
البريد االلكترونيرقم الموبايلالعنوان السكنيالجنسيةالدورالترتيبالتقديرالمعدلالجنسالفرع/القسم(واللقب ان وجد)االسماء الرباعي ت

7717896925حي الشرطة/ موصل عراقيةاألول1جيد جدا86.424ذكرطب وجراحة عامةعالء ياْش عضٚض يذًٕد1

7705226780asysmart707@yahoo.comحي الكفاءات/ موصل عراقيةاألول2جيد جدا84.754ذكرطب وجراحة عامةعهٙ عًٛش ٚذٛٗ عثًا2ٌ

 7705255168dalalahmed1989@yahoo.comحي البلديات/ موصلعراقيةاألول3جيد جدا84.376انثىطب وجراحة عامةدالل أدًذ سيضاٌ عثذ هللا3

 7703032767duaa.muhammad@yahoo.comحي البكر/ موصل عراقيةاألول4جيد جدا83.195انثىطب وجراحة عامةدعاء يذًذ أدًذ صانخ4

 7702029115bahaa90forward@yahoo.comسومر/ موصل عراقيةاألول5جيد جدا82.755ذكرطب وجراحة عامة تٓاء َٕٚظ يٓذ٘ صانخ5

 7703037109ahmad_tota1989@yahoo.comحي الدوميز/موصل عراقيةاألول6جيد جدا82.564ذكرطب وجراحة عامةأدًذ يذًذ إتشاْٛى أي6ٍٛ

7703305354www.mays_hadid@yahoo.comحي الزهور/موصل عراقيةاألول7جيد جدا81.195انثىطب وجراحة عامةيٛظ ٔعذ هللا ادًذ عضٚض دذٚذ7

 7707406958abeeralhajar89@yahoo.comحي الزهور/ موصل عراقيةاألول8جيد جدا81.175انثىطب وجراحة عامةعثٛش تاعى َٕٚظ ععذ هللا8

7701618396ali-qibi@yahoo.comحي الشفاء/موصلعراقيةاألول9جيد جدا81.080ذكرطب وجراحة عامةعهٙ َضاس يجٛذ لذٔ لثع9

7705270214drmohamad71@yahoo.comسنجار/ نينوى عراقيةاألول10جيد جدا80.727ذكرطب وجراحة عامةيذًذ غاَى لاعى خهف10

 7703876917mahmood.yosif12@yahoo.comحي الضباط/ موصل عراقيةاألول11جيد جدا80.669ذكرطب وجراحة عامةيذًٕد ٕٚعف عثذ انمادس ٕٚعف11

7705288333ae.saad89@yahoo.comحي الزهور/موصل عراقيةاألول12جيد جدا80.538ذكرطب وجراحة عامةععذ نؤٚذ يذًذ عهٙ خهٛم12

27703304494/حي الكفاءات/ موصل عراقيةاألول13جيد 79.908انثىطب وجراحة عامةآيُّ عهٙ عثذ انغُٙ صانخ13

7703399074aldabbagh89@yahoo.comتموز/17/ موصل عراقيةاألول14جيد 79.747ذكرطب وجراحة عامةعثذ هللا عثذ انْٕاب خهٛم عثذ انشد14ًٍ

7703051952thebest-sh2004@yahoo.comحي الزراعي/ موصل عراقيةاألول15جيد 79.362انثىطب وجراحة عامةيٙ عثذ انشدًٍ عثذ انعضٚض عهًٛا15ٌ

 دورة التعايش والمحبة                                                   جامعة الموصل

(الدورٌن االول والثانً) 2013 / 2012            للعام الدراسً 

  هـ1435/ ربٌع األول   / 20        الموافق   2014  /  1  /  21    فً   400:       بموجب االمر االداري المرقم 

خريجو كلية الطب

(مً عبد الرحمن عبد العزٌز سلٌمان) (15)وتنتهً ت            (عالء ماهر عزٌز محمود) (1)تبدأ ت 

    توقٌع العمٌد

(10)من  (1)      ختم الكلٌة                                                    رقم القائمة 
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البريد االلكترونيرقم الموبايلالعنوان السكنيالجنسيةالدورالترتيبالتقديرالمعدلالجنسالفرع/القسم(واللقب ان وجد)االسماء الرباعي ت

7705269520cathybahanam@yahoo.comالحمدانية/ برطلة عراقيةاألول16جيد 79.342انثىطب وجراحة عامةكاثشٍٚ تُٓاو يتٙ تُٓاو آل سي16ٕ

7703038128ola_neesh@yahoo.com تموز17/ موصل عراقيةاألول17جيد 79.308انثىطب وجراحة عامةُعال عثذ انعضٚض دًٛذ د17ًٕ

