
 ) ١٠   -١(   

  جامعة الموصل
                                                                               
  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠قسم/ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠خریجو كلیة 

   الدراسة الصباحیة)الدور األول (٢٠١٢-٢٠١١للعام الدراسي 
  ھـ١٤٣٣ / شعبان /١١الموافق  ٢٠١٢/ ١/٧  في ٩/٣٣/١٤٢١١ الجامعي المرقم   األمربموجب 

 

  ا  ال  ا  ا  ا ا وا  ت

  ا  ٨٨,٤٩٦  ام  اق  ء    اوي   .١

٢.   م ل  ا  نق  اا  ا  ٨٣,٦٧٩  ام  

٣.    را   وان زان  قا  ٨١,٩٤٨  ام  ا  

٤.   ا م   ر  قا  ا  ٨١,٨٣٤  ذ  

٥.   ن ا ا    قا  ا  ٨٠,١٢٠  ام  

٦.   اما د ا دي ق  اا  ٧٨,٩٩٥  ذ   

٧.   اا  س اءق  زا  ٧٨,٢٧٧  ام    

٨.   ا  س    قا  ٧٧,٦٢٠  ذ   

   ٧٧,٣٣٢  ام  اق  ا   اا اري   .٩

   ٧٦,٥٥١  ام  اق  ر مان  ط اي   .١٠

١١.   ال م   ن   قا  ٧٦,٣٢٣  ذ   

   ٧٦,١٤١  ذ  اق  ا ن   ا اي   .١٢

   ٧٦,٠٤٦  ام  اق    اامء  ا   .١٣

  )ء  ا  اام(١٣ و ت  ) ء    اوي(١أ ت 

  

  

  

  

 اق اق
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  ا  ال  ا  ا  ا ا وا  ت

١٤.   اس ا د ا ءق  وا  ٧٥,٩٨٦  ام   

   ٧٥,٢٨٨  ذ  اق  م ط ا د    .١٥

   ٧٤,٩٥٤  ام  اق   از ا  اي   .١٦

   ٧٤,٨٧٨  ذ  اق      اري   .١٧

١٨.   ا  ن ظ رق  ما  ٧٤,٧٧٣  ام   

١٩.   ا ا  ل ق  راا  ٧٤,٧١٠  ذ   

٢٠.    لا ا    قا  ٧٣,٣٠٤  ام   

٢١.   رام و  ارون د  قا  ٧١,٩١٥  ذ   

٢٢.   د ا دي  وان  قا  ٧١,٨٩٣  ذ   

   ٧١,٢٧١  ذ  اق  ا  د  اي   .٢٣

٢٤.   اما   ز   قا  ٧١,١٣٧  ذ   

٢٥.   ياا  ا  ن   قا  ٧١,٠٧٥  ذ   

   ٧٠,٣٢٠  ام  اق  زة  م اح   .٢٦

٢٧.   و ا اا  ق  اا  ٧٠,٠٩٩  ذ   

    ٦٩,٨٤٨  ذ  اق  را دي ا  اي   .٢٨

   ٦٩,٦٠٣  ذ  اق  ز د اا اس اري   .٢٩

   ٦٩,٤٧٣  ذ  اق   ز اا  ر   .٣٠

   ٦٩,١٨٤  ذ  اق    ا   اري   .٣١

   )  ا   اري(  ٣١ و ت) وء د ا س اا (    ١٤أ ت 
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  ا  لا  ا  ا  ا ا وا  ت

