
 



 

 

 
 مجهرية أحياءالحياة /عموم  القسم:                        العمومالكمية:                          جامعة الموصلالجامعة:  

                            
 الشهادة :بكالوريوس                                                                      صباحي الدراسة : 

 
   9000/   8/  4في   9/33/05040 الجامعي : األمررقم وتاريخ                           9000-9009:   سنة التخرج

 
 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 انذٔر االٔل 90.2399 ضرٖ يؽًٕد َٕٚص يؽًذ انطائٙ  .1

 ٔلانذٔر اال 89.2427 شٛالٌ صذ لٙ ضهٛى ؼًٛذ انعمرأ٘  .9

 انذٔر االٔل 86.2757 فرغ ضعذ ٚؽٛٗ ٕٚضف انستٛذ٘  .3

 انذٔر االٔل 85.6857 ضًٛح فرؽٙ ؼًاد٘ ُْذ٘ انعثٕر٘  .4

 انذٔر االٔل 85.5229 صفاء عثذ انٓاد٘ عطكر خهٛم انًٕضٕ٘  .5

 انذٔر االٔل 83.7595 يصعة عهٙ عثذانْٕاب ظاضى انؽطٍٛ  .6

 االٔلانذٔر  81.4700 يُار غاز٘ شرٚف كرٚى انشٛخهٙ  .7

 انذٔر االٔل 80.9222 أضًاء يضر عهٙ ؼًذٌٔ كشًٕنح  .8

 انذٔر االٔل 79.4193 فرٚذج يُٓذ عثذ األيٛر عثذ انًُعى االعطى  .9

 انذٔر االٔل 78.2286 ؼطٛة عثذ انمادر  زكرٚا تطًح تشار  .00

 انذٔر االٔل 77.7870 آيال عثذ انٓاد٘ ضعٛذ ؼطٍٛ انُعًٛٙ   .00

 انذٔر االٔل 77.4310 ضؽر ؼطٍ َاصر يؽًذ انعثٕر٘  .09

 انذٔر االٔل 77.4239 ْذٚم صٓٛة عثذ انكرٚى صانػ انمطاٌ  .03

 انذٔر االٔل 77.0954 يرٔج ؼازو خهٛم لاضى  انعالف  .05

 انذٔر االٔل 76.9755 يؽًذ لصٙ يؽًذ عهٙ انشٛخ ؼايذ انعثٛذ٘  .04

 انذٔر االٔل 76.0714 ٚاضر ظاضى يؽًذ صانػ انخاذَٕٙ   .06

 انذٔر االٔل 75.7985 كر درٔٚشَاْذج ظًال داؤد ت  .07

 انذٔر االٔل 75.4261 َٓٗ عثذ انطالو طّ إٔٚب انًٕنٗ  .08

 انذٔر االٔل 75.4141 زتٛذج عثذانرؼًٍ عثذ انعسٚس ضهًٛاٌ انشٕٓاَٙ  .09



 
 مجهرية أحياءالحياة /عموم  القسم:                        العمومالكمية:                          جامعة الموصلالجامعة:  

                            
 الشهادة :بكالوريوس                                                                      صباحي الدراسة : 

 
   9000/   8/  4في   9/33/05040 الجامعي : األمررقم وتاريخ                           9000-9009:   سنة التخرج

 
 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 انذٔر االٔل 74.9926 ضعٕد أيٛر ضعذ هللا عسٚس انعثٛذ٘  .90

 انذٔر االٔل 74.6166 َٓرٍٚ اَذرٕٚش رشٕ ٕٚضف دٕٚاَح  .90

 انذٔر االٔل 72.9543 رًاٌ فٛصم يؽًذ َصر انذٍٚ انرٚكاََٙش  .99

 انذٔر االٔل 70.4807 ٔرٔد زْٛر انٛاش عثذانًطٛػ انكعحظٙ  .93

 انذٔر االٔل 68.0525 ؼطٍٛ عهٙ يؽًٕد يؽًذ آل يراد  .95

 انذٔر االٔل 67.6641 ضٓٗ ضانى ظًعح ؼًاد٘ انًعًار٘  .94

 انذٔر االٔل 66.7741 رَا عهٙ غائة عثاش ظذٔ  .96

 انذٔر االٔل 3.38.36 َذٖ عصاو ظاضى يؽًذ انُعًح  .97

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 عموم الحياةعموم الحياة / القسم:                        العمومالكمية:                          جامعة الموصلالجامعة:  

