
 ت   الرباعي اإلسم الجنسية  الجنس المعدل
  .1  حمزةنصر طارق محمد  عراقية  انثى 88.37
  .2  حمدشيماء جواد آاظم  عراقية  انثى 87.51
  .3  آرآزفرحان فاضل سعيد  عراقية  ذآر 85.66
  .4 منتظر سلمان عاشور الزبيدي  عراقية  ذآر 84.66
  .5  دابسسامر عصام صبيح  عراقية  ذآر 83.47
  .6  حمداننور حسين يوسف  قيةعرا  انثى 83.08
  .7  فرحاندعاء عادل قاسم  عراقية  انثى 82.49
  .8 سلمانغصون عبد الكريم نعمه   عراقية  انثى 82.36
  .9  حسينزينب علوان مكاوي  عراقية  انثى 82.33
  .10  طالبأطياب قاسم عبود  عراقية  انثى 81.47
  .11  دابسرونة عصام صبيح  عراقية  انثى 80.34
  .12  حمودؤى جاسب رسنر  عراقية  انثى 78.86
  .13  إسماعيل آاظممروة عبد الكريم  عراقية  انثى 78.33
  .14  ناصرسناء رائد هادي  عراقية  انثى 77.70
  .15  خلفإسراء علي مهدي  عراقية  انثى 76.39
  .16 حمد عبد الغفورناصر دهام   عراقية  ذآر 74.84
  .17  عباسإسراء أحمد عبد اهللا  عراقية  انثى 74.58
  .18  آاظم زبونم عبد الرزاقهشا  عراقية  ذآر 74.57
  .19  بهارأحمد طالب جبار  عراقية  ذآر 74.40
  .20  عبدآمال جواد عوني  عراقية  ذآر 74.19
  .21  محمودسلوى أسعد شاآر  عراقية  انثى 74.08
  .22  سويدانمروة سامي آزار  عراقية  انثى 72.46
  .23  حسينفراس عالء قاسم  عراقية  ذآر 72.03
  .24   عبد السادةنعذراء محمد حسي  عراقية  انثى 70.46
  .25   عليرسل غازي حول  عراقية  انثى 70.38
  .26  حسن جواد دابس معيوف  عراقية  ذآر 70.06
  .27   عليورود صالح إبراهيم  عراقية  انثى 70.01
  .28   دلفتيسير شاآر محمود  عراقية  انثى 69.54
  .29   جاسمرشا عدنان علي  عراقية  انثى 69.47
  .30   ربيعوالء علي سلومي  عراقية  انثى 69.19
  .31   جاسمهند عبود مهدي  عراقية  انثى 68.99
  .32   فرهودمريم يعكوب يوسف  عراقية  انثى 68.88
  .33   جبرحيدر حسين عيسى  عراقية  ذآر 68.83
  .34   حميدتيسير مؤيد قدوري  عراقية  انثى 68.73
  .35   عبودحوراء غازي مكرود  عراقية  انثى 68.73
  .36   فتيننجاح فاضل خلف  عراقية  انثى 68.72
  .37   إبراهيمأفكار عباس فاضل  عراقية  انثى 68.71
  .38   عباسأمل حسين علي  عراقية  انثى 68.15
  .39   عبد اهللابشرى فريد موفق  عراقية  انثى 67.97
  .40   عسلآرار جاسم حمزة  عراقية  ذآر 67.92
  .41   ناصرسناء خضير عكض  عراقية  انثى 67.78
  .42   فرحانفريال صالح خضير  عراقية  انثى 67.59



