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  : القسم                                        التمريض                      :     الكلية موصل                           ال:  الجامعة 
  

  بكالوريوس:   الشهادة        )          صباحي ام مسائي  : ( الدراسة
  

   الحادية عشر :    اسم الدورة التخرجم    ٢٠٠٧ /١/٧ في ١١٢:    لجامعي رقم وتاريخ االمر ا  ٢٠٠٧ -٢٠٠٦:     التخرجسنة
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الدور األول  ٨٨،٦١٢٦٥  محمد احمد فاضل   ١
 الدور األول  ٨٧،٠٠٣٠٢  تميم ثامر معيوف   ٢
 الدور األول  ٨٥،٦٩١٤٤  شيرزاد خديدا سليمان  ٣
 الدور األول  ٨٢،٨٩٧٣٩  بدالقادر احمد زهير ع  ٤
 الدور األول  ٨١،٨٤٢٨٥  ريان ابراهيم خليل   ٥
 الدور األول  ٧٨،٠١٤٧٨  ناريمان محمد احمد  ٦
 الدور األول  ٧٧،٤٩٧٧٩  قحطان زويد فتحي   ٧
 الدور األول  ٧٧،٣٥٤٤  محمد عطاهللا احمد  ٨
 الدور األول  ٧٧،٢٥٣٨٧  وسام آورآيس يعقوب  ٩
 الدور األول  ٧٥،٢٠٢٥٩  داحمد خضير احم ١٠
 الدور األول  ٧٣،٤٨٩٥٦  سعد شاهر محمود ١١
 الدور األول  ٧١،٥١١٣١٨  بدر الدين هادي راهي ١٢
 الدور األول  ٧١،٣٠٤٦٢  احمد غانم سالم ١٣
 الدور األول  ٧١،٠٤٩٦  سهيل نجم عبدبطرس ١٤
 الدور األول  ٧٠،٩٦٤٢٧  علي محمد حسين ١٥
 الدور األول  ٧٠،٦٦١٢٧  محمد علي عبداالله ١٦
 الدور األول  ٧٠،٣٨٨٥٤  ثائر سلمان خضير  ١٧
 الدور األول  ٧٠،٣٧٦١٥  محمد نزار محمود ١٨
 الدور األول  ٧٠،٢٦٣٩٦  نور الزم احمد ١٩
 الدور األول  ٧٠،٢١١٥٢  ياسر عبداهللا جميل ٢٠
 الدور األول  ٦٩،١٨٧٤١  نشوان احمد محمد ٢١
 ر األولالدو  ٦٩،١٧١٠١  ابتهال محمد ظاهر ٢٢
 الدور األول  ٦٨،٩٧٨٢٤  زهراء احمد بكر  ٢٣
 الدور األول  ٦٨،٤٧٦٣٦  احمد محمد جاسم ٢٤
 الدور األول  ٦٨،٢٠٤٠٤  محاسن علي صالح ٢٥
 الدور األول  ٦٧،٨٤٥٨٤  علي عبدالواحد موسى ٢٦
 الدور األول  ٦٧،٧٧٠٨٥  نزيه حسين يونس ٢٧
 الدور األول  ٦٧،٧٢٦٩٧  جاسم خيري جاسم ٢٨
 الدور األول  ٦٦،٧٨٨٥٦  مالذ عبدالمنعم بشير ٢٩
 الدور األول  ٦٦،٦٦٠٣٦  بروز حسين عبدالرحمن ٣٠
 الدور األول  ٦٦،٤٩٠٧٦  عبدالقادر حسين رشيد ٣١
 الدور األول  ٦٦،١٤١  ياس رآاض عصمان ٣٢
 الدور األول  ٦٥،٦٣٥٦٦  ناجي حجي آلو ٣٣
 الدور األول  ٦٥،١٦٦٤٦  آرم عامر محمد ٣٤
 الدور األول  ٦٤،٧١٨٦٨  ايو علواحمد  ٣٥
 الدور األول  ٦٤،٦٧٠٥٣  فهد فيصل عباس ٣٦
 الدور األول  ٦٣،٨٥٠١١  نوزة ابراهيم عثمان ٣٧
 الدور األول  ٦٣،٦٧٣٧٧  قصي باسل عواد ٣٨
 الدور األول  ٦٣،٢٧٨٥٥  عبداهللا الياس شيخو ٣٩
 الدور األول  ٦٢،٦١٩١٩  سعدون فرحان ابراهيم ٤٠
 الدور األول  ٦٢،٥٠٥٥٢  سعد محمد علي ٤١
 الدور األول  ٦٢،١٨٧٥٨  عثمان عبدالمحسن شيت ٤٢
 الدور األول  ٦١،٠٦٨٥٠٦  يمامة ذنون يونس ٤٣
 الدور األول  ٦٠،٣٩١٢٤  محمد  حسن علي ٤٤
 الدور األول  ٦٠،٣٠٣٦  بسام جاسم محمد  ٤٥
 الدور األول  ٥٨،٩٥١٠٨  مازن محمود مطر ٤٦
 الدور األول  ٥٨،٠١٩٠٥  عادل هادي هاشم  ٤٧
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  :   القسم                                     التمريض                         :  الموصل                             الكلية :  الجامعة 
  

