
 



 

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

  :اسم دورة التخرج  :رقم وتاريخ االمر الجامعي  :سنة التخرج
    ٧/٧/١٩٨١  في ٣/١١/٢٠٠٠  ١٩٨١-١٩٨٠

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول 79.408 علي ناجي حمودي  ١
  االول 75.784 عامر نعمت سليم  ٢
  االول 75.200 فوزية علي عبدهللا  ٣
  االول 74.400 والء صالح عبدهللا  ٤
  االول 73.912 موفق جرجيس يوسف  ٥
  االول 73.408 حازم قاسم يحيى  ٦
  االول 72.104 وفاء سامي ايوب  ٧
  االول 72.960 عبدالحليم مولود صالح  ٨
  االول 70.384 جمال سلمان علي  ٩
  االول 70.280 غانم جان محمد محمد ١٠
  االول 69.920 سعد طه عطية ١١
  االول 69.128 سعد جابر عرمش ١٢
  االول 67.656 دنورالدين ذنون محمو ١٣
  االول 67.488 ارمياء شاكر رشيد ١٤
  االول 66.920 ھيف مجيد حمود ١٥
  االول 65.760 ياسين محسن ياس ١٦
  االول 65.736 مؤيد جاسم ظاھر ١٧
  االول 65.656 قاسم محمد حسن ١٨
  االول 65.640 اكرم ناجي حمود ١٩
  االول 65.248 معتمد ادريس طه ٢٠
  االول 64.856 ز محمدشاكر عبدالعزي ٢١
  االول 64.608 محمد عبدهللا رشيد ٢٢
  االول 63.824 عبدالوھاب جاسم محمد ٢٣
  االول 63.480 ناھض نوئيل عبودي ٢٤
  االول 63.240 ليلى صبحي عبدالحليم ٢٥
  االول 63.192 داؤد جوزيف داؤد ٢٦
  االول 62.116 اوات عارف روؤف ٢٧
  االول 62.640 مصطفى رسول مرتضى ٢٨
  االول 62.568 محمد زغير علي ٢٩
  االول 62.328 خليل ابراھيم احمد ٣٠
  االول 62.328 نافيع ھاشم كاظم ٣١
  االول 61.640 حسيبه بسيطه خضر ٣٢
  االول 61.560 فارس خليل شاھين ٣٣
  االول 61.536 عكاوي ھادي بريت ٣٤
  االول 61.080 فؤاد عبدالرزاق صادق ٣٥



  االول 60.808 جمال عبدالواحد ذنون ٣٦
  االول 60.616 حسن خليل حمزه ٣٧
  االول 60.328 ابراھيم حسن محمد ٣٨
  االول 60.168 عادل حسن احمد ٣٩
  االول 60.096 توفيق عبيد صالح ٤٠
  االول 59.904 حارز رحيم محمد ٤١
  االول 59.736 علي وناس حمود ٤٢
  الولا 59.672 عبدهللا حافظ جناني ٤٣
  االول 59.624 رجب خليل محمد ٤٤
  االول 59.576 ليث يعقوب يوسف ٤٥
  االول 59.008 سمير نجم عبدالرحيم ٤٦
  االول 59.000 سعد افرام سعيد ٤٧
  االول 58.992 نضال نافع طه ٤٨
  االول 58.872 ضياء مجيد علي  ٤٩
  االول 58.824 جميل جلوب حسين ٥٠
  االول 58.440 حسن ھادي سلمان ٥١
  االول 58.304 زينب حنون عباس ٥٢
  االول 58.224 رفعت ھدايت حمد ٥٣
  االول 58.200 فضيلة عبداالمير فاضل ٥٤
  االول 58.048 رشيد حسين حمد ٥٥
  االول 57.936 شبيب رسن حاجم ٥٦
  االول 57.856 باسل احمد عبدالمجيد ٥٧
  االول 57.432 محمد ناصر حسين ٥٨
  االول 57.256)اردني(رشد النوافعهمحمد سويلم ال ٥٩
  االول 57.208 عادل رحيم سلمان  ٦٠
  االول 57.136 عدنان محمد معلي ٦١
  االول 57.096 صادق جمعة معن ٦٢
  االول  ابراھيم حسن فرج ٦٣
  االول 56.752 عالية حميد حمدي ٦٤
  االول 56.728 جمال عثمان نادر ٦٥
  االول 56.688 حسين عبد حمزه ٦٦
  االول 56.600 خيرهللا عطية فنفون ٦٧
  االول 56.176 عبدالكاظم محمد علي ٦٨
  االول 55.864 باسل تركي عطية ٦٩
  االول 55.808 صباح عبوش عبدالمسيح ٧٠
  االول 55.760 ابراھيم سعد بنيان ٧١
  االول 55.456 صالح مھدي شمس الدين ٧٢
  االول 55.400 رعد سعد داؤد ٧٣
  االول 55.296 ق قادربختيار رزا ٧٤
  االول 54.392 محمد حسن محسن ٧٥

 


