
سنة التخرجالدورالمعدلاسم الطالبت
2002الول82.85احمد محمود حسين عزو العبيدي1

2002الول78.93عبد اللطيف علي اصغر مصطفى البياتي2

2002الول78.77سراب نوئيل ميخا حنا الطباخ3

2002الول77.41نعم بشير يحيى جرجيس اليوزبكي4

2002الول77.37عمر عبد اللطيف عبد ال محمد القاضلي5

2002الول76.33مصطفى صلحا فضيل خليل كجة جي6

2002الول75.07زياد طارق محمود  قاسم اليعقوب7

2002الول73.78عبد العزيز يحيى عبد ال احمد الدليمي8

2002الول73.48ناصر رمضان عبد الرحمن محمد9

2002الول73.34عمر يونس عبد ال وحيد العبيدي10

2002الول72.12حسام محي الدين احمد نعمان11

2002الول71.88محمد عبد الهادي ايوب محمد الطائي12

2002الول71.85محمد خليل موسى علي الكسجي13

2002الول71.61نوار يحيى احمد العبيدي14

2002الول71.45نذير علي طشان علي التوري15

2002الول70.99هيوا عبد السلم يونس الجزراوي16

2002الول70.36امنة زكريا صديق قاسم التوتنجي17

2002الول70.04خالدة ابراهيم نئيل يوسف شعيا18

2002الول70.03ابراهيم وسام ابراهيم عزيز الشماني19

2002الول69.73احمد جاسم محمد البو جاسم20

2002الول69.67علي مصطفى ويس قمبر كهية21

2002الول69.67شاهين احمد انيس نصير22

2002الول69.56خالد وليد تركي صالح المولى23

2002الول69.56علي صلحا فضيل خليل كجة جي24

2002الول69.21محمد رسمي عوض حامد مطرية25

2002الول69.16هدى محمد خلف خطاب26

2002الول68.98زياد زهير جرجيس بهنام مسكوني27

2002الول68.96علي جاسم محمد رجب الحمو28

2002الول68.94لوند محمود اوغور انورقرة داغي29

2002الول68.72سلطان عبدة علي ناجي الشرعبي30

2002الول68.40شيماء محمد عبد القادر علي الزيباري31

2002الول68.28شيماء عبد الهادي جاسم محمد العبيدي32

2002الول67.97مازن عماد احمد عبد الرحيم الجواري33

2002الول67.91منصور علي حسين لطيف الصالحي34

2002الول67.78سنبل عبد المير غالب ولي35
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2002الول67.77عمر حروش موسى احمد الراوي36