                            
 الشهادة :بكالوريوس                                                                      صباحي الدراسة : 

 
                              9000/   8/  4في   9/33/05040رقم وتاريخ األمر الجامعي :                        9000-9009:   سنة التخرج

 
 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 انذٔر االٔل 86.1936 ؼًذ شٓاب انُعًٛٙ ْثح فارش ا  .0

 انذٔر االٔل 85.7530 ئًٚاٌ طّ يؽًذ ؼطٍٛ انعهٙ   .9

 انذٔر االٔل 78.7773 يرٔج يؽًذ يؽًٕد انشرٚف انُعًٛٙ   .3

 انذٔر االٔل 77.8991 فرغ طارق دؼاو ؼايذ انؽٛانٙ   .5

 انذٔر االٔل 76.9740 تٛاٌ عسٚس ظردٔ اؼًذ انُعًاخ   .4

 انذٔر االٔل 76.3170 شاتا ٚالٕ اٜشٕر٘ شٛرٍٚ ضاْر خٕ  .6

 انذٔر االٔل 74.6018 َعٕٖ فٕاز عائذ ظاضى كركعح   .7

 انذٔر االٔل 72.1946 ْاظر أكرو خطاب عًر انخٛاط   .8

 انذٔر االٔل 72.0339 تاضى غانة ؼطٍٛ عهٙ انثٛعٕاَٙ   .9

 انذٔر االٔل 69.5824 أؼًذ صثر٘ يؽًذ ؼطٍٛ انراشذ٘   .00

 انذٔر االٔل 66.5024 ٙ صانػ انًصطفٗئلثال اؼًذ فرؽ  .00

 انذٔر االٔل 65.5458 َٕر يؽطٍ لذر٘ خهٛم االٔير٘   .09

 انذٔر االٔل 65.3372 غادج غاَى َٕٚص ؼطٍٛ لٛالٌ   .03

 انذٔر االٔل 64.7867 ضارج عثذ هللا عثذ انمادر لاضى انعسأ٘   .05

 انذٔر االٔل 64.0803 أضًاء ؼازو ئضًاعٛم ؼًٕ انصمال  .04

 انذٔر االٔل 60.9762 ذ انؽًٛذ ؼطٍٛ ظٕاد انثٛاذٙ تؽر٘ عث  .06

 انذٔر االٔل 60.7737 ٔضٍ عثذ انغُٙ انٛاش ؼطٍ آل عثاش   .07

 انذٔر االٔل 60.6355 رعذ ؼٛذر يؽًذ رضا يال يؽًذ   .08

 انذٔر االٔل 59.0901 الزو َٕٚص ريضاٌ عٕاد انثعار٘   .09

 انذٔر االٔل 55.9816 فذٖٔ طالل عهٕاٌ يصطفٗ انعس٘   .90



 

 

 
 الكيمياءعموم  القسم:                        العمومالكمية:                          جامعة الموصلالجامعة:  

                            
 الشهادة :بكالوريوس                                                                      صباحي الدراسة : 

 
/   8/  4في   9/33/05040رقم وتاريخ األمر الجامعي :                            9000-9009  : سنة التخرج

9000                               
 

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 انذٔر االٔل .39339 َٓٗ عصاو يؽًذ َعى انعمًالعٙ    .0

