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الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
األول٨٩،٥٢يحيى زكي يحيى محمد المالح١
األول٨٦،٣٦نوار هشام قاسم العطار٢
األول٧٩،٦١بسام كمال يوسف داؤد اكجي٣
األول٧٨،٦٨عبدالرزاق عبدالعزيز سليمان الشهواني٤
األول٧٨،١١خالدة يونس سليم محمد العالف٥
األول٧٦،٨٧مدثر عبد العزيز محمد عبد المجيد٦
األول٧٦،٢٦ظافر بشير يحيى اليوزبكي٧
األول٧٦،٢ياسر جاسم محمد زيدان الجواري٨
األول٧٥،٣٦حسن اسماعيل عبو حسو السليفاني٩
األول٧٥،١١نادية ناطق عبد القادر االرحيم١٠
األول٧٤،٤٩ياسين ظاهر نبي الزيباري١١
األول٧٤،٣٧نشوان عدنان نجم الطائي١٢
األول٧٤،٣١همم نافع سليم مراد١٣
األول٧٣،٩٤عماد ابراهيم داؤد١٤
األول٧٣،٥٠زينب محسن ذنون زوين١٥
األول٧٣،٣٢عدنان طعان ثامر الخفاجي١٦
األول٧٣،٠٣عمر سالم قاسم الدباغ١٧
األول٧٢،٦١عبد ابراهيم صالح القيسي١٨
األول٧٢،٥٨قصي احمد نجاتي يونس١٩
األول٧٢،٣٥مه ردى توفيق حمه حسين٢٠
األول٧١،٩٨مي محمد عادل خليل الحيالي٢١
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األول٧١،٩٢فاتن موفق محمد٢٢
األول٧١،٧١عماد حازم محمود٢٣
األول٧١،٧١ مكررناجي لفته صبار الحسناوي٢٤
األول٧١،٦١نوال سعداهللا خليل االحياوي٢٥
األول٧١،٥٨دعاء عزيز حمودي خليل٢٦
األول٧١،٥٦صالح صالح عبد الكريم٢٧
األول٧١،٢٩بسام ادور حنا توما الساعور٢٨
األول٧١،٢٥نشوان احمد فاضل العباسي٢٩
األول٧١،٢١بان عبدالمنعم مصطفى٣٠
األول٧٠،٩٦هاله بشير حمدي جيرو٣١
األول٧٠،٧١غسان حكمت جرجيس٣٢
األول٧٠،٥٦زهراء عدنان احمد٣٣
األول٧٠،٤٣صامت الياس قاسم٣٤
األول٧٠،٢٧تونجاي نامق فائق٣٥
األول٧٠،٢وليد عبدالوهاب محمد صالح الخزرجي٣٦
األول٧٠،٠٧عبدالرزاق حردان احمد المشهداني٣٧
األول٦٩،٨٨علي نعمة سليمان العالف٣٨
األول٦٩،٨٥محمد نوزت فتحي الحمداني٣٩
األول٦٩،٥٦حسام الدين سالم محمد سعيد النجار٤٠
األول٦٩،٤٦محمد سالم محمد المشهداني٤١
األول٦٩،٤٥خنساء عدنان شهاب٤٢
األول٦٩،٤٥ مكررعقيل حسين عيسى المحيل٤٣
األول٦٩،٣٥طه كريم كاظم عنبر القيسي٤٤
األول٦٩،٣٥مكررمحمد محمود فتحي عباس الشيخ عيسى٤٥
األول٦٩،٢٩رضوان صهيب سعيد الديوه جي٤٦
األول٦٩،١٥قيدار عبد الجبار ابراهيم الحساوي٤٧
األول٦٩،٠٥جنور حسين عزيز٤٨
األول٦٨،٨٨موفق كاظم زينل حسين البياتي٤٩
األول٦٨،٨٥صالح عبدالمهدي فاضل محمود السعدي٥٠
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األول٦٨،٨٤محمد لقمان محمد ملحم٥١
