
 جامعة الموصل

 كلٌة التمرٌض

 التسجٌل

 9/44/32412الدور الثانً بموجب االمر الجامعً المرقم  3122/3123باسماء خرٌجً كلٌتنا للعام الدراسً قائمة 

 هـ 2544ذي القعدة / 26الموافق   2/21/3123فً 

القسم او  ت
 الفرع

 سنة التخرج المعدل الدور الجنس االسم واللقب

 3122/3123 7135435 الثانً انثى فاطمة علً سالم ٌوسف السلمانً  2

 3122/3123 7534147 الثانً انثى زهور سالم شعبان احمد الدوسكً  3

 3122/3123 7239342 الثانً ذكر عمر صالح احمد حمود الطائً  4

 3122/3123 7234466 الثانً انثى شٌماء محمد حمٌد محمد الجبوري  5

 3122/3123 7134474 الثانً انثى محمد مولود محمدمنال   6

 3122/3123 6933514 الثانً ذكر اٌمن اسامة ابراهٌم عزاوي  7

 3122/3123 6931714 الثانً انثى سناء محمد نذٌر محمد صالح  1

 3122/3123 6439712 الثانً انثى سهى عبدالستار قاسم فتحً  4

 3122/3123 6431674 الثانً انثى مروة محمود مجٌد عٌسى  9

 3122/3123 6432114 الثانً انثى مورٌن اوشانا زٌا كوركٌس  21

 3122/3123 6133511 الثانً ذكر فاضل احمد حمد غدٌر  الزبٌدي  22

 3122/3123 6131224 الثانً انثى االء عالء خضر الٌاس  23

 3122/3123 6639151 الثانً انثى انفال محمد ٌونس قاسم احمد  24

 3122/3123 6634644 الثانً انثى دالٌا عبدالعظٌم عبدالباقً اسماعٌل  25

 3122/3123 6536312 الثانً ذكر اسعد حامد احمد قاسم مصطاوي  26

 3122/3123 6535429 الثانً ذكر محمود محمد طاهر محمد علً قدو  27

 3122/3123 6534629 الثانً انثى منى خلٌل ٌونس داؤد لبلبً  21

 3122/3123 6532165 الثانً انثى نادٌة حسٌن محمد علً علً  24

 3122/3123 6431434 الثانً انثى مروة فتح هللا محمد عبدالقادر  29

 3122/3123 6334671 الثانً انثى وفاء عبدالقادر حسن زٌن العابدٌن  31

 3122/3123 6335541 الثانً انثى رنا شابا ٌعقوب توما  32

 3122/3123 6332296 الثانً ذكر نزهت كمال موسى علً الجبوري  33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل

 كلٌة التمرٌض

 التسجٌل

الدور التكمٌلً بموجب االمر الجامعً المرقم  3122/3123باسماء خرٌجً كلٌتنا للعام الدراسً قائمة 

 هـ 2544ذي الحجة / 27الموافق   2/22/3123فً  9/44/35121

القسم او  ت
 الفرع

 سنة التخرج المعدل الدور الجنس االسم واللقب

 3122/3123 6633342 التكمٌلً انثى بشرى صبار عبد عكلة الجبوري  2

 3122/3123 653345 التكمٌلً انثى صفا هانً فتحً محمد الزبٌدي  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


