
 



 

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

  :اسم دورة التخرج  :رقم وتاريخ االمر الجامعي  :سنة التخرج
    ٢٨/٦/١٩٩٠  في ٣/٢/١٧٨١  ١٩٩٠-١٩٨٩

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول 79,410 عمار عدنان جودت  ١
  االول 78,813 ليث محمود داود  ٢
  االول 74,434 محمد خالد طه  ٣
  االول 72,031 غادة عبدالرحمن عبداللطيف  ٤
  االول 70,248 لؤي قرياقوس يعقوب  ٥
  االول 70,100 زينب سالم فتحي  ٦
  االول 78,356 بيداء سلمي مجيد  ٧
  االول 68,240 غادة يوسف ذنون  ٨
  االول 67,922 نجدت سوالقا نيسان  ٩
  االول 66,788 سليمان محمد خضير ١٠
  االول 66,713 حسين علي حسين ١١
  االول 66,046 قاسم كاظم جاسم ١٢
  االول 65,596 حيدر مھدي حسن ١٣
  االول 65,069 يحيى محمد عبدالكاظم  ١٤
  االول 64,333 جاسم مراد كريم ١٥
  االول 64,081 محمد سعيد عتوي ١٦
  االول 63,906 فاطمة محسن بديري ١٧
  االول 63,899 محمد غالب عبد علي ١٨
  االول 63,620 ظاھر طاھر عبدالرحمن ١٩
  االول 63,422 محمد حسن حسين عباس ٢٠
  االول 63,310 كامران كريم محمد صالح ٢١
  االول 63,302 امير علي اسماعيل ٢٢
  االول 63,069 حمزة جواد كاظم ٢٣
  االول 63,046 اسو عبدالقادر عبدالرحيم ٢٤
  االول 62,868 ھناء عبدهللا علي ٢٥
  االول 62,813 لمياء احمد يوسف ٢٦
  االول 62,519 علي مجيد حميد ٢٧
  االول 62,426 ار حاتمبشرى جب ٢٨
  االول 62,108 خيري شاكر نوري ٢٩
  االول 62,093 علي عبدالجبار كاظم ٣٠
  االول 62,007 احسان بھنام بطرس ٣١
  االول 61,860 محمود بكر محمد ٣٢
  االول 61,217 محمد اوحيد لفته ٣٣
  االول 61,031 محمود احمد حميد ٣٤
  االول 60,886 وسام خليل ابراھيم ٣٥



  االول 60,713 صباح حسن زعيبل ٣٦
  االول 60,691 اكرم كوركيس حنا ٣٧
  االول 60,479 حيدر عبد علي عليوي ٣٨
  االول 60,255 توركز نظام الدين خورشيد ٣٩
  االول 60,147 كفاح عبدهللا سلطان ٤٠
  االول 60,131 صباح عبدهللا عبدالرحيم ٤١
  االول 60,054 محمد حسين شمخي ٤٢
  االول 59,967 ظافر طاھر حسين ٤٣
  االول 59,937 ندى سعدهللا صديق ٤٤
  االول 59,910 صادق جبر عجد ٤٥
  االول 59,891 انسام خليل كمال ٤٦
  االول 59,853 محمد عبدالرزاق جاسم ٤٧
  االول 59,852 مشتاق طالب كريم ٤٨
  االول 59,813 احمد محمد علي  ٤٩
  لاالو 59,620 نداء حمدي خلف ٥٠
  االول 59,520 يحيى محمد جوھر ٥١
  االول 59,457 حمزة غازي عباس ٥٢
  االول 59,418 نجوى حازم حمدي ٥٣
  االول 59,317 نجلة نوري بطرس ٥٤
  االول 58,937 عامر اسالم محمد ٥٥
  االول 58,906 محمد عبدالغني اسماعيل ٥٦
  االول 58,821 محسن مؤنس حميد ٥٧
  االول 58,782 رمزية محمد سليمان ٥٨
  االول 58,643 بتول رضا عبيد ٥٩
  االول 58,627 حسن شاكر حبيب ٦٠
  االول 58,565 خالد روفائيل شابو ٦١
  االول 58,279 صديق عبدهللا عزيز ٦٢
  االول 58,279 دلموز كريم رسول ٦٣
  االول 58,224 حيدر خضير عباس ٦٤
  االول 58,170 ابتسام الياس خضر ٦٥
  االول 57,930 جي فيصلالھام نا ٦٦
  االول 57,837 امجد نادر واحد ٦٧
  االول 57,756 عبدالحسين عبد لفته ٦٨
  االول 57,689 حيدر مطر ھاشم ٦٩
  االول 57,658 عبدالوھاب حسين علوان ٧٠
  االول 57,634 سالم محسن جودة ٧١
  االول 57,487 احمد عجيل شمخي ٧٢
  االول 57,333 حسن ھادي حمود ٧٣
  االول 56,875 عبدالواحد ابراھيم صفاوي ٧٤
  االول 56,875 اسامة ناظم ابراھيم ٧٥
  االول 56,837 نجلة اسماعيل حمد ٧٦
  االول 56,720 ذكرى عبدالعزيز طه ٧٧



  االول 56,635 ماھر حميد يوسف ٧٨
  االول 56,589 محمد عادل عبدالقادر ٧٩
  االول 56,565 نصير عبود علي ٨٠
  االول 56,457 لطانحسن غيث س ٨١
  االول 56,418 حازم جبار عبيد ٨٢
  االول 56,379 ازھر محمد ابراھيم ٨٣
  االول 56,286 حسين محمد عمر ٨٤
  االول 56,240 شيرين كريم شريف ٨٥
  االول 56,209 حامد جليب بشر ٨٦
  االول 56,108 وجدان عبدالزھرة عبد ٨٧
  االول 55,837 ديار طيب محمد ٨٨
  االول 55,410 عبدهللا مولوداسو  ٨٩
  االول 55,248 رائد عبد علي كاظم ٩٠
  االول 55,085 حسين علي غزال ٩١
  االول 54,945 مؤيد كريم لطيف ٩٢
  االول 54,782 ناھدة مھدي عجيل  ٩٣
  االول 54,689 نجاة طاھر محمد علي ٩٤
  االول 54,271 ابراھيم سليمان حامد ٩٥

 