األول٦٨،٧٨طالل كريم خضر علي الطائي٥٢
األول٦٨،٧٧انتصار يونس محمد الكواز٥٣
األول٦٨،٤١عقبة نذير حميد عبداهللا الصراف٥٤
األول٦٨،٣٣محمد ناصر فالح بني هاني٥٥
األول٦٨،٣٣مكررخالد هاشم سلطان الدليمي٥٦
األول٦٨،٢٢محمد سعيد حسن خلف الحديثي٥٧
األول٦٧،٩٦خالد ياسين محمد مصطفى٥٨
األول٦٧،٩١مارب يونس عبداهللا الفتحي٥٩
األول٦٧،٧٠سيروان محمود عبداهللا٦٠
األول٦٧،٦٦عبدالعزيز زوبع منصور البدراني٦١
األول٦٧،٥٥وليد خالد جاسم النجفي٦٢
األول٦٧،٤٧خالد دحام حمد الهيبي٦٣
األول٦٧،٤١هشام محمود مصطفى الهاشمي٦٤
األول٦٧،٣٣رضوان جالل محمد التك٦٥
األول٦٧،٢٧فاتن جنان ناصر مطلوب٦٦
األول٦٧،١٨مروة خالد طه االمين٦٧
األول٦٧،٠٥منى فيصل خليل٦٨
األول٦٧،٠٢مفاز محمد يحيى٦٩
األول٦٦،٩١ابتهال محسن امين اليوزبكي٧٠
األول٦٦،٨٥محمد مصلح احمد المصلي٧١
األول٦٦،٨١اسيل غانم حمدون٧٢
األول٦٦،٧٨صالح حسين علي العيساوي٧٣
األول٦٦،٥٨اياد غازي مصلح الحديثي٧٤
األول٦٦،٥٧غسان عبدالحميد حسن الدليمي٧٥
األول٦٦،٥٥طه محمد ناصر٧٦
األول٦٦،٥٣غسان محمد شهاب الفارس٧٧
األول٦٦،٤٩سعد محمود محمد سعيد ال محمد٧٨
األول٦٦،٤٨قادرية سليم عبد٧٩
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األول٦٦،٤٧دلشاد كمال محمد صالح٨٠
األول٦٦،٤٥نوزاد محمد صالح٨١
األول٦٦،٣٧بتول محمد علي عرفات٨٢
األول٦٦،٢٨ناظم حرين السعيدي٨٣
األول٦٦،٠٧عامرة سعيد متي٨٤
األول٦٥،٩٨سحر محمد نجيب الفليح٨٥
األول٦٥،٩٧كاروان عثمان نصراهللا فرج٨٦
األول٦٥،٩٥عبدالعزيز احمد ابراهيم الحديدي٨٧
األول٦٥،٩٤مهند محمود مجيد مال شريف٨٨
األول٦٥،٩١حمدان عبد علي عباس السلطان٨٩
األول٦٥،٩٠ازهار علي عبداهللا علي بك٩٠
األول٦٥،٨٨محمد الطيف محمود السامرائي٩١
األول٦٥،٨٧محمد شالل حبيب٩٢
األول٦٥،٧٧محمد جعفر حمدي الحمداني٩٣
األول٦٥،٧٦غانم يونس حسن السبعاوي٩٤
األول٦٥،٧٥حلمي عبدالستار عبد الجبار عباس٩٥
األول٦٥،٧١اودان بهجت عبدالرزاق٩٦
األول٦٥،٧٠ساهر فرج عبوش حنا٩٧
األول٦٥،٥٥صالح محمد احمد جاسم الشرابي٩٨
األول٦٥،٤٨كاوه محمد امين حسن الكه لوى٩٩
األول٦٥،٤٥انمار اكرم ياسين رجب اغا١٠٠
األول٦٥،٤٤عمر عبداللطيف مجيد شعالن١٠١
األول٦٥،٣٧غزوان محمد احمد العبيدي١٠٢
األول٦٥،٢١علي عيسى منصور العكرى١٠٣
األول٦٥،١٧ميسون حسن حمودي العكيلي١٠٤
األول٦٥،٠٨نادر عبداهللا جرجيس١٠٥
األول٦٥،٠٨ مكررمحاسن بشير توما ابراهيم١٠٦
األول٦٥،٠٨ مكررندى محمد سليمان عثمان الشماع١٠٧
