
 



 

  :الطب البيطري                   القسم: الموصل                        الكلية: الجامعة
  بكالوريوس:    الشھادة        صباحي                                                           : الدراسة

  :اسم دورة التخرج  :رقم وتاريخ االمر الجامعي  :سنة التخرج
    ٢٤/٧/١٩٩١  في ٣/٢/٢٠٥٧  ١٩٩١-١٩٩٠

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول 80,637 اسامة غني سعدهللا  ١
  االول 78,161 الھام عبدالغني قاسم  ٢
  االول 75,274 صالح حسن محمد  ٣
  االول 73,822 امية ناجي شابا  ٤
  االول 73,266 مزاحم خضر محمود  ٥
  االول 71,145 محمد عبداالله عزيز  ٦
  االول 70,733 مازن شمعون متي  ٧
  االول 70,177 عقيل ابراھيم داخل  ٨
  االول 68,564 به ختيار شوكت نوري  ٩
  االول 67,911 زھير محمد علي جدوع ١٠
  االول 66,991 مازن قاسم الياس ١١
  االول 66,693 رحيم رسن ابو دكه ١٢
  االول 66,153 يروان صالح سعيدبه وش ١٣
  االول 6,096 حسين باعي خضير ١٤
  االول 66,032 لطيف ماضي مطوح ١٥
  االول 65,330 داؤد جميل يوخنا ١٦
  االول 65,798 عمار غانم محمد ١٧
  االول 64,991 زاھر خضير حمادي ١٨
  االول 64,317 ايمان خالد طه ١٩
  االول 64,209 بشرى غني صبري بكر ٢٠
  االول 63,967 عبدهللا روئيل حنا ٢١
  االول 63,838 سھى عبدالكريم رشيد ٢٢
  االول 63,491 صھيب بكر نجم ٢٣
  االول 63,338 نبيل علي ولي ٢٤
  االول 63,032 ميخائيل مجيد ججي ٢٥
  االول 62,814 سالم كشيش كاظم ٢٦
  االول 62,532 نبال ھذال رديني ٢٧
  االول 62,161 غريب دوحي ياسين ٢٨
  االول 62,000 عادل علي خيري ٢٩
  االول 61,983 جودت نوري غائب ٣٠
  االول 61,903 وسام حسن عبدالغني ٣١
  االول 61,895 خالد حسن طاھر ٣٢
  االول 61,887 صباح ميخائيل رزوقي ٣٣
  االول 61,757 قاسم ھاشم مطلوب ٣٤
  االول 61,548 زينة جليل عزيز ٣٥



  االول 61,766 سلطان كاظم كواد ٣٦
  االول 61,088 بشار محمد جاسم ٣٧
  االول 60,935 سعد جميل شعيا ٣٨
  االول 60,854 مؤيد خيون عباس ٣٩
  االول 60,782 سمية ابراھيم خضر ٤٠
  االول 60,733 حسن غازي حاتم ٤١
  االول 60,661 فاتن مشعل عبد شھيب ٤٢
  االول 60,266 صبحي عبدالمسيح ايوب ٤٣
  االول 60,225 ميثم اسكندر زيد ٤٤
  االول 59,914 سعد مجھول نعمه ٤٥
  االول 59,725 اكرام موفق شيت ٤٦
  االول 59,677 حبيب طاھر حبيب ٤٧
  االول 59,661 غانم ابراھيم تيلي ٤٨
  االول 59,588 حورية خلف جمعة ٤٩
  االول 59,467 ھيام احمد علي ٥٠
  ولاال 59,467 صالح الدين عمر حسن ٥١
  االول 58,741 عوض الكريم قسم السيد ٥٢
  االول 58,671 سمر سامي طعان ٥٣
  االول 58,612 علي عبدالھادي سعدون ٥٤
  االول 58,379 احمد رمضان ابراھيم ٥٥
  االول 58,274 علي حسين دانه ٥٦
  االول 58,137 عفراء سلمان بعيوي ٥٧
  االول 58,129 حيدر ولي حسين ٥٨
  االول 58,062  عبدهللابرجان سعيد ٥٩
  االول 57,838 نداء محمد سعيد ٦٠
  االول 57,798 كواللة جليل مصطفى ٦١
  االول 57,774 صالح ناھي لفتة ٦٢
  االول 57,661 سعد سعيد محمود ٦٣
  االول 57,548 علي عليش مھوس ٦٤
  االول 57,545 يونس يلبه صوفي ٦٥
  االول 57,539 تغريد حاتم سلطان ٦٦
  االول 57,532 اف عبدالملك محمدضف ٦٧
  االول 57,411 عماد خلف نور ٦٨
  االول 57,395 شيرزاد ابراھيم عبدالرحمن ٦٩
  االول 57,387 رائد رزاق جاسم ٧٠
  االول 57,235 بركات عبدالجبار احمد ٧١
  االول 56,967 حازم مصطفى احمد ٧٢
  االول 56,846 عدنان ھاشم مخيلف ٧٣
  االول 56,766  عبدالحسينحسن عبداالمير ٧٤
  االول 56,758 الھام عزيز سليمان ٧٥
  االول 56,427 فؤاد طاھر فعيل ٧٦
  االول 56,193 احالم مالك كاظم ٧٧



  االول 56,137 سامي اكريم زبار ٧٨
  االول 55,734 نعيم وزواز خربيط ٧٩
  االول 55,546 فراس عبداالله ابراھيم ٨٠
  االول 55,532 علي جابر شنجار ٨١
  االول 55,527 علي انيس رشيد ٨٢
  االول 55,346 رعد طه جعفر ٨٣
  االول 55,161 رسل حمد ھاشم  ٨٤
  االول 54,822 جالل طاھر مصطفى ٨٥
  االول 54,333 عماد روحي برھان ٨٦
  االول 54,112 ھورى شمو علي ٨٧

 


