
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

  خريجي الدراسات العليا / جامعة الموصل 

  الماجستير : الشهادة                                                               التمريض   : الكلية 

   الجامعياألمررقم وتاريخ   المعدل  االختصاص  القسم  االسم  ت
٢١/١٠/٢٠٠٠ في ٣/١١/٩٦٤٧  86.277  صحة مجتمعتمريض    العلوم التمريضية السريرية فرع  رضوان حسين إبراهيم  .١  

٢٤/١٠/٢٠٠٠ في ٣/١١/٩٧٤٨  87.694  وتوليد نسائية تمريض  فرع العلوم التمريضية السريرية   سلوى حازم غيالن  .٢  

٤/١١/٢٠٠٠ في ٣/١١/١٠١٠٩  84.449  تمريض نسائية وتوليد  فرع العلوم التمريضية السريرية   خولة محي الدين  .٣  

٩/١٢/٢٠٠٠ في ٣/١١/١١٤٣٦  82.9436  تمريض بالغين  فرع العلوم التمريضية السريرية   سناء ذنون احمد  .٤  

تمريض اطفال  ١٥/١٠/٢٠٠١ في ٣/٧/١٠٧٠٧  88.996    فرع العلوم التمريضية السريرية   عبد الكريم غانم عبد العزيز .٥

تمريض بال  ٢٢/١١/٢٠٠١ في ٣/١١/١٢٤٢١  85.14  غين  التمريضية السريرية فرع العلوم   مهدي مصطفى  خضر عبد  .٦

  ١٤/١/٢٠٠٣ في ٣/١١/٤٠٦٣  77.527  تمريض بالغين  فرع العلوم التمريضية السريرية   زكري محمود ميرزا .٧

تمريض   ١/١٢/٢٠٠٢ في ٣/١١/١٤١٨٢  87.166  بالغين  فرع العلوم التمريضية السريرية   كريم فتاح عزيز  .٨

  ١٤/١/٢٠٠٣ في ٣/١١/٤٢٠١  82.027  تمريض بالغين فرع العلوم التمريضية السريرية   هنادي عبد الجبار محمود  .٩

  ٢٦/٧/٢٠٠٤ في ٣/١١/٥٣٢٩  83.3  توليد ونسائية تمريض  فرع العلوم التمريضية السريرية   يمامة زهير عبد الكريم  .١٠

  ١١/٣/٢٠٠٤ في ٣/١١/١٤٩٣  76  تمريض اطفال  ية فرع العلوم التمريضية السرير  ابراهيم احمد محمود  .١١

تمريض صحة مج  ٢٦/٧/٢٠٠٤ في ٣/١١/٥٣٢٨  81.138  تمع  فرع العلوم التمريضية السريرية   ابراهيم حسن مصطفى  .١٢

  ١٩/٤/٢٠٠٤ في ٣/١١/٢٤٦٠  84  تمريض بالغين فرع العلوم التمريضية السريرية   منذر نذير ذنون  .١٣

  ٨/٥/٢٠٠٤ في ٣/١١/٣٠٣٥  88.35  تمريض بالغين رع العلوم التمريضية السريرية ف  شيماء نجم عبد جادر  .١٤

  ٨/٥/٢٠٠٤ في ٣/١١/٣٠٣٤  88.5  تمريض بالغين فرع العلوم التمريضية السريرية   عمار حامد عبد اهللا  .١٥

  ٢٥/٤/٢٠٠٥/ في ٣/١١/٣٦٧٢  77.167  تمريض بالغين فرع العلوم التمريضية السريرية   تحسين محسن حسين  .١٦

  ٢٦/٥/٢٠٠٥ في ٣/١١/٤٩٩٥  78.89  تمريض بالغين فرع العلوم التمريضية السريرية   سعد حسين مراد  مردان  .١٧

  ٢٥/٤/٢٠٠٥ في ٣/١١/٣٦٧١  80.86  تمريض اطفال  فرع العلوم التمريضية السريرية   محمد حيدر موسى مصطفى  .١٨

تمريض نسائية و  ٢٦/٥/٢٠٠٥ في ٣/١١/٤٩٩٤  78.5  توليد   فرع العلوم التمريضية السريرية  يسرى محمد اسماعيل احمد  .١٩

تمريض صحة مج  ٢١/٧/٢٠٠٥ في ٣/١١/٧٢٣٦  76.194  تمع  فرع العلوم التمريضية السريرية   ذنون محمد ذنون حمود  .٢٠

تمريض صحة مج  ٢٥/١/٢٠٠٧ في ٣/١١/١٢٨٨  73.583  تمع  فرع العلوم التمريضية السريرية   بشار اسماعيل مصطفى  .٢١

  ٩/٣/٢٠٠٦ في ٣/١١/٤٤٥٠  80.194  تمريض بالغين فرع العلوم التمريضية السريرية   احمد عبد اهللا عزيز  .٢٢

