
  
  

  

  مجهرية أحياء/الحياة علوم  :القسم                        العلوم: الكلية                          جامعة الموصل:  الجامعة

                             

  بكالوريوس:الشهادة                                                                       صباحي : الدراسة 

  

  7/2013/ 7في 9/33/14261: الجامعي  األمررقم وتاريخ                                     2012-2013:   سنة التخرج

  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الدور األول92.056نورس محمود بهاء الدين عبداهللا.1

ولالدور األ90.521نور حسين احمد محمد الجبوري.2  

 الدور األول89.816دنيا وليد خالد عبد العزيز المشلح.3

 الدور األول89.435فتوح فتاح احمد جعفر البرزنجي.4

 الدور األول88.106ريام ثامر غازي حامد الحيالي.5

 الدور األول87.861اسيل مزهر صالح زيدان العبيدي.6

 الدور األول85.341عبير عيسى حمزة يحيى.7

 الدور األول85.284ر صالح محمد الحيالينور ثائ.8

 الدور األول85.219لمياء حازم عزيز عبداهللا الهواش.9

 الدور األول85.029نورا عصام الدين محمود احمد.10

 الدور األول81.387ريا رياض يونس محمد الطائي.11

 الدور األول81.085صفا خالد يونس محمود الخشاب.12

 الدور األول80.731علي يونس صالح حسن.13

 الدور األول80.186شيماء محمد محمود سليمان.14

 الدور األول79.050آالء سعد اهللا احمد فرمان الوكاع.15

 الدور األول78.057زينب حكمت عزيز علي المولى.16



  

  مجهرية أحياء/الحياة علوم  :القسم                        العلوم: الكلية                          جامعة الموصل:  الجامعة

                             

  بكالوريوس:الشهادة                                                                       صباحي : الدراسة 

  

  7/2013/ 7في 9/33/14261: الجامعي  األمررقم وتاريخ                                     2012-2013:   سنة التخرج

  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

 الدور األول77.299شهد قيدار سعيد احمد الحيالي.17

األولالدور 77.110اسماء احمد محمود عبدو النعيمي.18  

 الدور األول76.785فاتن جواد كاظم حميد الجنابي.19

 الدور األول76.427علي رضوان غازي احمد.20

 الدور األول75.770عزيزة جالل محمد عزيز.21

 الدور األول75.622هدى صباح محمود غزال النعيمي.22

 الدور األول75.062عزيز محمد الحياليرشا اكرم .23

 الدور األول74.575حد الجلبينورا مقداد عبد الوا.24

 الدور األول72.822صفا ليث مجيد رشيد الصاغرجي.25

 الدور األول72.544احمد غازي عبد المنعم اسماعيل.26

 الدور األول68.970سالي سعدي محمد نجم الجبوري.27

 الدور األول67.697عمار عصام عبد العزيز  حسن.28

 الدور األول66.473شدن نافع بدر محمد الصافي.29

 الدور األول59.939امجد عبد اللطيف احمد جاراهللا.30
  

 
 
 
 
 
 



 

  

  علوم الحياة/علوم الحياة : العلوم                        القسم: جامعة الموصل                         الكلية:  الجامعة

                             

  بكالوريوس:الشهادة                                                صباحي                        : الدراسة 

  

  م7/2013/ 7في 9/33/14261 :رقم وتاريخ األمر الجامعي                                  2013-2012:  سنة التخرج 

  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

 الدور األول 86.660د إدريس صالح الحياليرغد احم.1

 الدور األول 86.213دالل مهند نذير نوري الصراف.2

 الدور األول 84.311عباس علي البياتي عبدا هللاحسام .3

 الدور األول83.137ريم مروان موسى كداوي الكداوي.4

 الدور األول 82.203نرمين طارق فاضل علي ال كردي.5

 الدور األول 80.951ن رمضان زبير إيمان عالء الدي.6

 الدور األول 80.883جاسم الحيالي إبراهيمهند سالم .7

 الدور األول79.492زهراء مروان يحيى علي الوتار.8

 الدور األول79.004أسماء نوح خليل جرجيس العبادي.9

 الدور األول 78.905حسين علي محمد الحيدر أصيل.10

 الدور األول77.298اسماعيل نائب أمنة إسماعيل عبد الحميد .11

 الدور األول 77.152نور مازن عبد الرحمن محمد علي عطار .12

 الدور األول 77.139ندى فارس يونس محو السليفاني.13

 الدور األول 75.195دعاء علي إسماعيل خليل الجميلي.14

 الدور األول 73.844رؤى فواز عبد الوهاب جاسم البدراني.15

 الدور األول 73.494حمد علي المولىمنار خضر ا.16



  

