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90.636انثىرغد احمد ابراهيم صلو الطائي1

90.075انثىاية محمد مهدي صالح ابراهيم الرشيدلي2

89.654ذكرمعاذ مجاهد فهمي ابراهيم العزو3

86.659انثىفاطمة مثنى اعميري محمد الجبوري4

83.102ذكرمصطفى مازن محمود فوزي عبدالقادر الصراف5

82.447انثىنسرين معتصم مطشر ناصر الصبحة6

82.335ذكرامجد اوس امجد يحيى الحمداني7

81.407انثىرهام الياس قرياقوس سليمان آل شلتان8

80.602انثىسمية عبد اللطيف جابر عبد اللطيف الشكرجي9

80.575ذكرمصطفى ناظم مصطفى عبد هللا10

79.870ذكرعمر نذير سعيد محمد القصاب11

78.790انثىزهراء احمد هاشم عبد الفتاح زكريا12

 هــ1440/شوال/28 الموافق 2019/7/1 في 1824/ ش ط خ : بموجب االمر الجامعي المرقم 

دورة البناء والتنمية                                                                   جامعة الموصل

الدراسة الصباحية

قسم طب وجراحة عامة/ خريجو كلية الطب 

(الدور االول  ) 2019/2018للعام الدراسي 



78.711انثىماري طالل بكو اسحق كجو13

78.052انثىرنا ابراهيم احمد محمد14

77.791ذكر الكس نيسان اسحق يعقوب القس اسحق15

77.343انثىدعاء راشد صديق الياس التك16

76.969انثىدعاء ايمن سعيد محمد ال جرجيس17

76.863انثىاية سعد يحيى يوسف الشميسي18

76.745انثىاية حافظ عبد يحيى الحاج رحو19

76.445ذكرعلي احمد غانم قاسم الخياط20

76.376ذكراسماعيل حسن اسماعيل احمد الصميدعي21

76.363ذكراوس فاروق هاشم هادي النعيمي22

76.181انثىسارة حازم تقي موسى العباسي23

75.481ذكرزكريا عبد الرضا سعد هللا شهاب القزاز24

75.097انثىزهراء عمر عبد الغني توفيق النجفي25

74.957انثىشهد اسماعيل عبد حمادي الجنابي26

74.874انثىسارة نهاد يوسف الياس السبتي27

74.832انثىنعم زهير علي محمد الزبيدي28

74.536ذكرصالح خطاب خلف احمد الخالد29

74.349ذكرعثمان عصام محمد عبدالحميد30



74.328انثىآية محمد خضر جرجيس ججو31

74.299انثىفلة اسامة عبد العزيز يحيى العاصي32

73.637انثىنبراس باسل محسن ياسين العاني33

73.605ذكرصالح منهل صالح مصطفى الضاحي34

73.514انثىنور طالل حميد حسين الهماوندي35

73.077ذكرميالد اياد جهاد يعقوب قطو36

73.025ذكرمحمود علي طارق راضي الرفاعي37

72.516انثىحنان محمد احمد عمر الطائي38

72.434ذكرمحمد عامر غائب حمدون الحمداني39

72.403ذكرياسر قاسم احمد سليمان الحجي40

72.292انثىايناس اياد ابراهيم عبد هللا العالف41

72.283انثىامنة يونس سمين صالح الجبوري42

71.917ذكرعمر ميسر حميد سعيد الحسن43

71.734انثىتمارة نشوان زيدان قدوري44

71.694انثىزهراء جاسم محمد علوان االعرجي45

71.538انثىزينب احمد هاشم عبد الفتاح زكريا46

71.446انثىظفر هدير غازي محمد أديب47

71.426انثىاسماء محمود عمر محمد سعيد عبدهللا افندي48



71.253ذكريحيى وليد حازم يحيى الطائي49

71.101ذكريوشيا عماد سالم50

70.921انثىنور هيثم محمود سعيد العسلي51

70.894انثىرند ليث عزيز توما موميكا52

70.636ذكرانس عبدالحكيم رؤوف سليمان المالح53

70.577انثىرند فواز حسين خديدة الحراقي54

70.525انثىمارية صالح جلعو اذياب االعمير55

70.111ذكرزكريا سعد محمد عبد الباقي الضاحي56

69.921ذكرمحمد ابراهيم شعبان مديد الجبوري57

69.607ذكرابو بكر عبدالكريم محمد حسن58

69.334انثىبسمة ياسر يوسف قاسم النجدي59

69.205انثىزينب جابر محمود جابر مفتي الشافعية60

68.833ذكرمهند محمد احمد صالح االصيفر61

68.360انثىوسن كامل حسين احمد الجميلي62

68.140انثىسرى مزهر بداع مظلوم االمحمد63

68.052انثىمريم نبيل خليل عمر الطالب64

67.399انثىسالي عادل كوريا اوراها عكاش65

67.355انثىاسراء رفاعي صالح داؤد المسلط66



66.980ذكرتميم ميسر داود سلو النعيمي67

66.920ذكرابراهيم عطا هللا حسن هالل الجبوري68

66.616انثىآية عماد الدين ابراهيم عبد السالم البدراني69

66.539انثىوسن زينو ذنون يونس الصوفي70

66.398انثىعلياء عبد االله عبد الجبار عبد هللا حبيب71

66.216انثىدانية عادل توفيق محمد72

