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  ۲۰۱۷- ۲۰۱٦ :العام الدراسي طب  :الكلية 

 صباحي :نوع الدراسة طب وجراحة عامة : القسم

 ۲۹/۸/۲۰۱۷في   ۱۰۰٦٥  /۳/۱۳ :رقم وتاريخ األمر الجامعي 

  ۲۹/۱/۲۰۱۸في  ۱٥/وث : رقم وتاريخ االمر االداري 

 

 االول: الدور

 المالحظات التقدير المعدل الجنس االسم الرباعي ت

  جيد  انثى ب موفق طاهر رشيدزين ۱

  جيد  ذكر شكر عبدهللا سلمان وكاع ۲

  جيد  انثى هديل عمر نامق توفيق ۳

  جيد  ذكر محمد جهاد عبدهللا حسين ٤

  جيد  انثى دنيز ادريس غازي محمد ٥

  جيد  ذكر هردي حسين قادر احمد ٦

  جيد  انثى هدايت رشيد اسراء حسن ۷

  جيد  انثى بيكرد عبدهللا محمد حمدامين ۸

  جيد  انثى رند علي عبد الهادي اصغر ۹

  جيد  ذكر دلشاد معد محمد أمين محمدخان ۱۰

  جيد  انثى مها محمد عنه عبدهللا ۱۱

  جيد  انثى يحيى هجران ابراهيم حسين ۱۲

  جيد  ذكر محمد دلير هدايت احمد ۱۳

  جيد  انثى عائشة عادل  نصر الدين كريم ۱٤

  جيد  انثى ديده ن نوزاد فائق محمد ۱٥

  جيد  انثى إبتهال عباس زينل محمود ۱٦

  جيد  ذكر أركان فاضل يوسف خورشيد ۱۷
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 طب  :الكلية 

 

  :دراسيالعام ال

 صباحي :نوع الدراسة طب وجراحة عامة : القسم

 االول: الدور ۲۹/۸/۲۰۱۷في   ۱۰۰٦٥/  ۳/۱۳ :رقم وتاريخ األمر الجامعي 

 المالحظات التقدير المعدل الجنس االسم الرباعي ت

  جيد  انثى أسن حسين محمد علي ۱۸

  جيد  ذكر محمد عبد المهدي اشرف حسين ۱۹

  جيد  ذكر عزيز محمدهونه ر ناصح  ۲۰

  جيد  ذكر محمد صبحي عبدالفتاح قادر ۲۱

  جيد  انثى ايه أبراهيم محمد امين محمد ۲۲

  جيد  ذكر محمد صبيح صالح الدين علي ۲۳

  جيد  انثى انجي عبد الكريم محمد اسماعيل ۲٤

  جيد  انثى نور سعد محمدعداي ۲٥

  متوسط  انثى هدى نبيل فاتح مردان ۲٦

  متوسط  انثى رؤيا خالد صالح الدين صديق ۲۷

  متوسط  ذكر سنان عبد االمير أنور صمد ۲۸

  متوسط  انثى هاوناز انور داود كوخه حسين ۲۹

  متوسط  ذكر اردال حسين صالح اكبر ۳۰

  متوسط  ذكر محمد نور الدين قاسم ابراهيم ۳۱

  متوسط  ذكر سيروان عبد السالم معروف محمد ۳۲

  متوسط  انثى والف أميد حسن عبدهللاس ۳۳

  متوسط  انثى آي بنيز يوسر هادي جمعة ۳٤
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  :العام الدراسي طب  :الكلية 

 صباحي :نوع الدراسة طب وجراحة عامة : القسم

 االول: الدور ۲۹/۸/۲۰۱۷في   ۱۰۰٦٥/  ۳/۱۳ :رقم وتاريخ األمر الجامعي 

 المالحظات التقدير المعدل الجنس االسم الرباعي ت

  متوسط  ذكر أحمد عبدهللا مصلح وهب ۳٥

  متوسط  انثى إيناس أبراهيم خلف احمد ۳٦

  متوسط  انثى بسمه وافر ميخائيل سموعي ۳۷

  متوسط  انثى إنجي محمد زكي نورالدين ۳۸

  متوسط  ذكر عبدهللا صالح عادل عبدهللا ۳۹

  توسطم  ذكر ديالن ديار عبد القادر حبيب ٤۰

  متوسط  ذكر مهند اياد البير حنا ٤۱

  متوسط  ذكر ياسر عبدهللا قادرعزيز ٤۲

  متوسط  انثى صبيحة رؤوف صالح محمد ٤۳

  متوسط  انثى شه بنك لقمان مصطفى مولود ٤٤

  متوسط  ذكر سان نهاد كمال فتح هللا ٤٥

  متوسط  ذكر ضياء عبد الفتاح محمد سلمان ٤٦

  متوسط  ذكر فالح حسين محمدعبدالرحمن  ٤۷

  متوسط  انثى ر عباس جالل كريميڤآ ٤۸

  متوسط  ذكر ده رباز جبار رحمن محمدامين ٤۹

  متوسط  انثى منار خالد ابراهيم محمد ٥۰

  متوسط  انثى آالء سعدي عليان اجدع ٥۱
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  :العام الدراسي طب  :الكلية 

 صباحي :نوع الدراسة طب وجراحة عامة : القسم

 ولاال :الدور ۲۹/۸/۲۰۱۷في   ۱۰۰٦٥/  ۳/۱۳ :رقم وتاريخ األمر الجامعي 

 المالحظات التقدير المعدل الجنس االسم الرباعي ت

  متوسط  ذكر ليفيار ممتاز محمد طاهر جالل ٥۲

  متوسط  انثى ميساء حسيب عبد الحميد عبدالوهاب ٥۳

  متوسط  انثى سارة نبيل أدور ناصر جرجس ٥٤

  متوسط  ذكر سرمد ناظم اسماعيل خليل ٥٥

  متوسط  ذكر علي عادل عبد الحسين جعفر ٥٦

  متوسط  انثى فاطمه عبد علي صبر ٥۷

  متوسط  انثى ساكار علي محمد مجيد ٥۸

  متوسط  ذكر علي عبد الكريم  حميد خورشيد ٥۹

  مقبول  انثى ساريژ سامان محمد رحيم ٦۰

  مقبول  انثى حناز نوفل شيت صال ٦۱

  مقبول  انثى هه الله محمد قادرحسن ٦۲

  مقبول  انثى فرح هادي رجاء صاحب ٦۳

  مقبول  ذكر محمود نبيل محمد زكي عبدهللا ٦٤

  مقبول  انثى هاوناز حسن احمد محمد ٦٥

  مقبول  انثى آصلي حيدر محمد مالي    ٦٦
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