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الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
األول٨١,٤٠هفال عبد الحميد محمد سعداهللا١
األول٧٩علي محسن حسن الخياط٢
األول٧٧,٦١اياد احمد حسين٣
األول٧٧,١٢عمر احمد الشبلي٤
األول٧٦,١٤سجى عبد الباري عبد الجواد الجوادي٥
األول٧٥,٨٠منار جورج عبد االحد٦
األول٧٤,٦١محمد حازم محمود الدباغ٧
األول٧٤,٢٧فواد خديدة قاسم ال عيدال٨
األول٧٣,٤٢لبانه خالد جاسم طاقة٩
األول٧٣,٣٦محمد عدنان علي حيدر العبيدي١٠
األول٧٣,٣١دينا عبد الغني عبد العزيز القزاز١١
األول٧٢,٦٣عمر فائق توفيق١٢
األول٧٢,٤٨اسراء محسن خليل١٣
األول٧٢,١٧سردار حسن عارف١٤
األول٧٢,٠٤لمى ابراهيم حسن١٥
األول٧١,٢٣سه رور نوري محمود١٦
األول٧١,١٠نشوان احمد يونس اليامور١٧
األول٧١,٠٢سجى محمد جاسم محمد الحاج عبداهللا١٨
األول٧٠,٥٥محمود صالح ناصر الحديدي١٩
األول٧٠,٤٨خولة محمد هويدي٢٠
األول٧٠,٣٨رضاء عبد الحميد عبد المجيد٢١

الجامعة : الموصل                             الكلیة :  الطب                                    القسم:

الدراسة: صباحي                                                                                     الشھادة :بكالوریوس

سنة التخرج:١٩٩٣-١٩٩٤   رقم وتاريخ االمر الجامعي : ٣٥٣٧  في  ٢٧-١٢-١٩٩٤

                                                  اسم دورة التخرج :
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األول٧٠,٣٨خليل عبد العزيز خليل٢٢
األول٧٠,٣٦هبة حكمت جرجيس٢٣
األول٧٠,١٢فراس سالم داود كرومي٢٤
األول٦٩,٥٧يوسف متي يوسف٢٥
األول٦٩,٣٦روعة يونس ابراهيم الراوي٢٦
األول٦٨,٣٧سعاد نوري جعفر٢٧
األول٦٨,٠٤خضر خمو عيسو٢٨
األول٦٨,٠٢صبا عبد الطيف محمود٢٩
األول٦٧,٩٣علي حسين محمود٣٠
األول٦٧,٨٧وافر بهنام فتوحي٣١
األول٦٧,٨٧هدى سالم محمد الطائي٣٢
األول٦٧,٣١علي رمزي ناجي٣٣
األول٦٧,٢٥رهان عاصم محمد القزاز٣٤
األول٦٧نسرين عبد الغفور شيخ محمد٣٥
األول٦٦,٩٣فادي محمد نزار توفيق الزبدة٣٦
األول٦٦,٨٩غادة نجم عبداهللا العزاوي٣٧
األول٦٦,٨٧حنا سمعان حنا السحار٣٨
األول٦٦,٨٥سرى زهير داود احمد السليم٣٩
األول٦٦,٨٢ربى احمد محمود٤٠
األول٦٦,٧٢عادل صيوان داخل العقبي٤١
األول٦٦,٦٣باسط احمد رمضان٤٢
األول٦٦,٦٣شيماء حازم يونس الطيار٤٣
األول٦٥,٧٨ازهر كاظم محمدعلي االسعد٤٤
األول٦٥,٧٦نشوان ناظم جارو النعيمي٤٥
األول٦٥,٦٨عبد ربه ثاني حمدان قبيالت٤٦
األول٦٥,٦١محمد عبيد علي السويداني٤٧
األول٦٥,٢٩طه محمد فليح علي العبيدي٤٨
األول٦٥,٠٨عبداهللا جاسم حميد٤٩
األول٦٤,٨٠صبا يوسف وديع٥٠