األول٦٤،٩٦محجوب احمد ساتي١٠٨
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األول٦٤،٧١اسماء ابراهيم احمد العجيلي١٠٩
األول٦٤،٥٤سوسن حسين هاشم١١٠
األول٦٤،٥٢صالح عبدالوهاب احمد السامرائي١١١
األول٦٤،٤٩مدين محمد فوزي صابر الغريري١١٢
األول٦٤،٤٥هيفاء عبدالهادي علي١١٣
األول٦٤،٤خالد محمد عبداهللا البرواري١١٤
األول٦٤،٣٣محمد عبدالعزيز حياوي١١٥
األول٦٤،٣٤ندى حكمت سلمان دوحا١١٦
األول٦٤،٣٢نجم عبد عيسى الخادي١١٧
األول٦٤،٢٩وفاء محمد عبد السعيدي١١٨
األول٦٤،٢٥الياس احمد حسين الحميد١١٩
األول٦٤،٢١سيمون اوهانيس سيمون كاراجيان١٢٠
األول٦٤،١٤نوري عثمان محمود عبد الرحمن١٢١
األول٦٤،٠٦جليل فخري سالمة الزبيدي١٢٢
األول٦٣،٩٧نمير محمد طاهر عبداهللا الطالب١٢٣
األول٦٣،٩٥بسام محفوظ صالح سليم١٢٤
األول٦٣،٩٥ مكرمروان قاسم احمد حسن النعيمي١٢٥
األول٦٣،٨٨عماد محمد اسماعيل االمين١٢٦
األول٦٣،٨٥رافد حمدان ناهي الجياش١٢٧
األول٦٣،٧٧مصطفى هلوش خضر الخاتوني١٢٨
األول٦٣،٦٦حسنين مصطفى كمال عبداهللا العيسى١٢٩
األول٦٣،٤٨لبنى علي حسين١٣٠
األول٦٣،١٣شا خوان عباس رستم١٣١
األول٦٣،١١ظافر محمد يحيى الصائغ١٣٢
األول٦٣،٠٦نه به ز محمد عبداهللا١٣٣
األول٦٣،٠٥احمد محمود محمد الشرابي١٣٤
األول٦٣،٠٠ابراهيم سعيد سلطان١٣٥
األول٦٢،٩٦ماجد رحيمة عبيد الزيدي١٣٦
األول٦٢،٩٤وصال بدري عبد الزهيري١٣٧
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األول٦٢،٨٩جرو عبدالقادر محمد سعيد١٣٨
األول٦٢،٨٧ايمن يونس قادر سيف الدين االتروشي١٣٩
األول٦٢،٧٦شيت مطلك احمد الجبوري١٤٠
األول٦٢،٧٤ميرفت حامد توفيق سمور١٤١
األول٦٢،٦٨ليث شمعون دنخا شمعون١٤٢
األول٦٢،٦٢نغم فؤاد شاكر بيبي١٤٣
األول٦٢،٤٧احمد جواد جالل١٤٤
األول٦٢،٤٦محمد صالح محمد احمد الراشدي١٤٥
األول٦٢،٤٢طه عبده محمد النخالني١٤٦
األول٦٢،٤حمد ابراهيم صالح الجبوري١٤٧
األول٦٢،٣٦الهام خضير علي الدايني١٤٨
األول٦٢،٣١هتدرين محمد رشيد قادر١٤٩
األول٦٢،٢٩رحاب عادل سعيد١٥٠
األول٦٢،٢٥برهان طاهر سعيد١٥١
األول٦٢،١٧ عادل رفاعي هناوي الحمداني١٥٢
األول٦٢،١٤علي زيدان خلف فليح١٥٣
األول٦٢،٠٣عمران موسى جواد١٥٤
األول٦١،٩٥ديمه زهير داؤد احمد سليم١٥٥
األول٦١،٩٤محمد عزيز سليمان١٥٦
األول٦١،٨٧سعيد حامد سعيد احمد الدباغ١٥٧
األول٦١،٨٥علي كمال محمد نوري رشيد١٥٨
األول٦١،٧٧احمد ابراهيم محمد احمد الجبوري١٥٩
األول٦١،٧٣عباس فاضل جاسم محمد النداوي١٦٠
