
 

 

 

 

 
 
 

ن  ي كلية التمريض/ جامعة الموصل للسنة الدراسية  (المسائية الدراسة)اسماء الطلبة المقبولي 
ن
 2022/ 2021ف

 

 الموقف  المعدل  االسم  ت 

 مقبول ضمن الخطة  95.33 محمد طاهر عبدالقادر عبو   .1

 مقبول ضمن الخطة  94 احمد حسن احمد محمد    .2

ن   .3  ضمن الخطة   مقبول  93.83 فراس فاروق محمود حسي 

 مقبول ضمن الخطة  92.5 محمد حسن اعبيد ابراهيم    .4

 مقبول ضمن الخطة  92.33 مصطفن فتحي خليل ابراهيم   .5

 مقبول ضمن الخطة  92.29 صعب حمد نعمة ابراهيم   .6

ن    .7  مقبول ضمن الخطة  92.17 محمود احمد علي حسي 

 مقبول ضمن الخطة  92.17 نجاح بركات خرتو خلف    .8

 مقبول ضمن الخطة  91.83 يوسف هاشم يونس طه   .9

ن    .10 ن ناظم امي   مقبول ضمن الخطة  91.66 محمود حسي 

 مقبول ضمن الخطة  91.5 محمد رعد محمود حميد   .11

 مقبول ضمن الخطة  91.5 شكر محمود مصطفن سليمان  .12

ن فيصل صالح   .13  91.33 أحمد حسي 
 مقبول ضمن الخطة 

 91.16 كوفان ابراهيم خديدة محاو  .14
 ة مقبول ضمن الخط 

 مقبول ضمن الخطة  91 خالد علي صالح حميد  .15

 مقبول ضمن الخطة  91 عمر محمد احمد محمود    .16

ن    .17  مقبول ضمن الخطة  91 رؤى منذر شكري حسي 

 مقبول ضمن الخطة  90.83 براء اسماعيل عيان ضيف   .18

 مقبول ضمن الخطة  90.83 نشوه عماد عون خضن   .19

 ضمن الخطة مقبول   90.83 عبدالغفار صباح محمود صالح    .20

 مقبول ضمن الخطة  90.67 ندى عدنان جبر حمزة    .21

ن مطر  ايهم علي   .22  مقبول ضمن الخطة  90.66  حسي 
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ن    .23  مقبول ضمن الخطة  90.5 مهدي قاسم ناظم امي 

 مقبول ضمن الخطة  90.33 احمد عباس خلف وسمي    .24

 مقبول ضمن الخطة  90.33 حسن عبد الرحيم محمد نوري   .25

 90.29 سىه زهب  جهاد عبدالقادر   .26
 مقبول ضمن الخطة 

 مقبول ضمن الخطة  90.17 فاضل سعيد بالل موىس   .27

 مقبول ضمن الخطة  89.83 فيان ابراهيم ماميق سلطان   .28

 علي جمال جمعه   .29
ن  مقبول ضمن الخطة  89.67 حسني 

عبدالرحمن عبداللطيف صالح    .30
 محيميد 

 مقبول ضمن الخطة  89.5

وان نايف سعدي علي   .31  ضمن الخطة مقبول   89.5 سب 

ن مرفوع رض  .32  مقبول ضمن الخطة  89.5 ا هريس حسي 

 مقبول ضمن الخطة  89.5 فاروق محمد خليل خلف   .33

 مقبول ضمن الخطة  89.5 مريم صفوان فارس محمد    .34

 مقبول ضمن الخطة  89.5 عماد خديدا خدر ماجد   .35

ن طه    .36  مقبول ضمن الخطة  89.17 نور مروان ياسي 

 مقبول ضمن الخطة  89 محمد حسن محمد عبدالرحمن   .37

 مقبول ضمن الخطة  89 فرحان برجس عيدو قاسم    .38

ي يعقوب   .39
 مقبول ضمن الخطة  88.83 براء خالد مت 

 مقبول ضمن الخطة  88.83 عبدالجبار احمد بالل خضن   .40

 مقبول ضمن الخطة  88.83 احمد جاسم محمد علي فارس  .41

 علي    .42
ن  88.67 يارس محمد حسي 

 مقبول ضمن الخطة 

 مقبول ضمن الخطة  88.67 حسام فارس خليل يونس   .43

 مقبول ضمن الخطة  88.67 حمود علي عبيد جزاع    .44

 مقبول ضمن الخطة  88.67 كرم فتحي علي غزال   .45

 مقبول ضمن الخطة  88.67 يارس عيدو جردو قاسم    .46

 مقبول ضمن الخطة  88.5 سليمان خلف مجو تمر   .47

 خطة مقبول ضمن ال  88.5 فارس حامد محمد خليف   .48

 مقبول ضمن الخطة  88.33 عبدالملك عدنان فتحي محمد   .49

 مقبول ضمن الخطة  88.33 حارث عمار حازم حميد  .50



 

