
 



 

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

  :اسم دورة التخرج  :رقم وتاريخ االمر الجامعي  :سنة التخرج
    ٣/٧/٢٠١١  في ٩/٣٣/١٢٢٤٠  ٢٠١١-٢٠١٠

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول 80,621 كرم مظھر عبدالرزاق محمد  ١
  االول 80,446 اثير نبيل طه علي  ٢
  االول 76,255 صفا حسام الدين عبد هللا بشير  ٣
  ولاال 74,009 لمى وليد خليل ابراھيم  ٤
  االول 73,495 عبد هللا اسامة يحيى عبد هللا  ٥
  االول 73,238 سيف رافع سلطان داؤد  ٦
  االول 73,137 علي رياض محمد صالح  ٧
  االول 71,889 سفانة محسن حموشي حسين  ٨
  االول 71,031 وليد اسماعيل خضر عبدهللا  ٩
  االول 70,803 عبد القادر حيدر اسماعيل خليل ١٠
  االول 70,061 مال عبد الواحد جرجيس اسماء ج ١١
  االول 69,825 محمود احمد عبد اللة محمد ١٢
  االول 69,171  حسن حكمت شھاب احمد ١٣
  االول 68,554 رجاء محمد صالح محمد علي ١٤
  االول 67,393 مروان حازم خليل ذنون ١٥
  االول 66,698 ميس نبيل محمد عبداللة ١٦
  االول 66,448 عمر صالح شالل كاظم ١٧
  االول 65,647 رجاء ابراھيم عبد العزيز محمد ١٨
  االول 63,198 مجاھد ھشام سعدي حسن ١٩
  االول 63,154 محمود طة رجب حسن ٢٠
  االول 62,049 ريم اسالم شكر محمود ٢١
  االول 61,688 انور حبيب احمد حسن ٢٢
  االول 61,669 محمد عبد الرحمن احمد صالح ٢٣
  االول 61,540 ي ياسين احمد عثمان عل ٢٤
  االول 59,958 اسعد حامد خيري الفھد العاني ٢٥
  االول 59,364 عمر نايف حامد ابراھيم ٢٦
  االول 59,309 صالح جميل بكر بشير  ٢٧
  االول 58,955 عمر مظفر جاسم محمد ٢٨
  االول 58,403 اسيل داؤد نجم عبداللة  ٢٩
  االول 57,793 محمد واثق عبداللطيف خضر ٣٠
  االول 57,421 احمد حميد سليمان داؤد ٣١
  االول 57,178 امتثال علي محمد شريف ٣٢
  االول 56,935 محمود مكي محمد عبدالجبار ٣٣
  االول 56,537 يحيى رعد عبد الرزاق يحيى ٣٤
  االول 56,131 اشنا خورشيد درويش خليل ٣٥



  االول 55,947 مھلب عامر حسن محسن ٣٦
  االول 55,787 فرام عيسى يعقوبعامر ا ٣٧
  االول 54,890 معتز باللة شامل محمود محمد ٣٨

 


