
  جامعة الموصل
  خريجي كلية طب ا�سنان

  )الدور ا�ول   ( ٢٠١١/٢٠١٢ام الدراسي للع
  ھـ١٤٣٣ شعبان  ١١       الموافق ١/٧/٢٠١٢  في ١٤٢١١/ ٣٣/ ٩بموجب ا�مر الجامعي المرقم 

  

 ت
 القسم اسم الطالب الرباعي واللقب

الجن

 س
 الرتتيب التقدير املعدل العام

 املالحظات

  االول "جيد جدا 83.91298333 انثى   اسراء موفق عطاش حسن 1

  الثاين "جيد جدا 83.17278095 انثى   ابتهال حممد حسن صاحل احلديدي 2

  الثالث "جيد جدا 80.92147857 ذكر   عمر وعد اهللا صاحل سعيد 3

  الرابع "جيد جدا 80.37577619 انثى   اسراء عز الدين حسني مصطفى الشريب 4

  اخلامس جيد 78.5295881 انثى   نور اهلدى وعد اهللا حسن ناصر 5

  السادس جيد 77.3872119 ذكر   مهند يونس حامد حممد 6

  السابع جيد 77.02998333 انثى   سجى حممود حممد امحد الشريفي 7

  الثامن جيد 76.4258881 انثى   فاطمة ثائر اء الدين  8

  التاسع جيد 76.22555238 انثى   امساء رمزي سامل يوسف النعمان 9

  العاشر جيد 75.45567143 انثى   غفران مسلم عقيل امحد البناء  10

  احلادي عشر جيد 74.92857857 انثى   صفا امحد عمر علي العاين 11

  الثاين عشر جيد 74.69045714 انثى    عبد االله حسن شكري الصائغامساء 12

  الثالث عشر جيد 73.84658571 انثى   سرى انور عبد النافع حيىي االعرجي 13

  الرابع عشر جيد 73.70807143 انثى   منار منهل امحد حممد علي 14

  س عشراخلام جيد 73.63364286 انثى   ّسراء نبيل مصطفى طه املالح 15

  السادس عشر جيد 73.49049286 انثى   اسراء جاسم عبد اهللا 16

  السابع عشر جيد 72.0055381 ذكر   حممود ثامر حممود محودي الشماع 17

   )حممود ثامر حممود محودي الشماع )  (17(      وتنتھي ت )     اسراء موفق عطاش حسن (  )  ١(تبدأ من ت 
   )٥( من  ) ١( القائمة 

  
              



  جامعة الموصل
  خريجي كلية طب ا�سنان

  )الدور ا�ول   ( ٢٠١١/٢٠١٢ام الدراسي للع
  ھـ١٤٣٣ شعبان  ١١       الموافق ١/٧/٢٠١٢  في ١٤٢١١/ ٣٣/ ٩بموجب ا�مر الجامعي المرقم 

  

  

