
 



 

 

 

 
 مجهرية أحياءالحياة /عموم  القسم:                        العمومالكمية:                          جامعة الموصلالجامعة:  

                            
 الشهادة :بكالوريوس                                                                      صباحي الدراسة : 

 
  7/2011/ 3في 9/33/02241الجامعي :  األمررقم وتاريخ                             2011-2010:   سنة التخرج

 
 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الدور االول 88.6272 حسام أنيس يونس محمد  .0
 الدور االول 87.3193 أحمد ياسين طه سميمان   .2
حميد عبد نهى عبد الرزاق  .3  الدور االول 8782836 
 الدور االول 84.3195 سهير عماد عبد الرزاق سميمان  .4
 الدور االول 83.8529 أنسام طالل طه عبد القادر  .5
 الدور االول 83.2634 وعد سالم شاحوذ جاسم  .6
 الدور االول 82.7394 طارق حميد عبد اهلل جرود   .7
الولالدور ا 82.2979 حازم محمد ابراهيم عباس  .8  

 الدور االول 82.1327 عبد الوهاب يوسف محمد أحمد  .9
 الدور االول 81.5937 ربيع عيدان ياسين خضر  .01
 الدور االول 79.3325 عبيدة رائد سالم احمد  .00
عمي محمد مها عبد اهلل  .02  الدور االول 79.2131 
 الدور االول 78.8754 سارة أزهر سعيد محمد  .03
 الدور االول 7886880 احمد باسل ابراهيم رشيد  .04
 الدور االول 78.5724 آمنة ثامر محمود فتحي  .05



 
 مجهرية أحياءالحياة /عموم  القسم:                        العمومالكمية:                          جامعة الموصلالجامعة:  

                            
 الشهادة :بكالوريوس                                                                      صباحي الدراسة : 

 
  7/2011/ 3في 9/33/02241الجامعي :  األمررقم وتاريخ                             2011-2010:   سنة التخرج

 
 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الدور االول 75.6373 عمار احمد نايف جاسم   .06
 الدور االول 75.0674 كوالر إحسان عبد اهلل محمود   .07
 الدور االول 73.6814 سماء مؤنس سعيد اسحاق  .08
 الدور االول 73.5342 فاتن راكان محمود حميد  .09
هيم مرعي بان عبد اهلل إبرا  .21  الدور االول 73.2983 
 الدور االول 72.6257 محمد خالد محمد محمد  .20
 الدور االول 72.6069 مروة محسن قدري خميل  .22
 الدور االول 70.0578 رحمة ثامر هاشم يونس  .23
 الدور االول 71.7092 سرمد مزعل شهاب احمد  .24
 الدور االول 71.6546 أمل صالح وكاع محمد السبعاوي   .25
نور احمد مصطفىعمي أ  .26  الدور االول 69.3872 
 الدور االول 62.9363 صبا جاسم ياسين خضير  .27
.60  مروة خميل محمود احمد  .28  الدور االول 0739
 الدور االول 59.5741 مروة عدنان بدر عناد  .29

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 عموم الحياةعموم الحياة / القسم:                        العمومالكمية:                          جامعة الموصلالجامعة:  

                            
 الشهادة :بكالوريوس                                                                      صباحي الدراسة : 

 
                        م 3/7/2011في  9/33/02241   رقم وتاريخ األمر الجامعي :                              2011-1012:   سنة التخرج

 
 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 الدور االول 84.8493 شيرين مثقال مطمك راكان  .0
 الدور االول 81.9286 مروة زهير ذنون يونس  .2
 الدور االول 81.8987 خولة الياس سعيد ظاهر  .3
 الدور االول 79.0632 عمر عبد الناصر عبد الموجود   .4
 الدور االول 77.2361 احمد محمد احمد ابراهيم   .5
 الدور االول 77.0647 ريا كنعان محمد عمي   .6
 الدور االول 77.0216 إنهاء حكمت شابا حنا  .7
 الدور االول 77.1785 يسرى عوني مجيد داؤد   .8
 الدور االول 76.6694 مينا عبد المنعم إسماعيل  .9
 الدور االول 73.6742 اوس صميم ايوب حامد  .01
 الدور االول 72.3772 رشا محمد صالح حمزة   .00
 الدور االول 70.0499 سمية محمد صالح يوسف   .02
 الدور االول 70.0062 صفا زياد شهاب احمد   .03
 الدور االول 66.7426 ميسم نزار عزيز مرعي   .04
 الدور االول 64.6883 براء فيصل محمد حسن  .05



 
 عموم الحياةعموم الحياة / القسم:                        العمومالكمية:                          جامعة الموصلالجامعة:  

                            
 الشهادة :بكالوريوس                                                                      صباحي الدراسة : 

 
                        م 3/7/2011في  9/33/02241   رقم وتاريخ األمر الجامعي :                              2011-1012:   سنة التخرج