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األول٦٤,٥٧علي كمال علي احمد٥١
األول٦٤,٣١نسمة عبد الحفيظ داؤد٥٢
األول٦٤,٢٥نيروش هاشم طه٥٣
األول٦٤,١٢علي خلف محمد٥٤
األول٦٤,١سامي هرمز موشي يوحنا٥٥
األول٦٤,٠٤محمد رمضان اسماعيل٥٦
األول٦٤,٠٤محمد امين عبد المجيد السيفي٥٧
األول٦٣,٩٣دلشاد خالد ادهم٥٨
األول٦٣,٧٦كمال سيو٥٩
األول٦٣,٤٤يوسف عليوي ختياب٦٠
األول٦٣,٤٢صالح منشد حامد الساعدي٦١
األول٦٣,٣٤وليد محسن علي٦٢
األول٦٣,٢٣رقية يونس حامد الدليمي٦٣
األول٦٣,١٩حميد مجيد بولص٦٤
األول٦٣,١عبد الرحمن مهدي صالح٦٥
األول٦٣,٠٨محمد صباح مصطفى محمد٦٦
األول٦٣,٠٨ايناس شوكت حامد٦٧
األول٦٣,٠٢سناء خلف احمد السامرائي٦٨
األول٦٣اياد سالم ابراهيم٦٩
األول٦٢,٨٢مناهل اسماعيل خليل٧٠
األول٦٢,٧٦علي عزيز علي٧١
األول٦٢,٧٦ماجد حمزة سفر٧٢
األول٦٢,٦٨سلوى سعيد توفيق الصائغ٧٣
األول٦٢,٥٥امال علي محمد يوسف٧٤
األول٦٢,٥١طارق محمود شبير٧٥
األول٦٢,٤٦ريا عبد الحليم عبد المجيد٧٦
األول٦٢,٣٦احمد مظفر توفيق حمودات٧٧
األول٦٢,٣٦بيان بهاء الدين فرج٧٨
األول٦٢,٢٩عقيل عزت سعدون٧٩
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األول٦٢,٢٧احمد عبد القادر سليمان٨٠
األول٦٢,١٠نعم عبد الستار مصطفى الطائي٨١
االول٦٢,٠٤خيري ابراهيم علوان الغانم٨٢
األول٦٢,٠٤سعد محمد هدبول الدليمي٨٣
األول٦٢حميد مكطوف حمد٨٤
األول٦٢بان خلوق زكي رشدي٨٥
األول٦١,٨٧عطا اهللا خليل ابراهيم٨٦
األول٦١,٨٥سيروان امجد عبد الواحد٨٧
األول٦١,٨٢طالل جبار محل عويد٨٨
األول٦١,٧٨غادة صالح عبد الرزاق الحافظ٨٩
األول٦١,٧٤هنادي عبد الرزاق ابراهيم العالف٩٠
األول٦١,٧نغم عبد االحد حنا الوكيل٩١
األول٦١,٥٧كافية روؤف رشيد٩٢
األول٦١,٥٥لقمان جبار عزيز٩٣
األول٦١,٤٢سعاد خوشابا اوديشو٩٤
األول٦١,٢٧خضر جمال خضر عبد الرحيم٩٥
األول٦١,٢٧اثير حسن عبد السادة٩٦
األول٦١,١٧مجدي اسود شريف العطار٩٧
األول٦١,٠٨حسين عبد الرحيم كريم الجبوري٩٨
األول٦٠,٨٧ياسر حبش ابراهيم٩٩
األول٦٠,٨٧احمد سالم عبداهللا يوسف١٠٠
األول٦٠,٨سامر ابراهيم محمد البياتي١٠١
األول٦٠,٧٨احمد طالب ابراهيم١٠٢
األول٦٠,٧٢حسين علي عبد مهدي السلطاني١٠٣
األول٦٠,٧٢عمار تكليف حمزة المسعودي١٠٤
األول٦٠,٧٢محمود علي عبداهللا السالم١٠٥
األول٦٠,٤جمال كاظم بايش القريشي١٠٦
األول٦٠,٢٩سعد فخري عبد الرحمن١٠٧
األول٦٠,٢٩اياد شاكر ابراهيم١٠٨
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األول٦٠,٢١قار محمد سليمان١٠٩
األول٦٠عبد العظيم حكمت يونس١١٠
األول٥٩,٧٨والء عبد الحق محمود الكحله١١١
األول٥٩,٧٢سعدون مشعان حماد١١٢
األول٥٩,٦٨هبة محمد يحيى الصائغ١١٣