األول٦١,٦٢ئاسان رافع عزيز١٦١
األول٦١،٥٥غسان عبود احمد القره غولي١٦٢
األول٦١،٥٣عبدالقادر سالم احمد العنزي١٦٣
األول٦١،٤٩ابراهيم عطية علي محمد الجميلي١٦٤
األول٦١،٤٤دالل احمد محمود١٦٥
األول٦١،٣٦ليث عبد الحسن سلمان السوداني١٦٦
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األول٦١،٣٣عبدالرزاق محمد ادم١٦٧
األول٦١،٣١خالد غانم داؤد جرجيس الحيالي١٦٨
األول٦١،٢٥محمد محمود داؤد حامد عطار باشي١٦٩
األول٦١،١٨انمار ضياء الدين محسن١٧٠
األول٦١،١٧واثق رمضان عبداهللا محمد الحسيني١٧١
األول٦١،١٦خالد يونس الياس يونس اليامور١٧٢
األول٦١،١٠رفعت ركن الدين جاراهللا السورجي١٧٣
األول٦١،٠٨غسان محمد احمد مصطفى الراوي١٧٤
األول٦٠،٩١محمد خليل ابراهيم مال مهاوش١٧٥
األول٦٠،٩٠علي كاظم جعفر١٧٦
األول٦٠،٨٧تحسين عبداللطيف حسن الحديثي١٧٧
األول٦٠،٨٢احمد يونس محمد الراشدي١٧٨
األول٦٠،٨٢ مكرربسام نجم عبو جرجيس١٧٩
األول٦٠،٨٢مكررسعاد وديع مارزينا زكريا١٨٠
األول٦٠،٨هيثم كاظم عبداالمير الفضلي١٨١
األول٦٠،٨ مكررعلي جاسم محمد حسن الخفاجي١٨٢
األول٦٠،٧١محمد محمد سعيد بشير المختار١٨٣
األول٦٠،٥٧صالح حميد صالح العبيدي١٨٤
األول٦٠،٥٦عبداهللا حلبوص محمد الحياني١٨٥
األول٦٠،٤٥اسامة جليل خليل١٨٦
األول٦٠،٤٤مالك عزيز راهي المشلب١٨٧
األول٦٠،٤١بان احمد سعيد الجنابي١٨٨
األول٦٠،٤١مكررمحمد خليل حسن عزيز القزاز١٨٩
األول٦٠،٣٥ارقم حسن علي عبود الحيالوي١٩٠
األول٦٠،٣٠علي حسين خلف الربيعي١٩١
األول٦٠،٢٩سلوى سعدون مصطفى١٩٢
األول٦٠،١٨نضال مجيد سعيد الراوي١٩٣
األول٦٠،١٠زياد وعداهللا داؤد١٩٤
األول٦٠،٠٧هيهات خيراهللا قاسم المهاجر١٩٥
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األول٦٠،٠٢صالح محمد عبدالرحمن١٩٦
األول٥٩،٩٨مي يونس يحيى صائغ١٩٧
األول٥٩،٩٢عبدالحسين صجيل عاشور الجابري١٩٨
األول       ٥٩،٩٢ مكررجميل سلطان احمد محمد١٩٩
األول٥٩،٩٠سعد احمد حسين ال خليل٢٠٠
األول٥٩،٧٦نمير فاضل غائب صالح المندالوي٢٠١
األول٥٩،٦٦ضحى عبدالباري عبد الجواد٢٠٢
األول٥٩،٦٥صباح حسن سلمان الزركاني٢٠٣
األول٥٩،٦٣محمد جاسم محمد دنانه٢٠٤
األول٥٩،٦محمد شاكر محمود حسين العناز٢٠٥
األول       ٥٩،٦ مكررمهند جاسم معروف الحيدري٢٠٦
األول٥٩،٥٥فياض حسين فياض الجبوري٢٠٧
األول٥٩،٤٩نادية كاظم رومي٢٠٨
األول٥٩،٤٢عالء الدين جمعة حبيب محمود٢٠٩
األول٥٩،٢٥اينده محمد شكري هبه اهللا المفتي٢١٠
األول٥٩،٢٣علي عباس عبد٢١١
