
 



 

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

  :اسم دورة التخرج  :رقم وتاريخ االمر الجامعي  :سنة التخرج
    ٣/٧/١٩٨٥  في ٣/١١/٣٠٣٣  ١٩٨٥-١٩٨٤

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول 78,957 منير سالم طه  ١
  االول 73,735 كمال الدين مھلھل عبد  ٢
  االول 73,059 االء حسين علي  ٣
  االول 71,914 امنة سجاد حسن  ٤
  ولاال 71,623 ياسين حمد محمد  ٥
  االول 71,393 نظام محمد احمد   ٦
  االول 69,188 رعد عبدالغني بشير  ٧
  االول 68,179 انور علي االمير  ٨
  االول 67,717 قاسم اسود عبد  ٩
  االول 66,282 مھدي صالح شالل ١٠
  االول 65,965 غسان فتحي محمد ١١
  االول 65,461 رواء ابراھيم جبر ١٢
  الولا 65,119 محمد عامر كويت ١٣
  االول 64,478 صالح عبدالھادي عبد ١٤
  االول 64,324 ابتسام عبدالحميد خضير ١٥
  االول 64,247 عبدالقادر زكي سلومي ١٦
  االول 63,675 ندى جبر محمد ١٧
  االول 62,037 فوزي فيصل عباس ١٨
  االول 61,777 طه يوسف محمد ١٩
  االول 61,333 سامر باسم ابراھيم ٢٠
  االول 60,290 حسن فضل معالك ٢١
  االول 60,256 قاسم محمد حسن االحمد ٢٢
  االول 60,094 ايمان عبدالرزاق كاظم ٢٣
  االول 59,880 امل خلف بدوي ٢٤
  االول 59,760 حامد رسول حسين ٢٥
  االول 59,632 علي حميد نجم ٢٦
  االول 59,564 خالد مزھر عبد ٢٧
  لاالو 58,829 طارق علي السيد ٢٨
  االول 58,581 عبدالرحيم مكي حبيب ٢٩
  االول  محسن سليم شمس الدين ٣٠
  االول 57,888 معتصم ميرغني محمد ٣١
  االول 57,418 عبدالحكيم غازي يونس ٣٢
  االول 57,017 حقي اسماعيل رجب ٣٣
  االول 56,914 سعدالدين كريم خضر ٣٤
  االول 56,837 كاوه سليمان اسماعيل ٣٥



  االول 56,829 فعت جاسممحمد ر ٣٦
  االول 56,760 وليد علي عبدالحفيظ ٣٧
  االول 56,239 عبدالمجيد حسين عمر ٣٨
  االول 56,205 امنة حمدي عبدالرحمن ٣٩
  االول 56,179 ثابت معاذ عمر النعمة ٤٠
  االول 55,897 علي مھدي صالح ٤١
  االول 55,581 ناظم جمعة عبدالرحمن ٤٢
  االول 54,982 سرمد محمود شوكت ٤٣
  االول 54,760 حسام عبدالمحسن مزھر ٤٤
  االول 54,179 جنكيز عدنان صابر ٤٥
  االول 54,162 صالح رشيد خالد ٤٦
  االول  يحيى السنوسي احمد ٤٧

 


