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  ۲۰۱۸-۲۰۱۹ :العام الدراسي طب  :الكلية 

 صباحي :نوع الدراسة طب وجراحة عامة : القسم

 االول: الدور .٦/۸/۲۰۱۹في  ۳/۱۳/۱۰۰۹٥ :رقم وتاريخ األمر الجامعي 

  المالحظات التقدير المعدل الجنس االسم الرباعي ت

  جيد جداً   انثى تاجر بكر حسين  هفاطم ۱

  جيد جداً   انثى موسى  والء حسن ابراهيم ۲

  جيد جداً   انثى نور محمد سمين كريم  ۳

  جيد جداً   انثى سلوى رشيد عمر محمود ٤

  جيد  انثى شهد منصور حسن جاسم  ٥

  جيد  انثى سوزان ارشد عمر عبد هللا  ٦

  جيد  انثى سعدون محمود شكور ه هال ۷

  جيد  ذكر  عباس فاضل نقي شريف  ۸

  جيد  انثى محمد حلمي خالد هبه ياوز ۹

  جيد  ذكر  ريبين عمر ابراهيم توفيق  ۱۰

  جيد  ذكر  ق صالح يعبدهللا علي فا ۱۱

  جيد  انثى روز احمد محمد امين مولود  ۱۲

  جيد  ذكر  حسين علي شكر احمد ۱۳

  جيد  انثى نيان كريم عبد الرحمن صالح  ۱٤

  جيد  ذكر  عبدالكريم عالء شاكر مهدي  ۱٥

  جيد  انثى هه وري محمد قادر حسن  ۱٦

  جيد  انثى ي الدين حرؤيا بربروس نورالدين م ۱۷

  جيد  انثى ژيوار مردان مجيد صالح  ۱۸

  جيد  انثى نور حيدر زين العابدين حسن  ۱۹

  جيد  ذكر  ملك غازي سعيد صالح ۲۰
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  جيد  انثى سارا ابراهيم عبد الخالق علي  ۲۱

  جيد  انثى ف أميد رؤوف ذنونايال ۲۲

  جيد  انثى اسراء نسرت احمد علي  ۲۳

  جيد  انثى شهناز ماجد كريم محمد ۲٤

  جيد  انثى شاناز سيروان نوري محمدعلي  ۲٥

  جيد  انثى بهره دلشاد عثمان عبد هللا  ۲٦

  جيد  انثى داليا سعود محمد خورشيد ۲۷

  جيد  انثى ن دانيه عصام وحيد الدين بهاءالدي ۲۸

  جيد  ذكر  مصعب اسماعيل خليل حسن  ۲۹

  جيد  انثى ساره حسن هدايت رشيد  ۳۰

  جيد  انثى دنيا جالل نوري عبد هللا  ۳۱

  جيد  انثى نوراي حمدان خضر علي  ۳۲

  جيد  ذكر  محمد جواد محمد كوثر  ۳۳

  متوسط  انثى نازلي نظام الدين شمس الدين طاهر ۳٤

  متوسط  ذكر  ز محسن عزالدين سليمانمعت ۳٥

  متوسط  انثى شذى يوسف خلف محمود  ۳٦

  متوسط  انثى شه م عبداللطيف احمد قادر  ۳۷

  متوسط  ذكر  محمد احسان حبيب قادر  ۳۸

  متوسط  ذكر  هيرش قادر نامق عبد هللا  ۳۹

  متوسط  انثى االء محمود علي فيض هللا  ٤۰

  متوسط  انثى اهيم خضير ايمان حسين ابر ٤۱

  متوسط  ذكر  احمد محمد رضا باباعادل ٤۲

  متوسط  انثى احمد محمد احمد  گشن ٤۳

  متوسط  ذكر  هه ردي طاهر فريق كريم  ٤٤
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  متوسط  انثى نار عباس عبدهللا محمد پ ٤٥

  متوسط  انثى مروه باسم محمد هاشم  ٤٦

  متوسط  ذكر  حمزه محمد عبدهللا خالد  ٤۷

  متوسط  انثى مريم شاكر شكور صمد  ٤۸

  متوسط  ذكر  صالح يوسف صالح تحسين محمد ٤۹

  متوسط  ذكر  ابراهيم عبد اللطيف شمال حسون  ٥۰

  متوسط  ذكر  حسن محمد باقر مهدي  ٥۱

  متوسط  انثى قادر ساكار سامال رفيق  ٥۲

  متوسط  انثى ساره عبد الرزاق ستار توكل ٥۳

  متوسط  انثى مريم جورج دنخا يوسف  ٥٤

  متوسط  انثى االء نهاد محمد علي خورشيد  ٥٥

  متوسط  ذكر  عمر رعد خلف عباس ٥٦

  متوسط  انثى هديل سالم جبر فجر  ٥۷

  متوسط  انثى ايناس فارس عدنان شريف  ٥۸

  متوسط  انثى ابتهال وليد حسن محمود  ٥۹

  متوسط  ذكر رزاحسان شريف فالمان  ڤاي ٦۰

  متوسط  انثى ن فاضل عاصي محمود ايڤرأ ٦۱

  متوسط  ذكر  نيران قتيبة معتوق عبد اللطيف  ٦۲

  متوسط  انثى سلر اكرم ايليا سليمان  ٦۳

  متوسط  انثى زهراء زكي عزيز امين  ٦٤

  متوسط  ذكر  احمد كيفي حمه غريب امين ٦٥

سطمتو  انثى اژين صابر احمد كريم  ٦٦   

  متوسط  انثى بنار فؤاد محمد رحيم  ٦۷

  متوسط  انثى انجي يشار احمد محمد ٦۸
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  متوسط  ذكر  علي اسماعيل ابراهيم احمد  ٦۹

  متوسط  ذكر  حيدر حسن رضا فالمرز ۷۰

  مقبول  ذكر  عمر ئاكو صالح سعيد  ۷۱

  مقبول  انثى أسمى بيرول عبد العزيز خضر  ۷۲

  مقبول  انثى عبدهللا طاهر ليندا مصطفى  ۷۳

  مقبول  انثى ان كاوه قادر كريم ڤدلو ۷٤

  مقبول  انثى روناك اكرام خورشيد حسن  ۷٥

  مقبول  انثى منى عبد هللا حمود محمد  ۷٦

  مقبول  ذكر  سامان وريا عبد الكريم محمد  ۷۷

  مقبول  ذكر  هونه ر أزاد محمد جوامير  ۷۸

  مقبول  انثى رد مها محمد عنكود و ۷۹

  مقبول  انثى ساره عرفان عمر اسماعيل ۸۰

  مقبول  ذكر  ريز كاظم حسن سيدعليپ ۸۱

  مقبول  انثى ده رون لقمان عبيد عبدالرحمن ۸۲

  مقبول  انثى مروه عزالدين احمد صديق  ۸۳

  مقبول  انثى بيداء ماجد عباس عبد ظاهر  ۸٤
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