 مقبول ضمن الخطة  88.33 مينا ججو مارزينا ججو    .51

 مقبول ضمن الخطة  88.33 علي خالد عبدالكريم احمد   .52

 مقبول ضمن الخطة  88.33 ايمن عواد خلف علي    .53

 مقبول ضمن الخطة  88.33 رسل عماد فاضل جاسم   .54

 مقبول ضمن الخطة  88.33 ابراهيم خالد محمود مولود   .55

 مقبول ضمن الخطة  88.28 ريم محمود صالح محمود    .56

 مقبول ضمن الخطة  88.17 محمد حسن عبدهللا سلطان   .57

 مقبول ضمن الخطة  88.17 صالح علي حسن مخلف    .58

ن   .59  طة مقبول ضمن الخ  88.17 اية قتيبة ابراهيم حسي 

ي ابراهيم اسماعيل    .60
 مقبول ضمن الخطة  88.17 خلود عوفن

ن   .61  مقبول ضمن الخطة  88.17 مهند كمال ابراهيم حسي 

 مقبول ضمن الخطة  88 رياض دخيل احمد خدر    .62

 مقبول ضمن الخطة  88 ايمن رعد حازم دحام   .63

 مقبول ضمن الخطة  88 ذوالفقار هيثم محمد عبدالرحمن   .64

 ول ضمن الخطة مقب  88 عبدهللا وليد حسن حمود   .65

 مقبول ضمن الخطة  87.85 شيماء سعد احمد عثمان   .66

 مقبول ضمن الخطة  87.83 محمد سالم محمد خالد   .67

 مقبول ضمن الخطة  87.83 احمد محمد سعيد سلطان    .68

 علي احمد    .69
ن  مقبول ضمن الخطة  87.67 معاذ حسي 

 مقبول ضمن الخطة  87.67 مصطفن محمد جرجيس يونس   .70

 مقبول ضمن الخطة  87.67  اسماعيل محمد عباس حسن  .71

 مقبول ضمن الخطة  87.67 يوسف عاصي بدر ذياب   .72

 مقبول ضمن الخطة  87.67 فهد احمد رياض عبد    .73

 مقبول ضمن الخطة  87.5 ذياب ظاهر برجس امشيوح   .74

 مقبول ضمن الخطة  87.5 بدور كرومي ايشوع كرومي    .75

 مقبول ضمن الخطة  87.5 عالء احمد حنش محمد    .76

ي يونس علي    .77
 مقبول ضمن الخطة  87.5 يارس عبدالغتن

 مقبول ضمن الخطة  87.5 محمد نجم عبدهللا اسماعيل    .78



 