 انذٔر االٔل 333.77 طائٙ زْراء يؽًذ عهٙ ؼثٛة يؽًٕد ان   .9

 انذٔر االٔل 373556 يرٚى عثذ انخانك صانػ ضهطاٌ انكرثٙ    .3

 انذٔر االٔل 3.3537 اؼًذ ٔنٛذ َعى خهٛم انٓالنٙ    .5

 انذٔر االٔل 393775 زتٛذج طالل يؽًذ لذٔ انمذٔ    .4

 انذٔر االٔل 383935 كرو ٔنٛذ خهٛم ؼًٕ انصمال   .6

 انذٔر االٔل .38337 عهٙ انطائٙ  رغذج تاضى عثذ انًؽطٍ يؽًذ   .7

 انذٔر االٔل 3833.3 عًر عثذ انعسٚس يؽطٍ  عثذ انؽًٛذِ    .8

 انذٔر االٔل 3338.9 ضعٗ ضعذ يؽًذ صانػ انعثٕر٘    .9

 انذٔر االٔل 333786 يٛاش ايعذ ضعذ انذٍٚ يؽًذ عهٙ انكطٕ    .00

 انذٔر االٔل 333637 ٔالء يؽٙ انذٍٚ يؽًذ َٕٚص    .00

 انذٔر االٔل 333377 ٛم يؽًذ انؽالق تطاو طّ خه   .09

 انذٔر االٔل 333365 نإ٘ يؽًذ عثذ انرزاق انمساز آيُح  .03

 انذٔر االٔل 373368 يؽًذ َٕٚص ؼطٍ ٚاضٍٛ انؽذٚذ٘   .05

 انذٔر االٔل 3..373 ضرٖ طّ ظاضى يؽًذ انعثاد٘    .04

 انذٔر االٔل .373.6 االء يٕفك يؽًٕد داؤد انثٛاض   .06

 انذٔر االٔل 373.53 ؽًذ عهٙ انسرر٘ انؽكى اَص يؽًٕد ي   .07

 انذٔر االٔل 373836 َٕر ٚؽٛٗ خضر اتراْٛى انؽٛانٙ    .08



 
 الكيمياءعموم  القسم:                        العمومالكمية:                          جامعة الموصلالجامعة:  

                            
 الشهادة :بكالوريوس                                                                      صباحي الدراسة : 

 
/   8/  4في   9/33/05040رقم وتاريخ األمر الجامعي :                            9000-9009  : سنة التخرج

9000                               
 

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 انذٔر االٔل 373383 يصطفٗ عاير طّ يؽًذ انطائٙ   .09

 انذٔر االٔل 373797 َثراش ضانى صهٕٛج    .90

 انذٔر االٔل ...373 رؤٖ يُٓذ خهٛم يؽًذ عهٙ انعثٛذ٘    .90

 انذٔر االٔل ..3.39 ايم ٕٚضف خضر آل ْٔة    .99

 انذٔر االٔل 3.37.6 اٚالف عثذ انغفٕر يؽًذ انعهكأ٘    .93

 انذٔر االٔل 3.3735 عثذ هللا ضهًٛاٌ يؽًذ عهٙ انعثٕر٘    .95

 انذٔر االٔل 3.3888 رٚى طارق عثذ انهطٛف ؼطٍٛ انعًر٘    .94

 انذٔر االٔل 3.3377 اكراو ؼايذ يؽًٕد ؼطٍٛ انطثعأ٘   .96

 انذٔر االٔل .3.377 ذ انطُعر٘ ْذٚم شراتٙ عسٚس ضعٛ   .97

 انذٔر االٔل 3.3.83 فاذٍ يؽًٕد ؼًذ راضٙ انعثٕر٘    .98

 انذٔر االٔل .3.3.7 يؽًٕد عثذ انؽًٛذ ؼازو يؽًذ انمساز    .99

 انذٔر االٔل 353777 ْٛفاء فخر٘ ظرظٛص ٚؽٛٙ انصٕاف    .30

 انذٔر االٔل .35375 تطًح يًراز يؽًذ عثذهللا انصفأ٘    .30

 انذٔر االٔل 353.97 ٍ ظاضى ؼًٛذ انعثٕر٘ يرٚى ؼطٛ   .39

 انذٔر االٔل 353533 اشرف صالغ انذٍٚ ؼطٍ ؼطٍٛ انشرٚفٙ    .33

 انذٔر االٔل .36397 أضًاء ؼطٍٛ عهٙ ؼًاد٘ انثذراَٙ    .35

 انذٔر االٔل ..3637 خانذ ٔنٛذ عثذ انمادر عثذ انهطٛف االَصار٘   .34

 االٔل انذٔر 363653 ضًاء عاير خهٛم يعٛذ انُعًٛٙ    .36

 انذٔر االٔل 7938.6 لؽطاٌ صانػ يؽًذ عطٛح انًعًار٘   .37



 
 الكيمياءعموم  القسم:                        العمومالكمية:                          جامعة الموصلالجامعة:  

