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 ۲۰۱۲ -۲۰۱۱ :العام الدراسي طب  :الكلية 

 صباحية :نوع الدراسة طب وجراحة عامة : القسم

 االول :الدور ٦/۸/۲۰۱۲في  ۳/۱۳/۸۷۹٥ :رقم وتاريخ األمر الجامعي 

 المالحظات التقدير المعدل الجنس االسم الرباعي ت

  جيد  ذكر مصطفى يشار علي حق ويردي ۱

  جيد  انثى حسن استبرق سطم حمود ۲

  جيد  ذكر مصطفى نهاد نجم محمد ۳

  جيد  انثى هاوناز بهاء الدين انور احمد ٤

  جيد  ذكر احمد محمد فهد حاجم ٥

  متوسط  ذكر عباس نجم الدين محسن عباس ٦

  متوسط  انثى هازة جبار عبدهللا رسول ۷

  متوسط  انثى يقريناز عمر ابراهيم توف ۸

  متوسط  ذكر علي سهران خورشيد تقي ۹

  متوسط  ذكر عمر سليم محمد حسن ۱۰

  متوسط  ذكر عمار يوسف عمر خليل ۱۱

  متوسط  انثى ناز عدنان عمر حسين ۱۲

  متوسط  ذكر محمد صباح رحيم علي ۱۳

  متوسط  انثى نور جنيد احسان قاسم ۱٤

  متوسط  انثى داليا صباح نجم الدين محمد ۱٥

  متوسط  انثى ايمان كمال عبدالوهاب عبدهللا ۱٦

  متوسط  انثى كوهر عبدالصمد محمد شريف ۱۷

  متوسط  ذكر احمد فيض هللا احمد قادر ۱۸
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 ۲۰۱۲ -۲۰۱۱ :العام الدراسي طب :الكلية 

 صباحي :نوع الدراسة ة عامةطب وجراح: القسم

 االول :الدور ٦/۸/۲۰۱۲في  ۳/۱۳/۸۷۹٥ :رقم وتاريخ األمر الجامعي 

 المالحظات التقدير المعدل الجنس االسم الرباعي ت

  متوسط  انثى سارة نسرت احمد علي ۱۹

  متوسط  ذكر ماكوان محمد عبدالكريم درويش ۲۰

  متوسط  نثىا اسراء محمد صدقي اسماعيل ۲۱

  متوسط  انثى سارة موفق طاهر رشيد ۲۲

  متوسط  انثى فــرح رياض نوئيل رمو ۲۳

  متوسط  انثى زينو عبدالحميد عمر صالح ۲٤

  متوسط  انثى هدى تورهان محمد طيب ۲٥

  متوسط  انثى افان سامي محمد صالح ۲٦

  متوسط  انثى سارة صالح حسن حمدوش ۲۷

  متوسط  انثى ئافان حسن محمد امين ۲۸

  متوسط  ذكر مــراد خالد حميد كريم ۲۹

  متوسط  انثى مها عزيز توفيق ساقي ۳۰

  مقبول  انثى نورالهدى مناف عبد حسن ۳۱

  مقبول  ذكر عمر عبدالسالم فاضل محمد  ۳۲

  مقبول  انثى محمدرؤيــا قدري فوزي  ۳۳

  مقبول  انثى رؤيــا خالد صالح محمود ۳٤

  مقبول  ذكر كردون عبدالقادر معروف محمد ۳٥

  مقبول  انثى نور مهدي شامان حسين ۳٦
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 ۲۰۱۲ -۲۰۱۱ :العام الدراسي طب :الكلية 

 صباحي  :نوع الدراسة طب وجراحة عامة : القسم

 االول  :الدور ٦/۸/۲۰۱۲في  ۳/۱۳/۸۷۹٥ :األمر الجامعي رقم وتاريخ 

 المالحظات التقدير المعدل الجنس االسم الرباعي ت

  مقبول  انثى سهر عيسى حبيب كريم ۳۷

  مقبول  انثى هبــة عصــام معتصـم نامق ۳۸

  مقبول  ذكر محمد فاضل عباس نوري ۳۹

  مقبول  انثى ريمنيفين صالح الدين عزيز ك ٤۰

  مقبول  ذكر احمد سعد حسن محمد ٤۱

  مقبول  انثى سارة سالم حسن عواد ٤۲

  مقبول  انثى شادية احمد فيض هللا مامة ٤۳

  مقبول  ذكر حسام فالح حسن محمد ٤٤

  مقبول  انثى غصـون فيصـل شريف عمر ٤٥

  مقبول  انثى سنبل احمد صادق رشيد ٤٦

  مقبول  انثى نورا نهاد هادي داود ٤۷
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