
 

 

           

 

 2020-2019:                                                                                         اللعا اللداايس الطب: الكلية   

  صعايس :                                                                نوع اللداسةالطب والجراحة اللعمة: القسم   

يس 3/13/6866: درم ووعدريييي  اامر الجعمميس    
 
 ااول:                        اللود25/10/2020 ف

المللل   األسمعء ت 
  ععئشه ستعد عزرز  علح  1

يس نجعة رعسم مصطف   2   انج 

  بعنو لؤي  علح حمل 3
  نود دمحم رعبل حسيب  4

  آاء ابراهيم نيب احمل  5
  عالء علنعن عصل هنلي 6

  كعليس رعسم محسن دشيل  7
  عبير بهعءاللين نودي جعسم  8

  زهراء  الح نجم سليل  9

  نود فخر اللين شهعب هزاع  10
  ديعدي ازاد نودي عصلهللا  11

  نود سعميس عالوي دجب  12
  عصلهللا دمحم جنيل اسكنلد  13

  اكرا احمل نجم عصلهللا  14

  مهع حمل نودي هزاع  15
  دنيع ادسالن دمضعن عصلهللا  16

  ديعنع حسير  رعدد عصلالرحمن  17
  مصطف  خعلل احمل مجيس اللين  18

   ليق دمحم محسن  ليق  19
  ايمعن امير  سليل خليل  20

  آيه عصل الكررم خض  عصعس 21

 عليس  22
  اددرس  صجيس يعسير 

  احمل حسير  رعدد احمل  23

  عصلهللا دمحم مصلح اللين عصلالمجيل  24
رعء منصود دمحم  عبر 25   كي 

يس عليوي عوده 26
 
  عصلالملير  ثعن

  اسمععيل فعضل عصعس نودي  27

 



 

 

يس  28
  يعسمير  فالح عصلالقعدد رعا 

  عذال جعسم فرحعن خلف  29
  هه درم فعيز ابراهيم سمير   30

  زرنب  صعح احمل اسمععيل  31
  نودالهلى عمعد عيىس واليس  32

ون دمحم عصلهللا  33  فير 
  في 

  احمل دمحم سلطعن سليم  34
  دمحم خعلل نودي عليس  35

  احمل نجلت دشيل دمحم 36
  عمر موفق دمحم ذنون  37

  فعطمه ودرع عليس عمر  38
  كودان دمحم سعميس ادهم  39

يس ازاد عصلالرحمن سالا  40
  شين 

  حسير  اسمععيل ابراهيم احمل   41
  لينع دامز نعئل عصلااحل  42

  حسير  كيالن مجيل حسن 43
  سعده نوداللين اسمععيل ووفيق  44

  احمل ووفيق دمحم عصل 45

  دائل عصلهللا حميل محسن  46
  عليس حبيب طلمه مصطف    47

  من  محسن حسن دضع  48
  مالك دمحم رعدد حمعديل   49

  داليع معلك دمحم رعدد 50
  رسمل  صجيس فعضل عليس  51

  معددين عصلالنعرص عصلالكررم دمحم 52

  ديعد فهميس جوهر خودشيل  53
  سعده دمحم شكر دمحم  54

  مينع عصلالسالا عصلالكررم دفيق  55
  دمحمعليس  مصطف  دمحم حسيب 56

  وقوى عصل القعدد غعئب داود  57

  دمحم نعرص يعسير  حمود  58
يس  59

 
  نود اميل مجيل شوف

  ايعز وليل جصعد عمر   60
  ادجوان جالل دمحم دشيل  61

   صجيس اوزجعن  صجيس عمر  62
  ابراهيم خلف ابراهيم سهيل 63

  اودير حميل مجلي  علح  64

  دعل حسن جعسم دمحم  65
  گ غعزي طيفود كررمھنفر 66

  زرنب  الح اللين فؤاد دمحم  67
  داليع فعضل عمر دمحم   68

  غعنم يوسف عصعس عليس  69



 

 

 

  ايمعن عصلالجصعد بشير بير داود  70

  عصلالخعلق لؤي عصلالخعلق رعسم  71
  عمعد اسمععيل ابراهيم عصل  72

  ضج شعكر محمود دمحم  73
  فعطمه عمعد نع ح محمود  74

  وللان فعوح دمحم زرنل  75

  زرنب عصلالحسير  ملحت خرسو  76
  ليث خليل ابراهيم حسير   77

  احمل عصلهللا دمحم عليس  78
  دمحم فعدوق جمعل  ليق   79

  سمعح عليس عصل دمحم  80
  دمحم نجلت غفود دحيم  81

  بنعد ستعد عبيل حسن 82

  سواف عصعس عثمعن عصلالرحمن  83
  احمل دمحم طعهر دمحم  84

  دمحم اسمععيل حمود ابراهيم 85
ه نجم اللين دمحم امير  كررم 86   سمير

يس عصلالمجيل 87   شفق علنعن وهن 

  دمحم  صعح دمحم حميل   88