2002الول67.63علي ياسين هاشم يونس الطحان37

2002الول67.37ميثم جاسم محمد عبد الحسين محمداوي38

2002الول67.29زينب عادل محمود حميد الصالحي39

2002الول67.25رشاد قاسم علي عثمان الهندي40

2002الول67.04زينة نزار ذنون عبد العزيز الجليلي41

2002الول66.82هالة خضير فاضل عباس الزبيدي42

2002الول66.76زينة يوسف يونس الفتحي43

2002الول66.71رنى طارق يونس جميل الطائي44

2002الول66.51حامد عبد الحسين جبر عوني الكعبي45

2002الول66.41جنان نايف نجم خلف اللهيبي46

2002الول66.39عدي حسن عمر صالح السبعاوي47

2002الول66.38احمد حسن رحيم حسن العفيني48

2002الول66.33نادية محمد محمود علي الحديدي49

2002الول66.31بشار مخلف خلف محمد الجبوري50

2002الول66.28ايناس صديق خضر الناصر51

2002الول66.23احمد مؤيد محمد سعيد علي الدليمي52

2002الول66.22رباب جمعة اصغر اكبر الحمداوي53

2002الول66.21عمر احمد ذياب علوي الجميلي54

2002الول66.09ايمان خاشع محمود محمد الراوي55

2002الول65.94ميديا حسن محمد امين علي56

2002الول65.65لؤي لطفي حسن الحاج علي57

2002الول65.58غزوان ابراهيم جميل علي العبادي58

2002الول65.35وليد خالد محمود داؤد الداؤودي59

2002الول65.30فراس فاضل فياض خلف المفرجي60

2002الول65.22هديل محمد هادي يونس حديد61

2002الول65.18دحام محمد خلف عواد المفرجي62

2002الول65.16سعد صالح عباس يوسف الخزان63

2002الول65.15صبيح حسين صالح يونس الحيالي64

2002الول65.11اكثم عبد العزيز سالم الغمور65

2002الول65.10سرمد عبد ال عبد القادر علي الزيباري66

2002الول64.92عبيدة خليل علي القداوي فارس67

2002الول64.69خالد عبد الكريم حمدان مهيدي68

2002الول64.57ريا هاشم محمود الخالد69

2002الول64.55عمر غازي عبد الرحمن احمد الشيخ70

2002الول64.48اسراء محمد زكي شهاب احمد الياس71

2002الول64.48نجلء احمد طه محمد العزاوي72

2002الول64.32لمى انور وديع جرجيس محو73

2002الول64.23ضياء فندي احمد فاضل الجبوري74

2002الول64.19صلحا صالح محمد حسين الدليمي75

2002الول64.18محمد عبد الهادي محمد عباس التميمي76

2002الول63.98انفال مقداد توفيق ايوب العارف77



2002الول63.86حاتم مصطفى ابراهيم سالم صقر78

2002الول63.84فادي بشير الياس صليوه كسكو79

2002الول63.78محمد سليم فريد خلف الشجيري80

2002الول63.77زينب عمر احمد الشاهين81

2002الول63.54منهد كامل حامد مزعل الزيدي82

2002الول63.39زيد اديب محمود الوتار83

2002الول63.37يمان احمد كاظم موسى النباري84

2002الول63.16محمد منذر حسين عباس الخفاجي85

2002الول63.14عبير محمد خليل ابراهيم النصاري86

2002الول62.98احمد محمد عبد الرحمن شحادة87

2002الول62.88رائد خليل عبد الجيل سلمان الحبيب88

2002الول62.81رنا هاني غانم احمد الراوي89

2002الول62.70ضرار سليمان يوسف بكر البجدلي90

2002الول62.67يحيى زكريا يحيى رحاوي الدليمي91

2002الول62.55عمر نديم احمد رمضان الحمداني92

2002الول62.28فاتن ناطق ياسين صالح قصاب باشي93

2002الول62.23رنا انطوانيوس قريو عيسى انويا94

2002الول62.21ضرار محمد جاسم محمد المشهداني95

2002الول62.12جميل علي حسن عنتر96

2002الول62.08هبة رشيد قاسم الياس خضر السود97

2002الول62.06صادق ضابط زوبع مد ال الجبوري98

2002الول62.04ياسر صابر خلف حسن زناد الحمداني99

2002الول61.99اردان احمد سليمان بكر الدباغ100

2002الول61.94جابر عبد الجبار فتحي رشيد العبيدي101

2002الول61.75ميسر عبد الجبار عبد المجيد مصطفى العبدلي102

2002الول61.67زيد عازم محمد يحيى الشماع103

2002الول61.51حنان ادريس محمود حلبوص الراوي104

2002الول61.40ايار شاكر جواد ناجي الطفيلي105

2002الول61.37علياء هاني مصطفى عبد ال الدرويش106

2002الول61.31ربى رياض عبد الرزاق الكاتب107

2002الول61.23ثائر محمد امين عبوش حسن108

2002الول61.13سناء حازم صالح ناصر الجبوري109

2002الول61.09عبير زين العابدين حيدر حمزة ال عزيز110