27708291114/حي الكفاءات/ موصل عراقيةاألول18جيد 78.117انثىطب وجراحة عامةأسٖٔ عهٙ عثذ انغُٙ صانخ18

7707492992lily_suell89@yahoo.comالحمدانية/ قرة قوش عراقيةاألول19جيد 78.045انثىطب وجراحة عامةاٚهٍٛ اعطٛفٕ تكٕ ت19ُٙ

7703046337حي الوحدة/ موصل عراقيةاألول20جيد 77.947انثىطب وجراحة عامةتشاء يذًٕد عثذ هللا صف20ٕ

7707477289dr-aliraq2010@yahoo.comحي السكر/ موصل عراقيةاألول21جيد 77.752ذكرطب وجراحة عامةيصطفٗ صانخ يٕعٗ عذم21

7705940885asmaanashee@yahoo.comحي السكر/موصل عراقيةاألول22جيد 77.260انثىطب وجراحة عامةأعًاء َاشٙء َافع عثذ هللا22

27702053829noorimam89@yahoo.com/الكفاءات/ موصل عراقيةاألول23جيد 77.025انثىطب وجراحة عامةَٕس تغاو يذًٕد يصطفٗ اإلياو23

7705986276jona@yahoo.comحمدانية/ كرمليسعراقيةاألول24جيد 76.917انثىطب وجراحة عامةجَٕح جٕسج يتٙ دُٕػ24

7707429438baraa.b.y@gmail.comحي النور/ موصل عراقيةاألول25جيد 76.742انثىطب وجراحة عامةتشاءج تغاو ٚذٛٗ جاعى25

7705268635wardalyamen@yahoo.comحي العربي/ موصل عراقيةاألول26جيد 76.362انثىطب وجراحة عامةضذٗ أدٚة صفٕ أدًذ26

7708247290saad-hany20@yahoo.comحي الحدباء/ موصل عراقيةاألول27جيد 76.348انثىطب وجراحة عامةسفم ْاَٙ ععٛذ فتٕد27ٙ

7707460901alaa.awny@yahoo.comنينوى الشرقية/ موصل عراقيةاألول28جيد 75.824انثىطب وجراحة عامةآالء عَٕٙ أدًذ دغ28ٍ

7701632496shymaa_alhaialy88@yahoo.comدوميز/ موصل عراقيةاألول29جيد 75.131انثىطب وجراحة عامةشًٛاء عثذ انغالو يشعٙ دغ29ٍ

 7702066444alaahero22@Gmail.comحي المالية/ موصل عراقيةاألول30جيد 74.852ذكرطب وجراحة عامةعالء تذغٍٛ عهٙ عثذ هللا30

  هـ1435/ ربٌع األول   / 20        الموافق   2014  /  1  /  21    فً   400:       بموجب االمر االداري المرقم 

(عالء تحسٌن علً عبد هللا) (30)وتنتهً ت            (كاثرٌن بهنام متً بهنام آل رمو) (16) تبدأ ت 

خريجو كلية الطب

 دورة التعايش والمحبة                                                   جامعة الموصل

(الدورٌن االول والثانً) 2013 / 2012للعام الدراسً 

(10)من  (2)       ختم الكلٌة                                    رقم القائمة 

     توقٌع العمٌد
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البريد االلكترونيرقم الموبايلالعنوان السكنيالجنسيةالدورالترتيبالتقديرالمعدلالجنسالفرع/القسم(واللقب ان وجد)االسماء الرباعي ت

حي الوحدة/ موصلعراقيةاألول31جيد 74.144انثىطب وجراحة عامةإًٚاٌ عثذ انغفٕس يذًذ صانخ31

7707441480حي السالم/ موصل عراقيةاألول32جيد 73.871انثىطب وجراحة عامةجٕاَّ يذًذ عهٛى ٕٚعف صانخ32

7701668315moalaf@gmail.comحي الفالح/ موصلعراقيةاألول33جيد 73.545انثىطب وجراحة عامةصُٚة يذًذ َٕٚظ عهٛى انعالف33

حي المالية/ موصل عراقيةاألول34جيد 73.521انثىطب وجراحة عامةُعال َصٛش دغٍ َٕٚظ34

7710769415tarikengener@yahoo.comحي الشهيد محمد يونسعراقيةاألول35جيد 73.438انثىطب وجراحة عامةجٛٓاٌ عضٚض دغٍ أدًذ35

7701644031dr.mohran@gmmil.comحي النور/ موصل عراقيةاألول36جيد 73.348ذكرطب وجراحة عامةيذًذ تاعم يٓشاٌ أاَٛظ36

7702077090dr.muh89@yahoo.comحي الحدباء/ موصل عراقيةاألول37جيد 73.181ذكرطب وجراحة عامةيًٍٓٛ عانى غاَى شاكش37