                            
 الشهادة :بكالوريوس                                                                      صباحي الدراسة : 

 
/   8/  4في   9/33/05040رقم وتاريخ األمر الجامعي :                            9000-9009  : سنة التخرج

9000                               
 

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 انذٔر االٔل 793759 دعاء عثذ انطالو ٚعمٕب ٕٚضف انفرض   .38

 انذٔر االٔل 7936.7 يؽًذ عثذ انطالو اضعذ اؼًذ األضعذ    .39

 انذٔر االٔل 7837.9 شاير يؽطٍ ؼطٍٛ ضعذ انطاعذ٘    .50

 انذٔر االٔل 783.57 ضٙ رٚى عثذ انؽك يؽٙ انذٍٚ ؼاظٙ انعثا   .50

 انذٔر االٔل 6..783 يشراق ٚاضٍٛ عثٛذ انعثٕر٘    .59

 انذٔر االٔل .77385 رائذ اضًاعٛم اتراْٛى عصًاٌ ظأٚش    .53

 انذٔر االٔل 773.39 يصعة اتراْٛى عثذ يعٛذ انرأ٘    .55

 انذٔر االٔل .77339 زتٛر رشٛذ ظاْر اتراْٛى انعساع    .54

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 لفيزياءعموم ا القسم:                        العمومالكمية:                          جامعة الموصلجامعة:  ال

                            
 الشهادة :بكالوريوس                                                                      صباحي الدراسة : 

 
                                 9000/   8/  4في   9/33/05040رقم وتاريخ األمر الجامعي :                           9000-9009:   سنة التخرج

                              
 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 انذٔر االٔل 87,6895 شٕكد يؽطٍ خهٛم أؼًذ انخاتٕر٘  .0

 انذٔر االٔل 77.3,.8 ؼطٍٛ عهٙ عسٚس انطائٙ يائذج  .9

 انذٔر االٔل .733,.8 أيٛرج يؽًذ ضعٛذ عثاش انطائٙ  .3

 انذٔر االٔل 38,8759 ٕٚضف ؼايذ يؽًذ عهٙ انؽذٚذ٘  .5

 انذٔر االٔل 33,9367 يُٓذ أؼًذ ئضًاعٛم يؽًذ عفر  .4

 انذٔر االٔل 37,5.67 ئًٚاٌ أؼًذ َٕٚص أؼًذ انعثٕر٘   .6

 انذٔر االٔل 5.7.,37 م يُصٕر ضمظ َٕر أَٛص ظًٛ  .7

 انذٔر االٔل 35,9987 َٕرْاٌ عذَاٌ ظهٛم أؼًذ انصانؽٙ  .8

 انذٔر االٔل 35,8733 يعار عثذ انؽافع ريضاٌ عثذ هللا انُعًٛٙ  .9

 انذٔر االٔل ..35,77 فرغ يؽًذ داؤد صانػ انطائٙ  .00

 انذٔر االٔل 9.7.,35 يؽًذ ٚاضٍٛ أؼًذ ْٔة انُعار  .00

 انذٔر االٔل 679.,35 دتٛص كٕظر انعثٕر٘عالء يؽًذ   .09

 انذٔر االٔل 36,8376 ئضراء عثذ انمادر خهٛم اتراْٛى  .03

 انذٔر االٔل 379.,39 ْثح ضهًاٌ ٕٚضف عثذ هللا انذْٔاٌ  .05

 انذٔر االٔل 38,9777 ئضراء يؽًذ طاْر ؼطٍٛ ايٍٛ  .04

 انذٔر االٔل 38,5739 ْانح فالغ عهٙ عثذ انْٕاب انٓاشًٙ  .06

 انذٔر االٔل 37,7775 ض عٕاد ؼطٍ انكثٛطٙفاذٍ فر  .07

 انذٔر االٔل 737.,37 َطرٍٚ َٕفم َافع ؼطٍ انؽًٕد٘  .08

 انذٔر االٔل 7..37,6 عثٛر خانذ ظًال انذٍٚ َٕر٘ انُٕر٘  .09

 انذٔر االٔل 95.9,.3 أؼًذ اتراْٛى فرؼاٌ ؼًذ انعثٕر٘  .90



   
 لفيزياءعموم ا القسم:                        العمومالكمية:                          جامعة الموصلجامعة:  ال

