
  

 

  
   

 السنة الدراسية الثانية  التعليم العالي والبحث العلميوزارة 

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

 

 التقدير الترتيب دور النجاح اسم الطالب ت

 جيد جدا االول الدور االول سفانة نجم عبدهللا شيت 1

 جدا جيد الثاني الدور االول باسمة خالد فاضل عبدهللا 2

 جيد جدا الثالث الدور االول االء مقداد محمود حسن 3

 جيد جدا الرابع الدور االول مؤمن رافع محمد طيب ظاهر 4

 جيد الخامس الدور االول عبدالمحسن علي عبدالمحسن 5

 جيد السادس الدور االول وضاح ليث صالح عبد الرحمن 6

 جيد السابع الدور االول رحمة طه حازم عبد 7

 جيد الثامن الدور االول زينب حمزة علي حسين 8

 جيد التاسع الدور االول صفا محمد عبدالغفور شكر 9

 جيد العاشر الدور االول صالح الدين مهند صالح الدين 10

 جيد الحادي عشر  الدور االول نور ريان شكر محمود 11

 جيد الثاني عشر  الدور االول منتصر يعرب خضر 12

 جيد الثالث عشر  الدور االول ر كريم خضرعمار قيص 13

 متوسط الرابع عشر  الدور االول زيد احمد عبدالرحمن يحيى 14

 متوسط الخامس عشر  الدور االول نور وليد محمد طه 15

 متوسط السادس عشر  الدور االول يوسف خالد مجيد الياس 16

 طمتوس السابع عشر  الدور االول يوسف محمد محمود محمد 17

 متوسط الثامن عشر  الدور االول براء فارس نوري جاسم 18

 متوسط التاسع عشر  الدور االول رندا صبار عثمان عفان 19

 متوسط العشرون الدور االول علي عمر احمد علي 20

 متوسط الحادي والعشرون الدور االول مارتينا هيثم افرام يعقوب 21

 متوسط الثاني والعشرون الدور االول جنة أكرم ذنون يونس 22

 متوسط الثالث والعشرون الدور االول عبدهللا عمر عبدالغني حسن 23

 متوسط الرابع والعشرون الدور االول جمال سالم حسين ناصر 24

 متوسط الخامس والعشرون الدور االول ساره انمار محمود عبدهللا  25

 متوسط لعشرونالسادس وا الدور االول أيفان سلوان عبدهللا سمو 26

 متوسط السابع والعشرون الدور االول عبدهللا حاجم عبدالمجيد 27

 متوسط الثامن والعشرون الدور االول دهاق رضاب انور علي 28

 متوسط التاسع والعشرون الدور االول شهد عامر رجب محمود 29

 متوسط الثالثون الدور االول عبداللطيف قاسم محمد فاضل 30

 متوسط الحادي والثالثون الدور االول م زبلو حجيسامي سال 31

 متوسط الثاني والثالثون الدور االول حسن صفوان عباس بدر 32

 متوسط الثالث والثالثون الدور االول محمد احمد سالم عبدهللا 33

 متوسط الرابع والثالثون الدور االول اسماعيل محمد خلف 34

 متوسط الخامس والثالثون الدور االول مؤمن زيد محمد طاهر 35

 متوسط السادس والثالثون الدور االول ايمن ذنون حسن احمد 36

 متوسط السابع والثالثون الدور االول ميرخان حجي ميشو خضر 37

 مقبول الثامن والثالثون الدور االول سرى زياد محمد عبدهللا 38

 قبولم التاسع والثالثون الدور االول آيات محمد يونس محمد 39

 مقبول االربعون الدور االول ريم احمد ابراهيم محمد 40
 

 



  

 

  
   

 السنة الدراسية الثانية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

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

 

 التقدير الترتيب دور النجاح اسم الطالب ت

 مقبول الحادي واالربعون ور االولالد مصطفى ظافر محمد 41

 مقبول الثاني واالربعون الدور االول ريم مراد جيجو مراد 42

 مقبول الثالث واالربعون الدور االول مارلين عدنان حنا جبرائيل 43

 مقبول الرابع واالربعون الدور االول عمر حميد أعكيل حميد 44

 مقبول واالربعون الخامس الدور االول عالء عايد عكاب جعباز 45

 مقبول السادس واالربعون الدور االول احمد علي محمد يونس 46

 مقبول السابع واالربعون الدور االول أروى وليد جاسم قاسم 47

 مقبول الثامن واالربعون الدور االول هاجر عبدالحق فتحي حمد 48

 مقبول التاسع واالربعون الدور االول سارة صالح يوسف محمود 49

 مقبول الخمسون الدور االول داود سالم قاسم كرمز 50

 مقبول الحادي والخمسون الدور االول محمود عبدالحكيم لقمان 51

 مقبول الثاني والخمسون الدور االول تقى أنمار فوزي داؤد 52

 مقبول الثالث والخمسون الدور االول رنا فراس طالل جالل 53

 مقبول الرابع والخمسون ر االولالدو ريان عبد االله محمد حسن 54

 مقبول الخامس والخمسون الدور االول ذياب محمد صالح أسود 55
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


