
  

  

   
 السنة الدراسية الخامسة  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

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

 التقدير الترتيب دور النجاح اسم الطالب ت

 امتياز االول الدور االول عبدالرحمن محمد ابراهيم 1

 جيد جدا انيالث الدور االول مهند رائد عادل  2

 جيد جدا الثالث الدور االول عثمان عفيف عبدالرحمن 3

 جيد جدا الرابع الدور االول يونس صالح محمد 4

 جيد جدا الخامس الدور االول داليا احمد دريد 5

 جيد جدا السادس الدور االول زبيده عبدالناصر 6

 جيد جدا السابع الدور االول عبدهللا احمد جاسم 7

 جيد جدا الثامن الدور االول محمد عليرحمه  8

 جيد جدا التاسع الدور االول دالل معتز جمال 9

 جيد العاشر الدور االول رغد جمال خليل 10

 جيد الحادي عشر  الدور االول عبدهللا سالم عبدهللا 11

 جيد الثاني عشر  الدور االول صفا رياض علي 12

 جيد الث عشر الث الدور االول عمر محمد عبدهللا 13

 جيد الرابع عشر  الدور االول منار احمد خليل 14

 جيد الخامس عشر  الدور االول رسل كمال علي 15

 جيد السادس عشر  الدور االول سيروان عاصم نجيب 16

 جيد السابع عشر  الدور االول علي محمد حسين 17

 جيد الثامن عشر  الدور االول فلة صباح قاسم 18

 جيد التاسع عشر  الدور االول زه عليرؤى حم 19

 جيد العشرون الدور االول وسن عباس محمد 20

 متوسط الحادي والعشرون الدور االول مها علي احمد 21

 متوسط الثاني والعشرون الدور االول سرى محمود فتحي 22

 متوسط الثالث والعشرون الدور االول هبه موفق فتحي 23

 متوسط الرابع والعشرون ور االولالد رحمه رمضان بالل 24

 متوسط الخامس والعشرون الدور االول ابراهيم محمد عباس 25

 متوسط السادس والعشرون الدور االول عبدالسالم محمد فياض 26

 متوسط السابع والعشرون الدور االول لوقا سعيد سليمان 27

 متوسط الثامن والعشرون الدور االول رحمه عادل عواد 28

 متوسط التاسع والعشرون الدور االول محمود طه محمد 29

 متوسط الثالثون الدور االول اروى عبدالناصر 30

 متوسط الحادي والثالثون الدور االول محمد سالم محمد 31

 متوسط الثاني والثالثون الدور االول يونس قبيس قاسم 32

 متوسط الثالث والثالثون الدور االول حارث دريد محمد 33

 متوسط الرابع والثالثون الدور االول محمد احمد يونس 34

 متوسط الخامس والثالثون الدور االول ورقاء خالد منسي 35

 متوسط السادس والثالثون الدور االول حنين طه يونس 36

 متوسط السابع والثالثون الدور االول ابراهيم محمدعبدهللا 37

 متوسط ن والثالثونالثام الدور االول هبه حازم شبيب 38

 مقبول التاسع والثالثون الدور االول وسام وليد محمود 39
 

 

 


