
   وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  

 

 السنة الدراسية الثانية

  م ٢٠٢١-٢٠٢٠العام الدراسي   كلية الطب البيطري-جامعة الموصل 

  التقدير  الترتيب  المعدل  الطالباسم   ت
  جيد جدا االول  مارينا ليث دانيال 1
  جيد جدا الثاني  محمد رائد يونس 2
  جيد جدا الثالث  سالم مضر سالم 3
  جيد جدا الرابع  ياسر علي مصطفى 4
  جيد جدا الخامس  سحر ياسر فاضل 5
  جيد جدا السادس  هبة عاصم علي 6
  جيد جدا السابع  تيسير مصطفى كنعان 7
  جيد الثامن  زينب محمد ابراهيم 8
  جيد التاسع  جاسم محمد يونس 9
  جيد العاشر  ميديا جالل موسى 10
  جيد الحادي عشر  قتيبة محمد ابراهيم 11
  جيد عشرالثاني   عبد الرحمن بسام مجيد 12
  جيد الثالث عشر  عبد الرحمن نوفل عبد الرحمن 13
  جيد الرابع عشر  عمر عمار حازم 14
  جيد الخامس عشر  طيبة عبدالغني حسن 15
  جيد السادس عشر  سعد حمود جبر 16
  جيد السابع عشر  أنفال محمد عذابه 17
  جيد الثامن عشر  اريج منهل توفيق 18
  جيد التاسع عشر  صهيب موفق محمد 19
  جيد العشرون  اسالم توفيق مصطفى 20
  جيد الحادي والعشرون  عبد المنعم عزيز محمد 21
  جيد الثاني والعشرون  اوس احسان محمد نوري 22
  جيد الثالث والعشرون  براء حسين خليل 23
  جيد الرابع والعشرون  عصام هاشمنور  24
  جيد الخامس والعشرون  رفد محمد حازم 25
  متوسط السادس والعشرون  زيد ناظم غانم 26
  متوسط السابع والعشرون  مريم امجد انور 27
  متوسط الثامن والعشرون  طيبة قيس فتحي 28
  متوسط التاسع والعشرون  زكريا اسماعيل عبد اللطيف 29
  متوسط الثالثون  هنا مروان شوكت 30
  متوسط الحادي والثالثون  فرات اسماعيل محمد 31
  متوسط الثاني والثالثون  نبأ خالد احمد 32
  متوسط الثالث والثالثون  غزوان نواف عبد اللطيف 33
  متوسط الرابع والثالثون  نسيم عدنان دهام 34
  متوسط الخامس والثالثون  هند احمد يونس 35
  متوسط السادس والثالثون  داؤد عمار محسن 36
  متوسط السابع والثالثون  أسماء غانم أحمد 37
  متوسط الثامن والثالثون  مصطفى اشرف مصطفى 38
  متوسط والثالثونالتاسع   نور سنان محمد 39



  متوسط االربعون  احمد محمد علي جاسم 40
  متوسط الحادي واالربعون  هجران عماد خليل 41
  متوسط الثاني واالربعون  حذيفة عمار مجيد 42
  متوسط الثالث واالربعون  كرم مروان عزيز 43
  متوسط واالربعونالرابع   فاطمة عبد المعين سليمان 44
  متوسط الخامس واالربعون  مصطفى رعد جبر 45
  متوسط السادس واالربعون  عبيدة عوف عبدالرحمن 46
  متوسط السابع واالربعون  صفاء عدنان ناصر 47
  متوسط الثامن واالربعون  وضاح عبد الحميد سالم 48
  متوسط واالربعونالتاسع   اوس كنعان محمد 49
  متوسط الخمسون  غفران محمد رشيد 50
  متوسط الحادي والخمسون  عمر عزيز محمود 51

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


