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الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
األول٧٩،٨٢عباس محسن يونس احمد سلو١
األول٧٨،٢٧نزار نجيب فاضل٢
األول٧٧،٣٨ياسر محسن خليل٣
األول٧٧،٠٧بان ناجي عبدالرحمن٤
األول٧٦،٩٠سنان ناظم محمود الزبيدي٥
األول٧٦،٣١دلير حسن خضر دزه ى٦
األول٧٦،٣١ مكرررويد بهنام يوسف سمعاني٧
األول٧٥،٣٥ثريا حسام الدين عبداهللا٨
األول٧٥،٢٣اسو صابر سعيد٩
األول٧٥،٠٢نادية محمد مصطفى١٠
األول٧٤،٢٨احمد محمد احمد حياوي١١
األول٧٤،٢مالك مولود فتح اهللا علي١٢
األول٧٤،١٨زيدان خلف محمد شهاب الدليمي١٣
األول٧٤،١٤عمار عبدالسالم حامد١٤
األول٧٣،٩٥حيدر عبدالقادر احمد الجوادي١٥
األول٧٣،٤٦ٍعلي عبدالمطلب محمد سعيد علي١٦
األول٧٣،٤٣فيان حاتم عبداهللا عزيز١٧
األول٧٣،٠٧اسامة سعداهللا توما القصاب١٨
األول٧٢،٩٨ٍمحمد احمد عبدالرحمن سليم١٩
األول٧٢،٨٥مازن حميد خضر٢٠
األول٧٢،٧٠زيد سعدالدين خضر٢١
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األول٧٢،٠٦يعرب ابراهيم صالح محمود الحمداني٢٢
األول٧٢،١٢ميسر عبدالرحمن ياسين عبداهللا٢٣
األول٧٢،٠٧ر يزه ن حمه علي حسين حمه صادق٢٤
األول٧١،٩٦هيفاء احمد حسين العلي٢٥
األول٧١،٩٤ٍمنتهى سالم محمد احمد االطرقجي٢٦
األول٧١،٧٥ايناس فوزي جبرائيل٢٧
األول٧١،٤اوس امجد يحيى محمد الحمداني٢٨
األول٧١،٣٠جيهان حسن طه الحسن٢٩
األول٧١،٢٧اردم جمال احمد محمد٣٠
األول٧١،١١يعرب قحطان عبدالخالق علوان٣١

األول٧٠،٨٨مي حازم طه الحافظ
األول٧٠،٦٥انتصار حاجم محمد العساف٣٣
األول٧٠،٥٢شهد حمزة احمد٣٤
األول٧٠،٤٧امنة عبدالحميد عبدالمجيد التحافي٣٥
األول٧٠،٣٦ايمان غانم شيت الحيالي٣٦
األول٧٠،٣١منهل ارشد يوسف نعوم٣٧
األول٧٠،٠٧حسن عبدالقادر ياسين حسن٣٨
األول٧٠،٠٢صفوان حمدون حامد محمد الرجبو٣٩
األول٦٩،٨٤وسناء عبدالكريم الياس٤٠
األول٦٩،٥٤حسين حسن عبد الزبيدي٤١
األول٦٩،٢٩منهل عبدالرحيم ايوب العمري٤٢
األول٦٩،٢٤فاتن فرنسيس توما٤٣
األول٦٨،٩٢خالد ابراهيم عبدالرحيم احمد المختار٤٤
األول٦٨،٩١ٍبه ختيار عبداهللا احمد٤٥
األول٦٨،٨١لينا سالم مجيد حنا٤٦
األول٦٨،٦١ابراهيم ياسين طه ياسين٤٧
األول٦٨،٣٣ٍمصعب راجي عايد حمد الياتي٤٨
األول٦٨،٢٣وليد سعدي توفيق ابراهيم٤٩
األول٦٨،٢١رغد حنا رؤوف حنا٥٠
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األول٦٨،١٨به ختيار فتاح علي٥١
األول٦٨،٠٣ازهار قاسم محمد جمعة٥٢
األول٦٧،٨١علي االمين علي سليمان٥٣