 الرتتيب التقدير املعدل العام الجنس القسم اسم الطالب الرباعي واللقب ت

 الثامن عشر جيد 71.88993571 انثى   حنني مثىن حممد ياسني 18

 التاسع عشر جيد 71.31545 انثى   غفران ياسر عبد اهللا طه احلمداين 19

 العشرون جيد 71.2746881 انثى   نور صالح الدين حامد محدي 20

 احلادي والعشرون جيد 70.81575952 ذكر   ميان عاهد ذنون شهاب 21

 الثاين والعشرون جيد 70.26116667 انثى   سارة ماجد خليف كمر 22

 الثالث والعشرون  متوسط 69.90834048 ذكر   امحد كمال الدين مهلهل السعد 23

 الرابع والعشرون متوسط 69.39632857 انثى   هديل اصليوا كوركيس يونان 24

 اخلامس والعشرون متوسط 68.99389524 انثى   هند نوفل عبد حممد 25

 السادس والعشرون متوسط 68.70312619 انثى   مسا ليث جميد رشيد الصاغرجي 26

 السابع والعشرون متوسط 68.65740714 ذكر   سدمي عبد اجلبار ياسني حممد احلبيطي 27

 الثامن والعشرون متوسط 68.61571905 انثى   هيم امحد الطائيزينب باسل ابرا 28

 التاسع والعشرون متوسط 67.81702381 انثى   مها عطا اهللا امحد مطلوب 29

 الثالثون متوسط 67.81303333 ذكر   امحد خالد شاكر حممود الشماع 30

 احلادي والثالثون متوسط 67.3138119 انثى   سارة حسن بشري شريف 31

 الثاين والثالثون متوسط 67.0259619 انثى   سارة فارس عبد الرزاق حسن النعيمي 32

 الثالث والثالثون متوسط 66.39258571 ذكر   حسني سامي عبد اهللا علي احلمداين 33

 الرابع والثالثون متوسط 66.13208333 انثى   آمنة عادل سليمان عبد اهللا البكر 34

      )آمنة عادل سليمان عبد اهللا البكر )  (  ٣٤(  وتنتھي ت )          مثىن حممد ياسني حنني  )  (١٨(تبدأ من ت 
   )٥  (من  ) ٢( القائمة 

  
  



  جامعة الموصل
  خريجي كلية طب ا�سنان

  )الدور ا�ول   ( ٢٠١١/٢٠١٢ام الدراسي للع
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 الرتتيب التقدير املعدل العام الجنس القسم اسم الطالب الرباعي واللقب ت

 اخلامس والثالثون متوسط 66.12780952 انثى   شهد عصام حممد طاهر الكيايل 35

 السادس والثالثون متوسط 66.0602619 ذكر   مهند عزام خليل حسن 36

 السابع والثالثون متوسط 66.00323095 انثى   نور اياد عبد القادر جاسم 37

 الثامن والثالثون متوسط 65.79614286 انثى   آالء طالل يونس عبد الرمحن الصفار 38

 التاسع والثالثون متوسط 65.71696667 انثى   سنن مصعب رشيد حممود الفيل 39

 االربعون متوسط 65.10445 انثى   سارة مدحت حممد شاكر طه  40

 احلادي واالربعون متوسط 65.06902857 ذكر   احلسني طالل عبد علي املختار 41

 الثاين واالربعون متوسط 64.97865952 انثى   نور علي حسني الياس 42

 الثالث واالربعون متوسط 64.6847381 ذكر   مداينكرم صبحي فاضل عبد القادر احل 43

 الرابع واالربعون متوسط 64.67058333 ذكر   عمر جابر حممود جابر مفيت الشافعية 44

 اخلامس واالربعون متوسط 63.99520476 ذكر   يوسف شكور رشيد حممد 45

 السادس واالربعون متوسط 63.65944048 انثى   زيالن سعيد عبد اهللا طه االتروشي 46

 السابع واالربعون متوسط 63.58084286 انثى   رسل عادل صاحل حممد علي اجلميلي 47

 الثامن واالربعون متوسط 63.36233571 انثى   ّسراء عبد الرمحن جعفر محدي احلمداين 48

 التاسع واالربعون متوسط 63.32999048 انثى   صفا يونس حممد وحيد الطائي 49

 اخلمسون متوسط 62.8422 انثى   عماد عبد الرزاق امحد احليايلرمي  50

 احلادي واخلمسون متوسط 62.22987857 ذكر   اسل نبيل عبد اهللا عبد القادر خطاب 51

     )اسل نبيل عبد اهللا عبد القادر خطاب  )  (  ٥١( وتنتھي ت   )          شهد عصام حممد طاهر الكيايل  )  (٣٥( تبدأ من ت 
   )٥(  من  ) ٣( لقائمة ا

                
  



  جامعة الموصل
  خريجي كلية طب ا�سنان

  )الدور ا�ول   ( ٢٠١١/٢٠١٢ام الدراسي للع
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 الرتتيب التقدير املعدل العام الجنس القسم اسم الطالب الرباعي واللقب ت

