
  الخامسةالمرحلة                                    كلية الطب البيطري                                                       /جامعة ديالى 

  1029-1028                            الثانيالفصل /تقانات تكاثر  درجات سعي                        -فرع الجراحة والتوليد        

 %02نظري  %02عملي  أسم الطالب ت

 %02سعي فصل ثاني

الدرجة 
 الدرجة كتابة رقما  

 تسعة وعشرون فقط  29.0 12.2 16.8 أفان محمد كامل عباس 2

 اربعة وعشرون فقط  24.0 11.4 12.7 آية إسماعيل عزيز محمد 1

 تسعة عشر فقط  19.0 7.8 11.2 إيالف خالد إسماعيل حسين 3

 عشرون فقط  20.0 9.5 10.8 بالل محمد حسن نجم 4

 احد عشر وسبعة بالعشرة فقط 21.7 9.4 12.3 تبارك محمد تركي إسماعيل 5

 خمسة عشر وثمانية بالعشرة فقط 15.8 4.5 11.3 الحمد هلل محمد قاسم محمد 6

 سبعة عشر وثالثة بالعشرة فقط 17.3 6.4 10.9 درون اراز حميد إبراهيم 7

 ثالثة وثالثون وخمسة بالعشرة فقط 33.5 15.8 17.7 ديار حيدر حسن مهدي 8

 اربعة وعشرون وتسعة بالعشرة فقط 24.9 10.2 14.8 دينه حيدر عبد فارس 9

 وعشرون وخمسة بالعشرة فقطاثنان  22.5 8.7 13.8 رفاء داود سليمان عليوي 20

 اثنان وعشرون وستة بالعشرة فقط 22.6 8.1 14.5 زينب حبيب قدوري حمود 22

 ثمانية عشر فقط 18.0 6.5 11.5 زينب عادل إبراهيم عبد الكربم  21

 اربعة وعشرون وخمسة بالعشرة فقط 24.5 10.9 13.6 زينب كريم إبراهيم سلمان 23

 ستة وعشرون وخمسة بالعشرة فقط 26.5 12.5 14 سازان ولي محمد علي 24

 اربعة وعشرون واثنان بالعشرة فقط 24.2 9.0 15.2 سمر عبد الغفور حميد حمد 25

 ثمان وعشرون وخمسة بالعشرة فقط 28.5 11.7 16.8 ضحى ستار مهدي احمد 26

 احدى وعشرون وثمانية بالعشرة فقط 21.8 9.0 12.8 عبد المهيمن جواد كاظم 27

 ثالثة عشر وخمسة بالعشرة فقط 13.5 4.6 8.9 عالء عبد المحسن 28

 ثالثة وثالثون وخمسة بالعشرة فقط 33.5 14.5 19 علي حسن علي حسين 29

 احدى وعشرون وتسعة بالعشرة فقط 21.9 9.8 12.1 علي لطيف حسين علي 10

 فقط تسعة عشر وسبعة بالعشرة 19.7 9.0 10.7 عمر عبد الكريم خلف عطية 12

 ستة وعشرون وثالثة بالعشرة فقط 26.3 10.2 16.1 لنجة حسين جمعة دوليتار 11

 ستة عشر فقط 16.0 7.6 9.4 مباهج رحمان نعمة عبد 13

 خمسة وعشرون وثالثة بالعشرة فقط 25.3 11.9 13.4 محمد احمد محمد جاسم 14

     محمد حسين علي نجم 15

 اثنان وعشرون واثنان بالعشرة فقط 22.2 8.6 13.6 محمد نصيف جاسم 16

 اثنان وثالثون واثنان بالعشرة فقط 32.2 14.2 18 مريم صالح علي حسين 17

 خمسة وعشرون فقط 25 11.8 13.2 مصطفى ردام جواد كاظم 18

 خمسة وعشرون وسبعة بالعشرة فقط 25.7 12.4 13.3 ندى يوسف موسى فليح 19

     نور عبد اللطيف 30

عبد الستار عبد الغفار محمودهند  32  ثالثة وعشرون وثالثة بالعشرة فقط 23.3 8.8 15.3 

 

 د طالب جواد كاظم .م نورالدين ياسين خضير     أ.أ   م سلمان حمادي غريب.م   ياسين محمود رشيد.م  م محمد يوسف محمود .أ

 العميد وكالة                  رئيس الفرع                                                                                                 