األول٦٧،٦٨ٍمكارم حسن علي٥٤
األول٦٧،٦٣فاضل موسى عبدالحسن الحسناوي٥٥
األول٦٧،٥٣اسراء حازم احمد يونس٥٦
األول٦٧،٤٨محمد احمد زنهار مهاوش٥٧
األول٦٧،٤٤نوزاد عمر محمد٥٨
األول٦٧،٣٥بالسم عارف بشير سليمان٥٩
األول٦٧،٢٩عاصم تحسين سهيل٦٠
األول٦٧،٢عالء عيسى عمران محمد٦١
األول٦٧،١٨كامه ران ناصح حبيب فتاح٦٢
األول٦٧،١٢قيس حسن عبدعلي الطائي٦٣
األول٦٧،٠٨باسل اسماعيل خلف الحديثي٦٤
األول٦٧،٠٥ٍخلف علي صالح الطائي٦٥
األول٦٦،٩٧حسان عبدالعزيز رشيد المالح٦٦
األول٦٦،٩٦حسين كاظم حسين العبيدي٦٧
األول٦٦،٩٤قاسم حسو عبداهللا٦٨
األول٦٦،٩٢احمد حسن سعيد حسن الطائي٦٩
األول٦٦،٧٣ٍموفق هاشم محمد٧٠
األول٦٦،٦٩هيثم فؤاد صالح٧١
األول٦٦،٦٣سعداهللا عبدالعزيز خضر٧٢
األول٦٦،٦١مها ياسين عبداهللا احمد٧٣
األول٦٦،٥٦ٍعصام نزار محمد سلو الشماع٧٤
األول٦٦،٣٤سندس طاهر محمد شريف النعيمي٧٥
األول٦٦،٣٣مهدي صالح مهدي٧٦
األول٦٦،٣١مروان ايوب سليمان٧٧
األول٦٦،٢عقيل ذنون حسن٧٨
األول٦٦،٢ مكررعلي عبداهللا سعيد٧٩
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األول٦٦،١٣طارق عبداهللا صالح محمد العبيدي٨٠
األول٦٦،١٢صباح يوسف سليم٨١
األول٦٦،٠٦اسماعيل حسين حمد الجبوري٨٢
األول٦٦،٠١عبدالقادر رؤوف علي قادر٨٣
األول٦٥،٩٦باسمة حميد احمد٨٤
األول٦٥،٨٩جاسم جابر غايب٨٥
األول٦٥،٧٦ٍرأ فت خضير عباس٨٦
األول٦٥،٧٥محمد رمزي مجيد حمد٨٧
األول٦٥،٦٨ٍٍطاهر محمد علي عضيبات٨٨
األول٦٥،٦٣رافع حازم محمد القزاز٨٩
األول٦٥،٦٢حسين علي مجيد يحيى٩٠
األول٦٥،٥٢هه لوان عبدالرحمن حمه جاوش٩١
األول٦٥،٥٢ مكررٍنهاد فاضل جبار٩٢
األول٦٥،٤٧عمر عيسى عمر علي٩٣
األول٦٥،٤٧ مكرراحمد محمد ابراهيم احمد٩٤
األول٦٥،٤٦ٍمشتاق احمد علي العساف٩٥
األول٦٥،٤علي وليد خليل صالح االعظمي٩٦
األول٦٥،٣٧ٍعمار سامي عبدالرزاق٩٧
األول٦٥،٣٥عثمان فرحان ذياب فاضل الحمداني٩٨
األول٦٥،٣١محمد كريم عليوي حمادي٩٩
األول٦٥،٢٨صبيح محمد صالح حسين١٠٠
األول٦٥،٢٧اسيل محمد سعيد احمد الخياط١٠١
األول٦٥،٢٤محمد جيفات شاهين١٠٢
األول٦٥،٢٢علي فائد محمد حسن١٠٣
األول٦٥،٠٨ٍ خالدة جمال محي الدين مصطفى الشيخ١٠٤
األول٦٥،٠٣ٍادريس عبدالرحمن عبداهللا١٠٥
األول٦٤،٩٨غدير جبوري داؤد بهنام١٠٦
األول٦٤،٩٥رعد فاضل محمد ربيع١٠٧
األول٦٤،٩١ٍفارس صديق نوري عبدالجبار البرفكاني١٠٨
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األول٦٤،٩٠فريدون كريم رسول احمد١٠٩
األول٦٤،٨٧رحيم هادي عطش١١٠
األول٦٤،٨٦باسل يونس صالح١١١
