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

 

 التقدير الترتيب لنجاحدور ا اسم الطالب ت

 امتياز االول الدور االول عبدالرحمن محمد ابراهيم 1

 جيد جدا الثاني الدور االول فاروق عمر هاشم 2

 جيد جدا الثالث الدور االول سارة عامر بولص 3

 جيد جدا الرابع الدور االول ريم زياد محمود 4

 اجيد جد الخامس الدور االول عبدالرحمن وليد حميد 5

 جيد جدا السادس الدور االول احمد ياسر سالم 6

 جيد جدا السابع الدور االول همام احمد سالم 7

 جيد جدا الثامن الدور االول محمد احمد صالح 8

 جيد جدا التاسع الدور االول يونس محمود سعيد 9

 جيد العاشر الدور االول مؤمن راضي زيدان 10

 جيد الحادي عشر  الدور االول ساندي سعد حنا 11

 جيد الثاني عشر  الدور االول رسل زياد سعدهللا 12

 جيد الثالث عشر  الدور االول حنين نافع عبد علي 13

 جيد الرابع عشر  الدور االول هبة رافع ياسين 14

 جيد الخامس عشر  الدور االول محمد أسماعيل حسين 15

 جيد ر السادس عش الدور االول عبدهللا نايف ياسين 16

 جيد السابع عشر  الدور االول منار عبدالكريم محمد 17

 جيد الثامن عشر  الدور االول خالد ليث فالبيوس 18

 جيد التاسع عشر  الدور االول زهراء ازهر يحيى 19

 جيد العشرون الدور االول امل زياد خيرو 20

 جيد الحادي والعشرون الدور االول مينا مهدي صالح 21

 جيد الثاني والعشرون الدور االول م نافع يوسفمري 22

 جيد الثالث والعشرون الدور االول محمد صالح عبدالواحد 23

 جيد الرابع والعشرون الدور االول هدى وعد غانم 24

 جيد الخامس والعشرون الدور االول زبيدة نبيل عبدالرزاق 25

 دجي السادس والعشرون الدور االول رحمة احمد فاروق 26

 جيد السابع والعشرون الدور االول نور عماد الدين طارق 27

 جيد الثامن والعشرون الدور االول نور سالم متي 28

 جيد التاسع والعشرون الدور االول عائشة محمد جسام 29

 جيد الثالثون الدور االول بتول خضر صالح 30

 متوسط نالحادي والثالثو الدور االول ابتهال توفيق علي مصطفى 31

 متوسط الثاني والثالثون الدور االول عمر حسان عبدالغني 32

 متوسط الثالث والثالثون الدور االول ابي وليد سالم 33

 متوسط الرابع والثالثون الدور االول عال حارث صالح الدين 34

 متوسط الخامس والثالثون الدور االول غفران عبدالرحمن جارهللا 35

 متوسط السادس والثالثون الدور االول دهبة منير احم 36

 متوسط السابع والثالثون الدور االول مصطفى ميسر محمد صالح 37

 متوسط الثامن والثالثون الدور االول اية قصي عبدالهادي 38

 متوسط التاسع والثالثون الدور االول افراح ليث عبد 39

 متوسط االربعون الدور االول هشام محمد جاسم 40
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 التقدير الترتيب دور النجاح اسم الطالب ت

 متوسط الحادي واالربعون الدور االول عبيدة مقداد بشير 41

 متوسط الثاني واالربعون الولالدور ا محمد عبدهللا احمد 42

 متوسط الثالث واالربعون الدور االول مشتاق مأمون مشتاق 43

 متوسط الرابع واالربعون الدور االول جمال حردان محمد 44

 متوسط الخامس واالربعون الدور االول رحمة فارس حسن 45

 متوسط السادس واالربعون الدور االول احمد عبدالغني محمود 46

 متوسط السابع واالربعون الدور االول طه يحيى محمد 47

 متوسط الثامن واالربعون الدور االول ابراهيم حسام سند 48

 متوسط التاسع واالربعون الدور االول وهبية سليمان كاري 49

 مقبول الخمسون الدور االول سراء رعد رشيد 50
 

 