                            
 الشهادة :بكالوريوس                                                                      صباحي الدراسة : 

 
                                 9000/   8/  4في   9/33/05040رقم وتاريخ األمر الجامعي :                           9000-9009:   سنة التخرج

                              
 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 انذٔر االٔل 3737,.3 ٔضٍ رٚاض عثذ انمادر يؽًذ  .90

 انذٔر االٔل 76.6,.3 َاصر رؼأ٘زُٚح زْٛر   .99

 انذٔر االٔل 3833,.3 دعاء أكرو ئتراْٛى رشٛذ انطائٙ  .93

 انذٔر االٔل 97..,.3 نُٛا عثذ هللا رضرى عهٙ انعثاضٙ  .95

 انذٔر االٔل 6869,.3 عًر يؽًٕد خضٛر ؼًٕد٘   .94

 انذٔر االٔل .35,373 دعاء يإٚذ عهٙ أؼًذ انماضهٙ  .96

 انذٔر االٔل 36,3635 اد٘ئضراء دؼاو ظارٔ أؼًذ انعٕ  .97

 انذٔر االٔل 78,7.53 آالء عثذ انعسٚس عهٙ ضهطاٌ انعسأ٘  .98

 انذٔر االٔل .363,.7 عسج أًٍٚ عثذ انطالو طّ انؽٛانٙ  .99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 االرضعموم  القسم:                        العمومالكمية:                          جامعة الموصلالجامعة:  

                            
 الشهادة :بكالوريوس                                                                      صباحي الدراسة : 

 
 9000/  8/  4في   9/33/05040رقم وتاريخ األمر الجامعي :                         9000-9009:   سنة التخرج