7704127117hassanaltaay@hotmail.comحي الحدباء/موصل عراقيةاألول38جيد 73.176ذكرطب وجراحة عامةدغاٌ لصٙ إعًاعٛم ٚاع38ٍٛ

7705999886thaker1989@yahoo.comحي النجار/ موصل عراقيةاألول39جيد 73.156ذكرطب وجراحة عامةراكش طّ أيٍٛ يذًذ39

7703803262حي الشفاء/ موصل عراقيةاألول40جيد 73.139انثىطب وجراحة عامةصْشاء عًش يذًذ عثذ40

7710115730حي الحدباء/ موصل عراقيةاألول41جيد 72.718انثىطب وجراحة عامةصُٚة ٔنٛذ إتشاْٛى ععٛذ41

7704117300دوميز/ موصل عراقيةاألول42جيد 72.616انثىطب وجراحة عامةْذٚم يٛغش نمًاٌ ادًذ42

7701800931ali.hashim.qibi@gmail.comحي المثنى/ موصل عراقيةاألول43جيد 72.332ذكرطب وجراحة عامةعهٙ ْاشى عانى عثٕ لثع43

7708012364sarah.nawar90@yahoo.comمقدادية/ ديالى عراقيةاألول44جيد 72.295انثىطب وجراحة عامةعاسِ َٕاس عهٙ ععذ44ٌٔ

27707441151afnan_basil@yahoo.com/حي الكفاءات/ موصل عراقيةاألول45جيد 72.267انثىطب وجراحة عامةأفُاٌ تاعم َٕٚظ ر45ٌَٕ

 دورة التعايش والمحبة                                                   جامعة الموصل

(10)من  (3)      ختم الكلٌة                                                    رقم القائمة 

خريجو كلية الطب

(أفنان باسل ٌونس ذنون) (45)وتنتهً ت            (إٌمان عبد الغفور محمد صالح) (31) تبدأ ت 
     توقٌع العمٌد

(الدورٌن االول والثانً) 2013 / 2012للعام الدراسً 

  هـ1435/ ربٌع األول   / 20        الموافق   2014  /  1  /  21    فً   400:       بموجب االمر االداري المرقم 
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البريد االلكترونيرقم الموبايلالعنوان السكنيالجنسيةالدورالترتيبالتقديرالمعدلالجنسالفرع/القسم(واللقب ان وجد)االسماء الرباعي ت

7701608985abd_alsanjary@yahoo.comحي الفالح/ موصل عراقيةاألول46جيد 72.205ذكرطب وجراحة عامةعثذ انجثاس يُزس داصو ط46ّ

7707449570البلديات/ موصل عراقيةاألول47جيد 71.765انثىطب وجراحة عامةَٕس يذًذ عثذ ر47ٌَٕ

7702062101israa.alnaimi@yahoo.comحي الطيران/ موصل عراقيةاألول48جيد 71.462انثىطب وجراحة عامةإعشاء أدًذ دسٚذ خانذ48

7707404365حي الميثاق/ موصل عراقيةاألول49جيد 71.440انثىطب وجراحة عامةَٕس ٔعذ هللا ادًذ يذًٕد49

7707485839sma90_@yahoo.comالصويرة/ واسط عراقيةاألول50جيد 71.419انثىطب وجراحة عامةعًٛح يذًذ عثاط شٛال50

7707481950muther.bassam@yahoo.comنينوى/سد بادوشعراقيةاألول51جيد 70.726ذكرطب وجراحة عامةيضش تغاو عضٚض يذًٕد51

7703009604raghadshihab@yahoo.comحي الفالح/ موصل عراقيةاألول52جيد 70.627انثىطب وجراحة عامةسغذ شٓاب أدًذ شٛت52

7702034477muathe.mazin3@yahoo.comحي المصارف/ موصل عراقيةاألول53جيد 70.556ذكرطب وجراحة عامةيعار ياصٌ داؤد عهًٛا53ٌ

7704190550flowers989@yahoo.comحي الحدباء/ موصل عراقيةاألول54جيد 70.401انثىطب وجراحة عامةإعالو عثذ انغالو َٕٚظ يذًذ54

7701724982ali-kazem-2011@yahoo.comحي الخضراء/ موصل عراقيةاألول55جيد 70.387ذكرطب وجراحة عامةعهٙ كاظى خهف كشٚى55

7701624629h-abduljawad@yahoo.comحي النصر/ موصل عراقيةاألول56جيد 70.103ذكرطب وجراحة عامةدغٍ عثذ انجٕاد يذًذ عهٙ دغ56ٍ

7701783539r90raghad@yahoo.comحي المصارف/ موصل عراقيةاألول57جيد 70.030انثىطب وجراحة عامةسغذ عهٙ يذًذ عه57ٙ