  علوم الحياة/علوم الحياة : العلوم                        القسم: جامعة الموصل                         الكلية:  الجامعة

                             

  بكالوريوس:الشهادة                                                صباحي                        : الدراسة 

  

  م7/2013/ 7في 9/33/14261 :رقم وتاريخ األمر الجامعي                                  2013-2012:  سنة التخرج 

  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

 الدور األول 72.634نور احمد شهاب احمد الحيالي.17

 الدور األول 72.529هالة شكر محمود مرعي العبيدي.18

 الدور األول 72.503عبير احمد عويد عباس الربيعي.19

 الدور األول 71.340جاسم محمد علي عبد اهللا القصاب.20

 الدور األول 70.146للهيبيمنذر احمد اسماعيل نحو ا.21

 الدور األول 69.786سهاد عبد الجبار حامد عبداهللا البكر.22

 الدور األول 69.613إيمان قاسم عزت سلمان  الجبوري .23

 الدور األول 68.945داليا صالح مصطفى صالح الساعاتي.24

 الدور األول 68.154هاجر سمير إسماعيل شريف الصائغ.25

 الدور األول 68.062اس الدوريمهيمن ياس خضير عب.26

 الدور األول 66.928سيف معن نوح عبد اهللا الصالح.27

 الدور األول66.085زينة اديب ادريس مجيد النعيمي.28

 الدور األول65.925فاتن احمد عبد السالم راجح.29

 الدور األول 65.585سرى شاهر اسماعيل حسن .30

دور األولال 65.374سرى خالد محمد علي الحيالي.31  

 الدور األول 63.299زهراء احمد محمود عبد اهللا.32

 الدور األول 61.887مروة حازم هايس عويد الحديدي.33



  

  علوم الحياة/علوم الحياة : العلوم                        القسم: جامعة الموصل                         الكلية:  الجامعة

                             

  بكالوريوس:الشهادة                                                صباحي                        : الدراسة 

  

  م7/2013/ 7في 9/33/14261 :رقم وتاريخ األمر الجامعي                                  2013-2012:  سنة التخرج 

  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

 الدور األول 61.367مثنى هادي محمد علي الخالدي.34

 الدور األول59.234علي شامل يونس ذنون الخياط.35

 الدور األول 58.618أمنة عامر حسن محمد علي الصائغ.36

 الدور األول 57.608رود ثامر سعدي حسن العبيديو.37
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  الكيمياءعلوم : القسم                   العلوم             : الكلية      جامعة الموصل                      :  الجامعة

                             

  بكالوريوس:الشهادة                                                           صباحي                       : الدراسة 

  

م    7/2013/ 7في 9/33/14261 :رقم وتاريخ األمر الجامعي                                 2013-2012: سنة التخرج

  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

األولالدور  86.208فرح خليل ابراهيم.1  

 الدور األول83.444هبة رافد كمال جميل.2

 الدور األول 83.399أحمد غالب عبد السالم.3

 الدور األول 81.949أوس زاهد يونس.4

 الدور األول81.743نمير مؤيد خلف.5

 الدور األول 81.693ضحى نضال سعد.6

ولالدور األ 80.548هند شاكر محمود.7  

 الدور األول 77.124محمد احسان مجيد.8

 الدور األول 75.916الغني صالح غفران عبد.9

 الدور األول 75.116زينب جعفر صالح.10

 الدور األول 74.708نورا ناثر محمد.11

 الدور األول 74.302براء نشوان محسن.12

 الدور األول73.704شيماء مسلط صالح.13

 الدور األول 73.483أيمن ياسين شرف.14

 الدور األول 73.235جمانة خالد محمد شيت البصو.15

 الدور األول 72.402أنفال مصطفى عبد اهللا.16

 الدور األول 72.277علي وحيش شحاذة.17



  