 
 الدور الذي تخرج منه دلالمع اسم الطالب الثالثي ت

 انذٔر االٔل 84.5017 رؤٖ عهٙ ؼطٍٛ زُٚم  .0

 انذٔر االٔل 79.6604  انًرٕٛذٙ اؼًذ طّ اؼًذ شٓاب  .9

 انذٔر االٔل 79.5299 آل ؼعٙيؽًذ عهٙ يؽًذ ضهًٛاٌ   .3

 انذٔر االٔل 78.9052 األعرض عًر انٛاش خضر ؼطٍٛ  .5

 انذٔر االٔل 77.2681 عسٔزرؤٖ ٔعذ هللا  ضعٛذ   .4

 انذٔر االٔل 73.9779 رٚرا تُٛايٛم ٚعمٕب عثذٔ  .6

 انذٔر االٔل 73.9044 نٕرٍٚ ٕٚؼُاٌ خٛا ؼُا   .7

 انذٔر االٔل 71.3047 انعثٛذ٘يؽًذ ؼازو اؼًذ داؤد   .8

 انذٔر االٔل 68.2594 انطهًاََٙسار زٚذاٌ خهف يؽًذ   .9

 انذٔر االٔل 66.7778 انطثعأ٘فارٔق عثذ يؽًذ   .00

 انذٔر االٔل 66.1564 ا زُٚة َعى عثٕد رض  .00

 انذٔر االٔل 66.1305 انًعًار٘رعذ عثذ انرزاق يؽًذ رظة   .09

 انذٔر االٔل 65.5987 آل فرٚػفائسج ؼًٛذ٘ ظاضى ؼطٍ   .03

 انذٔر االٔل 65.0492 فرؼادظٕاد ٕٚضف لذٔ يصطفٗ   .05

 انذٔر االٔل 64.5722 يال ؼطٍ  تطًح غسٔاٌ غاَى طّ  .04

 انذٔر االٔل 64.2764 ٙانمطَٕزٕٚر ؼطٍٛ انٛاش  َشأخ  .06

 انذٔر االٔل 64.2491 انثٕ ظعفرعهٙ يؽًٕد كٕشر دأد   .07

 انذٔر االٔل 64.0020 يؽًذ َعى يؽًذ َٕٚص ؼطٍٛ أضايح  .08

 انذٔر االٔل 63.8421 عثذ انرزاق رٚاب يؽًذ   .09

 انذٔر االٔل 63.3505 انمرَٙيؽًذ  ئضًاعٛمؼكًد ضعذٌٔ   .90



 
 االرضعموم  القسم:                        العمومالكمية:                          جامعة الموصلالجامعة:  

                            
 الشهادة :بكالوريوس                                                                      صباحي الدراسة : 

 
 9000/  8/  4في   9/33/05040رقم وتاريخ األمر الجامعي :                         9000-9009:   سنة التخرج

 
 الدور الذي تخرج منه دلالمع اسم الطالب الثالثي ت
 انذٔر االٔل 60.8071 انسْٛرَٕ٘ٚص خهف  ئتراْٛىيعٍ   .90

 انذٔر االٔل 59.8516 انٕٚس٘طارق خهف ظاضى ؼطَٕٙ   .99

 انذٔر االٔل 59.5786 انخانذ٘يعٛذ  إَٔريٙ صانػ   .93

 انذٔر االٔل 59.3145 انؽًذاَٙؼٛذر  يؽًذ ٕٚضف ئًٚاٌ  .95

 انذٔر االٔل 58.3913 انفٛٓذٚاضر ذٛطر َاٚف  ضهًٛاٌ   .94

 انذٔر االٔل 58.3854 انٓطكٙ كرٚى انٛاش ؼطٍ انٛاش  .96

 انذٔر االٔل 57.4895 انذنًٛٙ اؼًذ طهعد ؼطٍٛ ؼًٕشٙ  .97

 انذٔر االٔل 57.0351 كهح ؼكًد رؼٛى انٛاش ّرٚف  .98

 انذٔر االٔل 56.0060 ظٕزٚف ؼثٛة َٛطاٌ اَكأ  .99

 انذٔر االٔل 55.1570 انصادق رائذ تركاخ ؼطٍٛ ؼطٍ  .30

 انذٔر االٔل 53.6188 انعثٕر٘ضفٛاٌ عهٙ صثاغ   .30

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

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

                            
 بكالوريوسالشهادة :                                                                       الدراسة : صباحي

 
/  00/    3في     9/33/09707  رقم وتاريخ االمر الجامعي :                     9000-9009:   سنة التخرج

                                                                  م 9000
 

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 انذٔر انصاَٙ 83.7731 عؽٛشٙرٔاء اؼًذ خهف اضٕد ان  .0

 انذٔر انصاَٙ 59.4874 ئًٚاٌ َٕٚص عٛطٗ يؽًذ انعثٕر٘  .9

 انذٔر انصاَٙ 58.3588 أرٚط يؽًذ ضهًٛاٌ عثذ انععٛهٙ  .3

 

 

 

 
 عموم الحياةعموم الحياة / القسم:                        العمومالكمية:                          جامعة الموصلالجامعة:  

                            
 الشهادة :بكالوريوس                                                                       الدراسة : صباحي

 
 9000/  00/    3في     9/33/09707 رقم وتاريخ االمر الجامعي :                      9009/9000:   سنة التخرج

 م
 
 

 الدور الذي تخرج منه المعدل ثالثياسم الطالب ال ت
 انذٔر انصاَٙ 68.4052 اؼًذ ْٛصى غاَى يؽًذ انطٕتعٙ  .0

 انذٔر انصاَٙ 58.1615 َٛرج عثذ انؽًٛذ ؼطٍ عهٙ انؽًذاَٙ 

 انذٔر انصاَٙ 57.1725 رشا غاَى فرؽٙ َعى انركرٚرٙ   .9



 

 

 

 

 

 

 

 
 عموم الكيمياء القسم:                        لعموماالكمية:                          جامعة الموصلالجامعة:  