7705973589aquamarine_aquamarine@hotmail.comحي االندلس/ موصل عراقيةاألول58متوسط69.867انثىطب وجراحة عامةصُٚة لذطاٌ عثذ هللا دغ58ٍٛ

7707477271حي البريد/ موصل عراقيةاألول59متوسط69.805انثىطب وجراحة عامةسدًّ تشاس صانخ عثذ انشد59ًٍ

7702006086raghoodazhar@yahoo.comالقادسية/موصل عراقيةاألول60متوسط69.739انثىطب وجراحة عامةسغذ أصْش عثذ انجهٛم ادًذ60

  هـ1435/ ربٌع األول   / 20        الموافق   2014  /  1  /  21    فً   400:       بموجب االمر االداري المرقم 

(رغد أزهر عبد الجلٌل احمد) (60)وتنتهً ت            (عبد الجبار منذر حازم طه) (46)تبدأ ت 

(10)من  (4)      ختم الكلٌة                                                    رقم القائمة 

 دورة التعايش والمحبة                                                   جامعة الموصل

خريجو كلية الطب
(الدورٌن االول والثانً) 2013 / 2012للعام الدراسً 

     توقٌع العمٌد
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البريد االلكترونيرقم الموبايلالعنوان السكنيالجنسيةالدورالترتيبالتقديرالمعدلالجنسالفرع/القسم(واللقب ان وجد)االسماء الرباعي ت

حي المصارف/ موصلعراقيةاألول61متوسط69.455ذكرطب وجراحة عامةيذًٕد خانذ يذًٕد ععٛذ61

7705246845waleed.al3tefaa@yahoo.comالزنجلي/ موصل عراقيةاألول62متوسط69.443ذكرطب وجراحة عامةعهٙ عًاد كاظى دغ62ٍ

7707428364dr.susu2007@yahoo.comالمجموعة الثقافية/موصل عراقيةاألول63متوسط69.374انثىطب وجراحة عامةعشٖ ٔعٛى عثذ انغُٙ ششٚف63

7702071190mar_f_f@yahoo.comحي االطباء/ موصل عراقيةاألول64متوسط69.351انثىطب وجراحة عامةيشٚى فاسط فخش انذٍٚ يذًذ64

7701892544ecg-iraq@yahoo.comحي المثنى/ موصل عراقيةاألول65متوسط69.350انثىطب وجراحة عامةسَا إعًاعٛم عهٙ دغ65ٍٛ

7703379069rannia-roro@yahoo.comحي العربي/ موصل عراقيةاألول66متوسط69.077انثىطب وجراحة عامةساَٛا سيضاٌ أدًذ عه66ٙ

7707484209sarah-y-alubaidi@yahoo.comحديثة/ االنبارعراقيةاألول67متوسط69.045انثىطب وجراحة عامةعاسِ ٚاط عثذ انذهٛى صانخ67

7703031290dr.suna88@yahoo.comالميثاق/ موصل عراقيةاألول68متوسط68.961انثىطب وجراحة عامةٔعٍ دكًت كاظى خًاط انضتٛذ68٘

7701848542fahad.ali99@yahoo.comحي الرفاق/ موصل عراقيةاألول69متوسط68.799ذكرطب وجراحة عامةفٓذ عهٙ يجثم يذًذ69

7702019758ebaa.almokhtar@Gmail.comحي البعث/ موصلعراقيةاألول70متوسط68.675انثىطب وجراحة عامةإتاء شاكش يذًٕد عهًٛاٌ انًختاس70

7703022190mohammed-qaisy@yahoo.comحي السكر/ موصل عراقيةاألول71متوسط68.596ذكرطب وجراحة عامةيذًذ صانخ يٕعٗ عذم71

7701670092بغداد الرحمانيةعراقيةاألول72متوسط68.282انثىطب وجراحة عامةصْشاء ثائش عثذ انْٕاب إتشاْٛى72

7703867427dr_greenh@yahoo.comحي المهندسين/ موصل عراقيةاألول73متوسط68.219انثىطب وجراحة عامةْثّ يهذى فتذٙ عثذ انمادس73

7701880468sarakh892003@yahoo.comحي الحدباء/ موصل عراقيةاألول74متوسط68.022انثىطب وجراحة عامةعاسِ خهٛم إتشاْٛى ٕٚعف74

7703017559ghada_aljameel@yahoo.comحي الصديق/ موصل عراقيةاألول75متوسط68.006انثىطب وجراحة عامةغادج صائم صانخ عًش75

(غادة صائل صالح عمر) (75)وتنتهً ت            (محمود خالد محمود سعٌد) (61)تبدأ ت 

(10)من  (5)        ختم الكلٌة                                            رقم القائمة 