  الكيمياءعلوم : القسم                   العلوم             : الكلية      جامعة الموصل                      :  الجامعة

                             

  بكالوريوس:الشهادة                                                           صباحي                       : الدراسة 

  

م    7/2013/ 7في 9/33/14261 :رقم وتاريخ األمر الجامعي                                 2013-2012: سنة التخرج

  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

 الدور األول 72.223حمزة أسامةنور.18

 الدور األول71.939دعاء رياض نافع.19

 الدور األول 71.157محمد حسين موسى.20

 الدور األول 71.013م عبد الحميد ايناس سال.21

 الدور األول70.397رويد الياس حجي الياس.22

 الدور األول 69.567مريم زينو ذنون يونس .23

 الدور األول 69.415أحمد ابراهيم علي.24

 الدور األول 69.147محمد خليل ابراهيم.25

 الدور األول 69.065سرى محمد محي الدين.26

 الدور األول 68.582أروى محمد عزاوي.27

 الدور األول 67.119أسيل عطية حسن.28

 الدور األول 66.937عبد عويد عبيد.29

 الدور األول 65.869سلوى حسن سليمان.30

 الدور األول 65.865مها أحمد حمد.31

 الدور األول 65.772أحمد موسى خليل.32

 الدور األول 64.598أسيل محمود محمد.33

دور األولال 63.965زياد شهاب أحمد.34  



  

  الكيمياءعلوم : القسم                   العلوم             : الكلية      جامعة الموصل                      :  الجامعة

                             

  بكالوريوس:الشهادة                                                           صباحي                       : الدراسة 

  

م    7/2013/ 7في 9/33/14261 :رقم وتاريخ األمر الجامعي                                 2013-2012: سنة التخرج

  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

 الدور األول 63.749رينان غانم عيدو.35

 الدور األول63.444إبراهيم عوف عبد الرحمن.36

 الدور األول 62.880أريج أحمد محمود.37

 الدور األول 62.736تمارة كنعان محمود.38

 الدور األول62.430زاهر أنور محمد أمين.39

 الدور األول 62.414أحمد ناظم داؤد.40

 الدور األول 61.565اشم جميلعمر نزار ه.41

 الدور األول 61.05قيس محمد حميد صالح.42

 الدور األول 59.392خليفة شالل أجود.43

 الدور األول58.687عال محمد عبد النافع الحاتم.44

 الدور األول 57.669محمد فاتن ذنون يونس.45

 الدور األول 57.438مها عقيل  محمود فتاح.46

 الدور األول 57.08ليالن سعد طه.47

 الدور األول 56.259جهاد خلف رمل.48
 
 
 
 
 
 
 



 

    

  لفيزياءعلوم ا: القسم                 العلوم           : الكلية         جامعة الموصل                     :  الجامعة

                             

  بكالوريوس:الشهادة                                         صباحي                                       : الدراسة 

  

  م   2013/  7/  7في  9/33/14261: رقم وتاريخ األمر الجامعي                           2013-2012:  سنة التخرج 

                               

  لدور الذي تخرج منها  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

 الدور األول 85٫219  إيباء هيثم سعد إبراهيم ناجي    .1

 الدور األول 83٫240عبد اهللا حسين إبراهيم    .2

 الدور األول 82٫223محمود صفاء أمين علي العاني    .3

 الدور األول 80٫385علي سعيد عواد سليمان  .4

 الدور األول 79٫757أسماء محفوظ إدريس ذنون  .5

 الدور األول 79٫577هاشم خليل يونس الطويل ضحى    .6

 الدور األول 78٫088احمد كوان حميد عبد العزاوي   .7

 الدور األول 77٫893هالة أكرم هادي جوير  .8

 الدور األول 77٫303فرح شامل يونس عبد اهللا المولى   .9

 الدور األول 76٫623سالمة حسن قاسم حسن  .10

دور األولال 74٫451رواد رعد حنا كوركيس  .11  

 الدور األول 74٫404نوره عبد الكريم قاسم  .12

 الدور األول 71٫233سهى عبد الرزاق احمد العبيدي .13

 الدور األول 70٫171رضوان حمزة احمد حمزة الطائي  .14

 الدور األول 68٫952عبير جمال رحيم مصطفى .15

 الدور األول 65٫983نورس سبهان محمد .16



    