 
 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 الدور االول 64.4228 ساجد جاسم محمد كاظم   .06
 الدور االول 62.8489 فيفيان عبد القادر الياس تمي  .07
 الدور االول 62.1192 فادي صائب حنا يوسف   .08
 الدور االول 60.0552 ميعاد منشد شاهر عبد العزبز  .09
 الدور االول 61.9156 فرحان خضر محمد حسين   .21
 الدور االول 58.7924 حسين طه ياسين عبد اهلل  .20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 الكيمياءعموم  القسم:                        العمومالكمية:                          جامعة الموصلالجامعة:  

                            
 سالشهادة :بكالوريو                                                                       صباحي الدراسة : 

 
 2100/ 7/  3في  9/33/02241 رقم وتاريخ األمر الجامعي :                               2100-2101: سنة التخرج

                    م
 

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الدور االول 85.578 سارة هيثم سعد ابراهيم  .0
 الدور االول 83.437 زيد عبد القادر داؤد نايف   .2
 الدور االول 82.943 ظفر نافع خميل مصطفى  .3
 الدور االول 80.957 آية عبدالوهاب ذنون سمير  .4
 الدور االول 80.560 قتيبة عبد خضر خمف  .5
 الدور االول 80.483 وسيم محمد جميل حسن خميل  .6
 الدور االول 80.364 ممدوح رافع عمر بشير  .7
لدور االولا 81.791 زينب محفوظ ادريس ذنون  .8  

 الدور االول 77.748 اسماء باسم عمي محمد  .9
 الدور االول 76.875 سرور سبهان يوسف صالح  .01
 الدور االول 76.773 نور هاشم نجم جدوع  .00
 الدور االول 76.559 براء عبد الهادي عسكر خميل   .02
 الدور االول 76.445 عمي محمد اسعد خضر  .03
ر االولالدو  75.469 شيماء محمد اديب محمود   .04  



 
 الكيمياءعموم  القسم:                        العمومالكمية:                          جامعة الموصلالجامعة:  

                            
 سالشهادة :بكالوريو                                                                       صباحي الدراسة : 

 
 2100/ 7/  3في  9/33/02241 رقم وتاريخ األمر الجامعي :                               2100-2101: سنة التخرج

                    م
 

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الدور االول 74.647 رضوان فارس يونس حسين  .05
 الدور االول 73.790 يونس احمد اسماعيل خميل  .06
 الدور االول 73.376 آمنة نهال فخر الدين حسن  .07
 الدور االول 73.367 مروة خيري الياس سينو  .08
االحد بطرس وسيم سمير عبد  .09  الدور االول 72.774 
الكريم محمود عمار خالد عبد  .21  الدور االول 72.188 
 الدور االول 70.490 افراح عماد بكو اسحق  .20
 الدور االول 70.240 سارة زياد محمد محمد عمي  .22
 الدور االول 69.608 ايمان حسام الدين خميل سعيد  .23
 الدور االول 69.126 ايسر صالح احمد سالم  .24
 الدور االول 68.990 محمود داؤد محمد عبد  .25
 الدور االول 68.601 حسين احمد حسين يونس  .26
 الدور االول 67.945 عاصم يوسف يعقوب يوسف  .27
 الدور االول 67.721 هبة ربيع احمد  .28
 الدور االول 67.595 بشائر سالم محمود احمد  .29



 
 الكيمياءعموم  القسم:                        العمومالكمية:                          جامعة الموصلالجامعة:  

                            
 سالشهادة :بكالوريو                                                                       صباحي الدراسة : 

 
 2100/ 7/  3في  9/33/02241 رقم وتاريخ األمر الجامعي :                               2100-2101: سنة التخرج

                    م
 

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الدور االول 67.421 آصف حقي صالح عبدالقادر  .31
 الدور االول 67.121 ايمان سعد احمد محمود   .30
 الدور االول 66.057 صفا ياسر ابراهيم محمد  .32
 الدور االول 66.043 محمد هادي عمي فرحان  .33
 الدور االول 64.512 محمد سعداهلل يونس ججو  .34
 الدور االول   64.228 مهند محمود مطر رحيم  .35
 الدور االول 63.891 محمد طه عودة نزال  .36
 الدور االول 63.492 انوار بهاء الدين محمود   .37
 الدور االول 63.448 الهام عبداهلل يوسف الناصر  .38
 الدور االول 63.248 رسل كنعان يونس جرجيس   .39
اهلل اسراء ثامر يحيى عبد  .41  الدور االول 63.193 
 الدور االول 62.848 اسالم منهل سالم سعيد  .40
 الدور االول 62.360 نهاية احمد سعيد محمد  .42
 الدور االول 60.405 سارة رعد حسين سممان  .43
 الدور االول 61.381 دعاء معن سالم قاسم  .44



 
 الكيمياءعموم  القسم:                        العمومالكمية:                          جامعة الموصلالجامعة:  

                            
 سالشهادة :بكالوريو                                                                       صباحي الدراسة : 

 
 2100/ 7/  3في  9/33/02241 رقم وتاريخ األمر الجامعي :                               2100-2101: سنة التخرج