خريجو كلية الطب

 دورة التعايش والمحبة                                                   جامعة الموصل

(الدورٌن االول والثانً) 2013 / 2012للعام الدراسً 

  هـ1435/ ربٌع األول   / 20        الموافق   2014  /  1  /  21    فً   400:       بموجب االمر االداري المرقم 

     توقٌع العمٌد

mailto:waleed.al3tefaa@yahoo.com
mailto:dr.susu2007@yahoo.com
mailto:mar_f_f@yahoo.com
mailto:ecg-iraq@yahoo.com
mailto:rannia-roro@yahoo.com
mailto:sarah-y-alubaidi@yahoo.com
mailto:dr.suna88@yahoo.com
mailto:fahad.ali99@yahoo.com
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البريد االلكترونيرقم الموبايلالعنوان السكنيالجنسيةالدورالترتيبالتقديرالمعدلالجنسالفرع/القسم(واللقب ان وجد)االسماء الرباعي ت

7707499663saba.a.seltan@Gmail.comالبلديات/ موصل عراقيةاألول76متوسط67.903انثىطب وجراحة عامةصثا أصْش عهطاٌ فتذ76ٙ

7714884484k.hanna89@yahoo.comحي االخاء/ موصل عراقيةاألول77متوسط67.575ذكرطب وجراحة عامةكشو َٓال دُا داؤد77

حي الحدباء/ موصل عراقيةاألول78متوسط67.554انثىطب وجراحة عامةتثاسن ياصٌ يذًذ أي78ٍٛ

7702064331abmy89@yahoo.com تموز17/ موصل عراقيةاألول79متوسط67.494ذكرطب وجراحة عامةأدًذ تاعم يذغٍ ٚاع79ٍٛ

حي الوحدة/ موصل عراقيةاألول80متوسط67.291ذكرطب وجراحة عامةعًش عايش داؤد إٚب80

7503264461khaledadnan27@Gmail.comبيسان/ موصل عراقيةاألول81متوسط67.262ذكرطب وجراحة عامةخانذ عذَاٌ يذًذ صانخ81

7701660750snm-tawfiq@yahoo.comحي البريد/ موصل عراقيةاألول82متوسط67.174ذكرطب وجراحة عامةعٛف َشٕاٌ يؤٚذ تٕفٛك82

7702047073حي الجامعة/ موصل عراقيةاألول83متوسط67.153ذكرطب وجراحة عامةعٛف ععذ عانى إتشاْٛى83

7707413457dr.jsb1989@yahoo.comحي الحدباء/ موصل عراقيةاألول84متوسط67.085انثىطب وجراحة عامةجًاَّ صثاح تٓاء انذٍٚ يذٙ انذ84ٍٚ

7703038128beautiful-smile-ss@yahoo.comحي الزهراء/ موصل عراقيةاألول85متوسط66.944انثىطب وجراحة عامةإُٚاط إتشاْٛى خهٛم لاعى85

7705231785dr.olakhalid@yahoo.comحي النور/ موصل عراقيةاألول86متوسط66.891انثىطب وجراحة عامةُعال خانذ َاصش يذًٕد86

7701720327omar_ahmed250@yahoo.comحي الوحدة/ موصل عراقيةاألول87متوسط66.748ذكرطب وجراحة عامةعًش ادًذ خضعم صانخ87

7702034338nrgis_flower@yahoo.comحي المالية/موصل عراقيةاألول88متوسط66.048انثىطب وجراحة عامةًْغح عثذ أنًُاف صانخ عًش88

7704130092ad_ahmed.duraid@yahoo.comحي الكفاءات/ موصل عراقيةاألول89متوسط65.530ذكرطب وجراحة عامةأدًذ دسٚذ عثذ هللا فتذ89ٙ

7703996536im_muslm96@yahoo.comالصويرة/ واسط عراقيةاألول90متوسط65.255انثىطب وجراحة عامةساَّٛ دًٛذ سشٛذ يصهخ90

(10)من (6)      ختم الكلٌة                                               رقم القائمة 

 دورة التعايش والمحبة                                                   جامعة الموصل

(الدورٌن االول والثانً) 2013 / 2012للعام الدراسً 

  هـ1435/ ربٌع األول   / 20        الموافق   2014  /  1  /  21    فً   400:       بموجب االمر االداري المرقم 

(رانٌه حمٌد رشٌد مصلح) (90)وتنتهً ت            (صبا أزهر سلطان فتحً) (76)تبدأ ت 

خريجو كلية الطب

     توقٌع العمٌد

mailto:saba.a.seltan@yahoo.com
mailto:k.hanna89@yahoo.com
mailto:abmy89@yahoo.com
mailto:khaledadnan27@yahoo.com
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البريد االلكترونيرقم الموبايلالعنوان السكنيالجنسيةالدورالترتيبالتقديرالمعدلالجنسالفرع/القسم(واللقب ان وجد)االسماء الرباعي ت