األول٥٩,٥٣محسن محمد احمد١١٤
األول٥٩,٢٧عماد يونس محمد الصقلي١١٥
األول٥٩,٢٥طه ياسين محمود العكيدي١١٦
األول٥٩,٢٣شونم مجيد حميد١١٧
األول٥٩وفاء يونس محمد صديق الطائي١١٨
األول٥٨,٩٧منى كاطع عبداهللا١١٩
األول٥٨,٩٥آفو متي فرنسيس المالح١٢٠
األول٥٨,٩٣بشار هاشم يوسف الهاشمي١٢١
األول٥٨,٨٧قطر الندى خضير عباس الهاشمي١٢٢
األول٥٨,٧٦محمد كمال الدين محمد١٢٣
األول٥٨,٦٣مصطفى عيسى حسين الالفي١٢٤
األول٥٨,٤٤سامر كاظم صالح المعماري١٢٥
األول٥٨,٣٤نائلة ابرهيم فيض اهللا١٢٦
األول٥٨,٣٤صالح عطية علو الجبوري١٢٧
األول٥٨,٠٦طه نامق حمه خان١٢٨
األول٥٨,٠٤مقداد صنعان محمد١٢٩
األول٥٨شعالن عزيز مجيد١٣٠
األول٥٧,٨٩مسعود احمد عبد الرحمن١٣١
األول٥٧,٦٨حسين عمران حمود١٣٢
األول٥٧,٤٨سالم خلف ابراهيم ال قربو١٣٣
األول٥٧,٤٦ازهر شاكر رمضان١٣٤
األول٥٧,٤٦باسل بهنام بطرس١٣٥
األول٥٧,٣٨شذى قاسم احمد عاشور النعيمي١٣٦
األول٥٧,٢٩رضوان حازم عبد الرحمن الطائي١٣٧
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األول٥٧,١٩نشوان سليمان بلحد االسو١٣٨
األول٥٧,١نجران اكرم جوادمحمد١٣٩
األول٥٧,٠٤منذر صالح حميد١٤٠
األول٥٦,٧٨سرمد احمد خورشيد البياتي١٤١
األول٥٦,٧٢غصون جرجيس داود النقاش١٤٢
األول٥٦,٦٨رحيم اسماعيل عموري١٤٣
األول٥٦,٦٣خضر عبد صالح١٤٤
األول٥٦,٤٢كفاح جميل حمزة١٤٥
األول٥٦,٣٨محمد اسماعيل خليل١٤٦
األول٥٦,٣٤وليد خالد نجم العكيدي١٤٧
األول٥٦,٢باسمه اصيلوا هرمز١٤٨
األول٥٥,٧عالية حسن حمزة االتروشي١٤٩
األول٥٥,٦٣هناء دنو يوحنا١٥٠
األول٥٥,٥١صفاء محمد حسين١٥١
األول٥٥,٤٤رعد فرحان عبداهللا الغالمي١٥٢
األول٥٥,٢٥حسن خضر رجب العبيدي١٥٣
األول٥٥,١٤علي عباس السامرائي١٥٤
األول٥٥,٠٦صديق حمه عزيز صالح١٥٥
األول٥٥,٠٦منتهى كاظم شنيور الساعدي١٥٦
األول٥٥,٠٤حميد ثابت حميد الجبوري١٥٧
األول٥٤,٩٣تركي احمد محمد الجبوري١٥٨
األول٥٤,٤٦خالد قادر عزت زينل١٥٩
األول٥٤,٤محمد سالم يحيى الخيري١٦٠
األول٥٤,٣٤مهدي سلمان قدوري١٦١
األول٥٤,٢٥بابكر عثمان عيسى١٦٢
األول٥٤,٠٤سوزان جالل محمود١٦٣
األول٥٤سراب طلعت بهجت التميمي١٦٤
األول٥٣,٩٣حيدر يحيى نايف كركوشي١٦٥
األول٥٣,٨٢حسين خلف حسين الجبوري١٦٦
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األول٥٣,٦١سعدية محمد طاهر١٦٧
األول٥٣,٥٧نزهة جساب حمزة١٦٨
األول٥٣,٥٧زياد عبد السالم سليمان١٦٩
األول٥٣,٤٤ربيع حميد رشيد الشاكر١٧٠
األول٥٣,٢٧ميادة صالح ذنون اللوكي١٧١
األول٥٣,١عباس فاضل عبد اللطيف١٧٢
األول٥٣,٠٦رعد خضير عباس١٧٣
األول٥٣,٠٦ميسر حازم عزيز سعد الدين١٧٤
األول٥٣حسن كاظم سعدون١٧٥
