
 



 

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

  :اسم دورة التخرج  :رقم وتاريخ االمر الجامعي  :سنة التخرج
    ١٠/٧/١٩٨٩  في ٣/٢/١٩٩٣  ١٩٨٩-١٩٨٨

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول 76,560 عالء عبداالحد شمعون  ١
  االول 74,626 حسين ساھر اسود  ٢
  االول 74,463 ظافر محمد عزيز  ٣
  االول 74,455 سعيد قاسم ناصح  ٤
  االول 72,390 عباس رحيمه غليم  ٥
  االول 71,130 يحيى احمد محمد  ٦
  االول 70,121 وائل سالم متي  ٧
  االول 69,975 صونكول توفيق محمد  ٨
  االول 69,764 نيزك صبحي احمد  ٩
  االول 69,203 برھان صابر محمد ١٠
  االول 68,634 سيف عبدالرحمن سعيد ١١
  االول 68,553 زينب عليوي جمعة ١٢
  االول 67,195 عروفاري صالح الدين م ١٣
  االول 67,073 عامر شفيق عبدالقادر ١٤
  االول 66,854 زيان محمد عبدالقادر ١٥
  االول 66,723 محمد مطشر زبون ١٦
  االول 66,317 ناھدة عطشان نعيمة ١٧
  االول 66,270 عبداالميرعبد حاتم ١٨
  االول 66,139 عثمان احمد عزيز ١٩
  الولا 65,951 يوسف حسن ضوالبيت ٢٠
  االول 65,934 نجمة محمد احمد ٢١
  االول 65,723 امينة احمد شريف ٢٢
  االول 65,715 ماھر عبد علي ناجي ٢٣
  االول 65,658 عامر عبدالھادي محي ٢٤
  االول 65,325 انور طالب عبدالمجيد ٢٥
  االول 65,325 سعد زيدان خلف ٢٦
  االول 64,707 اميرة حسين كاظم ٢٧
  االول 64,276 اظممحمد جبر ك ٢٨
  االول 64,211 سحر جاسم محمد ٢٩
  االول 64,162 علي حسين عليوي ٣٠
  االول 63,926 سناء يوسف الطيب ٣١
  االول 64,162 علي حسين محمد ٣٢
  االول 63,829 مھند فوزي قاسم ٣٣
  االول 63,447 بشرى حميد محمد ٣٤
  االول 63,439 رباب جعفر عباس ٣٥



  االول 63,276 عروفعدنان عارف م ٣٦
  االول 63,243 لقمان طيب عمر ٣٧
  االول 63,138 سروران عبدالرحمن عبدهللا ٣٨
  االول 63,089 ثامر صبري محمد ٣٩
  االول 63,089 سحر عبدالجبار سعيد ٤٠
  االول 62,845 عباس محمد كليب ٤١
  االول 62,528 علي جبار زيادة ٤٢
  االول 62,219 صعب حسين علي ٤٣
  االول 61,780 انور ابراھيم محمد ٤٤
  االول 61,512 ازاد صابر ابراھيم ٤٥
  االول 61,430 سيف اليزل محجوب عبده ٤٦
  االول 61,422 ذكاء مؤيد محمود ٤٧
  االول 61,390 الھام مجيد محمود ٤٨
  االول 61,268 ميسون داؤد يارمحمد ٤٩
  االول 61,243 سامي علي اكبر توفيق ٥٠
  االول 61,178 مد فتاحاحمد مح ٥١
  االول 61,056 فاضل عبدالزھرة عبد امين ٥٢
  االول 60,983 عبدالوھاب حكمت يونس ٥٣
  االول 60,943 حسين عطيه روضان ٥٤
  االول 60,902 رحيم انور طاھر ٥٥
  االول 60,829 حنان فالح حسون ٥٦
  االول 60,439 حسين حميد سعيد ٥٧
  ولاال 60,284 زياد حمدي حسن ٥٨
  االول 60,186 صالح محمد محمود ٥٩
  االول 59,934 عثمان عبدهللا احمد ٦٠
  االول 59,747 حيدر عطوان كاظم ٦١
  االول 59,479 حيدر ھادي جعفر ٦٢
  االول 59,447 محمد جاسم محمد ٦٣
  االول 59,439 ضياء طالب عبدالنبي ٦٤
  االول 59,373 نجوى احمد محمد ٦٥
  االول 58,853 سامان نجيب طاھر ٦٦
  االول 58,772 عالء سليم وساك ٦٧
  االول 58,422 معن حسين علي  ٦٨
  االول 58,024 اياد جبار حنظل ٦٩
  االول 57,983 سھى مجيد عبدالكريم ٧٠
  االول 57,869 شدونم بھجت عبدهللا ٧١
  االول 57,764 حسين طاھر حويز ٧٢
  االول 57,739 ارسال احمد زين العابدين ٧٣
  االول 57,658 محمد سعيد مھدي ٧٤
  االول 57,089 ته الر جبار حسن ٧٥
  االول 56,975 محمدعلي علي الھبال ٧٦
  االول 56,934 زياد احمد فتحي ٧٧



  االول 56,487 نادية محمدعلي فاضل ٧٨
  االول 56,230 صفاء نجم بديوي ٧٩
  االول 54,902 علي احمد محمود ٨٠
  االول 54,333 دوبار مصطفى حسيقد ٨١

 