                    م
 

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الدور االول 61.362 عبير عبدالوهاب محمد عمر  .45
 الدور االول 59.397 ايمان عصام فخري محمود   .46
 الدور االول 59.034 اسامة محمد ابراهيم احمد  .47
 الدور االول 58.941 نزار عبار عبداهلل احمد  .48
 الدور االول 58.764 سعد سعود خضير شهد  .49
 الدور االول 58.136 عمر حاتم عبيد فرحان  .51
 الدور االول 57.121 سارة محمد محمود حسين  .50
 الدور االول 56.928 حنان صالح محمد عبدالرزاق  .52
 الدور االول 55.590 محمد ذنون يونس جارو  .53
 الدور االول 53.851 اياد حسين عبد حسن  .54
 الدور االول 53.653 شهد نعمة حسين خضير  .55

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

   
 لفيزياءعموم ا القسم:                        العمومالكمية:                          عة الموصلجامالجامعة:  

                            
 الشهادة :بكالوريوس                                                                      صباحي الدراسة : 

 
 2100/   7/   3في   9/33/02241رقم وتاريخ األمر الجامعي :                          2100-2101:   سنة التخرج

                              م  
                              

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 الدور االول 8388532 وسام صالح الدين ابراهيم عمي  .0
عبد اهلل طاقة ريام لؤي ابراهيم  .2  الدور االول 8181872 
 الدور االول 7981901 هند عمي محمود محمد العكيدي  .3
 الدور االول 7881851 رغدة بسام صالح محمود  .4
 الدور االول 7787580 سرمد سعد جهاد محمود الخياط  .5
 الدور االول 7683527 عالء حسين عمي أحمد السيف  .6
 الدور االول 6881229 هبة محمد هاشم حمو الدباغ  .7
 الدور االول 6789410 هبة نجم الدين عبد اهلل ياسين  .8
 الدور االول 6485863 نادية محمد أمين حسين أحمد  .9

 الدور االول 6480530 عمر ابراهيم خضير محمد  .01
 الدور االول 6388206 صفاء عبد الرحمن عون الدين   .00
 الدور االول 6287398 أمير محمود فميح حسن   .02
حازم عبد الحميد نجم حسام   .03  الدور االول 6188648 



   
 لفيزياءعموم ا القسم:                        العمومالكمية:                          عة الموصلجامالجامعة:  

                            
 الشهادة :بكالوريوس                                                                      صباحي الدراسة : 

 
 2100/   7/   3في   9/33/02241رقم وتاريخ األمر الجامعي :                          2100-2101:   سنة التخرج

                              م  
                              

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 الدور االول 6180321 أحمد محمود شهاب حمد   .04
 الدور االول 5986795 نواف امتيوت محارب بشير   .05
 الدور االول 5682102 سعد اهلل جاسم سميمان جاسم   .06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 االرضعموم  القسم:                        العمومالكمية:                          جامعة الموصلالجامعة:  

                            
 الشهادة :بكالوريوس                                                                      صباحي الدراسة : 

 
 2100/  7/  3في     9/33/02241الجامعي : رقم وتاريخ األمر                         2100-2101:   سنة التخرج

 م
 

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
النعيمي مهند زهير حامد احمد  .0  الدور االول 79.2744 
محمودنبراس صالح الدين شاكر   .2  الدور االول 76.5220 
حسين الحيالي اسامة يحيى أسماء  .3  الدور االول 75.1276 
عبد السمماني جربوعمحمود حميد   .4  الدور االول 73.0260 
محمد عمي العبيديياسر فارس غانم   .5  الدور االول 72.5317 
رشيد الزبيديمحمد يونس خزعل   .6  الدور االول 72.0266 
سميمان البدرانيبدران محمد يونس   .7  الدور االول 69.1845 
جيجو المزوري طارق جمبمي عمي  .8  الدور االول 67.0029 
خضر شروخضر الياس  أرجوان  .9  الدور االول 65.0504 

فرحان العامري احمد جدوع رضا   .01  الدور االول 64.7656 
مصطفى أميناحمد مراد احمد   .00  الدور االول 64.2869 
خضر جاويش مؤمن خالد عادل  .02  الدور االول 63.3214 
سميمان الدليمي حامد محمد صالح  .03  الدور االول 62.1730 
العزاوي جوادزياد سعد كامل   .04  الدور االول 61.9554 
شاهين نصار معن عبد اهلل   .05  الدور االول 61.2247 



 
 االرضعموم  القسم:                        العمومالكمية:                          جامعة الموصلالجامعة:  

                            
 الشهادة :بكالوريوس                                                                      صباحي الدراسة : 

 
 2100/  7/  3في     9/33/02241الجامعي : رقم وتاريخ األمر                         2100-2101:   سنة التخرج

 م
 

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت
 الدور االول 60.1620 الريان عدنان محمود عبدالغفور   .06
 الدور االول 60.0793 عمر رياض عبد الرحمن فيصل   .07
 الدور االول 59.6843 عمر فرحان طالك صالح الزيدي  .08
 الدور االول 59.1295 كامل محسن عبد تركي ألعبيدي  .09
 الدور االول 57.7715 عمر قاسم موسى عيسى ألنعيمي  .21
 الدور االول 55.2935 سعد عماد إسماعيل نعمة الزبيدي  .20
 الدور االول 54.7429 منير ناجي محسن خمف الدليمي  .22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


