
 

 

 www.uokirkuk.edu.iqلترووي  لاممة  توتو                                                                    الموقع اال

 

 

 2002/2003:الةمم الدواس  القميون والةلوم السيمسي  التلي  :

 الصبمحي  :يوع الدواس  القميون القسم: 

 االول الدوو: 22/4/20012ف  3/13/4441وقم ورمويخ األمو الاممة  :

 المالحظمت الرقديو المةدل الايس االسم الوبمع  ت

  ايد ادا   85.85 ذكر أمٌد صباح عثمان حسن  1-

  ايد ادا   85.23 ذكر صالح خضر خلٌل  2-

  ايد ادا   84.79 أنثى رائدة ٌاسٌن خضر محمد  3-

  ايد ادا   84.57 أنثى نبراس هانً كاظم  4-

  ايد ادا   84.52 أنثى أنعام أسهان حمٌد حمادي  5-

  ايد ادا   84.5 ذكر مازن عبد القادر خضر  6-

  يد ادا  ا 82.86 ذكر حٌدر صبٌح أحمد بطرش  7-

  ايد ادا   82.77 أنثى ٌسرى فٌصل خلف  8-

  ايد ادا   82.62 ذكر لؤي صباح صدٌق سلٌمان  9-

  ايد ادا   82.61 أنثى كولسار سٌد غفور احمد  10

  ايد ادا   82.5 ذكر احمد عبد القادر سعٌد مصطفى  11

  ايد ادا   82.17 أنثى سرور ذٌاب حمد عبد هللا  12

  ايد ادا   81.82 ذكر أمٌن حسن اٌاد احمد  13

  ايد ادا   81.62 ذكر احمد متعب ولً عٌسى  14

  ايد ادا   81.21 أنثى روٌده حواس نجم حسن  15
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 2002/2003:الةمم الدواس  القميون والةلوم السيمسي  التلي  :

 الصبمحي  :يوع الدواس  القميون القسم: 

 االول الدوو: 22/4/2012ف  3/13/4441وقم ورمويخ األمو الاممة  :

 المالحظمت الرقديو المةدل الايس االسم الوبمع  ت

  ايد ادا   81.14 ذكر حاضر عبد هللا جبر شٌب  16-

  ايد ادا   80.86 أنثى وفاء نامق محمد  17-

  ايد ادا   80.81 ذكر اٌاد قادر شاكر سعٌد  18-

  دا  ايد ا 80.26 ذكر رٌبوار محمد اسماعٌل محمد  19-

  ايد ادا   80.26 ذكر عمر داودحسن محمد  20-

  ايد ادا   80.26 أنثى سوالف عبد هللا حمه رشٌد  21-

  ايد ادا   80.22 ذكر علً حسٌن حمزه محمد  22-

  ايد ادا   80.15 ذكر خالد احمد مطر جلعوط  23-

  ايد  79.63 ذكر محمد شهاب محمد امٌن  24-

  ايد  79.56 أنثى كر قادر درٌفان عبد القادر ب 25-

  ايد  79.51 ذكر احمد جعفر عبٌد سلمان  26-

  ايد  79.43 أنثى مٌدٌا جمعه عزٌز عبد هللا  27-

  ايد  79.42 ذكر قاسم أصغر زٌن العابدٌن  28-

  ايد  79.13 أنثى عذراء عبد الحً خلف جابر  29-

  جٌد   79.11 ذكر اٌاد سامً معروف  30-
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 2002/2003:الةمم الدواس  القميون والةلوم السيمسي  ي  :التل

 الصبمحي  :يوع الدواس  القميون القسم: 

 االول الدوو: 22/4/2012ف  3/13/4441وقم ورمويخ األمو الاممة  :

 المالحظمت الرقديو المةدل الايس االسم الوبمع  ت

  ايد  79.03 ذكر صدام علً هادي علً  31-

  ايد  78.86 ذكر وٌش حمد كرٌم فرمان در 32-

  ايد  78.73 أنثى لٌلى جمال عثمان  33-

  ايد  78.51 ذكر كامٌران عزٌز حسن أسد  34-

  ايد  77.56 أنثى فادٌه مصطفى حسٌن  35-

  ايد  77.53 ذكر عدنان محمد عباس ذبو  36-

  ايد  77.4 ذكر قادر احمد عبد احمد  37-

  ايد  77.39 ذكر رعد صباح خلف تبن  38-

  جٌد  77.33 ذكر خالد محمد احمد  39-

  ايد  77.18 ذكر محمد فؤاد طه احمد  40-

  ايد  77.03 أنثى نور أبراهٌم محمد محمود  41-

  ايد  76.98 ذكر احمد عالء الدٌن حسٌن حمد  42-

  ايد  76.84 أنثى منى بهاء الدٌن لطٌف  43-

  ايد  76.71 ذكر  حمٌد مجٌد علً عبد هللا 44-

  ايد  76.61 أنثى االء سلٌمان جمزه عباس  45-
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 2002/2003:الةمم الدواس  القميون والةلوم السيمسي  التلي  :

