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 ۲۰۱۷/۲۰۱۸ : العام الدراسي      الطب  :الكلية 

 الطب والجراحة العامة :  القسم

 .۷/۸/۲۰۱۸في  ۳/۱۳/۹٤۹۰:األولالجامعي للدور  األمررقم وتاريخ 
 الصباحية  : نوع الدراسة        

  األول : الدور         . ۱۹/۲/۲۰۱۹في  ۹٤/وث  : داريرقم وتاريخ األمر اإل

 المالحظات التقدير المعدل الجنس االسم الرباعي ت

  جيدجداً   انثى ويرديتبارك يشار علي حق ۱

  جيدجداً   انثى عفاف عبد الرحيم فتحي دخيل ۲

  جيدجداً   انثى حمد محمد امين مولودا هيڤی ۳

  جيدجداً   ذكر علي حسين عباس توفيق ٤

  جيدجداً   ذكر ياسر عبد الرزاق نعمت رؤوف ٥

  جيدجداً   انثى أالء شامل محمد صالح صديق ٦

  جيدجداً   انثى آالء خليل ابراهيم عبدهللا ۷

  جيدجداً   ذكر زيد رمضان درويش خضر ۸

  جيد  انثى بان كريم عبدالرحمن صالح ۹

  جيد  ذكر محمد كنعان وهبي حميد ۱۰

  جيد  انثى زينب عبد االمير ابراهيم عباس ۱۱

  جيد  انثى رشيداسراء عبدهللا محمد  ۱۲

  جيد  انثى ژيالن مردان رحمان رحيم ۱۳

  جيد  انثى ژيله كاظم عبد الرحمن عبدهللا ۱٤

  جيد  ذكر مؤمن طارق حميد محمد صالح ۱٥

  جيد  انثى نورا حسن مصطفى قادر ۱٦

  جيد  انثى فاطمة نور الدين ابراهيم عبدهللا ۱۷

  جيد  ذكر محمد عبد الباسط عبد الستار  كريم  ۱۸
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 الطب: الكلية 
 ۲۰۱۷/۲۰۱۸: العام الدراسي      

 عامة الالطب وجراحة : القسم 

 .۷/۸/۲۰۱۸في  ۳/۱۳/۹٤۹۰ :رقم وتاريخ األمر الجامعي للدور األول
 الصباحية : نوع الدراسة         

  األول: الدور         . ۱۹/۲/۲۰۱۹في  ۹٤/وث :  داريرقم وتاريخ األمر اإل

  المالحظات التقدير المعدل الجنس االسم الرباعي ت

  جيد  ذكر دشمال طه عبدالقادرمحم ۱۹

  جيد  ذكر عمر فاروق عزيزمحمود ۲۰

  جيد  ذكر توانا نوزاد عمر علي ۲۱

  جيد  انثى ولدان حميد سلمان حسنگ ۲۲

  جيد  انثى ضحى اسامه عمر أحمد ۲۳

  جيد  انثى صباح يعقوبرؤيا جمال   ۲٤

  جيد  انثى شيرين اسماعيل محمد عزم ۲٥

  جيد  ذكر علي عبد العظيم عبدالصمد سمين ۲٦

  جيد  انثى صفا سامي قادر مصطفى ۲۷

  جيد  انثى مرال جودة جاهد شاكر ۲۸

  جيد  ذكر محمد عالء الدين يونس علي  ۲۹

  جيد  ذكر محمد سعدي يونس محسن ۳۰

  جيد  انثى ريهان خليل رفيق بكرپ ۳۱

  جيد  انثى منه أياد علي مغا را ۳۲

  جيد  انثى يجراخان عدنان زين العابدين غن ۳۳

  جيد  انثى جهان شاهين حسن موسى  ۳٤

  جيد  انثى نورا جمال محمد عبدهللا  ۳٥

  جيد  ذكر محمد شاكر يشارمحمد شاكر فتاح ۳٦
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 الطب: الكلية 
 ۲۰۱۷/۲۰۱۸: العام الدراسي      

 الطب والجراحة العامة :  القسم

 .۷/۸/۲۰۱۸في  ۳/۱۳/۹٤۹۰ :رقم وتاريخ األمر الجامعي للدور األول
 الصباحية : نوع الدراسة         