 مقبول ضمن الخطة  87.43 ضح محمد محمود حمود   .79

 87.33 سندس عماد خلف صالح   .80
 مقبول ضمن الخطة 

 مقبول ضمن الخطة  87.33 علي جمعه علي عباس    .81

 مقبول ضمن الخطة  87.33 حلوة جاسم زيدان خليف   .82

ن    .83  مقبول ضمن الخطة  87.33 عبدالرحمن عبداالله محمود ياسي 

 مقبول ضمن الخطة  87.33 احمد صدام نايف بلو   .84

 مقبول ضمن الخطة  87.17 احمد محمد صالح رجب    .85

 مقبول ضمن الخطة  87.17 خطاب جاسم محمود حميد   .86

 مقبول ضمن الخطة  87.17 وسام حسن محمد عايد    .87

ي محمد عبد   .88
 مقبول ضمن الخطة  87.17 صدى شوف 

 مقبول ضمن الخطة  87.17 محمد محمود ابراهيم محمد   .89

 مقبول ضمن الخطة  87.17 عبدالباري مسعود جعباز مجيد    .90

 مقبول ضمن الخطة  87.16 غفران غانم خالد كواس   .91

ن رضيمان   .92  87 محمد علي حسي 
 مقبول ضمن الخطة 

 مقبول ضمن الخطة  87 محمد فاضل علي خلف    .93

 مقبول ضمن الخطة  87 احميد هليل خليف نهار   .94

 مقبول ضمن الخطة  87 علي طه حيدر حسن    .95

 مقبول ضمن الخطة  87 طلعت نايف علي ناسو   .96

 مقبول ضمن الخطة  87 صالح رمضان عباس احمد    .97

 مقبول ضمن الخطة  87 احمد حمود مشعان بشر   .98

ن    .99  مقبول ضمن الخطة  87 احمد حازم سالم حسي 

ن   .100  مقبول ضمن الخطة  87 وداد خليل اسماعيل ارتي 

 مقبول ضمن الخطة  87 احمد عصام صابر احمد    .101

ن نارص حمود   .102  حسي 
 مقبول ضمن الخطة  86.83 مصطفن

 مقبول ضمن الخطة  86.83 سعيد خلف قاسم بشار   .103

 مقبول ضمن الخطة  86.83 منار شعيب يونس قاسم   .104

 مقبول ضمن الخطة  86.71 عدي عبدالسالم يونس رسهيد   .105

ن صالح يحت  احمد   .106  مقبول ضمن الخطة  86.67 محمد امي 



 

 مقبول ضمن الخطة  86.67 غفران عواد احمد ابراهيم    .107

 مقبول ضمن الخطة  86.67 شيماء عمار خليل محمود   .108

 86.67 اياد اكرم سالم ابراهيم   .109
 مقبول ضمن الخطة 

 مقبول ضمن الخطة  86.66 ايهم طالل عائد كاوي   .110

 مقبول ضمن الخطة  86.5 احمد عبدالنارص مال هللا جاسم    .111

 مقبول ضمن الخطة  86.5 محمد خضب  مخلف عواد    .112

 مقبول ضمن الخطة  86.5 علي حسن محمد خلف    .113

 مقبول ضمن الخطة  86.5 محمد سيناد عون خضن    .114

 مقبول ضمن الخطة  86.33 ابراهيم صالح حسن عبدهللا   .115

 مقبول ضمن الخطة  86.33 بنيان عبدهللا خلف محيمد   .116

 مقبول ضمن الخطة  86.33 اسامة ايمن سعيد محمدطيب   .117

 مقبول ضمن الخطة  86.33 محمد طارق عطاءهللا محمد   .118

 مقبول ضمن الخطة  86.33 ريام علي سعيد سالم   .119

 مقبول ضمن الخطة  86.29 حسن محمد رشيد سلطان   .120

 ضمن الخطة   مقبول  86.17 ن هالل ميثاق صالح سليما   .121

 مقبول ضمن الخطة  86.17 علي عبدالرحمن محمد سعيد   .122

 مقبول ضمن الخطة  86.17 جهاد ويس محمد طه   .123

 مقبول ضمن الخطة  86.17 جواهر متعب محسن حسن   .124

ي محمد   .125
 مقبول ضمن الخطة  86.17 غازي وعدهللا عبد الغتن

 مقبول ضمن الخطة  86.16 احمد رافع يحت  علي   .126

 مقبول ضمن الخطة  86.16 احمد نبهان سالم حمدي   .127

 مقبول ضمن الخطة  86 عبيدة عالء حازم عبدهللا   .128

 مقبول ضمن الخطة  86 ساجد يونس عبد محمد   .129

ن   .130  86 سيف سعدون محمد حسي 
 مقبول ضمن الخطة 

 85.83 محمد احمد خلف عواد   .131
 مقبول ضمن الخطة 

ي حسن    .132  مقبول ضمن الخطة  85.83 عباس عدنان صبر

ن   .133 ي حميد حسي 
 مقبول ضمن الخطة  85.83 رحمة عبدالغتن

 مقبول ضمن الخطة  85.83 نرجس مقداد عباس يوسف   .134



 

