
 القسم :                                        التمريض:    الكلية                                                             الموصللجامعة  :   
 سبكالوريو الشهادة:          الدراسة : صباحي                                                                                                

  اسم دورة التخرج : د 0200/  3/7في  9/33/00022 الجامعي :  األمررقم وتاريخ      0202/0200سنة التخرج : 
                         

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 االول 67.3.08 د عبد هللا مفاطمة حسن مح .0

 االول ..62.22 محمد شاكرٌحٌىاٌهاب  .0

 االول 63.3302 نور راضً جمعة خلف  .3

 االول 60.0622 دالٌا عبد الرزاق حسٌن .2

 االول 60.8706 سمٌرة صدٌق فتاح ..

 االول 60.0728 االء جاسم محمد حسٌن   .8

 االول .79.263 ندى دحام بدر  .7

 االول 77.7078 دالل محمود حمد .6

 االول 77.3833 الحافظ رشٌد مروة عبد .9

 االول 78.7080 سارة مرعً حسن  .02

 االول 6222..7 ازهار عبد الكرٌم عبد القادر . 00

 االول 2200..7 صفا عبد الكرٌم احمد . 00

 االول 238..7 منال محمود ٌحٌى .03

 االول 72.779 شذى حسن علً  . 02

 االول 73.890 االء عبد هللا محمد  . .0

 االول 026..73 ندى رشٌد خضر .08

 االول 73.0906 مهدي نذٌر بكتش . 07

 االول 73.0797 هدٌل زهٌر حسن .06

 االول 70.2302 نٌكارا عبد هللا مجٌد . 09

 االول 70.2800 صفاء مؤٌد قاسم .02

 االول 70.9009 زٌنب رافع سعد هللا  .00

 االول 70.6927 رؤى محمد رومً .00

 االول 70.7090 د خلٌل نور سع .03

 االول 70.2076 اٌمان نوري محمد  .02

 االول 72.8696 لمٌاء محمد سلٌمان  ..0

 االول 72.2030 مها طه خضر  .08

 االول 72.0029 اسراء رعد ادرٌس .07

 االول 72.0.29 بشرى مزهر بداع .06

 االول 86.6200 ضحى نبٌل عبد هللا  .09

 االول 86.72.9 صالح انفال عبد الرحمن  .32

 االول 87.9299 رواء شهاب احمد .30

 االول 87.7776 مً عبس صالح  .30

 االول 88.3090 سهى محمد خلف .33

 االول 3003..8 بان رحٌم جبوري  .32

 



 القسم :                                        التمريض:    الكلية                                                             الموصلالجامعة  :   
 سبكالوريو دة: الدراسة : صباحي                                                                                                         الشها

 اسم دورة التخرج : د  0200 /3/7في  9/33/00022رقم وتاريخ األمر الجامعي :       0202/0200سنة التخرج : 
                         

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 االول 82.0666 اخالص محمد علٌوي  ..3

 االول 82.0292 ابتهال عبد هللا محمد  .38

 االول 82.2726 عباس مسلم علً  .37

 االول 82.2089 صدى فٌصل صبٌح  .36

 االول 83.7.70 ة حسٌن علً مرو .39

 االول .83.307 نور هانً عزت .22

 االول 80.9830 فاطمة شاكر فرحان .20

 االول 80.862 ٌسرى  خلق موسى .20

 االول 9.9..80 سعود فاضل عباس  .23

 االول 80.0.20 كفاء توما عبد هللا .22

 االول 80.0909 امل حسٌن ابراهٌم  ..2

 االول 80.28.0 شٌرٌن محمد ٌونس 28

 االول 80.7236 سمٌة نزار علً 27

 االول 736..80 نجوى سالم خضر  26

 االول 80.2789 رغد انور احمد 29

 االول ..80.28 نور خلٌل ابراهٌم  2.

 االول 82.90.2 امواج سعد الدٌن احمد 0.

 االول 82.7689 نجالء عزٌز  علً  0.

 االول 82.7620 عقٌل بشار حسن  3.

 االول 82.20.7 نور عبٌر وزٌر  2.

 االول 82.0662 اقبال كامل عبد  ..

 االول 82.2880 نهى مؤٌد حمٌد 8.

 االول 9.7800. زٌنة رافع سعد هللا 7.

 االول 9.8827. اسٌا وصفً مصطفى 6.

 االول 6.6807. كوثر علً حسن 9.

 االول 6.6802. نور محمد ابراهٌم  82

 االول 6.2926. اكرم علً ولً 80

 االول 6.3878. هبة عبد الكرٌم سرحان 80

 االول 7.2780. رحمة عبد الكرٌم طه 83

 االول 7.3.07. حال مكرم سناده 82

 االول 8.3999. مروة حسن حسٌن .8

 
 
 
 
 



 القسم :                                        التمريض:    الكلية                                                             الموصلالجامعة  :   
 سدة: بكالوريو الدراسة : صباحي                                                                                                         الشها

 اسم دورة التخرج : د  0200/ 0/02في  9/33/07.97رقم وتاريخ األمر الجامعي :       0202/0200سنة التخرج : 
                         

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثً ت

 الثانً 87.6200 مروة فائز سعد هللا 0

 الثانً  9370..8 سارة فالح حسٌن 0

 الثانً 9.76.0. شهد طالل صدٌق 3

 الثانً  670..7. سامً عثمان محمد   2

 الثانً 8....7. االله احمد نور عبد .

 الثانً  7.2200. دعا عبد الغفور علً  8

 الثانً 7.3209. فٌفٌان فرج عبودي 7

 الثانً  7.276. رٌم حسن علً  6

 الثانً .7.0.0. غصون عبد االله عبد هللا 9

 الثانً  .7.209. شٌماء فارس حمادي  02

 الثانً 8.8726. امل نور الدٌن مسلم 00

 الثانً  237..8. ل عبد هللا جاسمدال 00

 الثانً 260.... هبا شهاب احمد نجم 03

 الثانً  2.9909. جمٌل حسن مطر 02

 الثانً 2.9200. نور خالد محمود .0

 الثانً 2.8027. ذكرى محمد علً حمزة  08

 الثانً 068..2. سلوى محمد  محمد عباس 07

 الثانً 2.09.3. هدٌل محمد مسلم محمد 06

 الثانً 900..3. شٌرٌن هاشم محمد صابر 09

 الثانً .0.272. ساهر عبد الرزاق عزٌز 02

 الثانً 0.206. اٌمان عبد هللا جاسم  00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