األول٥٩،٠٢نزار حامد فندي العبيدي٢١٢
األول٥٩،١٨غانم شيخو عبد الجبار٢١٣
األول٥٩،١٠عبدالحسين جابر لعيبي المسعودي٢١٤
األول٥٩،٠٦نوري رمضان ابراهيم الشرفاني٢١٥
األول٥٨،٩١عادل امتاني هاني٢١٦
األول٥٨،٩٠صفاء كاظم ضياء شريف٢١٧
األول٥٨،٨٩لبنى شريف حيدر٢١٨
األول٥٨،٨٢اسماعيل يونس جرو الطائي٢١٩
األول٥٨،٨زيد يوسف خضر السماك٢٢٠
األول٥٨،٧٧شاكر عبداهللا محمد عمر عقراوي٢٢١
األول٥٨،٧٢جليل فرنسيس زورا ساعور٢٢٢
األول٥٨،٦٩حسن عبدالرضا عطية علي المنصوري٢٢٣
األول٥٨،٦صالح محمد عليوي السبعاوي٢٢٤
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األول٥٨،٥٧ناصح عبداللطيف صالح مصطفى القزاز٢٢٥
األول٥٨،٤٨احمد نجم مانع سلطان التميمي٢٢٦
األول٥٨،٤٦افضل حسين عبداالمير عبد علي٢٢٧
األول٥٨،٤٥حيدر عبدالحسين علي الجبوري٢٢٨
األول٥٨،٣٣جالل كنعان محمد عبيد الحديثي٢٢٩
األول٥٨،١٨شهاب احمد صالح اسماعيل الشيخلي٢٣٠
األول٥٧،٨٦ سربست حسن علي عثمان السليفاني٢٣١
األول٥٧،٥٦عبداهللا محمد امين المطرى٢٣٢
األول٥٧،٣٣عبدالسالم عزيز مصطفى الخطيب٢٣٣
األول٥٧،٢٨علي حسن عباس الحسناوي٢٣٤
األول٥٧،٢٧حسن راجي جالب العفلوكي٢٣٥
األول٥٧،٢١ٍمهدي كاظم نعمة العاشقي٢٣٦
األول٥٧،١٣حسين غني قدوري جواد الربيعي٢٣٧
األول٥٧،٠٩حسن حسين حميد الجبوري٢٣٨
األول    ٥٧،٠٩ مكررٍرمضان محمود سلطان٢٣٩
األول٥٦،٩٦رواء بهنام بطرس ال شمو٢٤٠
األول٥٦،٩٣هوكر محمد عبدالرحمن٢٤١
األول٥٦،٩١نشوان حسن حمودي٢٤٢
األول٥٦،٦٣علي يحيى محمد العنسي٢٤٣
األول٥٦،٥٨سطام حمد خلف عبدالجبوري٢٤٤
األول٥٦،٥٤فردوس ابراهيم بطرس ككي٢٤٥
األول٥٦،٤٢ماجد جليل علي عسكر المندالوي٢٤٦
األول٥٦،٤٢ مكررمزاحم محمد عبوش الحمداني٢٤٧
األول٥٦،٣٥بشار محمد صالح طه٢٤٨
األول٥٦،٢٥حليمة عادل سعداهللا جاسم٢٤٩
األول٥٦،١١علي كامل ابو ضريس العظماوي٢٥٠
األول٥٦،١٠ٍارتين سمباط افو البغد سار٢٥١
األول٥٦،٠٧اياد محمود محمد الحيالي٢٥٢
األول٥٥،٩٨شيفان خديدة شيفان ناصر٢٥٣
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األول٥٥،٩٠هاشم محمد كاظم الزبيدي٢٥٤
األول٥٥،٧١حيدر خالد محمد جواد علوش٢٥٥
األول٥٥،٧١ مكررعبدالفتاح محمد وحيد جحا٢٥٦
األول٥٥،٥٤شامل محمود حسين علي الجبوري٢٥٧
األول٥٥،٤١زوزان محمد امين طه٢٥٨
األول٥٥،٣١هيثم حمدان لفته٢٥٩
األول٥٥،١٦فريدة علي محي الغرباوي٢٦٠
األول٥٥،١٢ٍغادة حميد توما قاقو٢٦١
األول٥٥،٠٧فوزي توفبيق طيب٢٦٢
األول٥٥،٠٠يونان هرمز يوسف القس٢٦٣