7815529385drdhiaa77@yahoo.comفايدة/ دهوك عراقيةاألول91متوسط65.123ذكرطب وجراحة عامةضٛاء خضش عهٙ خهف91

7707476876alaafaelheel@yahoo.comحي الشفاء/ موصل عراقيةاألول92متوسط65.076انثىطب وجراحة عامةآالء فانخ فضٛم خهٛم92

7701752535ther_ammar_2006@yahoo.comحي الفالح/موصلعراقيةاألول93متوسط64.946انثىطب وجراحة عامةعاسج يٕفك دًذٌٔ ٚذ93ٗٛ

7708348397totosaka27@Gmail.comبرطلة/ نينوىعراقيةاألول94متوسط64.774انثىطب وجراحة عامةتًاسِ أتهذذ دُا تُٓاو94

7705954424nawarmekded@yahoo.comحي المثنى/ موصل عراقيةاألول95متوسط64.759انثىطب وجراحة عامةَٕاس يمذاد جًٛم يذًذ95

7701341042laythalnakar@yahoo.comالحدباء/ موصل عراقيةاألول96متوسط64.710ذكرطب وجراحة عامةنٛث ايجذ ععٛذ اتشاْٛى96

7703864525حي العربي/ موصلعراقيةاألول97متوسط64.680انثىطب وجراحة عامةصُٚة تغاو إدسٚظ لاعى97

 تموز17حي / موصل عراقيةاألول98متوسط64.669ذكرطب وجراحة عامةاَظ فاسط ععذ هللا إعًاعٛم98

 7702015161dr.alubaidi@ymail.comحي الحدباء/ موصلعراقيةاألول99متوسط64.581انثىطب وجراحة عامةغفشاٌ عهٙ عضٚض أدًذ99

7703056331brightmoonlightsh@yahoo.com تموز17حي / موصل عراقيةاألول100متوسط64.563انثىطب وجراحة عامةشذٌ يذًذ إدسٚظ دايذ انُع100ًٙٛ

7707472458may.faiz@yahoo.comحي المهندسين/ موصل عراقيةاألول101متوسط64.480انثىطب وجراحة عامةيٙ فائض ادًذ عثذ انشد101ًٍ

7709177631salemhanna91@yahoo.comبرطلة/ نينوى عراقيةاألول102متوسط64.280انثىطب وجراحة عامةسغذ عانى دُا اتشاْٛى102

سومر/ موصل عراقيةاألول103متوسط64.128انثىطب وجراحة عامةجٕاٌ لٛظ ادًذ انذتاغ103

17702781410d.89-4ever-a90@yahoo.com/القادسية / موصلعراقيةاألول104متوسط63.908انثىطب وجراحة عامةأسجٕاٌ فؤاد إتشاْٛى يصطف104ٗ

7702096886thesunshine2005@yahoo.comحي االندلس/ موصل عراقيةاألول105متوسط63.609انثىطب وجراحة عامةٔعٍ سعذ يذًٕد يذًذ105

(وسن رعد محمود محمد) (105)وتنتهً ت            (ضٌاء خضر علً خلف) (91)تبدأ ت 

(10)من  (7)        ختم الكلٌة                                             رقم القائمة 

 دورة التعايش والمحبة                                                   جامعة الموصل

(الدورٌن االول والثانً) 2013 / 2012للعام الدراسً 

  هـ1435/ ربٌع األول   / 20        الموافق   2014  /  1  /  21    فً   400:       بموجب االمر االداري المرقم 

خريجو كلية الطب

     توقٌع العمٌد

mailto:drdhiaa77@yahoo.com
mailto:alaafaelheel@yahoo.com
mailto:ther_ammar_2006@yahoo.com
mailto:totosaka27@yahoo.com
mailto:nawarmekded@yahoo.com
mailto:laythalnakar@yahoo.com
mailto:dr.alubaidi@ymail.com
mailto:brightmoonlightsh@yahoo.com
mailto:may.faiz@yahoo.com
mailto:salemhanna91@yahoo.com
mailto:d.89-4ever-a90@yahoo.com
mailto:thesunshine2005@yahoo.com


البريد االلكترونيرقم الموبايلالعنوان السكنيالجنسيةالدورالترتيبالتقديرالمعدلالجنسالفرع/القسم(واللقب ان وجد)االسماء الرباعي ت

حي الحدباء/ موصل عراقيةاألول106متوسط63.462انثىطب وجراحة عامةساّٚ يظفش يذًٕد دغ106ٍٛ

