
 



 

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

  :اسم دورة التخرج  :رقم وتاريخ االمر الجامعي  :سنة التخرج
    ٥/٨/٢٠١٠  في ٩/٣٣/١٤١٥١  ٢٠١٠-٢٠٠٩

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول 77.0104 ايناس سعدي حسين جبر   ١
  االول 76.5592 االء شامل فخري يحيى   ٢
  االول 75.5803 محمد نظام وعد هللا علي   ٣
  االول 73.3149 دنيا ممتاز ياسين طه  ٤
  االول 71.9171 فاطمة رافع محمود عبدالھادي   ٥
  االول 71.5433 ايالف حسن يونس محمد   ٦
  االول 69.8863 سيف وضاح غانم علوان   ٧
  االول 69.0383 عمر يونس جاسم محمود   ٨
  االول 68.0843 وليد حاتم حماد امين   ٩
  االول 67.9586 دنيا محمد زكرعيدو  ١٠
  االول 67.4974 صطفى عيدي والء عالء الدين م ١١
  االول 67.2139 فادي ماھر فتوحي طوبيا ١٢
  االول 67.0378 عمر مازن امين حاجي  ١٣
  االول 66.6098 دعاء غانم حسيب محرم  ١٤
  االول 65.9550 ايالف عدنان خورشيد ابراھيم  ١٥
  االول 65.6352 عبدهللا ياس سعيد حديد  ١٦
  االول 65.2805 رنا كريم بطرس توما  ١٧
  االول 64.9076 رونق حقي اسماعيل عبدهللا ١٨
  االول 64.7398 سھى علي محمد سعيد محمد  ١٩
  االول 63.6489 وسام نيسان اسحاق يعقوب  ٢٠
  االول 63.3715 ميادة لقمان محمد طاھر علي  ٢١
  االول 63.0372 رفيف قاسم علي عباس  ٢٢
  االول 62.6925 مھا ھاشم عبدالكريم صالح  ٢٣
  االول 62.4454 فرح حازم احمد حسين  ٢٤
  االول 62.2987 مازن موفق رمزي علي ٢٥
  االول 62.1996 رفل موفق اسماعيل محمد طاھر  ٢٦
  االول 62.1272 والء فواز خليل قاسم  ٢٧
  االول 61.9643 علي صباح رشيد مصطفى  ٢٨
  االول 61.8725 اسامة عماد شاكر ھرمز ٢٩
  االول 60.8724 مار عبدهللا جاسم عمر ان ٣٠
  االول 60.7359 نور عبدالجبار يونس محمد  ٣١
  االول 60.1266 ضحى قيس حامد حميد ٣٢
  االول 59.7598 ھبة رعد سامي قاسم  ٣٣
  االول 59.6070 فاطمة ھاشم سعيد صالح ٣٤
  االول 59.4788 خلدون خليل عبد صالح ٣٥



  االول 58.2393 ھبة حازم محمود سليمان ٣٦
  االول 56.9460 يزن نبيل يوسف عبدهللا ٣٧
  االول 56.8281 محمد رشيد عبدهللا صالح  ٣٨
  االول 56.6913 سيف خليل ابراھيم احمد   ٣٩
  االول 56.5512 فادي سالم يعقوب ابلحد  ٤٠
  االول 56.3711 محمد دخيل ابراھيم حسين ٤١
  االول 56.3604 فيانو فرج عبودي منصور  ٤٢
  االول 56.3435 عمر طه عبدالرزاق محمد ٤٣
  االول 56.2092 فيروز عبدالصاحب علي شاھين ٤٤
  االول 56.1945 راضي نايف محمود صالح ٤٥
  االول 56.0251 نظير علي احمد عزيز ٤٦
  االول 55.1881 كرم قيصر بحو بطرس ٤٧
  االول 55.0892 محمد حسن سليمان محمد ٤٨
  االول 54.9688  دانوميالد نجيب كبرييل ٤٩
  االول 54.0910 اشير احسان يوسف ابراھيم ٥٠
  االول 53.2279 سعد احمد عباس محمد ٥١

 