٣٢.   اما   ادر   قا  ٦٨,٤٣٩  ذ   

   ٦٨,٢٢٢  ذ  اق      اري   .٣٣

   ٦٨,٠٣٨  ام  اق  ااء   ا ااوي   .٣٤

   ٦٧,٨٦٢  ام  اق  ر  ا  داؤد اي   .٣٥

٣٦.     اراما  ق  دا  ٦٧,٥٧١  ذ   

   ٦٧,٢٥٦  ذ  اق  ن د   اري   .٣٧

٣٨.   ا      قا  ٦٧,٢٤٧  ذ   

٣٩.   اما    ق  اا  ٦٥,٨٨٧  ذ   

   ٦٥,٣٩٧  ذ  اق    ا   اري   .٤٠

٤١.   ما  اا    قا  ٦٥,١٢٨  ام   

٤٢.   اا    ق  داا  ٦٤,٨٤٥  ام   

   ٦٤,٧٩٢  ذ  اق  ذ  ار ا ذمن اب   .٤٣

٤٤.   ا    رة  قا  ٦٤,٤٦١  ام   

   ٦٤,٤٣٨  ام  اق    اا  اد   .٤٥

   ٦٤,٤٢٠  ذ  اق   ام   اري   .٤٦

   ٦٤,٢٥٨  ذ  اق  مد ي   اوي   .٤٧

٤٨.   ا ن اار ذمم   قا  ٦٣,٩١٠  ام   

   ٦٣,٦٨٢  ام  اق  م طل ن  اك   .٤٩

  )م طل ن  اك(  ٤٩ و ت)  ادر   اام(٣٢أ ت 
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  ا  ال  ا  ا  ا ا وا  ت

٥٠.    ش ا   قا  ٦٣,٥٥٦  ام   

    ٦٣,٣٨٧  ذ  اق      اي   .٥١

٥٢.   ا  ن ادر  ن  قا  ٦٣,١٣٣  ذ    

٥٣.   ا ا     قا  ٦٣,٠٠٢  ام   

   ٦٢,٧٤٩  ذ  اق  از    ااي   .٥٤

٥٥.   ا  ر م   قا  ٦١,٩٤٠  ذ   

   ٦١,٥٨٨  ام  اق  مرا  ا ر ر   .٥٦

٥٧.      مب ا  قا  ل  ٥٩,٨٣٥  ذ 

 ل  ٥٩,٨٢٢  ذ  اق  اوس و ري رؤوف اي   .٥٨

٥٩.     را    ر  قا  ل  ٥٩,٣٢٧  ذ 

٦٠.   امد ا  ارم ق  اا  ل  ٥٩,٣١٨  ذ 

٦١.   د ا ا وة و  قا  ٥٨,٨٦٨  ام  ل 

٦٢.   ا   ر   قا  ل  ٥٨,٨٤٠  ذ 

٦٣.   اما   ر ق  اا  ل  ٥٨,٨٣١  ذ 

 ل  ٥٨,٦٤٣  ام  اق  اق  ا   اوي   .٦٤

 ل  ٥٨,٢٥١  ام  اق  وة  ف وع اري   .٦٥

٦٦.   ا ا     قا  ل  ٥٧,٩٥٢  ذ 

٦٧.   اما  د  ق  راا  ل  ٥٧,٨٠١  ذ 

    )را  د  اام(  ٦٧ و ت)  ا ش  (٥٠أ ت 
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  ا  ال  ا  ا  ا ا وا  ت

٦٨.   را    ق  زا  ل  ٥٥,٨٩٤  ام 

 ل  ٥٥,٧٨٣  ذ  اق   ا   ر اي   .٦٩

٧٠.     ر  نق  را  ل  ٥٥,٧٥٧  ذ 

 ل  ٥٥,٢٥٢  ذ  اق  وان ا   اري   .٧١

 ل  ٥٤,٣٨١  ام  اق  ز ن  ص اان   .٧٢

٧٣.   مر ي ط  نا  قا  ل  ٥٣,٣٣٨  ام 

  ) ان  ي ط رم(٧٣ و ت) ز    ار(٦٨أ ت 
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  ا  ال  ا  ا  ا ا وا  ت

