
سنة التخرجالدورالمعدلاسم الطالبت
2014الول86.802مهند محمد فيصل حامد1

2014الول83.920سارة متي افرام2

2014الول83.876محمد جمال مدين3

2014الول83.012ايناس بشار فيصل حامد4

2014الول82.863اية مسعود محمود سلطان 5

2014الول82.798فرح حميد يونس6

2014الول82.486ابراهيم عطا ال فهد مخلف7

2014الول82.473مصطفى مكي عبد الكريم ذنون8

2014الول82.435تميم داود سليم9

2014الول82.263رنين شاكر بولص10

2014الول80.918نيفين مهند فرج11

2014الول80.410زكريا سمير ابراهيم12

2014الول80.369عبد الرحمن لقمان عبد الرزاق13

2014الول80.210ياسين محمد صالح عباس14

2014الول80.013عبد الرحمن فاروق عبد الرحمن15

2014الول79.862ساندي وليم  خوشابا16

2014الول79.829ايمان سعد ال محمد حسين17

2014الول79.527سارة طلل نجم18

2014الول79.506رفقة طه امين محمد الهللي19

2014الول79.116شفق عبد الوهاب احمد علي20

2014الول78.973سعد خالد جاسم21

2014الول78.712زياد محمد جاسم22

2014الول78.293سارة عادل كوريا عكاش23

2014الول78.288سجى عامر زكي24

2014الول77.977دعاء قاسم سعيد ابراهيم25

2014الول77.903سبا محمد احمد حسن26

2014الول77.773ابتهال صالح حمد27

2014الول77.338انفال نوفل يوسف28

2014الول76.506احمد رامي بشير29

2014الول76.234نور احمد يوسف حاجم30

2014الول75.935عائشة صائب يونس31

2014الول75.754عبد ال اياد عبد الله32

2014الول75.725هبة اسامة عبد الغني33

2014الول75.664عل اياد غانم34

(الدور الول)2014-2013خريجو كلية طب الموصل للعام الدراسي 

2015/7/1س في 180بموجب المر الجامعي المرقم:

2018/1/25 في 466بموجب المر الجامعي المرقم:ش ط/



2014الول75.564شيماء مجاهد فهمي العزو35

2014الول74.449حسن جنان سعيد36

2014الول74.250محمد فائز سعدون عبد العزيز37

2014الول74.159دعاء عبد الخالق احمد اسماعيل38

2014الول73.995امنة وميض رمزي صديق العمري39

2014الول73.882نجلء حسن يوسف40

2014الول73.771يونس عبد الهادي يونس41

2014الول73.430محمود فارس محمد42

2014الول73.178حنان حسام هاشم محمد علي43

2014الول73.068عدنان عبد الرحمن يونس44

2014الول72.868دعاء محمد علي عبد الكريم45

2014الول72.800علي اياد عبد المجيد46

2014الول72.788امنة طلل عبد ال47

2014الول72.527اصيل عبد ال فاضل48

2014الول72.515بان طه علي49

2014الول72.184انور عبد علوي50

2014الول72.162نغم سمير عبد اللطيف محمد علي51

2014الول71.893محمد سعد عبد الرزاق حمدان52

2014الول71.804مؤمن نجم الدين عبد ال53

2014الول71.360حارث يوسف سليمان54

2014الول71.299هبة طارق موسى55

2014الول71.170سرى معتصم سعدال56

2014الول70.647انس عبد الكريم محمود57

2014الول70.012فادي رغيد قسطنطين58

2014الول69.765افراح ربيع فتحي59

2014الول69.634غسان مرعي حسن60

2014الول69.405رؤى وسيم عبدالغني شريف61

2014الول69.114نور اكرم جرجيس62

2014الول68.728رغد صباح احمد63

2014الول68.682صفا عبدالسلم يونس64

2014الول68.629روى فراس سعدي65

2014الول68.446مصطفى محمود يونس66

2014الول68.370سما بسام حازم محمد67

2014الول68.123سجى عبد الستار محمد68

2014الول68.087نور احمد محمد سليم69

2014الول67.844ديانا ياقو يونان70

2014الول67.536سهى سالم عيسى71

2014الول67.505محمد سالم محمد72

2014الول67.387اسراء حازم خضر73

2014الول67.350ليلى اسماعيل محمود74

2014الول67.295الء اكرم قاسم75

2014الول67.074قبس سعد ضياء76



2014الول67.061اريج علي محمد77

2014الول66.917عل عبد المير حسين78

2014الول66.590ريان متي حنا79

2014الول66.543ايمن سعدي احمد80

2014الول66.247محمد عمار صالح81

2014الول65.985عبد العزيز زيدان عبد82

2014الول65.791اوس اسامة ذنون83

2014الول65.514روى فائز وديع84

2014الول65.035سجى محمد عثمان85

2014الول64.996نور يونس احمد86

2014الول64.920نور محمد سعيد87

2014الول64.682شهد هشام شكر محمود88

2014الول63.789مهند محمد اسماعيل89

2014الول63.598عل يونس بلل90

2014الول63.236زينه ياسين حازم91

2014الول63.163امين اسحق حمادي92

2014الول63.046نور خيري مجيد اسماعيل93

2014الول63.002ميس شاكر محمود94

2014الول62.610نور عبد الرحيم سلطان95

2014الول62.541هديل يوسف خليل يوسف96

2014الول62.078فرح ملحم فتحي97

2014الول62.073ايه صباح داود98

2014الول61.918زيد حسن يونس99

2014الول61.867دينا عبد حميد100

2014الول61.774معتز ثامر عبد العزيز101

2014الول61.757صفا مصطفى صالح102

2014الول61.568ظفر خزعل شيت103

2014الول61.564الق محمد نزار104

2014الول61.061مها عبد السلم بلل105

2014الول60.521امنة سعد عبدال106

2014الول60.506طيبة فاضل صالح107

2014الول60.148عمر طلل محمود108

2014الول60.034ياسمين شوقي قاسم109

2014الول60.019زهراء عدنان كرجية110

2014الول59.943اسراء سالم يونس111

2014الول59.789علي عامر محمود112

2014الول59.490نادية اكرم داؤود113

2014الول59.341مريم وليد سمير114

2014الول59.166داليا ذنون موفق115

2014الول58.177احمد مؤيد احمد116

2014الول58.099تمارا عبد السلم محمد117

2014الول58.073احمد محمد اسماعيل118



2014الول57.999شيماء عماد محمد احمد119

2014الول57.901طيف طلل ابراهيم120

2014الول57.84وسن عبد القادر سليمان121

2014الول56.36عل خالد ياسين122

2014الول56.28زيد سليمان جلود123

2014الول56.26عمر رافع سعدال124

2014الول55.59طارق سمير عارف125

2014الول55.48سارة محمود صابر126

2014الول55.04بيداء قيس حازم127

2014الول53.85فرح حقي اسماعيل128

2014الول53.37عبد الملك كريم سلطان129

2014الثاني59.93عل وليد سلمان شهاب1

2014الثاني59.74حسن يوسف احمد محمود2

2014الثاني57.83يوسف محمد طه3

2014الثاني56.26كرم عبد الرحيم سلطان4

2014الثاني54.99تقى عصمت محمود5

2014الثاني54.80رند وسام مهدي عباس6

2014الثاني54.51سما نبيل حميد7

2014الثاني54.03بسمة فارس غانم8

2014الثاني52.97نور محمد علي سلمان9

2014الثاني  التكميلي57.987محمد سعد ذنون1

2014الثاني  التكميلي54.468امنة رعد محمود2

2014الثاني  التكميلي53.998رائد عادل ياسين3

2014الثاني  التكميلي53.648صبا عبد الوهاب حمادي جدوع4

(الدور الثاني)2014-2013خريجو كلية طب الموصل للعام الدراسي 

2015/3/24س في 2840بموجب المر الجامعي المرقم:
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