األول٥٤،٨٦ٍحقي محمد مجدل ابراهيم٢٦٤
األول٥٤،٨٢علي عباس رائد حمزة الجبوري٢٦٥
األول٥٤،٨١عبدالكافي سعد الدين محمود السعيد٢٦٦
األول٥٤،٧٧مهدي خميس خليفة خلف الطائي٢٦٧
األول٥٤،٦٩رائد عبدالرزاق داؤد السلمان٢٦٨
األول٥٤،٦٦فاضل راهٍي عبيد الفتالوي٢٦٩
األول٥٤،٦٦ مكررجاسم جيهان كير جوامير٢٧٠
األول٥٤،٦٢تارا عبداهللا عبداللطيف٢٧١
األول٥٤،٥٨عبدالوهاب نعمان السميري٢٧٢
األول٥٤،٥٦عباس حمزة زينل البياتي٢٧٣
األول٥٤،٥٣احمد عبدالرؤوف عبدالرزاق الصباغ٢٧٤
األول٥٤،١١جمال حسن يوسف٢٧٥
األول٥٤،٠٤علي جليل ابراهيم٢٧٦
األول٥٤،٠١شيرين محمد صالح٢٧٧
األول٥٣،٩١طالل رشيد سلطان الخشالي٢٧٨
األول٥٣،٦١ٍمحسن فاضل كاظم٢٧٩
األول٥٢،٩٨عبداهللا محمد عبدالغني الشميري٢٨٠
األول٥٢،٧٣نبيل عبداهللا محمد الدعيس٢٨١
األول٥٢،٥٥صالح مصطفى جرجيس٢٨٢

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


األول٥٢،٣١بهاء مهدي لفته التميمي٢٨٣
األول٥١،٩٢صالح عبد علي نادر٢٨٤
األول٥١،٨٣عامر جاسم عبدالعبيدي٢٨٥
األول٥١،٣٤مؤيد فتحي محمود البدراني٢٨٦
األول٥٠،٢٤جميلة ابراهيم عبداهللا الحديدي٢٨٧
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الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني٥٧،٨٦حقي طاهر مشهد١
الثاني٥٦،١١خالد احمد عيسى٢
الثاني٥٥،٨احمد مهدي حسين٣
الثاني٥٥،٧٤صباح نادر محمود الجاف٤
الثاني٥٥،٦١صادق ممدوح مصطفى اسعد الناصري٥
الثاني٥٤،٧٦غني احمد محمد٦
الثاني٥٤،٤٧مزهر علي عبو علي االحمدي٧
الثاني٥٤،٣١سهام سلمان مهودر الساعدي٨
الثاني٥٣،٣٦صالح محمود ابراهيم٩
الثاني٥٢،٨٩محمد اسماعيل احمد حسين التكريتي١٠
الثاني٥٢،٦٢نوزاد بهجت محمد عبداهللا١١
الثاني٥٢،٥٥صالح نامق علي ولي١٢
الثاني٥٢،٢٦فؤاد علي سعيد تباطي١٣
الثاني٥٢،١٣توين عبدالوهاب عبد القادر١٤
الثاني٥١،٨١محمود داؤد جاسم الزبيدي١٥
الثاني٥١،٨حمه علي محمد صالح عبداهللا١٦
الثاني٥٠،٨٨يوسف عبداهللا رجب١٧

سنة التخرج:١٩٩٠-١٩٩١             رقم وتاريخ االمر الجامعي :  ٢٦٥١ في ١٩٩١/١٢/٢٣
                                                  اسم دورة التخرج :

الجامعة : الموصل                             الكلیة :  الطب                                    القسم:
الدراسة: صباحي                                                                                     الشھادة :بكالوریوس
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