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  ۲۰۱٦- ۲۰۱٥ :العام الدراسي طب  :الكلية 

 صباحي :نوع الدراسة طب وجراحة عامة : القسم

 االول: الدور ۲۸/۸/۲۰۱٦في  ۳/۱۳/۸٥۰۱ :رقم وتاريخ األمر الجامعي 

 المالحظات التقدير المعدل الجنس االسم الرباعي ت

  جيد جداً   انثى  راز بختيار إبراهيم احمد ۱

  جيد  ذكر دي يونس محسنعلي سع ۲

  جيد  انثى  هبة تورهان محمد طيب احمد ۳

  جيد  ذكر أحمد بربروس نورالدين محي الدين ٤

  جيد  انثى  هالة كفاح كاظم جاسم ٥

  جيد  انثى  علياء خضير صالح كناص ٦

  جيد  انثى  إيثار عبد الرحيم فتحي دخيل ۷

  جيد  انثى  ئاال ناصح قادر سعدون ۸

  جيد  انثى  دعاء خالد خضر علي ۹

  جيد  انثى  آمال عمر حسن نزال ۱۰

  جيد  انثى  سارة فاضل مال هللا حسن ۱۱

  جيد  انثى  جيهان نادر محمد كامل ۱۲

  جيد  ذكر عبدهللا ناظم مجيد عبدهللا ۱۳

  جيد  ذكر محمد فرحان محمد عزيز ۱٤

  جيد  انثى  أسر محمد علي احمد ۱٥

  جيد  انثى  زينب إسماعيل إبراهيم سعيد ۱٦

  جيد  ذكر سيف عبد السالم فاضل محمد ۱۷
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 طب  :الكلية 

 

  ۲۰۱٦- ۲۰۱٥ :العام الدراسي

 باحيص :نوع الدراسة طب وجراحة عامة : القسم

 االول: الدور ۲۸/۸/۲۰۱٦في  ۳/۱۳/۸٥۰۱ :رقم وتاريخ األمر الجامعي 

 المالحظات التقدير المعدل الجنس االسم الرباعي ت

  جيد  ذكر أنس عباس محمود محمد ۱۸

  جيد  ذكر مراد عدنان سليمان قادر ۱۹

في  ۳/۱۳/۱۰٤۱۷الجامعي ذي العدد  بموجب االمر متوسط  انثى  هبة خليل ابراهيم ادهم ۲۰
۲٥/۱۰/۲۰۱٦ 

  متوسط  انثى  سارة حلمي حسين غني ۲۱

  متوسط  ذكر مراد يوسف محمد قهرمان ۲۲

  متوسط  انثى  رؤيا حسين بهاء الدين كامل ۲۳

  متوسط  انثى  سارة صادق صالح خلف ۲٤

  متوسط  ذكر دابان عبد هللا عمر صالح ۲٥

  متوسط  ذكر هاوري احمد محمد أمين مصطفى ۲٦

  متوسط  انثى  رجاء علي محمود شكور ۲۷

  متوسط  انثى  مروة محمد عنكود ورد ۲۸

  متوسط  ذكر مصطفى عدنان حمدي احمد ۲۹

  متوسط  انثى  سما سنان صبار عبداللطيف ۳۰

  متوسط  ذكر حيدر عادل محمد حسين عبدهللا ۳۱

  متوسط  ذكر طه عبد المجيد حسن حسين ۳۲

  متوسط  انثى  ديمه هاشم محمد امين بكر ۳۳

  متوسط  ذكر هه رمان ياسين حسن احمد ۳٤
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  ۲۰۱٦- ۲۰۱٥ :العام الدراسي طب  :الكلية 

 صباحي :الدراسة نوع طب وجراحة عامة : القسم

 االول: الدور ۲۸/۸/۲۰۱٦في  ۳/۱۳/۸٥۰۱ :رقم وتاريخ األمر الجامعي 

 المالحظات التقدير المعدل الجنس االسم الرباعي ت

  متوسط  انثى  ألحان نايف نجم خلف ۳٥

  متوسط  ذكر هه وراز خليل نجم الدين احمد ۳٦

  متوسط  انثى  هند رعد محمد بهجت ۳۷

  متوسط  ذكر عمر جودت ناجي عباس ۳۸

  متوسط  ذكر غدير هاني صاحب حسن ۳۹

  متوسط  ذكر محمد برهان محمد قادر ٤۰

  مقبول  انثى  هديل جاسم علي خليل ٤۱

  مقبول  انثى  ألفت يشار علي محمد ٤۲

  مقبول  انثى  ندى عبد الواحد أحمد محمد ٤۳

  مقبول  ذكر أسفنديار عثمان علي محي الدين ٤٤

  مقبول  انثى  ريم أحمد حميد احمد ٤٥

  مقبول  انثى  خديجة عبد الكريم أحمد عبدهللا ٤٦

  مقبول  ذكر سيف علي عبد الهادي اصغر ٤۷

  مقبول  ذكر عادل خالد حسين عليوي  ٤۸

  مقبول  ذكر د ياور فائق توفيقرون ٤۹

  ذكر زياد طالل مولود بابير ٥۰
في  ۳/۱۳/۱۰٤۱۷بموجب االمر الجامعي ذي العدد  مقبول

۲٥/۱۰/۲۰۱٦ 

  مقبول  انثى  سارة عبد الجبار يونس بكر ٥۱
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  ۲۰۱٦- ۲۰۱٥ :العام الدراسي طب  :الكلية 

 صباحي :لدراسةنوع ا طب وجراحة عامة : القسم

 ولاال :الدور ۲۸/۸/۲۰۱٦في  ۳/۱۳/۸٥۰۱ :رقم وتاريخ األمر الجامعي 

 المالحظات التقدير المعدل الجنس االسم الرباعي ت

  مقبول  ذكر علي خالد سعيد عبدهللا ٥۲

  مقبول  انثى  بسمة شيحان عبد نجم  ٥۳

  قبولم  ذكر وسام عبدالناصر حسيب قادر  ٥٤
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