
المجنة االمتحانية/ كمية الطب/ جامعة النهرين PHYPhy-21: رمــز المـــــــادة  
 5.5: عدد الوحدات

االول:  الفصـــــــل

االول:  الــــــــــدور

المجموعالنظريالعمليالسعي

40%

37.00ابتهال زامل خضٌر حوذان1

26.33احمد خالد رمضان جواد2

34.33احمد سعد الدٌن خضٌر عباس3
 

29.00احمد عالء عبد الرزاق ناج4ً

34.33احمد مرضً حسٌن خلف5

30.33احمد نوفل هادي ناصر6

21.00احمدعبد الرزاق جمٌل ابراهٌم7

26.00ارٌج سوسن غضبان عبد العزٌز8

26.00اسامة عبد الرزاق سالم كشكول9

29.00اسالم صالح عبدالكرٌم كاظم10

38.33اسٌا احمد عبد هللا رمضان11

33.00اسٌا حسن عبد حمود12

38.33اسٌل ستار لفته عل13ً

33.00اطٌاف سعد خلٌفه فرحان14

29.00اكالٌل حسٌن علً محمود15

34.33امنة حمٌد مالك حمٌد16

30.33امنٌه امجد زبالن رحم17

34.33امٌر حٌدر جواد كاظم18

30.33امٌر لقاء محً ربٌع19

31.67انصار محمد هانً داود20

26.00انفال عمر عباس جواد21

27.67انوار ٌاسر نعمه حمودي22

30.33اٌات علً عٌدي حسن23

34.33اٌات فتحً عبد سلمان24

29.00اٌات فراس محمد جعفر صادق25

المالحظات

الثانية:   المرحمة الدراسية 
(الفسمجة)عمم وظائف االعضاء :   الفـــرع العممــــــــــي 

2020-2019 الدراسي للعامالفسمجة:   اســــــم المـــــــــــادة 

اسماء الطلبةت

الدرجــــــات

توقيع مسؤول المرحلة                         توقيع مسؤول المرحلة ختم الفرع                             توقيع رئيس الفرع  
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االول:  الفصـــــــل

االول:  الــــــــــدور

المجموعالنظريالعمليالسعي

40%

المالحظات

الثانية:   المرحمة الدراسية 
(الفسمجة)عمم وظائف االعضاء :   الفـــرع العممــــــــــي 

2020-2019 الدراسي للعامالفسمجة:   اســــــم المـــــــــــادة 

اسماء الطلبةت

الدرجــــــات

27.67اٌك سالم نعمة محمد عل26ً

25.00اٌناس جواد كاظم عبد27

27.67اٌه حاتم محمود صالح28

33.00اٌه صالح فاضل خضٌر29

25.00اٌهاب محمد جاسم محمد30

23.00بتول عقٌل شناوه عنٌد31

26.00بتول محمد قاسم غالم32

26.33بدور حسٌن جاسم عبٌد33

25.00براق احمد جواد كاظم34

26.33بسمة بشٌر عباس فاضل35

27.67تبارك احمد جمٌل محمد36

35.67تبارك حسن علً عبد الرضا37

23.00تبارك درٌد عادل كاظم38

25.00تبارك سالم محمد سلٌم39

24.00تبارك علً جعفر محمد40

30.33تقوى عبدهللا موحان محسن41

35.67جعفر عبد الواحد صاحب عل42ً

25.00جعفرالصادق محمد خلف سلمان43

26.00حامد خالد حامد عبد المجٌد44

33.00حسن علً جوحً داخل45

26.00حسن لٌث حسن عبد الجبار46

27.67حسنٌن محمد طاهر مهدي47

25.00حسٌن رحمن شنٌن عبد المحسن48

31.67حسٌن سالم علً حمد49

29.00حسٌن عبد الكرٌم محمد حسٌن50

توقيع مسؤول المرحلة                         توقيع مسؤول المرحلة ختم الفرع                             توقيع رئيس الفرع  
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المجموعالنظريالعمليالسعي

40%

المالحظات

الثانية:   المرحمة الدراسية 
(الفسمجة)عمم وظائف االعضاء :   الفـــرع العممــــــــــي 