 الصبمحي  :يوع الدواس  القميون القسم: 

 االول الدوو:  22/4/2012ف  3/13/4441وقم ورمويخ األمو الاممة  :

 المالحظمت الرقديو لالمةد الايس االسم الوبمع  ت

  ايد  76.42 أنثى شٌماء شاكر شكر رضا  46-

  ايد  76.33 أنثى دنٌز حسام عبد الكرٌم علً  47-

  ايد  76.31 أنثى شٌرٌن ابراهٌم فرهود  48-

  ايد  76.17 أنثى رحٌق طارق محمود مصطفى  49-

  ايد  75.85 ذكر أزهار أبراهٌم أسعد شكر  50-

  ايد  75.61 أنثى ظم زٌدون محمد شٌماء نا 51-

  ايد  75.27 أنثى بصٌره أحمد بهرام مصطفى  52-

  ايد  75.14 أنثى أخالص عبد هللا قاسم  53-

  ايد  75.09 أنثى جنان حسن محمد  54-

  ايد  74.91 ذكر مصطفى حافظ عبد هللا  55-

  ايد  74.6 ذكر عمر اكشاش عطٌه خلف  56-

  ايد  74.58 أنثى حًٌ سالم سوزان عمر ٌ 57-

  ايد  74.45 أنثى دٌار محمد مهدي نامس 58-

  ايد  74.33 أنثى شٌماء طه محمد 59-

  ايد  73.78 ذكر سالم ٌوسف ابراهٌم محمد 60-
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 2002/2003:الةمم الدواس  القميون والةلوم السيمسي  التلي  :

 الصبمحي  :يوع الدواس  القميون القسم: 

 االول الدوو:  22/4/2012ف  3/13/4441رمويخ األمو الاممة  :وقم و

 المالحظمت الرقديو المةدل الايس االسم الوبمع  ت

  ايد  73.67 ذكر سعد حمٌد صالح خضر 61-

  ايد  73.63 ذكر مناضل مهدي صالح حسن 62-

  ايد  73.6 ذكر محمد احمد ابراهٌم 63-

  ايد  73.6 ذكر سعدي ٌونس ضاحً صالح 64-

  ايد  73.58 أنثى فنار نزار قطب الدٌن عزت 65-

  ايد  73.5 ذكر مروان حسٌن احمد طه 66-

  ايد  73.48 أنثى سوالف مهدي صالح امٌن 67-

  ايد  73.26 أنثى امٌنة غازي عبد القادر زٌنل 68-

  ايد  72.77 أنثى دالٌا عطا هللا اكرم صبري 69-

  ايد  72.41 أنثى شٌماء انور محمد بكر 70-

  ايد  72,16 ذكر محمد جمعة حسٌن علً 71-

  ايد  72.14 ذكر نصٌر فتحً محمد 72-

  ايد  72.02 أنثى اونك عادل طٌب عبٌد 73-

  ايد  71.99 أنثى زٌنب هداٌت عارف روؤف 74-

  ايد  71.93 ذكر اٌاد محمد رمزي 75-
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 2002/2003:الدواس  الةمم القميون والةلوم السيمسي  التلي  :

 الصبمحي   :يوع الدواس  القميون القسم: 

 االول الدوو: 22/4/2012ف  3/13/4441وقم ورمويخ األمو الاممة  :

 المالحظمت الرقديو المةدل الايس االسم الوبمع  ت

  ايد  71.76 ذكر رائد حسٌن علً سلطان 76-

  ايد  71.7 ذكر مخلص سامً خلف 77-

  ايد  71.62 أنثى ب كرٌمندى نجٌ 78-

  ايد  71.57 ذكر صباح قاسم خضر عبد هللا 79-

  ايد  71.5 ذكر عماد صالح عٌدان ابراهٌم 80-

  ايد  71.43 أنثى زٌنب جبار سوادي نعمة 81-

  ايد  71.31 ذكر وقاص فتحً شالل 82-

  ايد  71.21 أنثى نظٌمة حسن عزٌز حسن 83-

  جٌد  71.12 أنثى حنان صفر حسٌن  84-

  ايد  71.1 ذكر عبدهللا ابراهٌم عزو ماجد 85-

-86 

عمر عبد االحسان ذنون 

 ايد  71.07 ذكر ٌونس
 

  ايد  70.96 أنثى ندى عبد الكرٌم دروٌش 87-

  ايد  70.81 أنثى خالدة جرجٌس صالح ٌونس 88-

  ايد  70.81 ذكر اسامة محمدعلً 89-
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 2002/2003:الةمم الدواس  لسيمسي  القميون والةلوم االتلي  :