   ٦٦,٣٨٤  ذ  اق    دق افن    .١

٢.   ا  ر  ق  اا  ٦٣,٠٨٨  ذ   

٣.   ن ا   ن  قا  ل  ٥٩,٨٥٠  ام 

 ل  ٥٩,٢٩٠  ذ  اق    ل ي اري   .٤

٥.   مي ا دق رف ن  قا  ٥٨,٧٣٨  ام  ل 

٦.   ب اا ا ة اق  را  ل  ٥٨,٥٤٨  ام 

 ل  ٥٨,٢٠٢  ام  اق  اس ن   اي   .٧

 ل  ٥٧,٩٤٠  ذ  اق  وان   ض اي   .٨

 ل  ٥٦,٨٠٢  ذ  اق    دي  اوي   .٩

١٠.   ن ارا  ل ي  قا  ل  ٥٦,٥٤٨  ذ 

 ل  ٥٦,٤٢٨  ام  اق     ار  ط اوي   .١١

 ل  ٥٥,٤٧١  ذ  اق  و  د اد اي   .١٢

                                                                                              )                                و  د اد اي(١٢ و ت) ن   دق اف(١أ ت 
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  ا  ال  ا  ا  ا ا وا  ت

١٣.   داؤود ا     قا  ل  ٥٥,٤٠١  ام 

 ل  ٥٥,٣٧٦  ام  اق   اب   ا اري   .١٤

 ل  ٥٥,١٤٧  ذ  اق      اي   .١٥

 ل  ٥٥,٠٩٤  ذ  اق      ا ار   .١٦

 ل  ٥٤,٩٢٩  ذ  اق   د   ااوي   .١٧

١٨.   ا  ا    قا  ل  ٥٤,٧٦٣  ام 

 ل  ٥٤,٦٤٤  ذ  اق  ي  ا  ااوي   .١٩

٢٠.    م  اد ق  اا  ل  ٥٤,٤٥٤  ذ 

 ل  ٥٤,٤٢٤  ذ  اق   اا  ر اي   .٢١

٢٢.   ا   ي   قا  ل  ٥٤,٠٨١  ذ 

 ل  ٥٣,٩٤١  ذ  اق    ا  اوي   .٢٣

٢٤.     م ق  اما  ل  ٥٣,٨٠٢  ام 

٢٥.    ا  حم ا   قا  ل  ٥٣,٦٥٦  ذ 

٢٦.   ا   و ق  اا  ل  ٥٣,٣٤٥  ذ 

٢٧.   ا اا     قا  ل  ٥٣,٢٤١  ذ 

 ل  ٥٣,١٧٠  ذ  اق  ي ذمن م  ر   .٢٨

 ل  ٥٢,٩٩٥  ذ  اق  ط   ن اي   .٢٩

                                                                                                                    ط   ن اي(٢٩ و ت)    داؤود ا(١٣ا ت 
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  ا  ال  ا  ا  ا ا وا  ت

٣٠.   د ا  ا   قا  ل  ٥٢,٨٨٧  ذ 

٣١.   ا ن ا  ء  قا  ل  ٥٢,٨٣٨  ام 

٣٢.   ان از  د ي  قا  ل  ٥٢,٤٣٦  ذ 

٣٣.   ي ا     قا  ل  ٥٢,١٠٣  ذ 

٣٤.   ا ا     قا  ل  ٥٢,٠٤٤  ذ 

٣٥.   ا  زاقا  با    قا  ل  ٥١,٧٧٠  ذ 

٣٦.   ا  ل    قا  ل  ٥١,٥٦٨  ذ 

  )  ل  ا (٣٦ و ت)  ا  د ا(٣٠أ ت 
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  التقدیر  المعدل  الدور  الجنس  االسم الرباعي واللقب  القسم  ت
  متوسط ٦٢٫٣٩٩  األول  ذكر  محمود شكر محمود حسین الحمراوي الحقوق   .١

 

  )محمود شكر محمود حسین الحمراوي(١ و ت) محمود شكر محمود حسین الحمراوي (١أ ت 
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  ا  ال  اور  ا  ا ا وا  ت

   ٦٦,٢٥١  ام  ذ  ء  ا   اي  ١

  

  

  )ء  ا   اي(١ و ت) ء  ا   اي (١أ ت 

  

  
 

 اق اق