األول٦٤،٨١مؤيد عائد خليل ابراهيم١١٢
األول٦٤،٨ازاد ابراهيم رمضان النجار١١٣
األول٦٤،٧٥ٍامانج محمد صالح كاكه برا١١٤
األول٦٤،٧١انمار احمد قاسم الجمعة١١٥
األول٦٤،٥٥بيروز اسماعيل عبد السليفاني١١٦
األول٦٤،٥٥ مكررلؤي امين احمد الحكيم١١٧
األول٦٤،٥٣ٍبشار شاكر مصطفى الحمداني١١٨
األول٦٤،٤٦حيدر مجيد لفته مهدي الموالي١١٩
األول٦٤،٢٢محمد عبداهللا خلف الجبوري١٢٠
األول٦٤،٢٢ مكررفاضل مسلم عبدالعظيم العزاوي١٢١
األول٦٤،٢١رائد سالم شيت١٢٢
األول٦٤،١٦بان نعمت ابراهيم احمد١٢٣
األول٦٤،١٥علي حسن محمود الجبوري١٢٤
األول٦٤،١١طعمة حسين جياد ظاهر١٢٥
األول٦٤،٠٨ذكرى عبد الجبار محمد الخزعلي١٢٦
األول٦٤،٠٢انتصار اسحاق زورا١٢٧
األول٦٤،٠١يوسف محمود حسن١٢٨
األول٦٣،٩٦وليد عبدالحميد محمد شنشل١٢٩
األول٦٣،٩٥عامر ابراهيم محمد١٣٠
األول٦٣،٧٨سعد رجاء طه داؤد القصاب١٣١
األول٦٣،٧٥شامل دحام سويدي الحياني١٣٢
األول٦٣،٧٤نوار يونس حسين العطار١٣٣
األول٦٣،٧٢مثنى فالح عذاب علي١٣٤
األول٦٣،٦٩سامان عثمان علي١٣٥
األول٦٣،٦٣ميسره جاراهللا عبدالعزيز صالح الراوي١٣٦
األول٦٣،٦٢يمامه صالح ياسين داؤد الحديثي١٣٧
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األول٦٣،٥٣لؤي هاشم شيت ياسين١٣٨
األول٦٣،٤٨احمد عبداهللا خلف الجبوري١٣٩
األول٦٣،٣٤خنساء غانم شيخو علي العزاوي١٤٠
األول٦٣،٢٢ندى نجده فتحي١٤١
األول٦٣،١٥محمد احمد ابراهيم١٤٢
األول٦٣،٠٧ماجد خالد علي محمود العبدلي١٤٣
األول٦٣،٠٤عماد علي محمود حسن١٤٤
األول٦٢،٨٣بان نوزت فتحي١٤٥
األول٦٢،٨رضوان حمادي ذنون جاسم١٤٦
األول٦٢،٨ مكرربان عبدالعزيز هادي الجبوري١٤٧
األول٦٢،٦٥اسعد هندي حسين١٤٨
األول٦٢،٤٩فالح عبد الحسين فليح١٤٩
األول٦٢،٤١وزيره رؤوف رشيد احمد١٥٠
األول٦٢،٣٤بشار حنا عازر يوسف١٥١
األول٦٢،٣٤ مكررنيسان خليل عبداهللا١٥٢
األول٦٢،٣٤مكرربشار موفق شهاب احمد الحمودي١٥٣
األول٦٢،٢٤دانا محمد كريم الشوالي١٥٤
األول٦٢،١٣سالم داؤد جوامير١٥٥
األول٦١،٩٦احمد حميد ساقي علي النعيمي١٥٦
األول      ٦١،٩٦ مكررسامان صالح الدين عبد اهللا١٥٧
األول٦١،٨٧جاسم محمد مهدي الناصر١٥٨
األول٦١،٨٤محمد انور عبد الحميد العساف١٥٩
األول٦١،٨فيان غازي محمد اسماعيل١٦٠
األول٦١،٧٨بسام فخري شحاذه١٦١
األول٦١،٦٩نزار عفيف منصور١٦٢
األول٦١،٦٤محمود جبار شمس الدين١٦٣
األول٦١،٦٢علي ابراهيم محمد البياتي١٦٤
األول      ٦١،٦٢ مكررعلي احمد محمد عباس١٦٥
األول٦١،٥٣شيركو حمه جافر فرج نادر١٦٦