7714892626faraway1989@yahoo.comحي الجامعة/ بغداد عراقيةاألول107متوسط63.172انثىطب وجراحة عامةيشٚى عالو يؤٚذ يذًذ َجٛة107

7706146840yasser-magna@yahoo.comتل الحضر/ نينوى عراقيةاألول108متوسط62.873ذكرطب وجراحة عامةٚاعش عثذ ْالل انجثٕس108٘

الشيخ فتحي/ موصلعراقيةاألول109متوسط62.827انثىطب وجراحة عامةٔفاء يشعٙ دغٍ يذًذ109

7701121164ola_jamal88@yahoo.comالمنصور/ بغداد عراقيةاألول110متوسط62.731انثىطب وجراحة عامةُعال جًال ٚاعٍٛ يذًذ انٕٛعف110

7701773934mmt_hamodat@yahoo.comالجوسق/ موصلعراقيةاألول111متوسط62.253انثىطب وجراحة عامةيشٚى يؤٚذ تٕفٛك عثذ انجثاس111

7701728602zinashamilangel@yahoo.comحي الدندان/ موصل عراقيةاألول112متوسط62.149انثىطب وجراحة عامةصُٚح شايم عثذ انشصاق االطشلج112ٙ

7705286553saraa_abdaljahl_bey@yahoo.comحي الحدباء/ موصل عراقيةالثاني113متوسط61.892انثىطب وجراحة عامةعشاء ادًذ لذطاٌ ادًذ113

حي القادسية/ موصل عراقيةاألول114متوسط61.620انثىطب وجراحة عامةيشِٔ غغاٌ يذًذ عثذ انًجٛذ114

7707443499linda.lanoda@yahoo.comالرشيدية/ موصل عراقيةاألول115متوسط61.436انثىطب وجراحة عامةنُٛذا عثذ هللا غاَى عه115ٙ

7703032074nadaraad58@yahoo.comحي الصديق/ موصل عراقيةاألول116متوسط61.236انثىطب وجراحة عامةَذٖ سعذ َٕس٘ لاعى116

7701739490kh-alasaly2@yahoo.comحي الشرطة/ موصل عراقيةاألول117متوسط61.111ذكرطب وجراحة عامةخانذ عًٛش َٕٚظ ط117ّ

7701853411حي النصر/ موصل عراقيةاألول118متوسط61.072انثىطب وجراحة عامةَٕس شايم يذًذ صانخ دغ118ٍ

7701663346sara89almalah@Gmail.comحي الكفاءات/موصلعراقيةاألول119متوسط60.885انثىطب وجراحة عامةعاسِ عًٛش َٕٚظ يذًٕد119

حي الزهور/موصل عراقيةاألول120متوسط60.677انثىطب وجراحة عامةفاطًّ فاسط يذًذ يذًٕد انهٛهح120

 دورة التعايش والمحبة                                                   جامعة الموصل

(الدورٌن االول والثانً) 2013 / 2012للعام الدراسً 

  هـ1435/ ربٌع األول   / 20        الموافق   2014  /  1  /  21    فً   400:       بموجب االمر االداري المرقم 

(10)من  (8)        ختم الكلٌة                                            رقم القائمة 

خريجو كلية الطب

(فاطمه فارس محمد محمود اللٌلة) (120)وتنتهً ت            (راٌه مظفر محمود حسٌن) (106)تبدأ ت 
     توقٌع العمٌد

mailto:faraway1989@yahoo.com
mailto:yasser-magna@yahoo.com
mailto:ola_jamal88@yahoo.com
mailto:mmt_hamodat@yahoo.com
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البريد االلكترونيرقم الموبايلالعنوان السكنيالجنسيةالدورالترتيبالتقديرالمعدلالجنسالفرع/القسم(واللقب ان وجد)االسماء الرباعي ت

كركوكعراقيةاألول121متوسط60.536ذكرطب وجراحة عامةعٛف صالح َٕس٘ أدًذ121

7707474944حي الحدباء/ موصل عراقيةاألول122متوسط60.512انثىطب وجراحة عامةسدًّ لذطاٌ طاسق ٕٚعف كًال122

7702332359alhadithi2000@yaoo.comحي المنصور/ كركوك عراقيةاألول123مقبول59.642ذكرطب وجراحة عامةإعًاعٛم ساجٙ عاٚذ دًذ123

7704395395moh.k-86@yahoo.comحي الوحدة/ موصل عراقيةاألول124مقبول59.212انثىطب وجراحة عامةتٛغٛش عثذ هللا عثذ أدًذ124

7715576106duaa_alkawaz@yahoo.comالحرم الجامعيعراقيةاألول125مقبول58.660انثىطب وجراحة عامةدعاء ععذ يذًٕد خهٛم125