                            
 الشهادة :بكالوريوس                                                                       الدراسة : صباحي

 
                                                                   م 9000/  00/    3في     9/33/09707رقم وتاريخ االمر الجامعي :                     9009/9000:   سنة التخرج

 
 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 انذٔر انصاَٙ 733385 ٚطرٖ طارق خضٛر عثاش  .0

 انذٔر انصاَٙ 733767 اَرصار ؼطٍ ؼطٍٛ  .9

 انذٔر انصاَٙ 733593 اتراْٛى ضعذ يعٛذ عهٙ  .3

 انذٔر انصاَٙ 733.88 شٓذ عثذانعثار ؼاٚف  .5

 انذٔر انصاَٙ 733553 تطًح فٕز٘ َعٛة  .4

 انذٔر انصاَٙ 7733.9 ْذٚم َٕٚص يؽًذ  .6

 انذٔر انصاَٙ 773.98 صفا يؽًذ ؼايذ  .7

 انذٔر انصاَٙ .773.3 يؽًٕد رٚاض عثذانعثار  .8

 انذٔر انصاَٙ 7.35.3 يخرار ؼازو غائة  .9

 انذٔر انصاَٙ .7.367 ثاش فاضمؼطٍٛ ع  .00

 انذٔر انصاَٙ 7.3.37 يؽًذ عسٚس ظاضى يؽًذ  .00

 انذٔر انصاَٙ 7.3693 صٓٛة يؽٙ خهف  .09

 

 



 
 الفيزياءعموم  القسم:                        العمومالكمية:                          جامعة الموصلالجامعة:  

                            
 الشهادة :بكالوريوس                                                                       احيالدراسة : صب

 
 9000/  00/    3في     9/33/09707 ر الجامعي :رقم وتاريخ االم                      9009/9000:   سنة التخرج

  م
                                                                  

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 انذٔر انصاَٙ 3733678 ظٕاَح يؽًذ رظة عثذ انعًٛهٙ  .0

 انذٔر انصاَٙ 3736578 شًٛاء ؼارز ؼازو يؽًذ انؽٛأ٘  .9

 انذٔر انصاَٙ 3.33797 أٔش طارق لاضى اؼًذ انعثاد٘  .3

 نصاَٙانذٔر ا 3.3.679 َٕر عثذ انرؼًٍ يؽًٕد أؼًذ  .5

 انذٔر انصاَٙ ..3.363 ْثح ضًٛر يؽًٕد يؽًذ انعثٛذ٘  .4

 انذٔر انصاَٙ 35396.7 اترٓال فخر٘ يٓذ٘ صانػ انعًٛهٙ  .6

 انذٔر انصاَٙ 3535935 افراغ ضانى ظٓاد َاٚف  .7

 انذٔر انصاَٙ 3633.67 يؽًذ ؼطٍ يؽًذ انٛاش اترٔشٙ  .8

 انذٔر انصاَٙ 73..783 خانذ كايم عثاش ظاضى انذنًٛٙ  .9

 انذٔر انصاَٙ .733536 غاَى يؽًذ ٚؽٛٗ ئَعاو  .00

 انذٔر انصاَٙ .7339.3 رغذج ؼطاو انذٍٚ يؽًذ أؼًذ  .00

 انذٔر انصاَٙ 7.37.53 عًر يؽًٕد تشٛر أؼًذ انعثٛذ٘  .09

 انذٔر انصاَٙ 7539.78 عهٙ َٕزخ ٚؽٛٗ عثذ هللا انذنًٛٙ  .03

 

 

 



 
 االرضعموم  القسم:                        العموم الكمية:                         جامعة الموصلالجامعة:  

                            
 الشهادة :بكالوريوس                                                                       الدراسة : صباحي

 
 9000/  00/    3في     9/33/09707رقم وتاريخ االمر الجامعي :                       9009/9000:   سنة التخرج

  م
 

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 انذٔر انصاَٙ 62.4265 نمًاٌ يؽًذ ؼطٍٛ أضًاء  .0