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األول٦١،٤٨اسرا محمد زكي اسماعيل١٦٧
األول٦١،٤٧عبداهللا منصور الناير١٦٨
األول٦١،٤٤نشأت محمد سعيد الدباغ١٦٩
األول٦١،٤٢اسماء حازم يحيى١٧٠
األول٦١،٢٧سعاد عبد الحسين ثاني السوداني١٧١
األول٦١،٢٦سروة خالد اسماعيل محمد الشواني١٧٢
األول٦١،١٨علي مهدي كاظم المعموري١٧٣
األول٦١،١٦منتهى هاشم حمادي عبداهللا الدليمي١٧٤
األول٦٠،٩٤اسماء كمال عبداهللا الصائغ١٧٥
األول٦٠،٨١مرح فخري مجيد خلف١٧٦
األول٦٠،٧٧محمد ظاهر علي احمد١٧٧
األول٦٠،٧١عبدالرحمن سبع خميس المشهداني١٧٨
األول٦٠،٦٩مصطفى مهدي ابراهيم حلمي١٧٩
األول٦٠،٦٦صالح حمه عزبه عواد١٨٠
األول٦٠،٦٥سامان صالح الدين عزيز قادر١٨١
األول٦٠،٥٧وسام عبد علي سلمان المعموري١٨٢
األول    ٦٠،٥٧ مكررخميس ياسر جياد الكبيسي١٨٣
األول٦٠،٤٣فارس جرجيس غزال١٨٤
األول٦٠،٣٧محمد علي محمد١٨٥
األول٦٠،٢٢ريزان حسن محمد عبداهللا١٨٦
األول٦٠،١٦نغم غانم يوسف جرجيس١٨٧
األول٦٠،٠٠عثمان محمد عبد حمادي١٨٨
األول٥٩،٩٤االء ادريس عبد المجيد الحديدي١٨٩
األول٥٩،٨٥سهام عبداالمير جدوع عبدالكريم١٩٠
األول٥٩،٨٤عمار عاصي عبدالكريم١٩١
األول٥٩،٨١غزوه محمد ابراهيم ذنون الخشاب١٩٢
األول٥٩،٦٤نوزاد اسماعيل رمضان اسماعيل١٩٣
األول٥٩،٦٢خضر احمد خلف١٩٤
األول٥٩،٥٦سعيد حميد لفتة محمد الخزعلي١٩٥
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األول٥٩،٥٤معيد محجوب محمود الجبوري١٩٦
األول٥٩،٥٣نجمان عبود معاير١٩٧
األول٥٩،٤٥ياسر خليل ابراهيم١٩٨
األول٥٩،٣٦عبد انهاب صالح١٩٩
األول٥٩،٢٧نجاه شابا الياس شمعون٢٠٠
األول٥٩،٢٥خالد علي افليح البياتي٢٠١
األول٥٩،٢٢مدهاس حسن علي٢٠٢
األول٥٩،٠٢عامر نعمان رحو نعمان عياده٢٠٣
األول٥٨،٩٧شريف شعالن مهدي كاظم٢٠٤
األول٥٨،٨٣هاله غازي سعيد جرجيس٢٠٥
األول٥٨،٨٢لؤي اسماعيل محمد٢٠٦
األول٥٨،٨شايش حمد العوده٢٠٧
األول٥٨،٦٧شاكر محمود علي خلف العبيدي٢٠٨
األول٥٨،٥٤عبداهللا فتحي نزال٢٠٩
األول٥٨،٥٢يلدرم احمد عارف سليمان٢١٠
األول٥٨،٢٩عامر سالم مصطفى٢١١
األول٥٨،١٠رياض عبد السالم عبد الواحد٢١٢
األول٥٨،٠٦مصطفى حميد جوده الموسوي٢١٣
األول٥٨،٠٣بناز عبداهللا محمد٢١٤
األول٥٧،٩٦هشام عبدالوهاب ذنون زيدان٢١٥
األول٥٧،٩٣ناظم محمد سلطان٢١٦
األول٥٧،٩٠سيدم ايشعيا اوراها يوسف٢١٧
األول٥٧،٨حسين محمود هاشم علي السعدي٢١٨
األول٥٧،٧٠سداد كريم حميد٢١٩
األول٥٧،٥١محمد سعدون عبد الرحمن٢٢٠
األول٥٧،٤٣تبيتن صبري محمود محمد٢٢١