66.097انثىغفران محمد عبدهللا احمد سامي الدبوني الموسوي73

65.794انثىنور محمد اقبال هاشم احمد الطيار74

65.758انثىاروى عيدو جمعة حسن الحطاري75

65.743ذكرزيد علي اسماعيل عبد هللا الجبوري76

65.713انثىرند زيد عز الدين محمد نوري آل مال يوسف77

65.678ذكرصبحي محمد احمد صالح الراشدي78

65.376انثىايمان مؤيد صالح ابراهيم الرشيدي79

65.357ذكرمحمد عائد اديب محمد الصراف80

65.097ذكراحمد بشار فــوزي قاسم الهاشمي81

64.934انثىوسن محسن علي حسين الطائي82

64.891انثىشذى فائز احمد عبد الرحمن القزاز83

64.696ذكربالل مؤيد جاسم محمد نجار84



64.688انثىابتسام ناصر محمود سليمان الجواري85

64.549ذكرعبد هللا مهند محي الدين يونس المولى86

64.484انثىورقاء حسام جرجيس قنبر العزير87

64.477ذكريونس احمد نجيب محمد الحسن88

64.302ذكرسيف صالح الدين حسان عثمان الراوي89

64.265ذكرمحمد سالم حامد احمد العيدان90

64.170ذكرحمزة حسين محمد علي ابراهيم آل محمد91

64.093ذكرهيثم منير يحيى قاسم سياله92

63.941انثىفاطمة ناظم ابراهيم حسن الصفار93

63.914انثىصبا بشار صالح شاكر عقراوي94

63.770ذكرعمر الياس محمد الياس الزبيدي95

63.535انثىمريم وعدهللا نائف عبد الكريم96

63.450انثىاريج عبد الرزاق احمد محمد الصالح97

63.335ذكر كرم مروان سالم98

63.267انثىاسيل وعد هللا عبد الغني مصطفى االلوسي99

63.243ذكربالل احمد محمد عيدان الجميلي100

63.162ذكرزيد محسن احمد عمر الدباغ101

63.037ذكرعثمان بشار نويديس عبد حسين الفهداوي102



62.576ذكربكر خالد محمد حسن العلي103

62.405ذكرمصطفى جعفر تقي موسى العباسي104

62.259انثىمريم بدران عدنان سعيد الشكرجي105

62.082ذكرعبد القادر عبد هللا احمد عبدهللا النعيمي106

61.564ذكراحمد ناظم حميد اسماعيل الصائغ107

61.561انثىصباح عبدالوهاب محمود ناصرالرملي108

61.546ذكراحمد اياد خلف احمد الجبوري109

61.462انثىخديجة علي ياسين مصطفى برزنجي110

61.460ذكرمصطفى محمود صبار ابراهيم الجنابي111

61.411انثىلبنى مازن اسماعيل يوسف قصير112

61.398انثىزينب وليد خيرهللا احمد الراوي113

61.276ذكرهاني عبدالجواد محمد علي حسن الهاشمي114

60.590انثىامنـة محمد تيسير اسماعيل قاسم العمر115

60.471انثىمفاز نذير محمد بشير يونس116

60.324ذكرسبهان داود سالم محمد سعيد117

60.283ذكرمهند طاهر مظفر نايف الحاتم118

59.861ذكرمحمود جياد محمود عبيد119

59.100انثىنور سؤدد محمد زيدان المشهداني120



58.876ذكرامين ثائر احمد سعدون السمان121

58.856انثىزبيدة حمزة حمادي ايوب آل قاسم122

58.841انثىمنار عبد الرزاق ياسين علي البدري123

58.491انثىحنين عطية محمود فتحي ال عباس124

58.418ذكرمهند خالد جاسم محمد اليوسف125

58.386ذكرمحمد ابراهيم خضير ياس الجوراني126

58.065ذكرعمر احمد جاسم دلهم المفرجي127

57.532انثىنورا ليث اكرم محمد الصقال128

56.491انثىسجى محمد جاسم جمعة الحمداني129

56.170انثىعلياء مصطفى محمد علي آل سيد علي130

56.081ذكرعماد قاسم يوسف خلف الشهواني131

55.776ذكرمجد اركان جهاد يعقوب قطو132

55.489انثىهبة نايف علي داؤد الجبوري133

54.747ذكربكر صديق بكر مرعي العبيدي134

54.427انثىنور عصام جعفر حمدي الحمداني135

54.278انثىنور علي احمد شكري عثمان الجادر136

53.770انثىليلى عزيز غائب عباس ال جدو137
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62.159ذكراحمد رياض هاشم محمد الدليمي1

57.664ذكر بسام سعد ياسين طه الهامشي2

56.135ذكراحمد نائف طالب عبد هللا الزلفو3

55.675انثىخندة راضي حسين احمد4

55.461ذكرعبدالرحمن صفاء صالح محمد5

55.297انثى سارة مالذ حازم محمد البكري6

54.746انثىزينب طه يسن اسماعيل العبيدي7

54.494انثىلينا عصام احمد مولود حمدي8

53.720ذكر عبدهللا ثابت داؤد محمد محضر باشي9
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54.990ذكرمؤمن موفق بشير حميد الصائغ1
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