
  
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 

 السنة الدراسية الثالثة

 كلية الطب البيطري-جامعة الموصل 
 م 2022-2021العام الدراسي 

 

 التقدير الترتيب دور النجاح لطالباسم ا ت

 جيد جدا االول الدور االول محمد  رائد يونس عمر                1

 جيد جدا الثاني الدور االول محمد علي محمد أحمد 2

 جيد جدا الثالث الدور االول مارينا ليث دانيال عبوش  3

 جيد جدا الرابع الدور االول تيسير مصطفى كنعان بشير 4

 جيد الخامس الدور االول ياسر علي مصطفى امين 5

 جيد السادس الدور االول عمر عمار حازم صالح 6

 جيد السابع الدور االول جاسم  محمد يونس علي 7

 جيد الثامن الدور االول نسيم عدنان دهام احمد  8

 جيد التاسع الدور االول سالم مضر سالم فتحي 9

 جيد العاشر الدور االول نعبد الرحمن بسام مجيد ياسي 10

 جيد الحادي عشر  الدور االول قتيبة محمد ابراهيم حسين 11

 جيد الثاني عشر  الدور االول هبة عاصم علي يونس 12

 متوسط الثالث عشر  الدور االول مؤمن لقمان هاشم محمد 13

 متوسط الرابع عشر  الدور االول عبد الرحمن نوفل عبد الرحمن 14

 متوسط الخامس عشر  الدور االول الد هزاع إسماعيلعلي خ 15

 متوسط السادس عشر  الدور االول سحر ياسر فاضل يونس 16

 متوسط السابع عشر  الدور االول هنا مروان شوكت نوري 17

 متوسط الثامن عشر  الدور االول صهيب موفق محمد دباج 18

 توسطم التاسع عشر  الدور االول احمد محمد علي جاسم 19

 متوسط العشرون الدور االول سعد حمود جبر اسعيد 20

 متوسط الحادي والعشرون الدور االول زكريا اسماعيل عبد اللطيف 21

 متوسط الثاني والعشرون الدور االول صابرين يونس محمد قاسم 22

 متوسط الثالث والعشرون الدور االول ميديا جالل موسى ابلحد 23

 متوسط الرابع والعشرون الدور االول بدهللازيد ناظم غانم ع 24

 متوسط الخامس والعشرون الدور االول زينب محمد ابراهيم حسين 25

 متوسط السادس والعشرون الدور االول هديل فارس عادل عاكف 26

 متوسط السابع والعشرون الدور االول عبد المنعم عزيز محمد خلف 27

 متوسط الثامن والعشرون لدور االولا اسالم توفيق مصطفى سليمان 28

 متوسط التاسع والعشرون الدور االول نور عصام هاشم ايوب 29

 متوسط الثالثون الدور االول صفاء عدنان ناصر حسون 30

 متوسط الحادي والثالثون الدور االول نبأ خالد احمد يوسف 31

 متوسط الثاني والثالثون الدور االول أنفال محمد عذابه مصطفى 32

 متوسط الثالث والثالثون الدور االول اية نوري محمود نزال 33

 متوسط الرابع والثالثون الدور االول اوس احسان محمد نوري محمد 34

 متوسط الخامس والثالثون الدور االول براء حسين خليل ابراهيم 35

 متوسط السادس والثالثون الدور االول هند احمد يونس حمد 36

 متوسط السابع والثالثون الدور االول امجد انور عبدالحميد مريم 37

 متوسط الثامن والثالثون الدور االول وضاح عبد الحميد سالم ابراهيم 38

 مقبول التاسع والثالثون الدور االول زينب عارف نجم عبدهللا  39

 مقبول االربعون الدور االول بدر الدين باسل فخر الدين 40
 

 



 

  

 

  
   

 السنة الدراسية الثالثة  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية الطب البيطري-جامعة الموصل 
 م 2022-2021العام الدراسي 

 

 التقدير الترتيب دور النجاح اسم الطالب ت

 مقبول الحادي واالربعون الدور االول عبدالمجيد بشير عابد عبدالمجيد  41

 مقبول الثاني واالربعون الدور االول  عبوديسعدهللا مزاحم سعدهللا 42

 مقبول الثالث واالربعون الدور االول طيبة قيس فتحي يحيى 43

 مقبول الرابع واالربعون الدور االول عمر عزيز محمود ظاهر 44

 مقبول الخامس واالربعون الدور االول طيبة عبدالغني حسن شيخو 45

 مقبول السادس واالربعون الدور االول رفد محمد حازم خليل 46

 مقبول السابع واالربعون الدور االول غفران محمد رشيد محمد 47

 مقبول الثامن واالربعون الدور االول أسماء غانم احمد هزاع     48

 مقبول التاسع واالربعون الدور االول أيمن نوفل محمود محمد 49

 قبولم الخمسون الدور االول نور سنان محمد سعيد حمو 50

 مقبول الحادي والخمسون الدور االول كرم مروان عزيز عبد 51

 مقبول الثاني والخمسون الدور االول مصطفى رعد جبر مجيد 52

 مقبول الثالث والخمسون الدور االول غزوان نواف عبد اللطيف 53

 مقبول الرابع والخمسون الدور االول عبدهللا سعد ابراهيم احمد 54

 مقبول الخامس والخمسون الدور االول توفيق خليل اريج  منهل 55

 مقبول السادس والخمسون الدور االول فرات اسماعيل محمد وردي 56

 مقبول السابع والخمسون الدور االول داؤد عمار محسن داؤد 57

 مقبول الثامن والخمسون الدور االول محمد حكمت دحام جاسم  58
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


