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  -:                                   القسمالتمريض   -:                                      الكليةالموصل   -:الجامعة 
   بكالوريوس: شهادة                                                                    صباحي -:الدراسة 

    ٢٢/٦/٢٠٠٠في ٩/٣٣/٥٠٦١ -:خ األمر الجامعي قم وتارير ٢٠٠٠-١٩٩٩-:سنة التخرج 
 بعة ا الر-: اسم دورة التخرج 

  
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي   ت
  الدور االول  ٩١،٢١٢٦  روناك حسن محمد برواري   ١
  الدور االول  ٨٥،٧٦٤٢  معن احمد فاضل بدرية   ٢
  الدور االول  ٨٤،٨٧١٢  ساجدة خالد ولي   ٣
  الدور االول  ٨٣،٧١٤١  ادي فتحي حسن مجدالويف  ٤
  الدور االول  ٨١،٠٥٦٠  عايد علي مصطفى مرعي   ٥
  الدور االول  ٧٩،٨٥٠٦  مأمون احمد محمد الحوارات   ٦
  الدور االول  ٧٩،٨٢١٢  مجدي صالح احمد القواسمة  ٧
  الدور االول  ٧٧،٤٨٢٠  وضاح عيسى حسن علوي   ٨
  االولالدور   ٧٦،٩٨٣٧  عايد عمر محمد   ٩
  الدور االول  ٧٤،٩٥٨٢  صباح حسين شطب  ١٠
  الدور االول  ٧٤،٦٥٧٧  إبراهيم حسن مصطفى االبراهيم  ١١
  الدور االول  ٧٣،٦١١٢  سعد احمد محمود  ١٢
  الدور االول  ٧٣،٠٥٢٣  جبار ابراهيم عمر  ١٣
  الدور االول  ٦٨،٩٦٤١  سمير ظاهر يوسف الشنيكات ١٤
  الدور االول  ٦٨،٤٠٣٠  انس فاضل بهنام ياآو  ١٥
  الدور االول  ٦٧،٣٠٤٣  هيثم علي يوسف آنعان  ١٦
  الدور االول  ٦٧،١١٢٨  محمد طاهر الياس حمو سفر ١٧
  الدور االول  ٦٣،٢٨١٨  احمد اآرم عباس زيباري  ١٨
  الدور االول  ٦٣،٢١٢٨  فراس خلف خضر  ١٩
  الدور االول  ٥٨،٧٧١٣  محمد صادق يونس مراد االبراهيم   ٢٠
  الدور االول  ٥٨،٣٦٢٨  اسم ورش عودة سواعد ق ٢١
  الدور االول  ٥٨،٢٨٤٤  رعد ترآي عيدان المياحي  ٢٢
  الدور االول  ٥٥،٨٤١٩  محمد غيالن آزار بهادلي  ٢٣
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  -:                                   القسمالتمريض   -:                                      الكليةالموصل   -:الجامعة 
  بكالوريوس/ .....) ماجستير / بكالوريوس / دبلوم فني  (-:     شهادة صباحي )         صباحي ام مسائي (-:الدراسة 

    ١٩/٩/٢٠٠٠ في ٨٠١٠ -:قم وتاريخ األمر الجامعي ر  ٢٠٠٠-١٩٩٩   -:سنة التخرج 
  

  الرابعة -:  اسم دورة التخرج 
  
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي   ت
  الدور الثاني  ٧٢،٠٧٥٨  ليلى يونس مصطفى   ١
  الدور الثاني  ٧١،١٠٣٣   يونس  داحمد محمو  ٢
  الدور الثاني  ٦٩،٤٧٤٥  آامران عادل فيضه   ٣
  الدور الثاني  ٦٧،٦٤٣٠  حواس عبد اهللا حسن   ٤
  نيالدور الثا  ٦٢،٢٧٣٦  عيسى جاسم محمد  ٥
  الدور الثاني  ٦١،٠٥٤٧  نشوان جاسم محمد   ٦
  الدور الثاني  ٦٠،٩٢٦٧  حسن علي صالح   ٧
  الدور الثاني  ٦٠،٧٤٦٤  أي دمير علي داؤد   ٨
  الدور الثاني  ٦٠،٢٠٥٧  محمد حميد فرج   ٩
  الدور الثاني  ٦٠،٠٩٤٤  احمد صالح حسن  ١٠
  الدور الثاني  ٦٠،٠٤٣٠  رائد صالح الدين حسين  ١١
  الدور الثاني  ٥٨،٨٤٣٤  مد جاسم محمد اح ١٢
  الدور الثاني  ٥٨،٥٦٠٩  رمضان عايد سليمان  ١٣
  الدور الثاني  ٥٨،٥١٠٠  قاسم آاظم ماهور  ١٤
  الدور الثاني  ٥٨،٤٦٣٠  منتقى احمد خضر  ١٥
  الدور الثاني  ٥٧،٨٦٧٠  محسن زين العابدين زينل  ١٦
  الدور الثاني  ٥٧،٨٤٤٩  يوسف محمد مهدي  ١٧
  الدور الثاني  ٥٧،١٥٦٥  خالد ناصر حسن  ١٨
  الدور الثاني  ٥٦،٩٧٤٦  خليل حسين شيخو  ١٩
  الدور الثاني  ٥٦،١٣٢٧  اياد حمد عطية ٢٠
  الدور الثاني  ٥٦،٠١٧٠  حسن حتو موسى  ٢١
  الدور الثاني  ٥٤،٢٥٧٧  فاضل عبيد فليح  ٢٢
  الدور الثاني  ٥٣،٧٥٧٧  واثق احمد علي  ٢٣

 
 


