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 ۲۰۱۱- ۲۰۱۰ :العام الدراسي طب  :الكلية 

 صباحي :نوع الدراسة طب وجراحة عامة : القسم

 االول :الدور ۲۱/۷/۲۰۱۱في  ۱۷٤۲/س/ ۲۸ :رقم وتاريخ األمر الجامعي 

 المالحظات التقدير المعدل الجنس االسم الرباعي ت

  جيد  ذكر محمد ناظم نوري حسين  ۱

  جيد  ذكر ليحيدر حسين علوان ع ۲

  جيد  أنثى منال عباس هللا ويردي أمين  ۳

  متوسط   أنثى ايمان قاسم خضر عبدهللا  ٤

  متوسط  انثى سازان رستم عزالدين زينل ٥

  متوسط  انثى داليا عزالدين احمد محمد ٦

  متوسط  ذكر كانياو حسين عبدالكريم محمد صالح ۷

  متوسط  ذكر حمد جالل جبار عليم ۸

  متوسط  انثى جيهان علي حسين سلمان ۹

  متوسط  انثى روشكار محمود علي مولود ۱۰

  متوسط  انثى ايبك عبدالقادر عبدالخالق حسن ۱۱

  متوسط  انثى كول اميد عباس حسين ۱۲

  متوسط  انثى ميادة كفاح كاظم جاسم ۱۳

  متوسط  انثى ديمن جعفر شريف نجم ۱٤

  متوسط  ذكر احمد ثامر حسن امين ۱٥

  متوسط  ذكر احمد عبدالخالق داود حميد ۱٦

  متوسط  انثى اسين نظام محمد حبيب ۱۷

  متوسط  ذكر مكرم نورالدين مسرهد واحد ۱۸
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  ۲۰۱۱- ۲۰۱۰ :العام الدراسي طب :الكلية 

 صباحي :نوع الدراسة طب وجراحة عامة: القسم

 االول :الدور ۲۱/۷/۲۰۱۱في  ۱۷٤۲/س/ ۲۸ :رقم وتاريخ األمر الجامعي 

 المالحظات التقدير المعدل الجنس االسم الرباعي ت

  متوسط  ذكر اورهان عثمان حسن توفيق ۱۹

  متوسط  انثى شن محمد كاظم مصطفى ۲۰

  متوسط  ذكر احمد ماجد ناجي حسن ۲۱

  متوسط  ذكر وليد خالد خضر علي ۲۲

  متوسط  ذكر بكر غفور عبدهللا محمد ۲۳

  متوسط  ذكر يوسف محمد حسن محسن ۲٤

  متوسط  ذكر محمد وجدي ابراهيم خليل ۲٥

  متوسط  انثى جوان عماد جرجيس محمد ۲٦

  متوسط  انثى اوزلم فاضل يوسف خورشيد ۲۷

  متوسط  انثى االء ناظم حميد عيسى ۲۸

  متوسط  انثى نور سمير محمد احمد ۲۹

  متوسط  انثى سارة خالد عبدالرزاق احمد ۳۰

  متوسط  انثى سوالين موريس شمعون داود ۳۱

  متوسط  انثى فاطمة سليم مرعي حسن ۳۲

  متوسط  انثى اسن حسين صالح اكبر ۳۳

  متوسط  ذكر اجار اركان امجد بهاء الدين ۳٤

  متوسط  ذكر ارسن حسين صالح اكبر ۳٥

  متوسط  انثى ميسلون علي اكبر جاسم ۳٦
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 ۲۰۱۱ - ۲۰۱۰ :العام الدراسي طب :الكلية 

 صباحي  :نوع الدراسة طب وجراحة عامة : القسم

 االول  :الدور ۲۱/۷/۲۰۱۱في  ۱۷٤۲/س/ ۲۸ :رقم وتاريخ األمر الجامعي 

 المالحظات التقدير المعدل الجنس االسم الرباعي ت

  متوسط  ذكر توانا نوفل عبدهللا علي ۳۷

  متوسط  ذكر مصطفى حميد مجيد صمد ۳۸

  متوسط  ذكر اسماعيل محمد صالح محمد ۳۹

  متوسط  انثى رؤيا ثامر احسان محمود ٤۰

  مقبول  ذكر حسين عبداالمير عبدالحسين عال ٤۱

  مقبول  ذكر احمد مدحت محمد شاكر طه ٤۲

  مقبول  ذكر محمد عزيز محي الدين عمر ٤۳

  مقبول  انثى فنار سمير عبدالقادر علي ٤٤

  مقبول  انثى سحر كمال جالل توفيق ٤٥

  مقبول  انثى افين فؤاد محمد صادق ٤٦

  مقبول  انثى مروة محمود محمد سلمان ٤۷

  مقبول  انثى ميديا عماد حمه امين مجيد ٤۸

  مقبول  انثى ف كمال عبدالوهاب عبدهللايال ٤۹

  مقبول  انثى حنان قحطان جوامير جواري ٥۰

  مقبول  انثى بنار غالب عزيز بكر ٥۱

  مقبول  انثى اسراء عبداالمير عبدالوهاب احمد ٥۲
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