
 ١

  



 ٢

  



 ٣

  :                                        القسم التمريض :   الموصل                          الكلية:   الجامعة  
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                 ٢٨/٦/٢٠٠٤ في ٣٦٠: جامعي                 رقم وتاريخ االمر ال٢٠٠٣/٢٠٠٤: سنة التخرج 
  الدورة الثامنة:اسم دورة التخرج 
                          

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول  ٨٧٫٤٦  خير اهللا خديدا بيبو  .١
  االول  ٨٦٫١٨  اسماءء زين العابدين  .٢
  االول  ٨٤٫٧٥  رزآار خليل عبداهللا  .٣
  االول  ٨٤٫١٤  قصي احمد عطية  .٤
  االول  ٨٣٫٧٣  محمد زهير ذنون  .٥
  االول  ٨٣٫٣٩  ميسر محسن عزيز   .٦
  االول  ٨٢٫٣٩  دلشاد عبداهللا محمد  .٧
  االول  ٨١٫٦٣  عبدالعزيز صالح هزاع  .٨
  االول  ٨١٫٢٢  حسام قحطان محمود  .٩
  االول  ٨٠٫٤٨  احمد ابراهيم محمد  .١٠
  االول  ٧٨٫٩٨  عدنان رشيد عزيز . ١١
  االول  ٧٧٫٤٥  احمد سعيد زهير . ١٢
  االول  ٧٧٫٢٨  احمد علي حسين  .١٣
  االول  ٧٥٫٣٦  فرحان الياس بسي . ١٤
  االول  ٧٤٫٩٩  آارزان شيرآو شاآر . ١٥
  االول  ٧٤٫٧٤  محمود محمد احمد  .١٦
  االول  ٧٤٫٦٨  احمد خزعل صابر . ١٧
  االول  ٧٤٫٤٣  سعدون يوسف حسين  .١٨
  االول  ٧٤٫١٥  حميدانسيف صالح  . ١٩
  االول  ٧٣٫٩  راغب علي راغب  .٢٠
  االول  ٧٣٫٢٥  فراس ابراهيم محمد  .٢١
  االول  ٧٢٫٦٨  شيماء وحيد جاسم  .٢٢
  االول  ٧١٫٧٨  آاروان محمد محمد امين  .٢٣
  االول  ٧١٫٧٦  محمد  وليد زآي  .٢٤
  االول  ٧١٫٧٠  دومنيك يوسف قرياقوس  .٢٥
  االول  ٧١٫٦٢  عامر محمد ابراهيم  .٢٦
  االول  ٧١٫٣٠  محمد شيبان احمد  .٢٧
  االول  ٦٩٫٩٨  نوفل ابراهيم حسن  .٢٨
  االول  ٦٩٫٤٩  داؤد سليمان مراد  .٢٩
  االول  ٦٩٫٤٠  ارآان صباح يوحنا  .٣٠
  االول  ٦٨٫٨٤  ارآان جورج عزيز  .٣١
  االول  ٦٨٫٤٣  عدي بهنام خضر  .٣٢

  



 ٤

  االول  ٦٧٫٧٦  احسان عبدالوهاب يونس  .٣٣
  االول  ٦٧٫٧١  ي داؤدجالل عل  .٣٤
  االول  ٦٧٫٢٩  سردار دريعي علي  .٣٥
  االول  ٦٧٫٠٤  محمد احمد مرتضى  .٣٦
  االول  ٦٦٫٤  عمر شريف محمد  .٣٧
  االول  ٦٥٫٨٥  عدنان سالم حسن  .٣٨
  االول  ٦٤٫٥٩  رائد صليوة يعقوب  .٣٩
  االول  ٦٤٫٥٨  خالد ايوب عجيل  .٤٠
  االول  ٦٤٫٢١  سعيد صالح مراد  .٤١
  االول  ٦٣٫٨٤  ليل سليممحمد خ  .٤٢
  االول  ٦٣٫٦٩  عامر معروف عبداهللا  .٤٣
  االول  ٦٣٫٠٣  محمد يحيى مصطفى  .٤٤
  االول  ٦٢٫٣١  ماهر حكمت ابلحد  .٤٥
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          اسم ٢/١٠/٢٠٠٤ في ٥٠٠:                 رقم وتاريخ االمر الجامعي ٢٠٠٣/٢٠٠٤: سنة التخرج 
  الدورة الثامنة:دورة التخرج 

                          
  ي تخرج منهالدور الذ  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني  ٦٧٫٦٩  عماد عادل عباس  .١
  الثاني  ٦٢٫٤١  عمر عبدالهادي طه  .٢

 
  
  
  
  
 


