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  القسمالتمريض                            :الكليةالموصل                           : الجامعة
  )ماجستير/سبكالوريو/دبلوم فني(الشهادة                     )صباحي او مسائي(الدراسة 

  لتاسعة ا: اسم دورة التخرج       ٦٣٣١ :  الجامعياألمررقم وتاريخ    ٢٠٠٤/٢٠٠٥ :سنة التخرج
  الدور اللذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب  
  الدور االول  ٢٩،٨٩٩٨  احمد عبده منصور   .١
 الدور االول  ٨٩،٩٢٢٨  هناء حسين مخلف   .٢
 الدور االول  ٨٨،٥٩٣٨  خيرية حسين سليمان   .٣
 الدور االول  ٨٥،٦٢٨٣  ايمان سالم محمد    .٤
 الدور االول  ٨٤،٤٦١٧  رامي رمضان علو   .٥
 الدور االول  ٨٤،٣٠١٥  سنان سمير احمد   .٦
 الدور االول  ٨٣،٢٤٩١  وسن ابلحد عبو   .٧
 الدور االول  ٨٢،٨٩٤٦  سعد احمد عبد الهادي   .٨
 الدور االول  ٨٢،٨٥٦٣  نشوان الياس خضر   .٩
 الدور االول  ٨٢،٥٦٠٧  رونق محمد جاسم   .١٠
 الدور االول  ٨٢،٤٨٨٨  هشيار مصطفى عمر   .١١
 الدور االول  ٨٠،٦٩٧٩  قصي نوري محمد   .١٢
 الدور االول  ٨٠،٥٥٧٨  كي محمدصفاء حم   .١٣
 الدور االول  ٧٩،٠١٦٦  اياد خلف محمود   .١٤
 الدور االول  ٧٨،٨١٥٠  عماد الياس خليل   .١٥
 الدور االول  ٧٧،٦٤١٤  عالء عبد المنعم احمد   .١٦
 الدور االول  ٧٧،١٨٩٧  صالح ايوب علي    .١٧
 الدور االول  ٧٦،٨٧٣٥  ياسر محمد حامد   .١٨
 لالدور االو  ٧٦،٧٦٨٧  محسن حسين حيدر    .١٩
 الدور االول  ٧٦،٧٥٣٤  علي عبد الباصط سعيد   .٢٠
 الدور االول  ٧٤،٨٦٢٣  شفان يونس مصطفى   .٢١
 الدور االول  ٧٤،٤٩٣١  جمعة ياسين محيمد   .٢٢
 الدور االول  ٧٤،٤٥٦٣  عباس سالم عبد اهللا   .٢٣
 الدور االول  ٧٤،١٩٦٣  ياسر عبد اهللا قاسم    .٢٤
 الدور االول  ٧٣،٦٨٤٢  دلشاد تمو آورو آجل    .٢٥
 الدور االول  ٧٢،٨٠٣٩  حميد ماجد دراغمة  ٢٦
 الدور االول  ٧٤،٤٥٦٣  هيثم محمد صالح محمد صالح  ٢٧
 الدور االول  ٧٤،١٩٦٣  عدي عبد القادر اسماعيل  ٢٨
 الدور االول  ٧٣،٦٨٤٢  حمد صالح اسماعيل  ٢٩
 الدور االول  ٧٠،٢١١٦  بشار ادريس شيت  ٣٠
 الدور االول  ٧٠،٠٩١٧  طارق مصلح عزيز  ٣١
 الدور االول  ٦٩،٢٠٨٢  صالح صليوة رفو  ٣٢
 الدور االول  ٦٨،٤٠٠٨  سالم سعيد عزيز  ٣٣
 الدور االول  ٦٨،٣٨٧٦  نوح خضر نوح  ٣٤
 الدور االول  ٦٦،٩٣٧٦  عمر ذنون داؤود  ٣٥
 الدور االول  ٦٥،١١٣٣  ناصر خلف محمد  ٣٦
 الدور االول  ٦٥،٠٥٦٧  خالد جعدان شويش  ٣٧
 لدور االولا  ٦٤،٩٣٩٠  فيصل نايف رشوآا  ٣٨
 الدور االول  ٦٤،٦٦٥٧  فريد محمد نور ابراهيم  ٣٩
 الدور االول  ٦٤،٤٩٥٢  عمار حسين آنوص  ٤٠
 الدور االول  ٦٣،٧٢٣٥  جميل خلف درويش  ٤١
 الدور االول  ٦٣،٢٦٠٣  قصي نبارك عبد اهللا  ٤٢
 الدور االول  ٦٣،١٢٤٧  عادل محمود شحاذ  ٤٣
 لالدور االو  ٦٢،٢٧٨٦  بشكو فرهاد رشيد  ٤٤



 ٤

 الدور االول  ٦١،٣٩١٧  رافد رمضان حسن  ٤٥
 الدور االول  ٦١،٣٤٨٠  نيفان اوشانا زيا  ٤٦
 الدور االول  ٦٠،٩١٧١  قحطان عدنان يحيى  ٤٧
 الدور االول  ٥٨،٧٢٧٣  عمر يحيى قاسم  ٤٨
 الدور االول  ٥٨،٠٤١٨  فريال عزيز داغود  ٤٩
 الدور االول  ٥٧،٦٩٣٥  عبد اهللا صالح احمد  ٥٠
 الدور االول  ٥٧،٢٠٩٢   درويشرعد خلف  ٥١

  
  ال يوجد دور ثاني

  


