
 

 

 

 

 
 
 

ن واالحتي ي الدراســـــاسماء الطلبة المقبولي 
ن
ي كلية التمريض/ جامعة الموصل )قـــــنــــــــاة الـــــصــــــحــــــــة(  ة المسائيةــــــاط ف

ن
ف

 0202/0202ة ـــــــدراسيـــــللسنة ال
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يف   .4 ي رسر
ى يارس عبد الغنى  مقبول ضمن الخطة 86.62 حنير

 مقبول ضمن الخطة 86.5 عدنان خير هللا جعفر   .5

 مقبول ضمن الخطة 84.87 اسمهان يونس اسماعيل حمد   .6

 قبول ضمن الخطةم 84.87 رنا احمد دمحم عزو   .7

ي قادر  .8
 مقبول ضمن الخطة 84.62 مصعب سالم عبد الغنى

 مقبول ضمن الخطة 84.42 اخالص يوحانا عبوش جبو   .9

 مقبول ضمن الخطة 83.25 شيماء حميد حمودي   .11

 مقبول ضمن الخطة 82.75 يرسى برجس سلطان  دمحم   .11

 مقبول ضمن الخطة 82.5 علي سالم سليمان حسن   .12

 مقبول ضمن الخطة 81.5 بد هللا سلطان هبة قاسم ع  .13

 مقبول ضمن الخطة 81 ضفاف دمحم احمد حمادة   .14

 مقبول ضمن الخطة 80.87 خولة سالم كعود عكلة   .15

 مقبول ضمن الخطة 80.75 كوثر بشير سلطان شهاب   .16

 مقبول ضمن الخطة 80.62 ايمان عمر علي ابراهيم   .17

ى علي احمد   .18  خطةمقبول ضمن ال 80.62 ميس حسير

 مقبول ضمن الخطة 80.37 امل ابراهيم خليل يونس   .19

 مقبول ضمن الخطة 80.25 اسماعيل دمحم شعبان عزيز  .21

ى علي احمد   .21  مقبول ضمن الخطة 80.12 عادل حسير

 مقبول ضمن الخطة 80 كاملة احمد سلطان طه   .22
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 قبول ضمن الخطةم 79.88 نورا رجب دمحم خلف   .24

ى علي   .25  مقبول ضمن الخطة 79.87 رحمة سالم حسير

 مقبول ضمن الخطة 79.75 شويف حمد سلمان عبد هللا   .26

ى مراد   .27  مقبول ضمن الخطة 79.14 عبد القادر حسير

 مقبول ضمن الخطة 79.25 عبد هللا سلطان بالل عبد هللا   .28
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وزارة التعليم العــالي والبحث       

 العلمي 
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 احتياط 77.75 ضىح خضير عبيد داؤد   .34
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 ةـــــة المدققــــلجنـال

 
 
 

 يالسيد: ضياء احمد عبود               ن ابراهيم خليل اــم.د. ري                      م.د دمحم طه الجرجري      

                          
ً
 /مدقق                         مدير التسجيل/ مدقق               رئيسا

ً
 عضوا

 
 
 
 
 

 عمر علي خضي   السيد:                                                                           السيد: دمحم وعدهللا دمحم

 /مدقق                     
ً
 /مدقق                                                                                   عضوا

ً
 عضوا

 
 

 
 

 
 الــــــعميـــــد

 د. ســـــــــلـــــــوى حــــــــــــــازم غيــــــــــــــالنأ.  
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