األول٥٧،٤٣ مكررجبار يوسف محمد بهاء الدين٢٢٢
األول٥٧،٣٧صفوان ابراهيم عبدالجواد الجوادي٢٢٣
األول٥٧،٣٥عدنان علي حسين علي المشهداني٢٢٤
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األول٥٧،٢٨عامر محمود مهاوش العزاوي٢٢٥
األول٥٧،٢٢ريبوار سامي غريب سعيد٢٢٦
األول٥٧،١٨الن ادور نمرود٢٢٧
األول٥٧،١٥مثنى يحيى احمد الشمري٢٢٨
األول٥٧،٠٥مقداد جياد جرجيس عبدالباقي٢٢٩
األول٥٦،٨٨رعد عبد اللطيف طه يحيى٢٣٠
األول٥٦،٨٦ليث عبداالله كامل البياتي٢٣١
األول٥٦،٥١بان عبودي بني قصير٢٣٢
األول٥٦،٤٢نسم ناظم داؤد اسحاق٢٣٣
األول٥٦،٠٩سلوى حسين حسن خليل٢٣٤
األول٥٦،٠٨احسان عبدالواحد مجيد سلمان٢٣٥
األول٥٦،٠٣مقداد فؤاد محسن الراوي٢٣٦
األول٥٦،٠٠محمد عبدالواحد اسماعيل٢٣٧
األول٥٥،٨١احمد بن هاشم٢٣٨
األول٥٥،٦٣سعد جواد جسام الجبوري٢٣٩
األول٥٥،٤٤مثنى غازي عبدالرحمن٢٤٠
األول٥٥،٣٢نزار عباس ناجي٢٤١
األول٥٥،٢٨تماضر مهدي صالح المشهداني٢٤٢
األول٥٥،٢٥ٍخير الدين حسن نمر عبيد٢٤٣
األول٥٥،٢٥ مكرربشار غانم امين اسماعيل الدباغ٢٤٤
األول٥٥،١٤ناظم عبدالحسين شياع٢٤٥
األول     ٥٥،١٤ مكرراسر عبدالواحد صالح٢٤٦
األول٥٥،٠٨حسن هادي كاظم جواد٢٤٧
األول٥٥،٠٠رعد سالم نجم النعيمي٢٤٨
األول٥٤،٩٧اسعد مهدي اسعد الدليمي٢٤٩
األول٥٤،٩٦رحيم علي بخيت القيسي٢٥٠
األول٥٤،٩٤طارق احمد عسكر النصيري٢٥١
األول٥٤،٩١علي احمد درب حسن العبيدي٢٥٢
األول٥٤،٨٩سعدية حمد غدير االسماكي٢٥٣
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األول٥٤،٨٨حيدر محمد صالح جواد٢٥٤
األول      ٥٤،٨٨ مكرر حسن علي موسى٢٥٥
األول٥٤،٨٧رعد عبداهللا محمد الدباغ٢٥٦
األول٥٤،٧٦زياد طارق عبد حسن الربيعي٢٥٧
األول٥٤،٦٩منير طالب سلمان مطر البياتي٢٥٨
األول٥٤،٦٨ميسون علي كريم محمد الدلوي٢٥٩
األول٥٤،٦٥احمد محمد عمر٢٦٠
األول٥٤،٦٣ٍجبار جاسم هزاع الطائي٢٦١
األول٥٤،٥٧وليد جميل عمر محمد٢٦٢
األول٥٤،٤٥سعيد احميد حسين محمد الجبوري٢٦٣
األول٥٤،٣٣عبدالكريم قاسم كريم الفتالوي٢٦٤
األول٥٤،٣٢جمال علي سليمان داؤد٢٦٥
األول٥٤،١٧ارام جبر اير اكوب٢٦٦
األول٥٤,٠٩غسان فخري قنبر٢٦٧
األول      ٥٤،٠٩ مكرربشير صابر محمد علي العسري٢٦٨
األول٥٣،٩٢ٍنظير شكر محمود جاسم الحيالي٢٦٩
األول٥٣،٨٧ناصر انصيه محسن دوار٢٧٠
األول٥٣،٨٦نوفل داؤد حسن علي المالكي٢٧١
األول٥٣،٨٦ مكررجعفر احمد محمد٢٧٢
األول٥٣،٧٧دلشاد احمد عبداهللا ابراهيم٢٧٣
األول٥٣،٤٩ايمن محمد رمضان الخطيب٢٧٤
األول٥٣،٤٥محمٍد البكر احمد التونسي٢٧٥
