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  : التمريض                القسم :   الموصل                                الكلية :   الجامعة  

  بكلوريوس: صباحي                                                                      الشهادة: الدراسة 

  الدورة السابعة:  اسم دورة التخرج ٢/٨/٢٠٠٣ في ٤٢١١:    رقم وتاريخ االمر الجامعي ٢٠٠٢/٢٠٠٣: سنة التخرج 

                          

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  االول  ٨٨,٣١٣  اشرف حسين علي  .١

  االول  ٨٦,٩٤٨  محمد عبدالمجيد عبدالرحيم  .٢

  االول  ٨٥,٣٩٤  مهند فتحي محمد  .٣

  االول  ٨٥,٣٢٠  موسى عبدالكريم موسى  .٤

  االول  ٨٥,١٧٣  شفان حسن محمد  .٥

  االول  ٨٤,٦٧٨  اشرف خليل محمد  .٦

  االول  ٨٤,٦٧٢  ياسر ذنون يونس  .٧

  االول  ٨٣,٩٠٨  صباح عجي خضر  .٨

  االول  ٨٣,٥٥٨  اشرف محمد عبداهللا  .٩

  االول  ٨٣,٥٤٢  يوسف محمود محمد  .١٠

  االول  ٨٣,٠٧٤  عبداهللا رمضان محمد  . ١١

  االول  ٨٣,٠٢٤  ل احمدابراهيم خلي  . ١٢

  االول  ٨٢,٠١٣  رائد قاسم حسين  .١٣

  االول  ٨١,٧٨٧  بشار عبدالكريم ا براهيم  . ١٤

  االول  ٨١,٧٦٧  قاسم فندي كرنو  . ١٥

  االول  ٨١,٤٠٢  نصر موفق يونس  .١٦

  االول  ٨٠,٧٠  عرفات عبدالرحمن عبداهللا  . ١٧

  االول  ٨٠,٦٨٤  عمر حسن قاسم  .١٨

  االول  ٨٠,١٣٥  موسىسرمد عبداالمير   . ١٩

  االول  ٧٩,٩٩١  وسام موسى احمد  .٢٠

  االول  ٧٩,٠٩٥  احمد علي رمضان  .٢١

  االول  ٧٩,٠٧٤  عبداهللا احمد زارع  .٢٢

  االول  ٧٨,٣٥٨  نجيب حماد احمد  .٢٣

  االول  ٧٨,٢٢٨  علي محمود علي  .٢٤

  االول  ٧٨,٠١٧  راكان حبيب سعيد  .٢٥

  االول  ٧٧,٤٢٧  محمد عبدالحافظ سالم  .٢٦

  االول  ٧٧,١١٨  رائد حكمت عبدالرحمن  .٢٧

  االول  ٧٥,٩٨٤  احمد ابراهيم علي  .٢٨

  االول  ٧٤,٤٠٩  يوسف طالل محمد  .٢٩

  االول  ٧٤,٣٤  ناظم نظمي عبدالمعطي  .٣٠

  االول  ٧٣,٤١٧  رضوان عبدالرحمن ياسين  .٣١

  االول  ٧٣,١٥٩  احمد محمد احمد  .٣٢

  االول  ٧٣,٠٨٤  خالد غانم محمود  .٣٣



 ٤

  
  االول  ٧٢,٨١٢  ياسر محمد سعيد  .٣٤

  االول  ٧٢٫٦١٢  وليد بشير احمد  .٣٥
  االول  ٧٢٫٣٢٠  محمد فتحي حميد  .٣٦
  االول  ٧١٫٩٧٤  عبدالرحمن محمد يونس  .٣٧
  االول  ٧١٫٢٢٣  جاسم محمد عباس  .٣٨
  االول  ٧٠٫٢٧٩  عمار خضر آريم  .٣٩
  االول  ٦٩٫٤٦٥  ارجمان محمد عزيز  .٤٠
  االول  ٦٩٫٢١٧  احمد طه محمود  .٤١
  االول  ٦٨٫٥٧٥  حمداهللا موسى حمداهللا  .٤٢
  االول  ٦٧٫٥٧٥  زيدان خلف قاسم  .٤٣
  االول  ٦٧٫١٩١  عبدالرحمن عزيز ياسين  .٤٤
  االول  ٦٦٫٩٦٧  برآات فارس اسماعيل  .٤٥
  االول  ٦٦٫٤٤٤  موفق امين خضر  .٤٦
  االول  ٦٦٫٣٨٧  جاسم محمد ابراهيم  .٤٧
  لاالو  ٦٦٫٢٦٨  محمد رشيد حسين  .٤٨
  االول  ٦٥٫٨٧٥  فرست صادق سليمان  .٤٩
  االول  ٦٥٫٦٣٩  محمد  شفيق عبداهللا  .٥٠
  االول  ٦٥٫١٦٥  باسل ادريس اسماعيل  .٥١
  االول  ٦٤٫٧٧٦  ايمان احمد محمود  .٥٢
  االول  ٦٤٫١٢٩  منية منيب هاشم  .٥٣
  االول  ٦٣٫٧٧٥  صالح حسين صالح  .٥٤
  االول  ٦٢٫٩٠١  احمد محمد سعدي  .٥٥
  االول  ٦١٫٨٦٦  ضر الياسمحمد خ  .٥٦
  االول  ٦١٫٦٩٩  ابراهيم علي عبدالعزيز  .٥٧
  االول  ٦٠٫٥٩١  ابراهيم يونس ذنون  .٥٨
  االول  ٥٩٫٦١٣  بروين غانم قاسو  .٥٩
  االول  ٥٨٫٥٢٥  زياد افريم عبوش  .٦٠
  االول  ٥٦٫٦٥٨  نواف آر قاسم  .٦١
  االول  ٥٥٫٠٧٤  مشتاق نادر يوسف  .٦٢
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  :         القسم التمريض          :   الكلية                                لموصلا:   الجامعة  
  بكلوريوس: صباحي                                       الشهادة: الدراسة 

         اسم دورة التخرج ٢٣/٩/٢٠٠٣ في ٥٤٠٠:        رقم وتاريخ االمر الجامعي ٢٠٠٢/٢٠٠٣: سنة التخرج 
  رة السابعةالدو:

                         
  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني  ٦٧٫٠١  عبداهللا اسماعيل محمد  .١
  الثاني  ٦١٫٢٨  محمد ياسين محمد شحاذة  .٢
  الثاني  ٦٠٫٧٨  خالص فرج احمد  .٣
  الثاني  ٥٧٫٨٦  فرحان عابد جاسم  .٤
  الثاني  ٥٧٫٢٤٨  شوان محمد علي  .٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