 الصبمحي  :يوع الدواس  القميون القسم: 

 االول الدوو:  22/4/2012ف  3/13/4441وقم ورمويخ األمو الاممة  :

 المالحظمت الرقديو المةدل الايس االسم الوبمع  ت

  ايد  70.51 أنثى خمائل محسن مطلق 90-

  ايد  70.4 ذكر محمد حمدان ٌاسر 91-

  ايد  70.24 ذكر ابراهٌم شاكر محمود محمد 92-

  مروسط  69.96 ذكر عدنان عاشور عجاج خضر 93-

  مروسط  69.88 أنثى نٌان عاصً خورشٌد محمد  94-

  مروسط  69.88 ذكر أمجد عٌسى قاسم ٌحًٌ  95-

  مروسط  69.79 أنثى ماجده حمٌد حسٌن حسن  96-

  مروسط  69.72 أنثى فاطمه حمدي عبد هللا جمعه  97-

  مروسط  69.69 ذكر محمد علً مجٌد حسن  98-

  مروسط  69.66 ذكر ٌوسف علً عبد  طه  99-

  مروسط  69.51 أنثى سروه شرٌف محمد صالح  100

  مروسط  69.35 ذكر جمعة محسن حبٌب ٌاسٌن  101

  مروسط  69.26 ذكر محمد بٌرام توفٌق باقر  102

  مروسط  69.26 ذكر وان عباس عدي عدنان عل 103

  مروسط  68,49 أنثى زهراء نعٌم جخٌور رخٌص  104



 

 

 www.uokirkuk.edu.iqلترووي  لاممة  توتو                                                                    الموقع اال

 

 

 

 2002/2003:الةمم الدواس  القميون والةلوم السيمسي  التلي  :

 الصبمحي  :يوع الدواس  القميون القسم: 

 االول الدوو:  22/4/2012ف   3/13/4441وقم ورمويخ األمو الاممة  :

 المالحظمت الرقديو المةدل الايس االسم الوبمع  ت

  مروسط  68.36 ذكر رٌمون كوركٌس توما كوركٌس  105

  مروسط  68.32 ذكر قاسم غنً هذال حسن  106

  مروسط  68.29 ذكر حسن مجٌد زاهر حمٌد  107

  مروسط  68.25 ذكر حسن حمٌس جورٌد محمد  108

  مروسط  68.19 أنثى فوزٌة احمدعلً عارف  109

  مروسط  67.96 ذكر تحسٌن ابراهٌم علً  110

  مروسط  67.88 ذكر عماد خلف عٌاش عوٌد  111

  مروسط  67.76 ذكر هٌمان تحسٌن حمٌد  112

  مروسط  67.67 أنثى هٌله فاضل جاسم  113

  مروسط  67.61 ذكر فرٌد كاظم سدره  114

  مروسط  67.56 ذكر حسن محمد رجاي طعمه  115

  مروسط  67.54 أنثى ادل محمد عبد الرحمن بري ع 116

  مروسط  67.1 أنثى زٌنب كاظم فاضل محمد  117
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 2002/2003:الةمم الدواس  القميون والةلوم السيمسي  التلي  :

 الصبمحي  :يوع الدواس  القميون القسم: 

 االول الدوو: 22/4/2012/ف  3/13/4441وقم ورمويخ األمو الاممة  :

 المالحظمت الرقديو المةدل الايس الوبمع  االسم ت

  مروسط  66.99 ذكر رائد جاسم محمد 118-

  مروسط  66.73 أنثى أحالم شكور سمٌن  119-

  مروسط  66.51 ذكر رائد عوفً حسٌن سلمو   120-

  مروسط  66.38 ذكر عمار عبد الجبار ٌونس حامد  121-

  مروسط  66.32 أنثى خمائل حماد شكور حمدي  122-

  مروسط  66.09 ذكر زٌاد محمود عبد حمودي  123-

  مروسط  65.9 ذكر احمد حسٌن عالوي  124-

  مروسط  65.81 أنثى وفاء عبد هللا شكور  125-

  مروسط  65.79 أنثى حال سعدون عزٌز رشٌد  126-

  مروسط  65.73 ذكر صالح عبد الطٌف صخٌل  127-

  مروسط  65.67 ذكر د ناصر عبد المجٌد محم 128-

  متوسط 65.58 ذكر فاٌز عٌدان رحٌم زٌدان  129-

  مروسط  66.99 أنثى سوسن حسن  130-
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 2002/2003:الةمم الدواس  القميون والةلوم السيمسي  التلي  :

