
سنة التخرجالمعدلالدورالجنساالسم واللقبالقسم او الفرعت

2012-81.4982011االولأنثىآمنة غانم حامد محمودالحاسوب والمعلوماتية1

2012-80.7822011االولذآرعبد العزيز حسين مرعي حسنالحاسوب والمعلوماتية2

2012-74.1872011االولأنثىمروة صالح رمضان عبدوالحاسوب والمعلوماتية3

2012-74.0352011االولأنثىشيماء باسل أيوب أغاالحاسوب والمعلوماتية4

2012-72.8912011االولأنثىهند ذنون حمدون عبد اهللالحاسوب والمعلوماتية5

2012-70.7072011االولأنثىزينب عصام عبد الرزاق سليمانالحاسوب والمعلوماتية6

2012-69.6662011االولأنثىزالل ظاهر راشد مطيرانالحاسوب والمعلوماتية7

2012-69.5272011االولذآرعبد الحميد حسن أحمد هيتةالحاسوب والمعلوماتية8

2012-69.4092011االولأنثىرؤى وعد اهللا طارق خليلالحاسوب والمعلوماتية9

2012-69.1182011االولأنثىلمى نزار حامد حمد الحجارالحاسوب والمعلوماتية10

2012-67.9452011االولذآرزيد عبد الستار عبد الرزاق حسوالحاسوب والمعلوماتية11

2012-65.7822011االولأنثىفاطمة زيدان عبد حميدالحاسوب والمعلوماتية12

2012-65.6492011االولأنثىمنار أحمد محمود أحمدالحاسوب والمعلوماتية13

2012-65.5982011االولذآرمحمد مصطفى علي حازم حسنالحاسوب والمعلوماتية14

2012-64.4452011االولأنثىآمنة أزهر يوسف أحمدالحاسوب والمعلوماتية15

2012-64.1182011االولأنثىرسل نبيل أحمد شاآرالحاسوب والمعلوماتية16

2012-63.7862011االولأنثىرؤى ناظم يونس أحمدالحاسوب والمعلوماتية17

2012-63.2562011االولأنثىزينة رائد يونس عبد اهللالحاسوب والمعلوماتية18

2012-63.1462011االولأنثىحنان محمود شكر عليالحاسوب والمعلوماتية19

2012-62.9872011االولأنثىسارة نزار داؤد سليمانالحاسوب والمعلوماتية20

2012-62.2942011االولأنثىآالء طالب خضير محمدالحاسوب والمعلوماتية21

2012-61.0592011االولأنثىإيناس برهان محمد حموالحاسوب والمعلوماتية22

2012-60.8672011االولأنثىرؤى محمد أحمد حسينالحاسوب والمعلوماتية23

2012-60.7812011االولأنثىسارة سالم سعد اهللا حسنالحاسوب والمعلوماتية24

جامعة الموصل / آلية هندسة األلكترونيات

اسماء الخريجين / الدور االول/دورة بالعلم والعمل يتحقق االمل/ للعام (2012-2011)

األمر الجامعي     (14211/33/9 ) في  7/1/ 2012 م الموافق  11/شعبان/  1433 هـ 



2012-60.3482011االولأنثىآوثر مرسال يونس أحمدالحاسوب والمعلوماتية25

2012-60.3132011االولأنثىشهد عصام جمعة خضرالحاسوب والمعلوماتية26

2012-60.1452011االولذآرعمر أحمد حسين محمدالحاسوب والمعلوماتية27

2012-58.1722011االولأنثىنصر حنا زورا موسى سكرياالحاسوب والمعلوماتية28

2012-54.1662011االولأنثىأرين إدريس محمود سليمالحاسوب والمعلوماتية29



سنة التخرجالمعدلالدورالجنساالسم واللقبالقسم او الفرعت

2012-84.7712011االولذكروسيم حازم عوزان يوسفاالتصاالت1

2012-80.7542011االولأنثىسماء بولص بهنام متياالتصاالت2

2012-80.4742011االولذكرمسلم عقيل فتحي عبد القادراالتصاالت3

2012-70.8052011االولأنثىسرى زينو ذنون يونساالتصاالت4

2012-69.3572011االولأنثىمارتينا ماجد عبد المسيح عبداألحداالتصاالت5

2012-68.8772011االولذكرمحمد باسل شكر محموداالتصاالت6

2012-68.4432011االولذكرعبد الرحمن شكيب محمد يحيىاالتصاالت7

2012-68.3762011االولذكرعلي هادي سعيد جاسماالتصاالت8

2012-67.9492011االولذكرمأمون عمار عمر عبد اهللاالتصاالت9

2012-67.7682011االولأنثىسجى صالح أيوب نورياالتصاالت10

2012-67.7632011االولذكرأحمد عطا اهللا صالح سلطاناالتصاالت11

2012-67.3942011االولأنثىهبة صباح محمد حسانياالتصاالت12

2012-66.992011االولذكرعالء غسان عبد الكريم عبد العزيزاالتصاالت13

2012-66.2362011االولأنثىإلهام صدقي كريم سعيداالتصاالت14

2012-64.7872011االولأنثىحال نزار عبد الفتاح محموداالتصاالت15

2012-64.2672011االولأنثىريام حافظ علي محموداالتصاالت16

2012-64.2392011االولذكرخالد وليد خليل قاسماالتصاالت17

2012-63.822011االولذكرأركان ثامر قاسم سلطاناالتصاالت18

2012-63.7522011االولذكرزيد اياد صديق عبد المجيداالتصاالت19

2012-62.1092011االولذكرحذيفة فارس بكر نجماالتصاالت20

2012-62.012011االولأنثىآمنة غسان عبد اهللا حامداالتصاالت21

2012-61.6082011االولذكركرم سعد طه محمداالتصاالت22

2012-61.5892011االولذكرأوس حبيب محمود غزالاالتصاالت23

2012-61.372011االولذكرخلدون عمار عمر عبد اهللاالتصاالت24

جامعة الموصل / آلية هندسة األلكترونيات

اسماء الخريجين / الدور االول/دورة بالعلم والعمل يتحقق االمل/ للعام (2012-2011)

