
 



 

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

  :اسم دورة التخرج  :رقم وتاريخ االمر الجامعي  :سنة التخرج
    ٢٢/٦/١٩٨٦  في ٣/١١/٤٧١٨  ١٩٨٦-١٩٨٥

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول 73.0396 فدوى خالد توفيق  ١
  االول 72.5644 ھيفاء حسين علي  ٢
  االول 72.3465 عمرالطيب فضل السيد  ٣
  االول 71.8812 غاده اسعد متيكه  ٤
  االول 70.7129 جالل لفته رميض  ٥
  االول 69.0297 عامر مرحم عبدالعامري  ٦
  االول 68.2772 عبدالواحد احمد حسن  ٧
  االول 67.9208 سھير بشير علي  ٨
  االول 67.2178 عبدالعظيم محي الدين  ٩
  االول 66.9406 مؤيد غازي عبدالحميد  ١٠
  االول 65.5149 طالب كاظم كاطع  ١١
  الولا 65.4653 صباح سعيد بطرس ١٢
  االول 65.4455 فريد حميد صبيح ١٣
  االول 64.7327 ايمان عبدالنافع محمود ١٤
  االول 63.1188 مجيد حميد احمد ١٥
  االول 62.4356 بشرى محمد عبدالرحمن ١٦
  االول 62.2574 انس ادريس زبير ١٧
  االول 62.1782 عزيز مھنه محسون ١٨
  االول 62.0693 يونس كاظم محسن ١٩
  االول 61.6337 د غريب انطوانخال ٢٠
  االول 61.6139 فؤاد حمادي مجلي ٢١
  االول 61.5545 عبداالمير عبدهللا عيسى ٢٢
  االول 61.4554 اقبال عسكر حسين ٢٣
  االول 61.4059 علي جياد نجم ٢٤
  االول 61.3168 خالد حسن رمضان ٢٥
  االول 60.9109 عامرعبدالحق احمد ٢٦
  االول 60.7426 سھا سالم اسماعيل ٢٧
  االول 60.6139 عباس علي ھادي ٢٨
  االول 59.8515 دھام خضر محمود ٢٩
  االول 59.7822 سالمه خليل سرحان ٣٠
  االول 59.6931 فريد مكي محمود ٣١
  االول 59.5644 ناظم غانم سعيد ٣٢
  االول 59.3960 وفاء عبدالخالق عبدالغني ٣٣
  االول 59.3762 خالده محمد يونس ٣٤
  االول 58.9109 ھادي ھزاع اسماعيل ٣٥



  االول 58.7030 طارق ميرزا يوسف ٣٦
  االول 58.2574 حسنين عبدالجبار محيسن ٣٧
  االول 58.2577 فيصل اسماعيل حسن ٣٨
  االول 58.0396 ماھر ابراھيم نوح ٣٩
  االول 57.9208 ناثر محمد خليل ٤٠
  االول 57.7723 رائد محمد بشير ٤١
  االول 57.7228 جالل عبدهللاصباح  ٤٢
  االول 57.5743 فياد شمو علي ٤٣
  االول 57.5149 ھالل عبد ايليا ٤٤
  االول 57.2772 ناصر ميخائيل كرومي ٤٥
  االول 57.2772 ھاني حسين شيال ٤٦
  االول 57.1881 كريمه عليوي زعيط ٤٧
  االول 57.1287 نجاح حازم طه ٤٨
  ولاال 57.1188 مؤيد مجيد حميد ٤٩
  االول 57.0792 سعدي ناصر عباس ٥٠
  االول 56.9604 حيدر منصور كاظم ٥١
  االول 56.5941 علي امين حسين ٥٢
  االول 56.5347 ناظم خدادا محمد ٥٣
  االول 56.4158 مفيد حسو عمر ٥٤
  االول 55.6535 ليث صاحب جعفر ٥٥
  االول 55.5743 انور حمدون يحيى ٥٦
  االول 54.9802 خالد سليم سعيد ٥٧

 