األول٥٢,٩١صفوان حسين عيدان العبيدي١٧٦
األول٥٢,٩١محمد صالح خلف القيسي١٧٧
األول٥٢,٥٥علي عيدان رحيم العبيدي١٧٨
األول٥٢,٥٥احسان عطية علي١٧٩
األول٥٢,٣٨مهيمن محمد شاكر خليل١٨٠
األول٥٢,٢٩محمد حامد خزعل الجبوري١٨١
األول٥٢,٠٨باسم عزيزعاصي١٨٢
األول٥١,٩١غانم حسن هادي الجبوري١٨٣
األول٥١,٧٤علي محمد امين موسى١٨٤
األول٥١,٢٥صابر سليمان علي محمود١٨٥
األول٥٠,٧٦نبيل كاظم عيدان١٨٦
األول٥٠,٧٢بهزاد بهجت محمد١٨٧
األول٥٠,٣٤محمد حسن حمادي المشهداني١٨٨
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الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني٥٦,٧٢برناديت عوديتو سفر الناصري١
الثاني٥٤,٥١يوسف مؤيد حسين البدراني٢
الثاني٥٣,١٩سمير وليم ابراهيم قبعين٣
الثاني٥٢,٣٨عماد نعمان شريف البياتي٤
الثاني٥٢,٠٢حسين نور كاظم الحيالي٥
الثاني٥٢محمد حسين كاظم العبيدي٦
الثاني٥١,٩١ياسر فؤاد محمد البارودي٧
الثاني٥١,٨٢خضر مشحن حردان العديسي٨
الثاني٥١,٧٤عنان عبداهللا فتحي العزاوي٩
الثاني٥١,٧رعد حسين سليمان التميمي١٠
الثاني٥١,٥٣وليد خالد محمد الحمود١١
الثاني٥١,٢٧عزمي جميل علي١٢
الثاني٥١,٠٦عبدالكريم خليل حسن العبيدي١٣
الثاني٥١,٠٤حكمت كريم داود القس١٤
الثاني٥١,٠٢نومان حمد سبع المرسومي١٥
الثاني٥١,٠٢بشار عبدالعزيز احمد العمران١٦
الثاني٥٠,٩٥طاهر عبد محمد حسن الجنابي١٧
الثاني٥٠,٨٦حسين حمدان مخلف الفاراجي١٨
الثاني٥٠,٨٥بسام محمود داود حمادي١٩
الثاني٥٠,٨سمعان عبدالرحمن خطاب عمر٢٠
الثاني٥٠,٧٦عامر حسين محمد الطائي٢١
الثاني٥٠,٧٦بشار عمر خضر محمد٢٢
الثاني٥٠,٥٣ايمن خليفة سليم العمري٢٣

سنة التخرج:١٩٩٣ - ١٩٩٤             رقم وتاريخ االمر الجامعي : ٣٥٣٧ في ٢٧ / ١٢ / ١٩٩٤
                                                  اسم دورة التخرج :

الجامعة : الموصل                             الكلیة :  الطب                                    القسم:
الدراسة: صباحي                                                                                     الشھادة :بكالوریوس
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الثاني٥٠,٣٨محمد هالل احمد علي العبيدي٢٤
الثاني٥٠,٣٦عبد ابراهيم عمر الخفاجي٢٥
الثاني٥٠,٢٥اياد عبدالجبار منصور باكو٢٦
الثاني٥٠,١٧احمد عبدالمحسن جردان العاني٢٧
الثاني٥٠,١٧محمود سامي وفيق توفيق٢٨
الثاني٥٠,٠٨احمد علي محمد حاج نور٢٩
الثاني٥٠احمد شاكر محمود قاسم النجار٣٠
الثاني٥٠محفوظ عابد سليمان الموالي٣١
الثاني٥٠غسان هادي علي فاضل٣٢
الثاني٥٠ميسر حسن منير العبيدي٣٣
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