7711885047noura_alamer@yahoo.comحي الضباط/ موصل عراقيةاألول126مقبول58.323انثىطب وجراحة عامةَٕسا ٔنٛذ عثذ انْٕاب يذًذ126

حي الضباط/ موصل عراقيةاألول127مقبول58.284ذكرطب وجراحة عامةيصطفٗ ياصٌ يذًذ إتشاْٛى127

7708317695majdialihassan1987@yahoo.comتلكيف/ نينوى عراقيةاألول128مقبول57.257ذكرطب وجراحة عامةيجذ٘ عهٙ دغٍ انًذًٕد128

7710491463حي الحدباء/ موصلعراقيةاألول129مقبول57.010انثىطب وجراحة عامةصُٚح صْٛش يذًذ جًٛم129

7708554433abdullah_medical19@yahoo.comحي الضباط/ سامراء عراقيةاألول130مقبول56.765ذكرطب وجراحة عامةعثذ هللا طّ يذًذ داؤد130

7702834873thewhiteflower89@yahoo.comحي الخضراء/ موصل عراقيةاألول131مقبول56.382انثىطب وجراحة عامةيشٔج كاظى خهف كشٚى131

كركوكعراقيةاألول132مقبول56.154انثىطب وجراحة عامةيشٔج عانى عهٙ دغ132ٍٛ

7703976979aleaa_ahmed2000@yahoo.comحي الحدباء/ موصل عراقيةالثاني133مقبول56.128انثىطب وجراحة عامةعهٛاء ادًذ صانخ جثش133

7703316951 تموز17حي / موصلعراقيةالثاني134مقبول55.895ذكرطب وجراحة عامةَٕٚظ عثذ هللا دغٍٛ دتٛظ دن134ٕ

7701621442حي القادسية/ موصل عراقيةالثاني135مقبول55.719ذكرطب وجراحة عامةدغٍ اٚاد داصو عثذ انمادس د135ٌُٕ

خريجو كلية الطب

  هـ1435/ ربٌع األول   / 20        الموافق   2014  /  1  /  21    فً   400:       بموجب االمر االداري المرقم 

 دورة التعايش والمحبة                                                   جامعة الموصل

(الدورٌن االول والثانً) 2013 / 2012للعام الدراسً 

(حسن اٌاد حازم عبد القادر حنون) (135)وتنتهً ت            (سٌف صالح نوري أحمد) (121)تبدأ ت 

(10)من  (9)         ختم الكلٌة                                            رقم القائمة 

     توقٌع العمٌد
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البريد االلكترونيرقم الموبايلالعنوان السكنيالجنسيةالدورالترتيبالتقديرالمعدلالجنسالفرع/القسم(واللقب ان وجد)االسماء الرباعي ت

7707477034حي الصديق/ موصل عراقيةالثاني136مقبول55.124انثىطب وجراحة عامةجًاَح يظفش يذًٕد يصطف136ٗ

7701637772zaid_add2008@yahoo.comالجوسق/موصل عراقيةالثاني137مقبول55.122ذكرطب وجراحة عامةصٚذ عثذ انخانك ضٛاء إعًاعٛم137

حي الوحدة/ موصلعراقيةاألول138مقبول54.575ذكرطب وجراحة عامةععذ عايٙ عثذ انعضٚض دايذ138

7701832226 تموز17حي /موصل عراقيةالثاني139مقبول53.978ذكرطب وجراحة عامةيذًذ يشٔاٌ عثذ انشصاق خهٛم139
mohammed_marwan73@yahoo.co

m

عراقيةالثاني140مقبول53.897ذكرطب وجراحة عامةعشكٌٕ صًٕئٛم أشعُا ٕٚخُا140
حي الكفاءات / موصل 

الثانية
7702084092sargon_akadi@yahoo.com 

المثنى/ موصل عراقيةاألول141مقبول53.844ذكرطب وجراحة عامةٔائم تغهة َٕس٘ يصطف141ٗ

7701618396حي الربيع/موصلعراقيةالثاني142مقبول52.774انثىطب وجراحة عامةاتتٓال طّ اتشاْٛى اي142ٍٛ

(ابتهال طه ابراهٌم امٌن) (142)وتنتهً ت            (جمانة مظفر محمود مصطفى ) (136)تبدأ ت 

(10)من  (10)         ختم الكلٌة                                            رقم القائمة 

     توقٌع العمٌد

(الدورٌن االول والثانً) 2013 / 2012للعام الدراسً 

  هـ1435/ ربٌع األول   / 20        الموافق   2014  /  1  /  21    فً   400:       بموجب االمر االداري المرقم 

 دورة التعايش والمحبة                                                   جامعة الموصل

خريجو كلية الطب

mailto:sargon_akadi@yahoo.com