2020-2019 الدراسي للعامالفسمجة:   اســــــم المـــــــــــادة 

اسماء الطلبةت

الدرجــــــات

25.00حسٌن عدي جبر صالح51

26.00حماد محمد عمر دخٌل52

25.00حنٌن عالء عبد الرزاق حسن53

25.00حنٌن محمد مهدي جخٌم54

30.33حٌدر جاسم عنٌد عارٌة55

26.00حٌدر راضً فالح حسن56

33.00حٌدر رباح نوري عزٌز57

26.00حٌدر عبد الجلٌل ناٌف كاظم58

29.00حٌدر هٌثم شبٌب رستم59

37.00حٌدر هٌثم طالب شكري60

30.33خالد اتهام محمود محمد61

35.67دانٌه نصر الدٌن عبد علً هالل62

23.00در سعدي حسٌن ابراهٌم63

37.00ربى اٌاد ضاري سعود64

26.00رسل احمد زباري سلمان65

29.00رفقه شهاب احمد مهدي66

26.00رقٌه جاسم حمٌد كاظم67

24.00روان ٌاسر صالح الدٌن68

27.67رٌما محمد فالح عوده69

30.33زهراء حمٌد عبد جوٌد70

37.00زهراء حٌدر علً حسٌن71

24.00زهراء عادل جاسم حمد72

26.00زهراء عامر عزٌز كاظم73

25.00زهراء علً دروٌش محمد74

25.00زهراء علً شابث ورد75
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المجموعالنظريالعمليالسعي

40%

المالحظات

الثانية:   المرحمة الدراسية 
(الفسمجة)عمم وظائف االعضاء :   الفـــرع العممــــــــــي 

2020-2019 الدراسي للعامالفسمجة:   اســــــم المـــــــــــادة 

اسماء الطلبةت

الدرجــــــات

30.33زهراء عمار محسن علوان76

25.00زهراء مظفر هاشم محمد ٌوسف77

25.00زهراء مناف عماد مجٌد78

33.00زٌد حٌدر عبدالرسول جعفر79

34.33زٌد سعٌد عباس احمد80

30.33زٌد مكً صادق عل81ً

31.67زٌن العابدٌن فالح ضٌدان جاسم82

25.00زٌنب ثائر سالم جبر83

27.67زٌنب حمٌد جمٌل مرهون84

25.00زٌنب طارق حمٌد رحٌمه85

29.00زٌنب عبدالستار هادي عبٌد86

25.00زٌنب علً دعٌر خلف87

31.67زٌنب علً فرحان لفته88

29.00زٌنب هٌثم لعٌبً عباس89

25.00زٌنه ماجد رحٌمه عبٌد90

34.33ساره جعفر ابوطالب محمد سعٌد91

25.00ساره رسول مجبل خلف92

26.00ساره سمٌر خضٌر عباس93

27.67ساره عبد المنعم حمٌد عٌسى94

28.00ساره عصام عبد هللا بدٌوي95

25.00ساره محمد صدام جعفر96

33.00سجاد مكً عبٌد كاظم97

31.67سجى مٌثم نجم عبٌد98

30.33سعد صالح مهدي شهٌب99

25.00شاكر صادق حبٌب صادق حبٌب100

توقيع مسؤول المرحلة                         توقيع مسؤول المرحلة ختم الفرع                             توقيع رئيس الفرع  



المجنة االمتحانية/ كمية الطب/ جامعة النهرين PHYPhy-21: رمــز المـــــــادة  
 5.5: عدد الوحدات

االول:  الفصـــــــل

االول:  الــــــــــدور
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40%

المالحظات

الثانية:   المرحمة الدراسية 
(الفسمجة)عمم وظائف االعضاء :   الفـــرع العممــــــــــي 

2020-2019 الدراسي للعامالفسمجة:   اســــــم المـــــــــــادة 

اسماء الطلبةت

الدرجــــــات

26.33شكران عماد عالوي محسن101

27.67شمس حٌدر عبد الغنً هادي102

25.00شمس نامق سعد عران103

26.00شهد حمٌد موسى محمد104

35.67شهد عامر شذر كاظم105

26.00شهد هانً موسى صادق106

23.00شهالء ماجد زاٌد نزال107

23.00صفا حٌدر جاسم محمد عل108ً

26.00صالح الدٌن حسن عودة محمد109

29.00صهٌب هشام جاسم جوده110

26.33ضحى احمد فاضل فتاح111

24.00ضحى حامد غازي لعٌوس112

25.00ضحى محمد عزٌز سلمان113

26.00ضٌف علً عمران دان114ً

34.33طه محمد علً كامل عبد الكرٌم115

26.00طٌبة نوري سلمان حمود116

31.67عباس بالل علً حسٌن117

31.67عباس محمد منٌخر سلمان118

24.00عبد هللا رٌاض محسن حبٌب119

24.00عبد هللا عادل محسن مهنا120

26.00عبد هللا فالح مهدي حسن121

34.33عبد هللا منصور حزام مطلك122

33.00علً حسٌن كاظم مشكور123

35.67علً عبد الكرٌم جاسم محمد124

31.67علً عوده كاظم منصور125
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اسماء الطلبةت