  األول: الدور         . ۱۹/۲/۲۰۱۹في  ۹٤/وث :  داريرقم وتاريخ األمر اإل

 المالحظات التقدير المعدل الجنس االسم الرباعي ت

  متوسط  ذكر بروا رمضان احمد بهرام ۳۷

  متوسط  انثى يمان محمد بكر خضرپ ۳۸

  متوسط  انثى ريژنه سلمان محمد ياسين ۳۹

  توسطم  انثى فاطمة احسان عبدالوهاب صديق ٤۰

  متوسط  ذكر مصطفى وجدي ابراهيم خليل ٤۱

  متوسط  انثى ساره عبدالسالم عبد الكريم رفيق ٤۲

  متوسط  انثى درياه علي عبد الواحد عباس  ٤۳

  متوسط  انثى دلخواز أكرم احمد حكيم ٤٤

  متوسط  انثى درون كاوا محمد صالح ٤٥

  متوسط  ذكر أحمد صالح الدين محمد كاكه ر ش ٤٦

  متوسط  ذكر محمد عصام شيت حمدي ٤۷

  متوسط  ذكر علي انس عبد هللا نعمه  ٤۸

  متوسط  ذكر الكريم رشيد عثمانهاوتا عبد  ٤۹

  متوسط  انثى هاژه فتاح رشيد هرزاني ٥۰

  متوسط  ذكر سيزار قصي هاشم طه ٥۱

  متوسط  انثى هاجر عبدهللا عطيه صالح ٥۲

  متوسط  انثى جينه صباح ابراهيم اينجه  ٥۳

  متوسط  ذكر محمد كمال جالل توفيق ٥٤
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 الطب: الكلية 
 ۲۰۱۷/۲۰۱۸: العام الدراسي      

  . الطب والجراحة العامة :القسم 

 .۷/۸/۲۰۱۸في  ۳/۱۳/۹٤۹۰ :رقم وتاريخ األمر الجامعي للدور األول
 الصباحية : نوع الدراسة         

  األول: الدور         . ۱۹/۲/۲۰۱۹في  ۹٤/وث :  داريرقم وتاريخ األمر اإل

 المالحظات التقدير المعدل الجنس االسم الرباعي ت

  متوسط  انثى انجي عبد االمير انور صمد  ٥٥

  متوسط  ذكر محمد موسى عسكرمحمد ٥٦

  متوسط  انثى وفاء شاكر حمد حسين  ٥۷

  متوسط  انثى خانزاد ازاد قادر مصطفى ٥۸

  متوسط  ذكر علي حسين زين العابدين محمد ٥۹

  متوسط  ذكر علي فؤاد ابو بكر محمد ٦۰

  مقبول  انثى حليمه حسن محمد علي ٦۱

  مقبول  انثى زريان عالء الدين حسن صادق ٦۲

  مقبول  انثى نورا شاكر محمود ناصر ٦۳

  مقبول  انثى شاو احمد قهرمان امين گ ٦٤

  مقبول  ذكر لهحسين جسام حميد عبي ٦٥

  مقبول  ذكر علي جمعه رمضان عبدهللا ٦٦

  مقبول  انثى سلمى عزام عبد الرزاق عبدالرحمن  ٦۷

  مقبول  انثى النه ناظم عباس محمدامين ٦۸

  مقبول  انثى ساره عبد الباسط عبد الستار عبد هللا ٦۹

  مقبول  ذكر هوكرعماد رشيد سعيد ۷۰

  مقبول  ذكر رهيل عمر احمد خورشيد   ۷۱

  مقبول  انثى ياسمين رعد ادهم عبد الحميد   ۷۲
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 الطب: الكلية 
 ۲۰۱۷/۲۰۱۸: العام الدراسي      

  . الطب والجراحة العامة  :سم الق

 . ۷/۸/۲۰۱۸في  ۳/۱۳/۹٤۹۰ :رقم وتاريخ األمر الجامعي للدور األول
 الصباحية : نوع الدراسة         

 ولاأل: الدور         . ۱۹/۲/۲۰۱۹في  ۹٤/وث :  داريرقم وتاريخ األمر اإل

 المالحظات التقدير المعدل الجنس االسم الرباعي ت

  مقبول  انثى شيالن عدنان عبد الرحمن حسن ۷۳

  مقبول  انثى سميه خالد يحيى محمد ۷٤

  مقبول  ذكر سه ربه ست طاهر علي قادر  ۷٥

  مقبول  ذكر محمود احمد صادق عبدهللا  ۷٦

  مقبول  انثى اسراء نجاه حبيب لطيف ۷۷

  مقبول  انثى أسراء جمعه خلف حسين ۷۸

  مقبول  انثى حنين حميد عزيز حمد ۷۹

  مقبول  ذكر مصطفى نجدت قدوري أمين  ۸۰

  مقبول  انثى مد جاسم ليلى علي اح ۸۱

  مقبول  ذكر  طالعمحمد االمين ستار مجبل  ۸۲

  مقبول  ذكر عامر جاسم سعدون علي  ۸۳

  مقبول  ذكر مصطفى أسماعيل يوسف حبيب   ۸٤

  مقبول  ذكر ميران صالح محمد نادر ۸٥
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