 مقبول ضمن الخطة  85.83 مريم ليث يونس ذنون   .135

 مقبول ضمن الخطة  85.83 اية شيت ابراهيم خلف   .136

ن    .137  مقبول ضمن الخطة  85.67 حسن حميد محمد حسي 

 مقبول ضمن الخطة  85.67 شيماء حيدر صالح علي   .138

 مقبول ضمن الخطة  85.67 محمد سامي عنب  عبود    .139

 مقبول ضمن الخطة  85.66 حسن علي عاشور حمزة    .140

 85.5 سيف ابراهيم خضن ابراهيم   .141
 مقبول ضمن الخطة 

 85.5 مريم نشوان عزالدين فتحي    .142
 مقبول ضمن الخطة 

 مقبول ضمن الخطة  85.5 اسامة احمد طه خضن    .143

 مقبول ضمن الخطة  85.5 محمد رعد محمد احمد   .144

 مقبول ضمن الخطة  85.5 عبدالجليل عدنان جوير علي    .145

 مقبول ضمن الخطة  85.5 غانم وعدهللا محمد صالح   .146

عالء عبدالستار محمد طاهر   .147
 اسماعيل 

 مقبول ضمن الخطة  85.5

ي   .148
 علي عبدالغتن

ن  مقبول ضمن الخطة  85.33 سحر حسي 

 مقبول ضمن الخطة  85.33 امب  هاشم خضوري خضب    .149

 مقبول ضمن الخطة  85.33 عمار حمود محمد رشيد   .150

 مقبول ضمن الخطة  85.17 عبدهللا عبدالمنعم خليل ابراهيم   .151

 مقبول ضمن الخطة  85.16 كريم صدام مسلم موىس   .152

ن حسن عبدهللا   .153  مقبول ضمن الخطة  85 فؤاد حسي 

ي ذياب   .154
 ول ضمن الخطة مقب  85 محمد حسام عبدالغتن

 علي احمد   .155
 مقبول ضمن الخطة  85 يونس خضن

ن   .156 ي حميد حسي 
 مقبول ضمن الخطة  84.83 اية عبدالغتن

 مقبول ضمن الخطة  84.83 لم طارق ذنون يونس   .157

 مقبول ضمن الخطة  84.83 انور دحام ادغفك متعب   .158

 مقبول ضمن الخطة  84.83 نرجس يحت  قاسم محمد   .159

 84.67 رسى عماد احمد محمد    .160
 مقبول ضمن الخطة 

ن محمد عيىس   .161  مقبول ضمن الخطة  84.67 عدي حسي 

 مقبول ضمن الخطة  84.67 محمد ابراهيم غزال عمر    .162



 

ن خلف عليوي  .163  مقبول ضمن الخطة  84.67 جميله مسكي 

 مقبول ضمن الخطة  84.66 عيىس احمد حسن عبدالرزاق   .164

 ة مقبول ضمن الخط  84.5 رعد نجاح حسن علي    .165

 مقبول ضمن الخطة  84.5 خليل طه اسماعيل حسن    .166

 مقبول ضمن الخطة  84.5 هبة علي يونس علي   .167

 مقبول ضمن الخطة  84.5 عمر قاسم عزيز يونس    .168

 مقبول ضمن الخطة  84.5 محمد نوري سلطان احمد    .169

 مقبول ضمن الخطة  84.33 انور مدلول ابيض دبوس    .170

 مقبول ضمن الخطة  84.33 ايمان حازم حميد احمد   .171

ة رحال ع  .172  مقبول ضمن الخطة  84.33 واد محمد امب 

ي كردي اسماعيل   .173
 مقبول ضمن الخطة  84.33 نعيمة عبدالغتن

ن   .174  مقبول ضمن الخطة  84.33 أيات محسن عبدهللا ياسي 

 مقبول ضمن الخطة  84.33 مهند بشار حمد سيدو   .175

 مقبول ضمن الخطة  84.17 احمد جميل عيدان زيدان    .176

 مقبول ضمن الخطة  84.17 حواس جاسم حمود جدوع    .177

 مقبول ضمن الخطة  84.17 مقداد محمد محمود احمد   .178

 مقبول ضمن الخطة  84.17 اسامة عبدالبارئ عباس مطلك   .179

 مقبول ضمن الخطة  84.17 نبأ داؤد سالم عبدهللا   .180

 84 قصي صدام علي محمد    .181
 مقبول ضمن الخطة 

 مقبول ضمن الخطة  84 علي وعدهللا محمود محمد   .182

ي يونس حافظ   .183
 مقبول ضمن الخطة  84 عبب  عبدالغتن

 مقبول ضمن الخطة  84 رحمة محمد احمد الياس   .184

 مقبول ضمن الخطة  84 طارق عبد محمد علي   .185

 مقبول ضمن الخطة  84 مريم مثتن عبد هللا يوسف   .186

 83.83 براء خليل ابراهيم قاسم    .187
 مقبول ضمن الخطة 

ي حسن   .188  مقبول ضمن الخطة  83.83 سلطان شمو ححر

ن حسن    .189  مقبول ضمن الخطة  83.83 نور حسن حسي 

 مقبول ضمن الخطة  83.83 وداد خدر اومر رفو   .190



 