الدرجــــــات

30.33علً فاضل هادي مك126ً

34.33علً محمد رشٌد طالب رشٌد127

30.33علً محمدهادي محمدرضا محمدعل128ً

29.00علً محمود عبد هللا داود129

25.00عمٌد الدٌن عدنان عباس امٌن130

26.33غاده محمد كرٌم محمد131

26.00غسق رسول فاضل محمد132

مباشرة بدون قيودهم المرقنة عودةفائز رمضان قاسم133

25.00فاطمة علً حمٌد عل134ً

39.67فاطمه الزهراء جاسب لطٌف عل135ً

23.00فاطمه تحسٌن عبد مطر136

25.00فرات هدٌر بشٌر ٌحٌى137

30.33فرح هادي جبر فعٌل138

24.00قاسم عباس صالح محمود139

25.00كاظم علً حسٌن عبدالسادة140

25.00كرار محمد هاشم حمادي141

30.33كلثوم ٌاسر فاضل ناج142ً

27.67لؤي غانم لؤي عبد المنعم143

34.33لٌث رعد هادي مهدي144

24.00محمد اٌمن صالح عبد145

24.00محمد تقً عدنان عبدهللا خضٌر146

26.33محمد حسن احمد عبد الهادي147

27.67محمد رحٌم حسن علوان148

26.33محمد رضا حسٌن عل149ً

29.00محمد صادق محمد جواد فاضل عبد الرسول150
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40%

المالحظات

الثانية:   المرحمة الدراسية 
(الفسمجة)عمم وظائف االعضاء :   الفـــرع العممــــــــــي 

2020-2019 الدراسي للعامالفسمجة:   اســــــم المـــــــــــادة 

اسماء الطلبةت

الدرجــــــات

29.00محمد صباح مطٌر حمد151

مستوفًمحمد صالح هادي152

33.00محمد عبد القادر حسٌن عٌسى153

27.67محمد عبدالحمٌد سالم براك154

26.00محمد عدنان حبوشً عبد عون155

31.67محمد عالء عبد الرضا حسن156

30.33محمد علً جواد كاظم157

31.67محمد علً سالم حاجم حسٌن158

24.00محمد علً محمود جواد159

25.00محمد مجٌد حمٌد مصطفى160

مؤجل؟مؤجلمحمود ابراهٌم حاٌف خلف161

26.33محمود شاكر كاظم حمد162

35.67مرتضى محمد باقر عبد الوهاب163

31.67مرسلٌن جاسم علٌوي فرحان164

26.00مروه عمر عبد الحسٌن عل165ً

26.00مرٌم كاظم زعون مصٌخ166

24.00مسرة علً حسٌن عل167ً

31.67مصطفى احمد معد سلمان168

29.00مصطفى لؤي عبد الفتاح احمد169

20.00مصطفى محمد جاسم محمد170

25.00مصطفى هٌثم ٌوسف ناصح171

25.00منار علً ماجد كامل172

29.00منار مهدي محسن اسماعٌل173

31.67منتظر سلمان عبٌد عباس174

33.00مهدي ثامر عطشان هلٌل175
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اسماء الطلبةت

الدرجــــــات

26.33مؤمل خضٌر سعد مشاي176

35.67مؤمل علً شحٌل حمد177

23.00مٌسم علً جبر محسن178

33.00نادٌة سعد خضٌر عباس179

30.33نادٌن حسٌن عالوي كاظم180

24.00نبا جابر حمٌد محمد181

31.67نبا حامد مجٌد عباس182

27.67نبا عباس فلٌح حسن183

33.00نبا علً كرٌم عبد184

25.00ندى كرٌم احمد مجٌد185

30.33نرجس احمد عبدالرضا حسٌن186

33.00نهى مهدي عبدالعباس عبدالمهدي187

26.33نور الدٌن نبٌل خلٌل سبع188

29.00نور الهدى اركان عبد المهدي احمد189

31.67نور الهدى حٌدر جدوع عالوي190

26.33نور عامر عبد الجبار محمد حسٌن191

30.33نور عدي عبد الرحمن عبد الجبار192

25.00نور نصٌر خضٌر عباس193

35.67نوره حسٌب جابر عبد الكاظم194

38.33هبة هللا احمد فؤاد عبدالحافظ195

25.00هبه ثامر ابراهٌم حماده196

27.00همسة حسنٌن عبد االمٌر هادي197

30.33وائل علً جواد عبٌد198

23.00ٌاسمٌن سعد محمود علوان199

29.00ٌاسٌن اسماعٌل عبد محمد200

مستوفًٌونس عدنان علً احمد201
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الثانية:   المرحمة الدراسية 
(الفسمجة)عمم وظائف االعضاء :   الفـــرع العممــــــــــي 

2020-2019 الدراسي للعامالفسمجة:   اســــــم المـــــــــــادة 

اسماء الطلبةت

الدرجــــــات

المحملونت

28.00ضحى هٌثم مهدي سعٌد1

27.00غفران باسم هادي عبد الكرٌم2

28.00النا علً حسٌن عبود3

29.00محمد التقً فاضل صكبان ضهد4

توقيع مسؤول المرحلة                         توقيع مسؤول المرحلة ختم الفرع                             توقيع رئيس الفرع  


