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  ١٩٩٩-١٩٩٨   -:سنة التخرج 
  الدور األول

 
  

  -:                                   القسمالتمريض   -:                                      الكليةالموصل   -:الجامعة 
   بكالوريوس)/ .....ماجستير / بكالوريوس / دبلوم فني  (-:     شهادة صباحي )         صباحي ام مسائي (-:الدراسة 

  الثالثة -:   اسم دورة التخرج ٣٠/٦/١٩٩٩ في ٢٧٠ -:قم وتاريخ األمر الجامعي ر  ١٩٩٩-١٩٩٨   -:سنة التخرج 
  
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الدور األول  ٨٨،٢٧٨٧  يمامة زهير ذنون   ١
  الدور األول  ٨٧،٨٢٢٨  شيماء نجم عبد  ٢
  الدور األول  ٨٥،٩١٤٢  ر فيصل دهار عم  ٣
  الدور األول  ٨٣،٦٩٤٨  سعد حسين مراد   ٤
  الدور األول  ٨٣،١٤٥٤  هميالن احمد ذياب   ٥
  الدور األول  ٨٢،٢٤١٨  عمار حامد صالح   ٦
  الدور األول  ٧٨،٨١٢٣  يسرى محمد إسماعيل   ٧
  الدور األول  ٧٧،٩٣٨٢  منذر نذير ذنون  ٨
  ألولالدور ا  ٧٧،٠٤٩٢  تحسين محسن حسين   ٩
  الدور األول  ٧٥،٤٧٥١  مرغوب حسين الياس  ١٠
  الدور األول  ٧٢،٠٨٠٥  محمد وهاب قادر  ١١
  الدور األول  ٧١،٢٢٤٥  سهيلة نوزاد محمد ١٢
  الدور األول  ٦٩،٦٨٥٠  خلف اسماعيل ضياع ١٣
  الدور األول  ٦٨،٠٢٢٧  خالد حسين محمد ١٤
  الدور األول  ٦٧،٥٧١٦  احمد غريب اسماعيل  ١٥
  الدور األول  ٦٧،٢٠٦٥  يصر موسى سليمان ق ١٦
  الدور األول  ٦٦،٩٨٢٩  وليد محمد احمد  ١٧
  الدور األول  ٦٥،١٢١١  ذنون محمد ذنون  ١٨
  الدور األول  ٦٣،٠٣٢٨  ماهر مهدي صالح  ١٩
  الدور األول  ٦١،٥٨٤٠  محمد خورشيد محمد  ٢٠
  الدور األول  ٦١،٥٤١٦  عامر خير اهللا رمضان  ٢١
  الدور األول  ٦١،٣٩٧٤  عامر علي فاضل  ٢٢
  الدور األول  ٦١،٠٤١١  موفق محمد حمد ٢٣
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 ٥

  ١٩٩٩-١٩٩٨   -:سنة التخرج 
  الدور الثاني

  
  

  -:                                   القسمالتمريض   -:                                      الكليةالموصل   -:الجامعة 
  بكالوريوس/ .....) ماجستير / بكالوريوس / دبلوم فني  (-:     شهادة صباحي )         صباحي ام مسائي (-: الدراسة

 الثالثة -:   اسم دورة التخرج ٣٠/٩/١٩٩٩في ٥٦٥ -:قم وتاريخ األمر الجامعي ر  ١٩٩٩-١٩٩٨   -:سنة التخرج 
  
  الدور الذي تخرج منه   المعدل  اسم الطالب الثالثي   ت
  الدور الثاني   ٦٩،٢٩٩٥  برهان قادر سعدون   ١
  الدور الثاني  ٦٦،١٣٥٦  حسن عبد الحسين شفاني   ٢
  الدور الثاني   ٦٢،٢٢٨٩  عادل محمود حسين   ٣
  الدور الثاني  ٦٢،٠٩٠٩  محمد حسن ديوان   ٤
  الدور الثاني   ٦١،١٤٧١  احمد محمود محمد  ٥
  الدور الثاني  ٦٠،٩٢٣٥  صايفين عمر مصطفى   ٦
  الدور الثاني   ٥٩،٠٣٠١  نان ثابت شناوةعد  ٧
  الدور الثاني  ٥٨،٧٥١٥  سناجي صدام مغامس  ٨
  الدور الثاني   ٥٨،٢٢٤٠  جاسم ناصر سلمان   ٩
  الدور الثاني  ٥٦،٦١٦٨  قاسم آريم محسن  ١٠
  الدور الثاني   ٥٥،٦٧٩٨  علي داؤد سلمان  ١١
  الدور الثاني  ٥٣،٩٥٧٣  اسماعيل شالآة شجر ١٢

 
 


