
 

  جامعة الموصل

  خریجو كلیة  البیئة

  )الدور األول( ٢٠١٠-٢٠٠٩للعام الدراسي 

  ھــ١٤٣١/  شعبان/ ٢٤الموافق ٥/٨/٢٠١٠في ٩/٣٣/١٤١٥١بموجب االمر الجامعي المرقم 

  المالحظات  التقدیر  المعدل  الترتیب  الجنسیة  الجنس  )واللقب إن وجد( االسم الرباعي  ت

   جید جدا 83.3619  االول عراقیة  أنثى  يمحمد التمیم سارة ضرغام جاسم  ١
   جید جدا 83.2907  الثاني عراقیة  ذكر أحمد ریاض أحمد عبد الرزاق العراقي  ٢
   جید جدا 80.8081  الثالث عراقیة  أنثى سنا ربیع قاسم محمد القزاز  ٣
   جید جدا 80.2970  الرابع عراقیة ذكر عمر عبد الجبار عبد اهللا عبد القادر الطحان  ٤
   جید 79.7544  الخامس عراقیة ذكر سعد محمد حسن محمود العبیدي  ٥
   جید 77.7576  السادس عراقیة ذكر أنمار قصي محمد فاضل محمد اإلمام  ٦
   جید 77.5841  السابع عراقیة ذكر محمد عبد الرزاق یاسین عبد اهللا السنجاري  ٧
   جید 76.2173  الثامن عراقیة  أنثى منى محمد أحمد محمد الكوراني  ٨
   جید 75.9740  التاسع عراقیة  ذكر عمر مؤید خلیل جرجیس العبادي  ٩
   جید 73.5766  العاشر عراقیة  أنثى آصال صالح عبد الكریم صالح القطان  ١٠
   جید 73.5620  الحادي عشر عراقیة  أنثى فرح إبراهیم عبد اهللا صالح الشاهر  ١١
   جید 73.1909  ني عشرالثا عراقیة  أنثى رؤى أحمد خلیل أحمد العالف  ١٢
   جید 71.6319  الثالث عشر عراقیة ذكر علي العزاويشیخ محمد زهیر إبراهیم   ١٣
    جید 71.3232  الرابع عشر  عراقیة  ذكر  قبس مروان عبد العزیز عبد المجید دبدوب  ١٤



   جید 71.2190  الخامس عشر عراقیة ذكر نجم بابا اللوس زید صالح عبودي  ١٥
   جید 70.9951 السادس عشر  عراقیة  أنثى یز ذنون قوزبكرأنسام ریاض عز   ١٦
   جید 70.8537 السابع عشر عراقیة ذكر آشور كوركیس ربان عبد األحد  ١٧
   جید 70.5252 الثامن عشر عراقیة ذكر زید أكرم محمود عبد اهللا الحمامي  ١٨
   جید 70.1191 التاسع عشر عراقیة ذكر وسام محمد جبر محمد الشرابي  ١٩
   متوسط 69.8655 العشرون عراقیة أنثى تغرید عبد اللطیف توفیق أحمد الحمداني  ٢٠
   متوسط 69.8403 الحادي والعشرون عراقیة أنثى مریم یسار یحیى حسین التمر  ٢١
   متوسط 69.7639 الثاني والعشرون عراقیة أنثى رغدة موفق محمد سعید رحاوي  ٢٢
   متوسط 69.0125 الثالث والعشرون عراقیة ذكر شاكر محمود شیت حامد الزبیدي  ٢٣
   متوسط 67.9321 الرابع والعشرون عراقیة ذكر أحمد عصام عباس علي المعاضیدي  ٢٤
   متوسط 67.5849 الخامس والعشرون عراقیة  أنثى نهى سالم جاسم محمد المولى  ٢٥
   متوسط 66.9160 السادس والعشرون عراقیة  ذكر محمد عقیل عزیز سعید الصویفي  ٢٦
   متوسط 66.8780 السابع والعشرون عراقیة  أنثى بهرا أثیر حبیب صادق شدا  ٢٧
   متوسط 66.3026 الثامن والعشرون عراقیة  أنثى إیناس رمزي محمد عبد الرحمن الحائك  ٢٨
   متوسط 66.2432 التاسع والعشرون عراقیة ذكر زاهر شامل عبد الكریم عبد العزیز الدباغ  ٢٩
   متوسط 65.9457 الثالثون عراقیة ذكر ل غانم خلیل العباسيسامر طال   ٣٠
   متوسط 65.8776 الحادي والثالثون عراقیة  أنثى مروة حسین حمادي سلطان الجبوري  ٣١
   متوسط 65.2690 الثاني والثالثون عراقیة ذكر محمد ولید أحمد سعید العبیدي  ٣٢
الث والثالثونالث عراقیة ذكر أحمد قتیبة شریف محمود الحنون   ٣٣    متوسط 65.1546 
   متوسط 64.8868 الرابع والثالثون عراقیة أنثى مروى محمود عبد سلیمان الجمیلي  ٣٤
   متوسط 64.5168 الخامس والثالثون عراقیة أنثى زینب خزعل یونس عمر العزاوي  ٣٥
   متوسط 64.4489 السادس والثالثون عراقیة أنثى أیمان أحمد عثمان عبد الرحمن األومري  ٣٦



   متوسط 63.6020 السابع والثالثون عراقیة  ذكر عمرو بسام متى عبد المسیح آل جبو  ٣٧
   متوسط 63.4463 الثامن والثالثون عراقیة  أنثى أرسین خیري هرمز سلیمان یقندا  ٣٨
   متوسط 63.3382 التاسع والثالثون عراقیة  ذكر عبد الرحمن فوزي إسماعیل عزیز الدباغ  ٣٩
   متوسط 61.8914 األربعون عراقیة  أنثى نبیل صالح حسن جلمیران لمى  ٤٠
   متوسط 61.7991 الحادي واألربعون عراقیة  أنثى أروى محمد نوري محمد الفرحة  ٤١
   متوسط 61.7341 الثاني واألربعون عراقیة  ذكر  غزال محمود یاسین طه محمد  ٤٢
واألربعونالثالث  عراقیة  أنثى غادة حامد علي محمد الرفاعي  ٤٣    متوسط 61.4565 
   متوسط 60.1010 الرابع واألربعون عراقیة ذكر أحمد محمود علي محمود الكیكي  ٤٤
   مقبول 59.6230 الخامس واألربعون عراقیة ذكر علي أكرم ذنون سلیم الطائي  ٤٥
   مقبول 58.5570 السادس واألربعون عراقیة ذكر وفاق هاني فتحي یاسین الدباغ   ٤٦

  



 



 