 الصبمحي  :يوع الدواس  القميون القسم: 

 االول وو:الد 22/4/2012ف  3/13/4441وقم ورمويخ األمو الاممة  :

 المالحظمت الرقديو المةدل الايس االسم الوبمع  ت

  مروسط  65.3 أنثى دلخواز خورشٌد علً محمد  131-

  مروسط  65.06 ذكر أٌناس ابراهٌم أسعد شكر  132-

  مروسط  65.05 ذكر فراس عبد القادر غانم شاكر  133-

  مروسط  64.81 ذكر صباح سلٌم حمود خلف  134-

  مروسط  64.5 أنثى ٌنا طارق قادر صالح د 135-

  مروسط  64.5 ذكر عبد الباسط محمد أحمد عٌسى  136-

  مروسط  64.23 ذكر حسٌب عواد حسن جاسم  137-

  مروسط 63.92 انثى قادسٌه كنعان محمد نزال  138-

  مروسط  63.88 ذكر صمبو احمد يوسف  139-

  مروسط  63.35 ذكر  حسٌن فخر الدٌن بهاء الدٌن قاسم 140-

  مروسط 63.3 ذكر ضٌاء سامً حاتم طه  141-

  مروسط  63.03 ذكر عادل محمد سعٌد  142-

  مروسط  65.3 ذكر احمد حمد محمد احمد  143-

  مروسط  65.06 أنثى دلخواز خورشٌد علً محمد  131-

  مروسط  65.05 ذكر أٌناس ابراهٌم أسعد شكر  132-
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 2002/2003:الةمم الدواس  يون والةلوم السيمسي  القمالتلي  :

 الصبمحي  :يوع الدواس  القميون القسم: 

 االول الدوو: 22/4/2012ف  3/13/4441وقم ورمويخ األمو الاممة  :

 المالحظمت الرقديو المةدل الايس االسم الوبمع  ت

  مروسط  65.06 ذكر فراس عبد القادر غانم شاكر  133-

  مروسط  65.05 ذكر سلٌم حمود خلف  صباح 134-

  مروسط  64.81 أنثى دٌنا طارق قادر صالح  135-

  مروسط  64.5 ذكر عبد الباسط محمد أحمد عٌسى  136-

  مروسط  64.5 ذكر حسٌب عواد حسن جاسم  137-

  مروسط  64.23 انثى قادسٌه كنعان محمد نزال  138-

  وسطمر 63.92 ذكر صمبو احمد يوسف  139-

  مروسط  63.88 ذكر حسٌن فخر الدٌن بهاء الدٌن قاسم  140-

  مروسط  63.35 ذكر ضٌاء سامً حاتم طه  141-

  مروسط 63.3 ذكر عادل محمد سعٌد  142-

  مروسط  63.03 ذكر احمد حمد محمد احمد  143-

  مروسط  62.97 ذكر احمد حسٌن جاسم جلو  144-

  مروسط  62.54 ذكر غالب ثامر فاضل محمد 145-

  مروسط  62.31 ذكر جعفر حمزه ضهد حافظ  146-
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 2002/2003:الةمم الدواس  القميون والةلوم السيمسي  التلي  :

 الصبمحي  :يوع الدواس  القميون القسم: 

  الول الدوو:ا 22/4/2012ف  3/13/4441وقم ورمويخ األمو الاممة  :

 المالحظمت الرقديو المةدل الايس االسم الوبمع  ت

  مروسط 62.08 ذكر ئاالن صالح الدٌن محمد صالح 147-

  مروسط 61.43 ذكر رائد محمد ٌاسٌن  148-

  مروسط 60.85 ذكر عصام خلف محمد دوبً 149-

  مروسط  60.51 انثى سلمى زهٌر ابراهٌم  150-

  مروسط  60.44 ذكر ابراهٌم حامد عبد مربط  151-

  مروسط  60.25 انثى صالح علً شارا علً  152-

  مروسط  60.2 ذكر صباح حمدي حمد عبد هللا  153-

  مروسط 60.03 ذكر خلٌل علً خلٌل  154-
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  الرقديو  المةدل  الجنس  الدور الثانً  

  جٌد   72.54 ذكر مةد يامة احمد  1

  متوسط 65.35 أنثى ين خيوهللا أسواء صالح الد 2

  متوسط 64.46 ذكر مهيد حميد محسن  3

  متوسط 63.33 ذكر قص  اميل فيصل  4

  مقبول  59.32 ذكر مضح  حسن ابواهيم  5

  مقبول  57.77 ذكر مزاحم عل  عبد التويم  6

  مقبول  57.28 أنثى هيوو ابواهيم شويف  7

 

 

 