 الثاين واخلمسون متوسط 62.22895 انثى   هاجر حممد صاحل حممد خضر 52

 الثالث واخلمسون متوسط 62.22301667 ذكر   امحد دريعي عباس حممد اجلبوري 53

 الرابع واخلمسون متوسط 62.14919762 انثى   ف عادل صباح حسنيإيال 54

 اخلامس واخلمسون متوسط 61.79030952 انثى   لقاء فارس حممود قاسم الفارس 55

 السادس واالربعون متوسط 61.35022619 ذكر   حذيفة معن سعد الدين حممد  الدباغ  56

 السابع واخلمسون وسطمت 61.0031 انثى   رمي صربي موسى اسحق بوال 57

 الثامن واخلمسون متوسط 60.82249762 انثى   نور صالح الدين ذنون يونس 58

 التاسع واخلمسون مقبول 59.65365476 ذكر   حممد عاصم حممد مصطفى 59

 الستون مقبول 59.63334048 ذكر   امحد نبيل مجيل سعد الدين 60

 احلادي والستون مقبول 59.61937619 انثى   اسراء ماهر جاسم حممد النعيمي 61

 الثاين والستون مقبول 59.5379119 انثى   شيماء حممد حممود خلف العزي 62

 الثالث والستون مقبول 59.45749286 انثى   داليا داؤد باكوس ميخا ددو  63

 الرابع والستون مقبول 58.67086667 ذكر   عبد العزيز انور عبد الوهاب عبد الطائي 64

 اخلامس والستون مقبول 58.60095476 انثى   دينا يوسف منصور كوركيس عربو 65

 السادس والستون مقبول 58.01610476 انثى   نعمة اهللا امحد حممد علي 66

 السابع والستون مقبول 57.96930476 انثى   اسراء فواز حممد حممود 67

 الثامن والستون مقبول 57.62573571 انثى   مسية عصام حممد فرج امحد االمحد 68

     )مسية عصام حممد فرج امحد االمحد  )  (  ٦٨( وتنتھي ت )          هاجر حممد صاحل حممد خضر )  (٥٢( تبدأ من ت 
   )٥(  من  ) ٤( القائمة 

  
  



  جامعة الموصل
  خريجي كلية طب ا�سنان

  )الدور ا�ول   ( ٢٠١١/٢٠١٢ام الدراسي للع
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 الرتتيب التقدير املعدل العام الجنس القسم اسم الطالب الرباعي واللقب ت

 التاسع والستون مقبول 57.50282381 انثى   مصطفى الصباغمرمي مقداد حمي الدين  69

 السبعون مقبول 57.25911905 انثى   بان عرفان عمر امساعيل 70

 احلادي والسبعون مقبول 56.89168571 انثى   مهج صديق بشري حممد 71

 الثاين والسبعون مقبول 56.57072857 ذكر   حيىي حممد طه سليمان 72

 الثالث والسبعون مقبول 56.55936905 انثى   ر امساعيل اء الديننور حممد نزا 73

 الرابع والسبعون مقبول 56.39540714 انثى   رمي نبيل صاحل مصطفى احلافظ 74

 اخلامس والسبعون مقبول 55.57424524 ذكر   حممد صديق امساعيل خليل  75

 السادس والسبعون بولمق 55.30248333 ذكر   أوس ليث عبد احلميد العبد اهللا 76

 السابع والسبعون مقبول 54.71812381 ذكر   ابراهيم امساعيل خليل ابراهيم 77

 الثامن والسبعون مقبول 54.55968095 ذكر   عبد القادر عبد اهللا بشري امحد القوطاين 78

 التاسع والسبعون مقبول 53.84298095 انثى   فرح مجيل حممد أمني سليمان النعيمي 79

       

       

       

       

       

       
   )  فرح مجيل حممد أمني سليمان النعيمي   (  ) ٧٩  (وتنتھي ت )            مرمي مقداد حمي الدين مصطفى الصباغ   )  ( ٦٩(  تبدأ من ت 

   )٥(  من  )  ٥( القائمة 
  

   


