
الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
األول٧٩,٨٠٨عالء نصوح يونس الساعاتي١
األول٧٩,٦٠٥ سرمد ناطق سليم٢
األول٧٨,٨٩زينب وليد عزيز٣
األول٧٨,٧٧٧بسام عادل فتحي٤
األول٧٦,٦٠٧زينة اكرم جرجيس٥
األول٧٥,٩٠٢عالء عوني فتوحي حداد٦
األول٧٥,٥٠٨ايمان عصام محمد االحمد٧
األول٧٥,١٢٤محمد سامي عبداهللا محمد٨
األول٧٥,٠٤زيد موفق عبد القادر٩
األول٧٤,٤٠٧عبداهللا ربيع ياسين١٠
األول٧٣,٨٠٦محمد مقداد توفيق العارف١١
األول٧٣,٦٣٤دعاء عبد القادر مجيد عبيدة١٢
األول٧٣,٥٧٤محمد ميسر نايف الفارسي١٣
األول٧٣,٣٤٩وسام امجد بويا سوالقا كاكا١٤
األول٧٢,٨٤احمد عبد اهللا محمد سامي١٥
األول٧٢,٦١٢جيسار سليم حسن١٦
األول٧٢,٥٣٦محمد هشام محمد المعاضيدي١٧
األول٧٢,٢٥١علي محمد رمضان الجبوري١٨
األول٧٢,٢٤٧اسيل سامي نوح ال مال خضير١٩

سنة التخرج:٢٠٠١-٢٠٠٢                       رقم وتاريخ االمر الجامعي : ٣٦٠ في ٢٠٠٤/٦/٢٨

                                                    اسم دورة التخرج :

الجامعة : الموصل                             الكلیة :  الطب                                    القسم:

الدراسة: صباحي                                                                                     الشھادة :بكالوریوس