 83.67 حسن عباس علي احمد   .191
 مقبول ضمن الخطة 

 مقبول ضمن الخطة  83.67 احمد حارث سلطان عبو   .192

 مقبول ضمن الخطة  83.67 صادق احمد حسن مهيدي   .193

 مقبول ضمن الخطة  83.67 غفران جرجيس احمد خلف   .194

ن   .195  مقبول ضمن الخطة  83.67 اية وعدهللا عبدهللا حسي 

 مقبول ضمن الخطة  83.67 عباس جميل فتح هللا فرحان   .196

 مقبول ضمن الخطة  83.66 مجدل تعلو حمو خلي   .197

 مقبول ضمن الخطة  83.66 رسحان مصلح راشد عبدهللا   .198

 83.57 نور فارس محمد بشب  محمود  .199
 بول ضمن الخطة مق 

 83.5 حنان احمد ابراهيم محمد   .200
 مقبول ضمن الخطة 

 83.5 نوح سليمان عائد علي   .201
 احتياط  

 احتياط   83.5 يوسف ميش فارس شاكر    .202

ن احمد مناور مضحي   .203  احتياط   83.5 حسي 

ن   .204  احتياط   83.5 ابراهيم احمد سليمان امي 

 احتياط   83.5 امل عمار احمد اسماعيل   .205

 احتياط   83.5 احمد خضب  عبدهللا محمد   .206

 احتياط   83.5 رسى سمب  سعيد رجب    .207

 احتياط   83.5 ذو الفقار محمد خليل خلف   .208

 احتياط   83.43 رحمة عبدالقادر صابر خضن   .209

 احتياط   83.33 يونس محمد يونس عواد    .210

 احتياط   83.33 حامد شاكر سلمان محمد    .211

 احتياط   83.33 رحمة قحطان سليم محمدعلي   .212

 احتياط   83.33 اية علي سامي نوري    .213

 احتياط   83.33 رحمة شاكر عبدهللا علي   .214

 احتياط   83.28 ساجر جابر محمد ثلج   .215

 احتياط   83.17 ديار علي احمد اوسف   .216

 احتياط   83.17 سعد محمود هندي خلف    .217

 احتياط   83.17 عدي وعد جاسم محمد    .218



 

 احتياط   83.17 عثمان عماد محمد علي احمد   .219

ن محمد   .220  احتياط   83.17 زمن حسن حسي 

 احتياط   83.17 عبدالرحمن احمد مرعي حسن   .221

 احتياط   83.17 فؤاد فلح حسن محمد    .222

 احتياط   83.14 ايمن ابراهيم خلف صمد   .223

 احتياط   83 احمد خلف محمود عبدهللا   .224

ن   .225  عبدالعزيز علي حسي 
ن  احتياط   83 نرمي 

 تياط  اح 83 علي خالد عزت خضن    .226

 احتياط   83 يارس سليمان محمود مرعي    .227

 احتياط   83 رسبست عدي جمعة حسن   .228

ي عابد    .229  احتياط   83 دعاء سعيد ححر

 احتياط   83 رغيد كفاح خليل خدر    .230

 احتياط   82.83 جارس دحام خضوري خضب    .231

 احتياط   82.83 خطاب عامر محمد عفب     .232

 احتياط   82.83 زيد مروان محمود الياس   .233

 احتياط   82.83 محمد باسل فاضل يوسف    .234

 احتياط   82.83 يونس علي محمد يونس    .235

 احتياط   82.83 عبدالرحمن سلو اوىسي صالح  .236

 احتياط   82.83 مهند يارس عيدان صالح   .237

 احتياط   82.83 علي عزالدين علي جميل   .238

 احتياط   82.67 عبدهللا سالم عثمان موىس    .239

يف   .240  احتياط   82.67 عمر عبدالكريم احمد رسر

 احتياط   82.67 ابراهيم سعيد بالل موىس   .241

 احتياط   82.67 زهراء فوزي جميل سلطان    .242

 احتياط   82.67 صالح حسن سليمان نارص   .243

 احتياط   82.67 غيث عبدالسالم احمد محمود  .244

 احتياط   82.66 عبدالكريم جبار شنيف نويران   .245

 احتياط   82.66 فرحان مراد ملكو كارس   .246



 

 احتياط   82.57 حماد محمود محمد فرج   .247

 احتياط   82.5 صفاء محمد حامد محمود   .248

 احتياط   82.5 براء سليم الياس خضن    .249

ن    .250 ي حسي   احتياط   82.5 الهام احمد ححر

 احتياط   82.5 يوسف هيثم محمود محمد   .251

 
 
 

 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: محمـــــــــالسي            ســــــــــارة حـــــــــــازم قـــــــــــــــاسم                                       : ةدــــــــالسي                    

 /مدققــــــــعض                 
ً
 /مدقـــــــــــــــعض        ــــــــــة                                                                   وا

ً
                       ق ــــــــــــوا

 

         

 
 

 الــــــعميـــــد

 د. ســـــــــلـــــــوى حــــــــــــــازم غيــــــــــــــالنأ.  
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