األمر الجامعي     (14211/33/9 ) في  7/1/ 2012 م الموافق  11/شعبان/  1433 هـ 



2012-61.3242011االولأنثىزينة سالم سعيد أحمداالتصاالت25

2012-60.6382011االولأنثىنور عبد الواحد عبد الغني علياالتصاالت26

2012-59.7812011االولأنثىهدى فارس يونس محموداالتصاالت27

2012-59.4152011االولذكرمحمد وسام قصي محموداالتصاالت28

2012-59.3962011االولأنثىسراء زهير جبر حسناالتصاالت29

2012-58.8332011االولأنثىأيك سالم عبد اهللا حسناالتصاالت30

2012-57.6162011االولذكرعلي حازم شيت إبراهيماالتصاالت31

2012-57.4082011االولذكرعبد الرحمن حسان عبد العزيز أميناالتصاالت32

2012-57.2512011االولأنثىآمنة زكي محمد علي أحمداالتصاالت33

2012-57.0132011االولأنثىإيمان رافع شريف صالحاالتصاالت34

2012-56.9032011االولأنثىصفاء مؤيد علي أحمداالتصاالت35

2012-56.2212011االولذكرمهند نجم عبد جادراالتصاالت36

2012-54.3362011االولأنثىندى سعد عبد الجبار أحمداالتصاالت37



سنة التخرجالمعدلالدورالجنساالسم واللقبالقسم او الفرعت

2012-86.7952011االولذكرحارث حازم ذنون يونسااللكترونيك1

2012-82.6962011االولذكربكر محمد علي حسينااللكترونيك2

2012-79.0752011االولذكرانس مقداد طارق داؤدااللكترونيك3

2012-76.2412011االولذكراحمد عامر صالح جرجيسااللكترونيك4

2012-73.942011االولذكرمحمد مؤيد سليمان عبد اهللااللكترونيك5

2012-72.0032011االولذكرانس محمود فاتح إبراهيمااللكترونيك6

2012-71.682011االولذكرفهد سعد إبراهيم حموااللكترونيك7

2012-69.0152011االولأنثىرحى وعد اهللا صالح سعيدااللكترونيك8

2012-68.1742011االولذكرصفا مظفر هادي بطرسااللكترونيك9

2012-67.1852011االولذكرمحمد حازم الزم خليلااللكترونيك10

2012-66.5642011االولذكرمحمد شامل محمود محمدااللكترونيك11

2012-65.7322011االولأنثىسلمى عمار فوزي صديقااللكترونيك12

2012-65.6862011االولذكرطه عبد السالم طه عبد اهللااللكترونيك13

2012-65.2442011االولأنثىنور غسان كنعان محمد حياتيااللكترونيك14

2012-64.8552011االولأنثىسارة نبيل هادي بطرسااللكترونيك15

2012-64.8272011االولأنثىرند عباس فاضل محمودااللكترونيك16

2012-64.7852011االولذكرعلي سالم عبد اهللا محمد البزازااللكترونيك17

2012-64.682011االولأنثىاالء عبد اهللا حسن عليااللكترونيك18

2012-64.2942011االولذكرجاسم محمد عبد اهللا طهااللكترونيك19

2012-63.5672011االولأنثىسارة سمير متي صليواااللكترونيك20

2012-62.9152011االولذكرسامر جابر عبد حمدااللكترونيك21

2012-62.9072011االولذكرمحمود كاظم ياسين محمد عليااللكترونيك22

2012-61.6472011االولأنثىحنين قصي سعيد عبد الفتاحااللكترونيك23

2012-61.2192011االولذكرعبد الرحمن محمود فيحان مهاوشااللكترونيك24

األمر الجامعي     (14211/33/9 ) في  7/1/ 2012 م الموافق  11/شعبان/  1433 هـ 

جامعة الموصل / آلية هندسة األلكترونيات

اسماء الخريجين / الدور االول/دورة بالعلم والعمل يتحقق االمل/ للعام (2012-2011)



2012-60.4672011االولأنثىنهى يوسف حنا إبراهيمااللكترونيك25

2012-60.0292011االولأنثىربى جورج قرياقوس يعقوبااللكترونيك26

2012-59.7842011االولأنثىهيفاء عبد القادر خورشيد محمدااللكترونيك27

2012-59.6762011االولذكرحسين علي عبد الرحمن عليااللكترونيك28

2012-59.0772011االولأنثىحنين خالد محمد شاهينااللكترونيك29

2012-58.482011االولذكرفراس جالل كريم جوادااللكترونيك30

2012-58.0212011االولذكرزكريا عبد الغني محمد ظاهرااللكترونيك31

2012-57.9662011االولأنثىلمى فيصل حميد إبراهيمااللكترونيك32

2012-57.4752011االولأنثىرؤى داؤد سلمان خضيرااللكترونيك33

2012-56.5882011االولأنثىكوثر طاهر مصطفى عمرااللكترونيك34

2012-56.4792011االولأنثىشهد أيهم محمد جميل عليااللكترونيك35

2012-55.8592011االولأنثىسرى أنيس أحمد يونسااللكترونيك36

2012-55.0452011االولأنثىصفا رعد عبد الجبار احمدااللكترونيك37

2012-54.2612011االولأنثىامنة فاخر يوسف حسينااللكترونيك38