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

http://www.pdffactory.com


األول٧١,٩٨٧علياء عبد المنعم رؤؤف المالح٢٠
األول٧١,٦٩٤رنا صباح علي العبد اهللا٢١
األول٧١,٦٠٢سالم حنون حسن٢٢
األول٧١,٥٩٣نغم إسماعيل إبراهيم حيدر الزبيدي٢٣
األول٧١,٤٧٨غزوان عبد اهللا حسن البياتي٢٤
األول٧١,٠٢٤رشا عبد المنعم محمد علي الزبيدي٢٥
األول٧٠,٩٤٣فخر الدين مروان فخر الدين فليح٢٦
األول٧٠,٦٥٦اثير عطااهللا عايد الحديدي٢٧
األول٧٠,٦٠٥مازن ابراهيم خليل ثالج٢٨
األول٧٠,٥٠٧ايناس سعد اهللا عزيز البنا٢٩
األول٧٠,٤٧١شيماء محمود حسن حسين٣٠
األول٧٠,٣٨٧احمد مازن عون الدين الخزرجي٣١
األول٧٠,١٧٨رمزي عبد المجيد عبد اهللا الحياري٣٢
األول٧٠,١١٦مرح اياد حسن جرجيس الرمضاني٣٣
األول٧٠,١١٤ابو بكر حروش موسى الراوي٣٤
األول٦٩,٩٣فهد عبد الوهاب جميل٣٥
األول٦٩,٨٧٧زينب عبد الجبار محي الدين٣٦
األول٦٩,٨٧٣فراس نزار ذنون٣٧
األول٦٩,٧٤٤اشرف سمير ابراهيم٣٨
األول٦٩,٦١٧فرح موفق عطاش الطائي٣٩
األول٦٩,٤٨٤سالم علي خلف٤٠
األول٦٩,٣٩٧عمر كاظم احمد محمد اللهيبي٤١
األول٦٩,٢٥٩اقبال محمد عبد اهللا حسين٤٢
األول٦٩,١٨٢سنان رعد احمد المال حسين٤٣
األول٦٩,١١٣اكرام عبد المنعم عبد الحميد٤٤
األول٦٨,٨٨٧اصيل باسم جميل٤٥
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األول٦٨,٨٣٧هبة مثنى بدر الدين٤٦
األول٦٨,٧٩٤محمد ربيع عزيز الصميدعي٤٧
األول٦٨,٧٢١احمد اكرم هادي اغا٤٨
األول٦٨,٦٥٥سيف عبد الجبار ياسين الحبيطي٤٩
األول٦٨,٥٢وديان نعمان رشيد المجمعي٥٠
األول٦٨,٤٣٣اسيل موفق رمزي٥١
األول٦٨,٢٧٥سيف خليل ابراهيم٥٢
األول٦٨,٢٥٨شيماء بشار سعد الدين٥٣
األول٦٨,٢١٩ليث محمود عطا اهللا مطلوب٥٤
األول٦٨,٠٧٧حال نعمان صالح النعمان٥٥
األول٦٨,٠٧٢ايناس وجدان صالح الدين٥٦
األول٦٧,٤٥٨عمر عمار احمد٥٧
األول٦٧,٤٥٤اسراء جرجيس رشيد سعيد النعيمي٥٨
األول٦٧,٤٣٣عمر إبراهيم محمد السبعاوي٥٩
األول٦٧,٢٣٣سيف حازم يحيى٦٠
األول٦٧,٢٠٣ملكية بالل محمد صالح٦١
األول٦٦,٩٣٣خنساء محمد نهاد٦٢
األول٦٦,٨٧٣نادية غانم احمد٦٣
األول٦٦,٨١٦علي فالح حسن الالمي٦٤
األول٦٦,٧٤نادية يونس عيسى الجبوري٦٥
األول٦٦,٦٧٥اسراء عزام سليمان٦٦
األول٦,٥٦٧خنساء حسين علي ال صادق٦٧
األول٦٦,٤٢٦زياد صميم احمد الدباغ٦٨
األول٦٦,٣٦٢عزة نزار ذنون الجليلي٦٩
األول٦٦,٢٠٤يحيى زكريا صديق٧٠
األول٦٦,١١علي ضياء يونس المدفعي٧١
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األول٦٥,٩٧٦حسان محسن عمر الحمداني٧٢
األول٦٥,٩٤٤سيف عامر سليمان٧٣
األول٦٥,٩٢٤بالل قيس محمد صبري الوتار٧٤
األول٦٥,٩١٣عدي جالل حسن خدر ملوكه٧٥
األول٦٥,٨٣٦فراس هاني عمر االطرقجي٧٦
األول٦٥,٧٨محمود محمد يحيى الخليل٧٧
األول٦٥,٧٠٨امنة قاسم يحيى٧٨
األول٦٥,٤٠٦عمرو عمار ياسر٧٩
األول٦٥,٣٩٩رشا عاصم عبد الكريم عزوز٨٠
األول٦٥,٣٣١هدى هاني محمد٨١
األول٦٥,١٧٦لقاء عصام ناصر محي السهيري٨٢
األول٦٥,١٠٩زهراء طارق ابراهيم عبد اهللا الدليمي٨٣
األول٦٥,٠٧٢اسراء ميسر صادق امين٨٤
األول٦٥,٠٢٨ذاكر حنا يوسف بولص عيسى٨٥
األول٦٤,٩٠٧محمد ماهر محمد صالح الكلو٨٦
األول٦٤,٧٦١حال خالد بهنام٨٧
األول٦٤,٧٤سجى هاشم عبد القادر يونس حمو٨٨
األول٦٤,٧١٨سروى رؤؤف رشيد البياتي٨٩
األول٦٤,٦٩٨عبير محمد حسام الجليلي٩٠
األول٦٤,٦٧٦ازهار ابراهيم اسود٩١
األول٦٤,٥٤٥اديب عبد العال عبد الحسين٩٢
األول٦٤,٣١٤احمد قاسم احمد الربيعي٩٣
