
 



 

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

  :اسم دورة التخرج  :رقم وتاريخ االمر الجامعي  :سنة التخرج
    ٢٢/٦/١٩٨٨  في ٣/١١/١٨٠١  ١٩٨٨-١٩٨٧

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول 80,752 علي يحيى خليل   ١
  االول 77,696 اشواق احمد حسن  ٢
  االول 76,984 عبدالحسين مرزة حمزة  ٣
  االول 76,448 فاھم عبدهللا عبيد  ٤
  االول 75,424 لواحظ فاضل علي  ٥
  االول 74,904 علي عبود عيسى  ٦
  االول 72,624 عباس سعد عبدالرضا  ٧
  االول 71,992 شذى عطا عبيد  ٨
  االول 70,670 عبداالمير مھدي صالح  ٩
  االول 68,744 تقى احمد عبدهللا ١٠
  االول 68,664 جاسم خلف ابراھيم ١١
  االول 68,168 شيرين احمد يوسف ١٢
  االول 67,888 اؤدزھراء عادل د ١٣
  االول 67,808 سرور عبدالقادر طه ١٤
  االول 67,520 حيدر رمضان اسدهللا ١٥
  االول 67,328 حبيب خلف سلطان ١٦
  االول 66,880 عماد ابراھيم اسماعيل ١٧
  االول 66,256 محمد جليل محمد ١٨
  االول 66,168 منار محمد جرجيس ١٩
  االول 66,104 حافظ عباس حسن ٢٠
  االول 65,600 صديق علي محمد ٢١
  االول 65,528 ليلى مظلوم محمود ٢٢
  االول 64,568 احمد محمد حرب سالمة ٢٣
  االول 64,416 اشرف عثمان احمد طوطح ٢٤
  االول 64,232 حميد عبد حوشي ٢٥
  االول 64,104 نزال جبرائيل حنا ٢٦
  االول 63,624 مفلح عبدالكريم ابراھيم ٢٧
  االول 63,384 واحد كدوكتهسعد عبدال ٢٨
  االول 63,280 فردوس جواد كريم ٢٩
  االول 63,008 نافع عبدالرحمن سعيد ٣٠
  االول 62,944 نسرين احمد حامد ٣١
  االول 62,776 ماجد محمد احمد ٣٢
  االول 62,736 كاميران محمد امين ٣٣
  االول 62,696 روزان مجيد احمد ٣٤
  ولاال 62,648 قيدار حجي علي ٣٥



  االول 62,624 نمير ناظم اطوان ٣٦
  االول 62,600 عالء مھدي لطيف ٣٧
  االول 62,112 علي حسن سعيد ٣٨
  االول 61,776 رعد كاظم احمد ٣٩
  االول 61,752 انتصار مھدي عبد ٤٠
  االول 61,744 شه ونم محمد رؤوف ٤١
  االول 61,656 ذكرى مھدي علي ٤٢
  االول 61,584 جليل عبود راضي ٤٣
  االول 61,512 شمال جالل حسين ٤٤
  االول 61,488 ايمان محمد خضر ٤٥
  االول 61,400 شذى ذنون يونس ٤٦
  االول 61,328 فريدة مكي حسون ٤٧
  االول 61,040 رياض محمدعلي ھادي ٤٨
  االول 61,032 ھدى عبدالكاظم كاطع ٤٩
  االول 60,944 غالب محمدعلي عبدالرحيم ٥٠
  االول 60,744  كاظمھناء علي ٥١
  االول 60,456 ميسون كامل خضير ٥٢
  االول 60,280 نسرين عبدالكريم موسى ٥٣
  االول 60,112 مؤيد توفيق رفيق ٥٤
  االول 60,096 حميد عمر حسين ٥٥
  االول 60,008 صون كول قادر رضا ٥٦
  االول 59,712 عالء مقداد راضر ٥٧
  االول 59,592 عقيلة سلمان جياد ٥٨
  االول 59,576 ادريس فتاح احمد ٥٩
  االول 59,480 حبيب يوسف يوخنا ٦٠
  االول 59,432 كريم ناصر حسين ٦١
  االول 59,384 عامر يحيى حميد ٦٢
  االول 59,152 احمد محمد شھاب ٦٣
  االول 58,952 صادق جعفر عيسى ٦٤
  االول 58,824 طالل علي بشير ٦٥
  االول 58,816 ھشيار محمد عبدالرحمن ٦٦
  االول 58,720 شذى احمد يوسف ٦٧
  االول 58,608 جميل خليل محمديونس ٦٨
  االول 58,576 ايمان عبد معيوف ٦٩
  االول 58,464 بشرى محسن محمد ٧٠
  االول 58,440 كريم خليل عبود ٧١
  االول 58,408 محمد مخيف سلمان ٧٢
  االول 58,392 عبداالمير عبدهللا شيخه ٧٣
  االول 58,096  محمدعليثريا احمد ٧٤
  االول 58,064 باسم محمد عبدهللا ٧٥
  االول 58,048 رياض حسين علي ٧٦
  االول 57,992 عفاف شروار لفته ٧٧



  االول 57,592 جالل دخيل سليمان ٧٨
  االول 57,496 نوخشة محمد عبيد ٧٩
  االول 57,360 سفين رفعت اسماعيل ٨٠
  لاالو 57,240 سردار عبدهللا حمه ٨١
  االول 56,880 قصي عبداللطيف جودت ٨٢
  االول 56,776 عبد احميد سور ٨٣
  االول 56,768 ره وشن حميد حويز ٨٤
  االول 56,696 مسعود موسى حسن ٨٥
  االول 56,384 محاسن بشير نجم ٨٦
  االول 56,333 احسان جواد كاظم ٨٧
  االول 56,248 خالد سالم خليل  ٨٨
  االول 56,112 رصين علي حسن ٨٩
  االول 55,952 حمزة ھادي عبيس ٩٠
  االول 55,856 رزكار رشيد احمد ٩١
  االول 55,776 باسمة صادق احمد ٩٢
  االول 55,680 برھان عمر علي ٩٣
  االول 55,272 حسين مكي موسى ٩٤
  االول 54,000 حامد كامل رائد ٩٥

 


