
 



 

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

  :اسم دورة التخرج  :رقم وتاريخ االمر الجامعي  :سنة التخرج
    ٢٧/٦/١٩٨٤  في ٣/١١/٥١٨٣  ١٩٨٤-١٩٨٣

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول 75,238 ثاير علوان عبد  ١
  االول 70,607 خيرهللا حسن بابكر  ٢
  االول 67,167 درويش مصطفى عبدالمجيد  ٣
  االول 66,452 مھا داؤد ناصر  ٤
  االول 65,821 نباسلة ابراھيم حسي  ٥
  االول 65,500 ايثم سعدي ايوب  ٦
  االول 64,940 سعيد حسن علي  ٧
  االول 64,274 عبدالكريم عوفي سلمان  ٨
  االول 64,071 اكرم محمد عبيد  ٩
  االول 63,643 علي حمودي صادق ١٠
  االول 63,369 ھناء خليل اسماعيل ١١
  االول 62,679 عثمان حسين ادم ١٢
  االول 62,455  طلبهمحمد سلمان ١٣
  االول 62,405 دريد حكمت طوبيا ١٤
  االول 62,131 علي محمد احمد ١٥
  االول 62,060 يونس احمد شيخ محمد ١٦
  االول 61,988 سمير ياسين احمد ١٧
  االول 61,988 الصادق محمد عبدهللا ١٨
  االول 61,381 سمير سالم عبدالجبار ١٩
  لاالو 60,607 محمد صابون ادم ٢٠
  االول 59,595 حيدر علي حسين ٢١
  االول 59,381 محمد طاھر رجب ٢٢
  االول 59,167 فتحي ابراھيم حسين ٢٣
  االول 59,012 عبدهللا حسين سعد ٢٤
  االول 58,940 عيدان مشط جازع ٢٥
  االول 58,881 عادل موسى مصطفى ٢٦
  االول 58,869 نجاة صالح الدين احمد ٢٧
  االول 58,845 جعفر مجيد كاظم ٢٨
  االول 58,440 عصمت جمال جميل ٢٩
  االول 58,060 وفاء فتحي داؤد ٣٠
  االول 57,738 كريم مھدي عبد الجنابي ٣١
  االول 57,714 نصار زغير دربي ٣٢
  االول 57,464 حسين علي دھيلي ٣٣
  االول 57,202 انعام محمد منير ٣٤
  االول 57,000 بسام بھنام حنا ٣٥



  االول 56,940 شم كاظمفائزة ھا ٣٦
  االول 56,750 رزاق حسن ياسر ٣٧
  االول 56,571 حامد داخل ريحان ٣٨
  االول 56,570 تحسين عباس حنتوش ٣٩
  االول  عثمان مصطفى ٤٠
  االول 56,071 ابتسام اسماعيل علي ٤١
  االول 55,964 محمد احمد سليمان ٤٢
  االول 55,810 عبدالھادي مھدي عبدالرضا  ٤٣
  االول 55,298 جواد درويش عبدالفضل ٤٤
  االول 54,583 مطر سحاب حمد ٤٥
  االول 54,357 رياض كتاب كاظم ٤٦
  االول 54,238 قدرية حسن سعيد ٤٧
  االول 54,012 حلمي شاكر محمود ٤٨
  االول 53,881 علي عبدهللا علي ٤٩
  االول 53,786 عبدهللا امين احمد ٥٠
  االول 53,107 فتحي محمد الدويري ٥١

 


