
 

 

 

 

 
 
 

ي كلية التمريض/ جامعة الموصل للسنة الدراسية  (المسائية الدراسة) واالحتياط اسماء الطلبة المقبولي   
 
ف

 اعدادية التمريض(  -)قناة الصحة 2022/ 2021
 

 الموقف  المعدل  االسم  ت 

 مقبول ضمن الخطة  92 هبة صفوك ظاهر محمد    .1

 ة مقبول ضمن الخط  89.13 صابرين يونس محمد احمد   .2

 مقبول ضمن الخطة  84 ايناس راكان حسون احمد    .3

 مقبول ضمن الخطة  83.5 زينة غانم كاظم سليمان    .4

ن عبدهللا   .5  مقبول ضمن الخطة  83.12 صفاء فيصل حسي 

 مقبول ضمن الخطة  82.75 يرسى برجس سلطان محمد   .6

 مقبول ضمن الخطة  82 خولة يونس عطية محمد    .7

 مقبول ضمن الخطة  81.62 عذراء عبدالكريم مجيد داؤد  .8

 مقبول ضمن الخطة  81.25 نورة علي هادي علي   .9

 مقبول ضمن الخطة  80.87 مروة انور مختار يوسف    .10

 مقبول ضمن الخطة  80.5 كوثر احمد محمد كعود    .11

 مقبول ضمن الخطة  80.37 امل ابراهيم خليل يونس    .12

 مقبول ضمن الخطة  79.25 زين العابدين عبد عباس يونس   .13

ن احمد عبدالرحمن   .14  مقبول ضمن الخطة  79 ميعاد ياسي 

 مقبول ضمن الخطة  79 ليل انور مختار يوسف    .15

 مقبول ضمن الخطة  79 رسور عبدالكريم هالل عبد    .16

 مقبول ضمن الخطة  78.87 ازل باسم غائب حمدون    .17

 مقبول ضمن الخطة  78.62 مروة حبش محمود احمد   .18

 بول ضمن الخطة مق  78.5 رحمة احمد محمد جاسم    .19

 مقبول ضمن الخطة  77.87 معن صالح هادي اسماعيل   .20

 احتياط  77.75 ون شكر  يارس نوفل سعد  .21

ن فارس    .22  احتياط  77.75 دعاء خلف حسي 

 جمهوريـــة العراق                         

 وزارة التعليم العــالي والبحث العلمي      

  

 

 جـــامعــــــة المــــوصــــــل 

 كليــــة التمريــــض 

 التسجيـل المسائــي  

 



 

 احتياط  77.25 نىه غانم حسن عطيه    .23

 احتياط  77.14 ناردين ثامر ججو الياس   .24

 احتياط  77.13 كناري تركي احمد عبدهللا   .25

 احتياط  77 هالة صبحي احمد جواد   .26

م محمد    .27  احتياط  76.5 يارس علي بي 

 احتياط  76 ذكاء سلطان احمد خليف   .28

ن   .29  احتياط  76 عبدالستار محمد علي حسي 

ن    .30  احتياط  75.63 رفل عماد يونس حسي 

 
 

 ة ـــــة المدققــــلجنـال
 
 

           

    م.د محــــمد طــــــــه الجــــــــرجــــــــــــري                                                                           ل ـــــــــم خليــــــــــان ابراهيــــــــــــم.د. ري       

                           ــــــــــــرئيس/ ر التسجيل ــــــــمدي        
ً
 /مدقــــــــــــعض                                                 ا

ً
                       ق  ــــــــوا

           

                    

                                                                         د ـــــــــمحم دهللاــــــــــد وعــــــد: محمـــــــــالسيســــــــــارة حـــــــــــازم قـــــــــــــــاسم                                                   : ةدــــــــالسي                    

 /مدققــــــــعض                 
ً
 /مدقـــــــــــــــعضــــــــــة                                                                           وا

ً
                       ق ــــــــــــوا

 
 الــــــعميـــــد

 أ. د. ســـــــــلـــــــوى حــــــــــــــازم غيــــــــــــــالن 

                                                                28 /12 /2021 

 