  بكالوريوس:    الشهادة                        )                                                                          صباحي ام مسائي : ( الدراسة 
  

   الحادية عشر :اسم الدورة التخرجم  ٢٠٠٧/ ١/١٠ في ٩/٣٣/١٦١١٦: يرقم وتاريخ االمر الجامع ٢٠٠٧ -٢٠٠٦:    سنة التخرج
  

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
   الثانيالدور  ٦٥،٢٠٩٥٩   بلو علياحمد  ١
 الدور الثاني  ٦٢،٠٩٦٩  ي احمداحمد ترآ  ٢
 الدور الثاني  ٦١،٨٨٥٣٨  علي اسماعيل عبداهللا  ٣
 الدور الثاني  ٦١،٦٤٤٦٣  محبوب محمد علي  ٤
 الدور الثاني  ٦٠،٧٦٣٧  ساالر سالم سليم  ٥
 الدور الثاني  ٦٠،٥٩٥٨٧  زياد جميل قاسم  ٦
 الدور الثاني  ٦٠،٥٧٩٦١  جمال احمد جاسم  ٧
 الدور الثاني  ٦٠،٣٧٥٦  عامر سليمان علي  ٨
 الدور الثاني  ٦٠،١٧٧٨٦  بشار سليم مراد  ٩
 الدور الثاني  ٦٠،١٦٥٥  دلير انور محمد ١٠
 الدور الثاني  ٥٩،٦٧١٥٤  عزام محمد علي ١١
 الدور الثاني  ٥٩،٢٧٢٣٧  صديق عطية اصلبي ١٢
 الدور الثاني  ٥٨،٩٤٥٤٩  ضياء رجب محمد ١٣
 انيالدور الث  ٥٨،٨٤٣٦٤  منتصر فاضل حمو ١٤
 الدور الثاني  ٥٧،٩٧٢٦  عبداهللا نجم عبداهللا ١٥
 الدور الثاني  ٥٧،٣٤٢٤١  ايمن فخر الدين حسين ١٦
 الدور الثاني  ٥٧،٠٠٨٧١  فالح صالح خليل ١٧
 الدور الثاني  ٥٦،٩٢٥٤  عبدالوهاب عودة محمد ١٨
 الدور الثاني  ٥٦،٧٧٨٩٢  حمودي خليف حسن ١٩
  الثانيالدور  ٥٦،٦١٦٦٨  سالم عزيز احمد  ٢٠
 الدور الثاني  ٥٦،٣٥٢٩٣  عماد دخيل اسود ٢١
 الدور الثاني  ٥٥،٨٤٢٥  مؤيد فاضل محمد ٢٢
 الدور الثاني  ٥٥،٦٧٩٦  يوسف نايف علي ٢٣
 الدور الثاني  ٥٥،١٠٦٧  عبدالكريم رمضان خلف ٢٤
 الدور الثاني  ٥٥،٠١٦٥٤  وعد محمد حسن ٢٥
 الدور الثاني  ٥٤،٩٤٠٧٩  عادل عزالدين نجم ٢٦
 الدور الثاني  ٥٤،٤٢١٦٢  علي سالم يونس ٢٧
 الدور الثاني  ٥٤،٣٨٣٦٧  لقمان سالم جاسم ٢٨
 الدور الثاني  ٥٤،٢٧٨١٨  احمد مهدي صالح ٢٩
 الدور الثاني  ٥٤،٢٢٥٥٩  حسين داؤد شراد ٣٠
 الدور الثاني  ٥٤،٠٧١٤٨  يوسف خالد عبدالرحمن ٣١
 الدور الثاني  ٥٤،٠٣٩٥٨  سعد خضر نوح ٣٢
 الدور الثاني  ٥٣،٦٤٣٤٩  علي صالحمحمد  ٣٣
 الدور الثاني  ٥١،٩٨٩٦٢٧  مضر خضر حجاب ٣٤

  
 