تمريض اطفال  ١٧/٧/٢٠٠٦ في ٣/١١/١١٧١٥  82.528    فرع العلوم التمريضية السريرية   محمد احمد جاسم حامد   .٢٣

تمريض صحة مجتمع  ٢/٥/٢٠٠٦ في ٣/١١/٧٥٦٣  83.0769    فرع العلوم التمريضية السريرية   طلعت عبد الرحمن علي  .٢٤

تمريض ن  ١٧/١٢/٢٠٠٦ في ٣/١١/٢٠٥١٦  77.6388  سائية وتوليد  فرع العلوم التمريضية السريرية   منار وعد اهللا صالح احمد  .٢٥

تمريض بال  ٣٠/١١/٢٠٠٦ في ٣/١١/١٩٥٦٠  80.9447  غين فرع العلوم التمريضية السريرية    حسن زينل حسنأحسان .٢٦

  ٨/١/٢٠٠٧ في ٣/١١/٧١ 77  تمريض بالغين فرع العلوم التمريضية السريرية   غالب عبد الغني خلف حسن  .٢٧

  ٣٠/٨/٢٠٠٦ في ٣/١١/١٤١٦٢  85   مجتمع صحةتمريض  فرع العلوم التمريضية السريرية   احمد علي حسين مرعي  .٢٨

  ٨/٣/٢٠٠٧ في ٣/١١/٤٠٤٧  81.555  مريض ادارة ت فرع العلوم التمريضية السريرية   يونس علي عبد اهللا  .٢٩

ادارة تمري  ١٤/١٢/٢٠٠٦ في ٣/١١/٢٠٤٠٤  76.613  ض  فرع العلوم التمريضية السريرية   سعد احمد محمود صالح  .٣٠

تمريض اط  ١٤/١٢/٢٠٠٦ في ٣/١١/٢٠٤٠٣  82  فال  فرع العلوم التمريضية السريرية   عبد الرحمن حسين صالح  .٣١

تمريض ص  ١٧/١٢/٢٠٠٦ في ٣/١١/٢٠٥١٤  82.305  حة مجتمع  فرع العلوم التمريضية السريرية   نجيب حماد احمد علي  .٣٢

  ٨/٦/٢٠٠٨ في ٣/١١/٨٥٣٩ 74.305  تمريض بالغين فرع العلوم التمريضية السريرية   احمد حسن محمد امين  .٣٣

تمريض صحة  ٢٦/٩/٢٠٠٧ في ٣/١١/١٥٩٢٩ 84.888   مجتمع  فرع العلوم التمريضية السريرية   هيوا ستار صالح صوفي  .٣٤

تمريض صحة  ٢٦/٩/٢٠٠٧ في ٣/١١/١٥٩٣١ 82.305   مجتمع  فرع العلوم التمريضية السريرية   مرغوب حسين ياسين  .٣٥

  ٥/٢/٢٠٠٨ في ٣/١١/١٦٩١ 78.44  تمريض نفسية  فرع العلوم التمريضية السريرية   احمد مشرف محمد بلو  .٣٦

  ٥/٢/٢٠٠٨ في ٣/١١/١٦٩٢ 78.27  تمريض اطفال  ة السريرية فرع العلوم التمريضي  اشرف الياس خضر  .٣٧



تمريض صحة مجتمع  ٨/٦/٢٠٠٨ في ٣/١١/٨٥٣٨ 80.916    فرع العلوم التمريضية السريرية   الياس خدر الياس خدر  .٣٨

  ١٣/١/٢٠٠٩ في ٣/١١/٥٢٠ 75.7   تمريض أسس فرع العلوم التمريضية السريرية   شفان حسن محمد أمين  .٣٩

تمريض صحة  ١١/٩/٢٠٠٨ في ٣/١١/١٣٩٦٣  85.5   مجتمع  فرع العلوم التمريضية السريرية   ق يونس احمد نصر موف .٤٠

تمريض اطفال  ١١/٩/٢٠٠٨ في ٣/١١/١٣٩٦٢ 77.49    فرع العلوم التمريضية السريرية   معن احمد فاضل  .٤١

تمريض صحة  ١١/٩/٢٠٠٨ في ٣/١١/١٣٩٨٣ 79.52   مجتمع  فرع العلوم التمريضية السريرية   احمد إبراهيم علي  .٤٢

تمريض اط  ٣٠/١٢/٢٠٠٩ في ٣/١١/٢٢١٩٣  77.5  فال  فرع العلوم التمريضية السريرية   اسماعيل حمد زيدان حسين  .٤٣

  ٢٨/١٠/٢٠٠٩ في ٣/١١/١٨١١٩ 83  ض  تمريأسس فرع العلوم التمريضية السريرية   رزكار خليل عبد اهللا ميرو .٤٤

  ٢٤/٩/٢٠٠٩ في ٣/١١/١٥٦٦٩  78.81  صحة مجتمع  لعلوم التمريضية السريرية فرع ا  محمود محمد احمد حسين  .٤٥
 