األول٦٤,٢٧٣معن عامر محمد عباس٩٤
األول٦٤,١٥٤اروى محمد بشير يحيى٩٥
األول٦٧,٠٤٧رغد كامل سعدي العبيدي٩٦
األول٦٤,٠٤بهاء داؤد عبد الكريم٩٧
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األول٦٤,٠١٣روفان يعقوب شايا يعقوب خوراني٩٨
األول٦٣,٩١٩محسن احمد علي خلف الويسي٩٩
األول٦٣,٨٥٧امجد سعيد يعقوب القروط١٠٠
األول٦٣,٧٤٢عمر بشير بدران الحيالي١٠١
األول٦٣,٥٧٤حيدر فؤاد مرتضى القريشي١٠٢
األول٦٣,٤٣٩غزوان رشيد عنجو السنجاري١٠٣
األول٦٣,٣٣٤زينة قيس عبد الجبار عبد الوهاب١٠٤
األول٦٣,٢٠٢فرح جاجان محمود الشماع١٠٥
األول٦٣,١٨٥حنا حنا نوقشو ابراهيم١٠٦
األول٦٢,٩٤٩هشام إبراهيم خليل العالف١٠٧
األول٦٢,٨٩٥علي وميض رمزي العمري١٠٨
األول٦٢,٨٢٤عادل اياد طه الشيشاوي١٠٩
األول٦٢,٦٩٥لؤي محمد عبد الكاظم العبودي١١٠
األول٦٢,٦٥٦وفاء حمد محمد١١١
األول٦٢,٢٦٣ربيع عبد الجبار احمد الحيالي١١٢
األول٦٢,٢٤٨حارث خالد احمد محمد النعيمي١١٣
األول٦١,٧١٢احمد موسى نايف حمزي١١٤
األول٦١,٥٢٩جاسر محمود يوسف يونس١١٥
األول٦٠,٨٨١عمر نزار سعد اهللا١١٦
األول٦٠,٨١٣وسن أياد إسماعيل حديد١١٧
األول٦٠,٦٧١ماهر عبد الحسين داغر ضيمر الالمي١١٨
األول٦٠,٥٣٣عمرو ماجد صبري١١٩
األول٦٠,٣٨محمد فاروق عقيل البناء١٢٠
األول٦٠,١٣٨وسام سعد ابراهيم عيسى االسدي١٢١
األول٥٩,٩٩٢نشوان صالح احمد خلف اللهيبي١٢٢
األول٥٩,٨٠٤ علي فاضل عبد الواحد١٢٣
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األول٥٩,٦٩٢محمد زكريا وليد حازم كشمولة١٢٤
األول٥٩,٦٠٤ماريان سامي عيسى رفو القس متي١٢٥
األول٥٨,٩٨٧شيماء فيصل محمد الحالوجي١٢٦
األول٥٨,٩٢٤محمد شكيب ذنون١٢٧
األول٥٨,٨٦٩باسل حسين عزت شعبان١٢٨
األول٥٨,٨٥٧عوض سعيد سبتي بن زغيو١٢٩
األول٥٨,٥٥٤نهرين ايليشيا يوسف اسدو١٣٠
األول٥٨,٤٥١عمار عباس حسن علي الناصر١٣١
األول٥٨,٤٤٨علي موفق طالب الشالجي١٣٢
األول٥٨,٤٤٣عبد اهللا محمد سلمان جاسم الغزالي١٣٣
األول٥٨,٢٠٤فاضل احمد دلف هندي الصميدعي١٣٤
األول٥٨,٠١٩شيماء عدنان احمد الجبوري١٣٥
األول٥٨,٠٠٩لقمان محمد شيت ابراهيم١٣٦
األول٥٧,٩٠٤مبدر علي عبد الغني١٣٧
األول٥٧,٢٧٢اسماعيل محمد صالح عزب ال عيسى١٣٨
األول٥٧,٠٠٤قحطان حميد ابراهيم١٣٩
األول٥٦,٩٧٥مهند حسين الفي محل الشمري١٤٠
األول٥٦,٥٢٣ريان محمد مرعي كامل الطائي١٤١
األول٥٦,٣١٩قيس جاسم محمد رحيم العبيدي١٤٢
األول٥٦,١٠٤مرتضى عبد الحسين جبارة الالمي١٤٣
األول٥٥,٩٦٢ايمن عبد المنعم حسين الليلة١٤٤
األول٥٥,٦٦٩غازي محمد عيوش عباوي١٤٥
األول٥٥,٣٨٨محمود مخلف حردان شهاب١٤٦
األول٥٤,٠١٥علي كريم محمد السالمي١٤٧
األول٥٣,٣٠١بان مؤيد عبد مصطفى١٤٨
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الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني٦٠,٥٢٦٤يسار فائز عبد الكريم١
الثاني٦٠,٢٩٤٥شيماء وضاح حامد عبود الخفاجي٢
الثاني٥٩,٣٨٨٢وزيد جميل عمر٣
الثاني٥٨,٩٠٦٤سامي محمد عبد الرحيم٤
الثاني٥٨,١٨٩١معن حربي حميد إبراهيم الكردي٥
الثاني٥٧,٨٢٢٧احمد عثمان احمد٦
الثاني٥٦,٨٩٣٦هديل وعد اهللا عزيز الحساوي٧
الثاني٥٤,٠٣٨٢شيماء خضير عباس ياسر العبيدي٨
الثاني٥٤,٩٨٩١ايناس حسن صباح سعيد الشمري٩
الثاني٥٤,٢٦٥٥تميم عدنان يحيى١٠
الثاني٥٤,١١٢٧عبير هيكل حبيب سرسم١١
الثاني٥٣,٨٣٠٩سنبل برهان الدين عبد اهللا١٢
الثاني٥٣,٦٢٢٧طارق جميل سليمان الحسبان١٣
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