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  الموصل                         الكلية التمريض                   القسم: لجامعةا

  )ماجستير/سبكالوريو/دبلوم فني(الشهادة                     )صباحي او مسائي(الدراسة  

   الثانية عشر :اسم دورة التخرج     ٩٧٤٤: رقم وتاريخ االمر الجامعي    ٢٠٠٧/٢٠٠٨ :سنة التخرج

  الدور اللذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب

  الدور االول  ٩٠،٢٨٠٦  مهند خليل عبد اهللا ميرو 

  الدور االول  ٩٠،٢٥٣٣  نواف محمد ظاهر حمد 

  الدور االول  ٨٦،٦٠١٣  لؤي امجد محمود جمعة 

  الدور االول  ٧٨،٣٧٦  اشرف حسين رسول حسين
 دور االولال  ٧٨،٠٨٠٥  زينا هادي سعيد حجي حبو

 الدور االول  ٧٧،٨٠٤٤  صدام كامل حسين خضير

 الدور االول  ٧٦،٣٣٣٦  عيدان عطيةمحمد يونس 

 الدور االول  ٧٦،٠٨٢٣  عماد حسين احمد خضير

 الدور االول  ٧٦،٠٧٠٦  اسماعيل حمد محمد حسو

 الدور االول  ٧٤،٤٢٥١  محمد سعيد احمد شهاب

  االولالدور  ٧٤،١٥٩٣  ارغد محمد علي احمد مصطفى

 الدور االول  ٧٣،٧٧٤٧  عمر خير الدين خالد مصطفى

 الدور االول  ٧٣،٣٥٦١  احمد عبد فرحان مخلف

 الدور االول  ٧٢،٣٠٧  شيماء ابراهيم عبد العزيز صالح 

 الدور االول  ٧١،٧٩١٥  محمد الياس محمد محمود

 الدور االول  ٧١،٣٧٠٩  طارق علي داؤد محمد

 الدور االول  ٧٠،٨٨٧٣  ياسر خلف سمين صالح

 الدور االول  ٧٠،٥٩٤١  حسين محمد صالح احمد

 الدور االول  ٦٩،٩٩٢١  مظفر علي محمد علي ابراهيم

 الدور االول  ٦٩،٩٤٣٥  ميسر جاسم خليل ابراهيم 

 الدور االول  ٦٩،٣٩٦٣  انوار احمد خلف صالح

 الدور االول  ٦٩،٢٤٠٦  فتحينزار هالل كاظم 

  الدور االول  ٦٨،٨٨٨٦  حسين علي حسين علي

 الدور االول  ٦٨،٧٩٧٦  فرزدق خلف محمد عبد

 الدور االول  ٦٨،٥٦٢١  ايناس زهير حنان بولص

 الدور االول  ٦٨،٠١٦٩  احمد عني خالد نايف

 الدور االول  ٦٥،٧٨٦٤  منهل صادق حيدر طه علي

 الدور االول  ٦٢،٩٧٥٤  عبد القادر جميل عبد القادر علي

 الدور االول  ٥٧،٠٤٧٨  محمد احمد حمود محمد

 الدور االول  ٥٦،٨٦٢٣  علي حسين علي حسون
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  الموصل                         الكلية التمريض                   القسم: الجامعة

  )ماجستير/سبكالوريو/دبلوم فني(الشهادة                     )صباحي او مسائي( الدراسة 

  الثانية عشر : اسم دورة التخرج    ١٥٣٩١ : الجامعياألمررقم وتاريخ    ٢٠٠٧/٢٠٠٨ :سنة التخرج

  

 الدور الثاني  ٦٩،١٨٨٣  بشار قاسم داؤد دربو

 الدور الثاني  ٦٦،٣١١٣  عطو جردو احمد نعمت

 الدور الثاني  ٦٤،٣٢١٣  ابو العال يونس دحام قاسم

  الدور الثاني  ٦٣،١٤٢  محمد غانم عبد الجبار محمود
 الدور الثاني  ٦١،٢٣٢٦  سعد دحام محمود توفيق

 الدور الثاني  ٦٠،٧٠٤٥  صباح مهدي عبد جاسم

 الدور الثاني  ٥٩،٥١٣٩  عادل علي حسن علي

 الدور الثاني  ٥٨،٣٦٤٢  خالد موسى زكر عبد ال

 الدور الثاني  ٥٦،٧٤٨١  الياس خضر شمو خلف

 الدور الثاني  ٥٥،٣٠٣٢  سرمد صالح خلف علي

 نيالدور الثا  ٥٤،٤٩٨١  فرسد صبري خليل كنعان

 الدور الثاني  ٥٤،١٠٦٥  علي كاظم اسماعيل مهدي

 الدور الثاني  ٥٤،٠٠٣٨  ايوب يوسف كردي عبد

 الدور الثاني  ٥٣،٥٢٤٢  رباح عايد سليمان شياع

 الدور الثاني  ٥٣،٢٢٢١  سالم جاسم زنهار مهاوش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