  .43   سلمانكريم قاسمنور عبد ال  عراقية  انثى 67.11
  .44  سالم عادل رحيم آريم  عراقية  ذآر 67.07
  .45   صادق فرحانصالح الدين محمد  عراقية  ذآر 66.79
  .46   أحمدهالة سعد نظير  عراقية  انثى 66.74
  .47   شهابقحطان علي أحمد  عراقية  ذآر 66.62
  .48   خليلمحمد خليل جميل  عراقية  ذآر 66.53
  .49  ن علواأسعد جبار عبيد  عراقية  ذآر 66.45
  .50   دخيلرشا محمد علي سالم  عراقية  انثى 66.43
  .51   عليجأحمد آاظم هدرس  عراقية  ذآر 66.39
  .52   دهامأمال حاتم مظلوم  عراقية  انثى 66.37
  .53   ماهودصابرين يسر آريم  عراقية  انثى 66.35
  .54  ميادة جواد شمخي جبر  عراقية  انثى 66.26
  .55   حسنإيمان جليل ناصر  عراقية  انثى 66.23
  .56  ميساء عالء عبد الحسن جلود  عراقية  نثىا 66.16
  .57   عليإسراء خضير عباس  عراقية  انثى 64.86
  .58   عبد الوهابهمام طارق حسوبي  عراقية  ذآر 64.83
  .59   غالبنادين منير فرحان  عراقية  انثى 64.36
  .60  أحمدأسماء عادل محمد   عراقية  انثى 64.03
  .61   رفعت عبدصباح عالء الدين  عراقية  انثى 63.65
  .62   عبد الكاظمريم  آريم صاحب  عراقية  انثى 63.63
  .63   محمدعائد صبحي صالح  عراقية  ذآر 63.30
  .64   حسينلمى وليد صبري  عراقية  انثى 62.79
  .65  ذيابسحر طارق عبد   عراقية  انثى 62.62
  .66   حمزةضفاف جمال حسين  عراقية  انثى 62.40
  .67  ريم صادق مهدي سلمان  عراقية  انثى 62.11
  .68   حميدسارة جمال ترآي  عراقية  انثى 62.11
  .69  الرزاقزاهر حسام عبد   عراقية  ذآر 61.73
  .70   طرفهوسناء عواد خضير  عراقية  انثى 61.38
  .71   محمودرسول مؤيد شكر  عراقية  ذآر 61.36
  .72   حمدانإلهام آاظم علي  عراقية  انثى 61.25
  .73   عبد الكريمفهد فرات عدنان  عراقية  ذآر 60.88
  .74   المنعمعبدسنان صالح   عراقية  ذآر 60.80
  .75  حسينسجى سامي حاتم   عراقية  انثى 60.79
  .76  رسل محمد علي زآي  عراقية  انثى 60.72
  .77  رفعت راشد عبد عون شيحان  عراقية  ذآر 60.54
  .78  مناف عبد ناصر حسين  عراقية  ذآر 60.41
  .79  نوريأحمد شاهين محمد   عراقية  ذآر 60.00
  .80   عبود حسنياسر عبد الجبار  عراقية  ذآر 59.91
  .81   ظاهرزيد محسن عطا اهللا  عراقية  ذآر 59.02
  .82   سلوميأزل عبد اهللا آعود  عراقية  انثى 58.60
  .83   مهديماهر حيدر آاظم  عراقية  ذآر 58.40
  .84   حسن نعمهسيف الدين فالح  عراقية  ذآر 58.27
  .85   مطشرسجاد محمد صادق  عراقية  ذآر 55.58



  .86  رغيد رشيد حميد سلطان  عراقية  ذآر 55.47
  .87  جنان هاشم عبد الحميد الجنابي  عراقية  انثى  52.53

  

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  ))أمــر إداري (( 

  الدور األول/ منح شهادة بكالوريوس / م 
  

          

 في 2458/أ1أمانة مجلس الجامعة ذي العدد /      إستادا إلى آتاب رئاسة جامعة بغداد       
متطلبات الدراسة لنيل ) مدرجة أسمائهم في القائمة المرفقةال( وبناًء على إآمال طلبة الكلية 24/6/2009

تقرر منحهم الشهادة . 2008/2009درجة البكالوريوس في الطب والجراحة البيطرية للعام الدراسي 
 1430/رجب/7 ميالدي الموافق 30/6/2009إعتبارًا من . وبالتقدير المؤشر إزاء آل منهم. المذآورة
  .هجري