  لفيزياءعلوم ا: القسم                 العلوم           : الكلية         جامعة الموصل                     :  الجامعة

                             

  بكالوريوس:الشهادة                                         صباحي                                       : الدراسة 

  

  م   2013/  7/  7في  9/33/14261: رقم وتاريخ األمر الجامعي                           2013-2012:  سنة التخرج 

                               

  لدور الذي تخرج منها  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

 الدور األول 64٫632دجيان خليل إبراهيم داؤ .17

 الدور األول 64٫183حامد عبد الفتاح جالل فهمي .18

 الدور األول 63٫435احمد  إبراهيم محمد احمد  .19

 الدور األول 63٫427حارث محمد إبراهيم  .20

 الدور األول 63٫385علي إحسان الدين علي .21

 الدور األول 63٫196عبد اهللا عماد احمد  .22

 الدور األول 59٫721اجان سراب سعد محمد ج .23

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

  رضاألعلوم : العلوم                        القسم: جامعة الموصل                         الكلية:  الجامعة

 بكالوريوس:الشهادة                                                     صباحي                  : الدراسة 

  

م     7/2013/ 7في 9/33/14261: رقم وتاريخ األمر الجامعي                2013- 2012:لتخرج سنة ا

  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

 الدور األول 83.326البدراني موج علي حسين عبوش   .1

 الدور األول 81.790المختارجيالن احمد محمود حسن  .2

 الدور األول 77.801علي  وسف محمد علي عثماني   .3

 الدور األول 76.778ال ايسو لوسيان حبيب يوسف حنا   .4

 الدور األول 74.304حسين الجبوري عماد جاسم محمد   .5

 الدور األول 73.977حسين النعيمي علي زهير عبدالقادر   .6

 الدور األول 73.816ابراهيمكرم رباح عبد اللطيف  .7

 الدور األول 73.708صالح  الرحيم منديلمريم عبد    .8

 الدور األول 73.509ايوب الدباغ احمد عبد الستار صديق   .9

 الدور األول 72.271شالش الجبوري شالش خلف يونس .10

 الدور األول 70.825اسماعيل العبيدي زينب كاظم غايب .11

 الدور األول 70.546سلطان الجبوري أسماء حسنان سروط .12

 الدور األول 69.759الحديثي قاسم يحيى زاهدة باسم .13

 الدور األول 69.439النعيمي ضحى أنيس حامد احمد .14

 الدور األول 68.867الجبوريعسل حسان محمود خلف .15



  

  رضاألعلوم : العلوم                        القسم: جامعة الموصل                         الكلية:  الجامعة

 بكالوريوس:الشهادة                                                     صباحي                  : الدراسة 

  

م     7/2013/ 7في 9/33/14261: رقم وتاريخ األمر الجامعي                2013- 2012:لتخرج سنة ا

  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

 الدور األول68.089سلو الحيالي رغدة سعد فاضل .16

 الدور األول 66.385ججو البابكا ريتا رافت عزيز .17

 الدور األول62.708فى مصط خديجة سمير عبد الجبار .18

 الدور األول 62.523محمود الحيالي شهد نوفل محمد .19

 الدور األول 62.222ياسين الجوهر منى عقيل محسن .20

 الدور األول 61.231عبد اهللا  مرثد مروان علي .21

 الدور األول 61.106فريق الجبوري مؤيد زهير خضر .22

لالدور األو 60.767خدر حمو مهند مفيد رشيد .23  

 الدور األول 58.754التميميعالء زينل علي سليمان .24

 الدور األول 52.220موسى احمد ماهر محمد يعرب .25
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  احياء مجهرية/علوم حياة: العلوم                        القسم: جامعة الموصل                         الكلية:  الجامعة

                             

  بكالوريوس:الشهادة            مسائي                                                            : سة الدرا

  

  م 2013/  7/  7في     9/33/14262: رقم وتاريخ األمر الجامعي                    2012-2013:  سنة التخرج 

  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

مد فوزي يوسف محمدمح   .1 األولالدور  58.315   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