2002الول61.06ميادة فاضل حميد مجيد الحداد111

2002الول60.98ظافر عبد ال حويجي جبر عوفي112

2002الول60.85رنا عبد المحسن امين سليمان113

2002الول60.74محفوظ عبد ال مسعود عبد ال114

2002الول60.69شيماء عبد الحميد محمد الهللي115

2002الول60.61طه محمد سعيد عبد ال عبد الرحمن116

2002الول60.60فيصل حسن احميد جراد العكيدي117

2002الول60.51ريكان مفلح درك حديد الحديدي118

2002الول60.42حسون محسن حسين علي الحلي119



2002الول60.29ريم ابراهيم محمد علي الجبوري120

2002الول60.15اديب صالح علوان حسين الجبوري121

2002الول60.12زهير ادريس محمد صالح السبعاوي122

2002الول60.10يوسف صالح حسن محمد العزي123

2002الول60.09لبنى نديم يوسف كرابيت الصراف124

2002الول59.93رغد عزيز محمد احمد السبعاوي125

2002الول59.78امير فاضل صادق علي الشمري126

2002الول59.76زينة عبد القادر طابو عمر الدين127

2002الول59.59جنان ابراهيم خليل داؤد الراوي128

2002الول59.43علء خالد طاهر شيتاوي المشهداني129

2002الول59.42محمد اتحاد يونس احمد الجميلي130

2002الول59.23دينا اكرم حسين علي ال131

2002الول59.23محمد سلطان اسماعيل فارع132

2002الول59.18عباس محمد سليمان ال قروط133

2002الول59.15اسراء خلف صالح حميد الجبوري134

2002الول59.12صلحا مهدي صالح حلو الغريري135

2002الول59.05فاضل حسين فارس علي البياتي136

2002الول58.88فاتن خليل ابراهيم حاضر العبيدي137

2002الول58.84خالد اسعاف عبد ال العزب138

2002الول58.79ثامر ناجي صخيل شنان الحميداوي139

2002الول58.75مشاعل مطر محمد صالح140

2002الول58.70هدير محمد طاهر سلطان141

2002الول58.51نسرين ياب حسن محمد الحمداني142

2002الول58.47ضحى عيسى رحيم ابراهيم الدليمي143

2002الول58.15سلم اديب جورج سلمة144

2002الول58.12عمر اكرم دحام احمد الحمداني145

2002الول57.98مؤيد خميس مصطفى ياسين146

2002الول57.94خالد عبد الحسين جاسم الحسناوي147

2002الول57.84ليث محمد احمد حمادة148

2002الول57.77رجا محمد رشيد ابراهيم الخصاونة149

2002الول57.66سيف الدين حسام حسين علي الجماس150

2002الول57.64خلدون شمعون عيسى ميخو بكو151

2002الول57.44هادي خضر احمد محمد النعيمي152

2002الول57.23سلوان باسل طه جاسم النعيمي153

2002الول57.15تغلب حميد ريحان عبد ال الشمري154

2002الول57.08سعد احمد علي جاموس اللويزي155

2002الول57.06احمد زهير ذنون يونس الحيالي156

2002الول56.95زهراء جهاد محمد مصطفى157

2002الول56.76نجلء رسمي نافع صالح158

2002الول56.75علي مظهر عزيز فدعم السعدي159

2002الول56.55روني يوحنا كوركيس يوخنا160

2002الول56.52محمد جاسم محمد احمد161



2002الول56.38ريم امير رؤوف عبد ال الصباغ162

2002الول56.24فراس عباس محمد السعداوي163

2002الول56.03فراس منذر متعب جاسم العبيدي164

2002الول55.61علي كاظم حسن برش القريشي165

2002الول55.46عمار نواف درة الحسيني166

2002الول55.46وليد عبد الخالق احمد عمران الجنابي167

2002الول55.00يوسف مرزوق يوسف خير168

2002الول54.95رضاب سالم داؤد ميخا حسون169

2002الول54.91وسام محمد علي ابراهيم الجمال170

2002الول54.70عمر محمد فاروق احمد محمد171

2002الول53.96ثائر موحان حسن يونس172

2002الثاني59.07سافايا لطيف يوسف سافايا1

2002الثاني58.45ايناس موزرعبد الرحيم حسام2

2002الثاني57.65شذى ابراهيم مسعود ابراهيم3

2002الثاني57.40ورقاء فرج احمد سعيد العجيل4

2002الثاني56.34شيماء خضير عباس محمد امين العبيدي5

2002الثاني55.62شيماء مظفر مجيد خطاب6

2002الثاني55.36حل لؤي توفيق احمد قصاب باشي7

2002الثاني54.14سمير مهدي ابراهيم فياض8

2002الثاني53.83بشار خليل ابراهيم عبد القيسي9

2002الثاني53.00جهاد عباس حسين10

(الدور الثاني)2002-2001خريجو كلية طب الموصل للعام الدراسي 
2003/1/20 في 688/33/9بموجب المر الجامعي المرقم:
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