  :المرفقات
                  ).جنان هاشم(  وتنتهي بـ)نصر طارق محمد (  إسمًا تبدأ بـ) وثمانون سبعة 87( من قائمة تتض •

                                                           
  
  
   

  فريد جميل الطحان. د.م.                                                        أ
                                                         العميــــــد 

  
  
  

  :نسخة منه إلى  
 .مع التقدير... للتفضل بالعلم الدراسات األولية ، / قسم شؤون الطلبة والتصديقات / رئاسة جامعة بغداد  •
  .رمع التقدي.... للتفضل بالعلم الشرآة العامة للبيطرة ، / وزارة الزراعة  •
  .اإلحصاء/ رئاسة جامعة بغداد  •
  .مع التقدير... للعلم نقابة األطباء البيطريين ،  •
  .مع األوليات/ ملفة الخريجين  •

  2/7منــى 

  
  
  
  
  
  
  



  
  

  
  

  ))أمــر إداري (( 
  الدور األول/ منح شهادة بكالوريوس / م 

  
          

 في 2458/أ1امعة ذي العدد أمانة مجلس الج/      إستادا إلى آتاب رئاسة جامعة بغداد       
متطلبات الدراسة لنيل ) المدرجة أسمائهم في القائمة المرفقة( وبناًء على إآمال طلبة الكلية 24/6/2009

تقرر منحهم الشهادة . 2008/2009درجة البكالوريوس في الطب والجراحة البيطرية للعام الدراسي 
 1430/رجب/7 ميالدي الموافق 30/6/2009ًا من إعتبار. وبالتقدير المؤشر إزاء آل منهم. المذآورة
  .هجري

  :المرفقات
                 ).جنان هاشم (  وتنتهي بـ)نصر طارق محمد (  إسمًا تبدأ بـ) سبعة وثمانون 87( قائمة تتضمن  •

                                                           
  
  
   

  فريد جميل الطحان. د.م.                                          أ              
                                                          العميــــــد

  
  
  

  :نسخة منه إلى  
 .مع التقدير... للتفضل بالعلم الدراسات األولية ، / قسم شؤون الطلبة والتصديقات / رئاسة جامعة بغداد  •
  .مع التقدير.... للتفضل بالعلم الشرآة العامة للبيطرة ، / زارة الزراعة و •
  .اإلحصاء/ رئاسة جامعة بغداد  •
  .مع التقدير... للعلم نقابة األطباء البيطريين ،  •
  .مع األوليات/ ملفة الخريجين  •

  2/7منــى 
  
  
  



  
  
  
  

  
  

  ولية الدراسات األ/ قسم شؤون الطلبة والتصديقات / جامعة بغداد / إلى 
  إلحاق/ م 

  
          

لخريجين انرسل لكم طيًا قائمة بأسماء  6/7/2009 في 1334     إلحاقًا بأمرنا اإلداري المرقم       

نصر (  بـ أسمًا تبدأ)عة وثمانون ـسب ( )87( تتضمن 2008/2009للمرحلة الخامسة للعام الدراسي 

                                     . اإلعتراضات بعد ظهور نتائج)جنان هاشم (  وتنتهي بـ)طارق محمد 

                                                           
  
  
   

  فريد جميل الطحان. د.م.       أ                                              
               العميــــــد                                         

  
  
  

  :نسخة منه إلى  
 .مع التقدير... للتفضل بالعلم الدراسات األولية ، / قسم شؤون الطلبة والتصديقات / رئاسة جامعة بغداد  •
  .مع التقدير.... للتفضل بالعلم الشرآة العامة للبيطرة ، / وزارة الزراعة  •
  .اإلحصاء/ رئاسة جامعة بغداد  •
  . التقديرمع... للعلم نقابة األطباء البيطريين ،  •
  .مع األوليات/ ملفة الخريجين  •

  20/7وجدان   
  