 انذٔر انصاَٙ 60.1386 عًر صذلٙ رشٛذ يؽًذ  .9

 انذٔر انصاَٙ 59.4897 يُٓذ اؼًذ ؼطٍٛ اتراْٛى  .3

 نصاَٙانذٔر ا 59.4874 يؽًذ اتراْٛى ؼطٍ عهٙ  .5

 انذٔر انصاَٙ 59.3484 تالر عهٙ ؼطٌٕ عهٙ  .4

 انذٔر انصاَٙ 58.7321 خانذ يؽًذ ضهًٛاٌ َعى  .6

 انذٔر انصاَٙ 56.3574 رغذج ؼارق صثٛػ تطرش  .7

 انذٔر انصاَٙ 56.0088 دٚار٘ ظالل شكٕر عهٙ  .8

 انذٔر انصاَٙ 55.9036 ردُٚح زْٛر ؼًٕشٙ ؼطٍٛ  .9

 ر انصاَٙانذٔ 54.7787 راشذ تسٚع رضرى اؼًذ  .00

 انذٔر انصاَٙ 54.7304 غٛس شكر يؽًٕد خانذ  .00

 انذٔر انصاَٙ 54.5532 الَا ضٓٛم ضانى ذٕيا  .09

 انذٔر انصاَٙ 53.9903 ٌ أراْا يرلص اٚشٕا    .03

 انذٔر انصاَٙ 53.9450 عًر ْاد٘ ظٕاد كاظى  .05

 انذٔر انصاَٙ 53.5304 نٕرد يٕفك داؤد ضهًٛاٌ  .04

 ٔر انصاَٙانذ 53.4711 اؼًذ يؽًذ خهٕ عسٔ  .06

 انذٔر انصاَٙ 52.5552 اضايح ؼًٕد شذْاٌ عثذ هللا  .07

 انذٔر انصاَٙ 52.4211 خشًاٌ ؼطٍٛ خضر  عهٙ  .08

 انذٔر انصاَٙ 52.1527 ضُاٌ غاز٘ شٕكد رفعد   .09



 
 االرضعموم  القسم:                        العموم الكمية:                         جامعة الموصلالجامعة:  

                            
 الشهادة :بكالوريوس                                                                       الدراسة : صباحي

 
 9000/  00/    3في     9/33/09707رقم وتاريخ االمر الجامعي :                       9009/9000:   سنة التخرج

  م
 

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 انذٔر انصاَٙ 52.0998 ئدرٚص شرٚف انٛاش ؼًسج   .90

 انذٔر انصاَٙ 52.0636 ريضاٌ طّ ريضاٌ عثذهللا  .90

 انذٔر انصاَٙ 51.8045 اش عًرٚاضر يؽًذ شٛد عث  .99

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 
 عموم الكيمياء القسم:                        العمومالكمية:                          جامعة الموصلالجامعة:  

                            
 الشهادة :بكالوريوس                                                                       الدراسة : صباحي

 
                                                                 م 9000/  3/    30في   6006رقم وتاريخ االمر الجامعي :                         9009/9000:   سنة التخرج

 
 خرج منهالدور الذي ت المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 انذٔر انركًٛهٙ 7.3.98 صفاء ٕٚضف صانػ خهٛفح  .03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الفيزياءعموم  القسم:                        العمومالكمية:                          جامعة الموصلالجامعة:  

                            
 الشهادة :بكالوريوس                                                                       الدراسة : صباحي

 
  م 9000/  3/    30في    6006 ر الجامعي :رقم وتاريخ االم                            9009/9000:   سنة التخرج

                                                                  
 تخرج منه الدور الذي المعدل اسم الطالب الثالثي ت
05.  

 الدور التكميمي 39356.79 يصطفٗ عذَاٌ يؽًٕد



 

 

 
 االرضعموم  القسم:                        العمومالكمية:                          جامعة الموصلالجامعة:  

                            
 الشهادة :بكالوريوس                                                                       الدراسة : صباحي

 
 م 9000/  3/    30في  6006رقم وتاريخ االمر الجامعي :                             9009/9000:   سنة التخرج

 
 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
93.  

 الدور التكميمي 52.0844 اؼًذ طّ عثٕد رظة
 

 

 

 

 

 

 

 

 


