزیز حسن 40

 عراقیة انثى أضواء سعد هللا فتحي عبد العبیدي 41
الحادي 

   متوسط 62.3194 واالربعون 

 عراقیة ذكر مھند خزعل إسماعیل مجید القطان 42
الثاني 

   متوسط 62.1722 ربعون واال

 عراقیة ذكر عبد الرحمن فارس علي بالل مصطفى  43
الثالث 

   متوسط 61.9655 واالربعون 

 عراقیة ذكر أوس راغب محمد یونس حمزة العكیدي 44
الرابع 

   متوسط 61.7326 واالربعون 

 عراقیة ذكر عمر رافع محمد طیب اسماعیل  45
الخامس 

   ولمقب 59.4056 واالربعون 

 عراقیة ذكر أوس رافع سعید حسین السراج 46
السادس 

   مقبول 56.8740 واالربعون 
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  جامعة الموصل

  خریجو كلیة علوم البیئة وتقاناتھا

   الدور الثاني/  دورة بناة المستقبل) الدورة الثانیة( ٢٠١١-٢٠١٠للعام الدراسي 

  ١٤٣٢/    ذي القعدة/    ٤ الموافق       ٢٠١١/  ١٠  / ٢ في   )  ٩/٣٣/١٧٥٩٧ (الجامعي المرقم األمربموجب 

 المالحظات  التقدیر المعدل  الترتیب  الجنسیة  الجنس  االسم الرباعي واللقب  ت 

1 
  متوسط 66.14863 ناجح من الدور الثاني عراقیة ذكر حسین عمر محمد اسباھي

2 
  متوسط 62.98379 ناجح من الدور الثاني عراقیة ذكر شیت محمد  عمر ابراھیم

3 
  متوسط 61.40158 ناجح من الدور الثاني عراقیة أنثى ابراھیم سندس محمد صالح

4 
  متوسط 60.87826 ناجح من الدور الثاني عراقیة ذكر نجم عبد هللا  عوف كمال

5 
  متوسط 60.74085 ناجح من الدور الثاني عراقیة ذكر عباس حسین  ایمن فاضل

6 
  مقبول 59.8976 ناجح من الدور الثاني عراقیة ذكر بار عبد القادرعبد الج اسماعیل رسول

7 
  مقبول 58.08882 ناجح من الدور الثاني عراقیة ذكر عبد هللا  محمد امین توفیق

        
        
        
        
        



        
        
        
        
        
        
        

  

  


