
 

 

 

 

 
 
 

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

 

 جبة الثانية الو 
 

 الموقف  المعدل  االسم  ت 

 83.5 نوح سليمان عائد علي   .1
 مقبول ضمن الخطة 

 مقبول ضمن الخطة  83.5 يوسف ميرس فارس شاكر    .2

ن احمد مناور مضحي   .3  مقبول ضمن الخطة  83.5 حسي 

ن   .4  مقبول ضمن الخطة  83.5 ابراهيم احمد سليمان امي 

 مقبول ضمن الخطة  83.5 امل عمار احمد اسماعيل   .5

 مقبول ضمن الخطة  83.5 احمد خضي  عبدهللا محمد   .6

 مقبول ضمن الخطة  83.5 رسى سمي  سعيد رجب    .7

 مقبول ضمن الخطة  83.5 ذو الفقار محمد خليل خلف   .8

 مقبول ضمن الخطة  83.43 رحمة عبدالقادر صابر خضن   .9

 مقبول ضمن الخطة  83.33 يونس محمد يونس عواد    .10

 مقبول ضمن الخطة  83.33 حامد شاكر سلمان محمد    .11

 مقبول ضمن الخطة  83.33 رحمة قحطان سليم محمدعلي   .12

 مقبول ضمن الخطة  83.33 اية علي سامي نوري    .13

 مقبول ضمن الخطة  83.33 رحمة شاكر عبدهللا علي   .14

 مقبول ضمن الخطة  83.28 ساجر جابر محمد ثلج   .15

 مقبول ضمن الخطة  83.17 ديار علي احمد اوسف   .16

 مقبول ضمن الخطة  83.17 سعد محمود هندي خلف    .17

 مقبول ضمن الخطة  83.17 عدي وعد جاسم محمد    .18

 مقبول ضمن الخطة  83.17 عثمان عماد محمد علي احمد   .19

ن محمد   .20  مقبول ضمن الخطة  83.17 زمن حسن حسي 

 مقبول ضمن الخطة  83.17 عبدالرحمن احمد مرعي حسن   .21

 جمهوريـــة العراق                         

 التعليم العــالي والبحث العلمي وزارة       

  

 

 جـــامعــــــة المــــوصــــــل 

 كليــــة التمريــــض 

 التسجيـل المسائــي  

 



 

 مقبول ضمن الخطة  83.17 فؤاد فلح حسن محمد    .22

 مقبول ضمن الخطة  83.14 ايمن ابراهيم خلف صمد   .23

 مقبول ضمن الخطة  83 احمد خلف محمود عبدهللا   .24

ن   .25  عبدالعزيز علي حسي 
ن  مقبول ضمن الخطة  83 نرمي 

 مقبول ضمن الخطة  83 علي خالد عزت خضن    .26

 مقبول ضمن الخطة  83 مرعي  يارس سليمان محمود   .27

 مقبول ضمن الخطة  83 رسبست عدي جمعة حسن   .28

ي عابد    .29  مقبول ضمن الخطة  83 دعاء سعيد حح 

 مقبول ضمن الخطة  83 رغيد كفاح خليل خدر    .30

 مقبول ضمن الخطة  82.83 جارس دحام خضوري خضي    .31

 مقبول ضمن الخطة  82.83 خطاب عامر محمد عفي     .32

 مقبول ضمن الخطة  82.83 زيد مروان محمود الياس   .33

 مقبول ضمن الخطة  82.83 محمد باسل فاضل يوسف    .34

 مقبول ضمن الخطة  82.83 يونس علي محمد يونس    .35

 مقبول ضمن الخطة  82.83 عبدالرحمن سلو اوسي صالح  .36

 مقبول ضمن الخطة  82.83 مهند يارس عيدان صالح   .37

 مقبول ضمن الخطة  82.83 علي عزالدين علي جميل   .38

 مقبول ضمن الخطة  82.67 عبدهللا سالم عثمان موس    .39

يف   .40  مقبول ضمن الخطة  82.67 عمر عبدالكريم احمد رسر

 مقبول ضمن الخطة  82.67 عيد بالل موس ابراهيم س   .41

 مقبول ضمن الخطة  82.67 زهراء فوزي جميل سلطان    .42

 مقبول ضمن الخطة  82.67 صالح حسن سليمان نارص   .43

 مقبول ضمن الخطة  82.67 غيث عبدالسالم احمد محمود  .44

 مقبول ضمن الخطة  82.66 عبدالكريم جبار شنيف نويران   .45

 مقبول ضمن الخطة  82.66 فرحان مراد ملكو كارس   .46

 مقبول ضمن الخطة  82.57 حماد محمود محمد فرج   .47

 مقبول ضمن الخطة  82.5 صفاء محمد حامد محمود   .48

 مقبول ضمن الخطة  82.5 براء سليم الياس خضن    .49



 

ن    .50 ي حسي   مقبول ضمن الخطة  82.5 الهام احمد حح 

 مقبول ضمن الخطة  82.5 يوسف هيثم محمود محمد   .51

 
 
 

 ة ـــــة المدققــــلجنـال
 
 

           

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

                           ــــــــــــرئيس/ ر التسجيل ــــــــمدي        
ً
 /مدقــــــــــــعض                                                 ا

ً
                       ق  ــــــــوا

           

                    

                                                                         د ـــــــــمحم هللاد ــــــــــد وعــــــد: محمـــــــــالسي            ســــــــــارة حـــــــــــازم قـــــــــــــــاسم                                       : ةدــــــــالسي                    

 /مدققــــــــعض                 
ً
 /مدقـــــــــــــــعض        ــــــــــة                                                                   وا

ً
                        ق ــــــــــــوا

 

         

 
 

 الــــــعميـــــد

 د. ســـــــــلـــــــوى حــــــــــــــازم غيــــــــــــــالنأ.  

                                                                4 /1 /2022 