األول٥٣،٣٧عارف حيتو عبدالرحمن بالته٢٧٦
األول٥٣،٣٤سالم عبداالمير جدوع عبدالكريم٢٧٧
األول٥٣،٢٤سعدي محمد صالح فتاح عبدالرحمن٢٧٨
األول٥٣،١٤خليل ابراهيم خليل ابراهيم الجبوري٢٧٩
األول٥٢،٩٥عبداالمير قاسم داؤد الفتالوي٢٨٠
األول٥٢،٨٤عالء سلمان ابلحد السو٢٨١
األول٥٢،٨٣سهير سالم محمود خليل٢٨٢
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األول٥٢،٦زياد نعمه سلمان الزبيدي٢٨٣
األول٥٢،٤٣عامر ناصرمحمد عبدالمحسن٢٨٤
األول٥٢،٢٧فالح حسن عيسى الطائي٢٨٥
األول٥٢،٢٣محمد محمد نوري محمد حسن٢٨٦
األول٥٢،١٦محمود عبداهللا عبدالحق٢٨٧
األول٥١،٩٦محمد اسماعيل ياسين٢٨٨
األول٥١،٤٦علي حسين محمد علي الخفاجي٢٨٩
األول٥١،٤٢مقصود اسماعيل عمر٢٩٠
األول٥١،٣٤وليد حامد خضر٢٩١
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الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني٥٦،٥٦شهلة شعبان مهدي١
الثاني٥٥،٥٣عبداهللا حسين علي ناصر القيسي٢
الثاني٥٤،٩٨فائز محمد طه٣
الثاني٥٤،٦٣زولكفلي بن مصطفى محمد طيب٤
الثاني٥٣،٥٨غسان عدنان ذنون العطار٥
الثاني٥٣،٤٧عدلة شوكت رفعت٦
الثاني٥٣،١٥جواد كاظم احمد طالع الكعبي٧
الثاني٥٣،١١احمد عبدالواحد عباس٨
الثاني٥٣،٠١احمد ابراهيم موسى٩
الثاني٥٢،٨٩عماد خليل يونس١٠
الثاني٥٢،٨٣عالء نجدي حسن اسماعيل١١
الثاني٥٢،٧٢قيس نوري عبدالفتاح١٢
الثاني٥٢،٤٣محمد رشلة احمد١٣
الثاني٥٢،٣١ايمان صبحي محمد١٤
الثاني٥٢،٢٦جعفر محمد عباس الزبيدي١٥
الثاني٥٢،٢٤مهند وجيه سعيد احمد١٦
الثاني٥٢،٠٥سناء منعم محمود مبارك النعيمي١٧
الثاني٥١،٨٤عبدالباري محمد جاسم١٨
الثاني٥١،٧٤عماد محسن معارج سعيدي١٩
الثاني٥١،٦٦عماد محمود عناد صالح٢٠
الثاني٥١،٥٨عبدالرحمن احمد حمه امين٢١
الثاني٥١،٢٩فالح كاظم خلف خطاب٢٢
الثاني٥٠،٧٥فائز صالح حمادي٢٣

سنة التخرج:١٩٩١-١٩٩٢             رقم وتاريخ االمر الجامعي : ٣٩٨٠ في ١٩٩٢/١٢/٢٩
                                                  اسم دورة التخرج :

الجامعة : الموصل                             الكلیة :  الطب                                    القسم:
الدراسة: صباحي                                                                                     الشھادة :بكالوریوس
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الثاني٥٠،٧٠ياسين كريم امين٢٤
الثاني٥٠،٢٩شورش سعيد عبداهللا سليم٢٥
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