
المجنة االمتحانية/ كمية الطب/ جامعة النهرين : رمــز المـــــــادة  
:  عدد الوحدات

االول: الفصـــــــل

االول: الــــــــــدور

المجموعالنظريالعمليالسعي

30%

27.6ابرار شاكر محمود لطٌف1

13.7ابو القاسم علً جاسم2

 25.9اثمار ابراهٌم كاظم ٌاسٌن3

24.7اركان كاظم محمد خضٌر4

23.8اسامة محمد هالل زٌدان5

28.4اساور عباس اجود كاظم6

27.1استبرق عباس حسن منصور7

14.3اسماء ناصر عزٌز محمد8

14.3الحارث علً جاسم محمد9

23.7الزهراء رٌاض محمد كاظم10

20.1امنه سمٌر صبار جابر11

28.8امٌمة عدنان علً احمد12

23.2امٌن جواد عبد الكاظم حسن13

25امٌن علً باقر عبد هللا14

10.6انفال علً خلٌف حسون15

23.2انور عبد الرحمن ابراهٌم كاٌم16

22اٌة رٌاض عبد الجلٌل قاسم17

25.7اٌالف ظاهر حسٌن احمد18

20.7اٌمان بالل عبد الحمٌد حسٌن19

18.7اٌمن سمٌر خضٌر هادي20

24.5اٌمن عبد الستار جبار عبد الجلٌل21

23براء جمال سلمان عل22ً

24.2براء نهاد ٌاسٌن علوان23

28.4بلسم صباح احمد طام24ً

20.4بٌنات احمد منٌر عبد الودود25

19.8تقى بشار هزٌم احمد26

20.6جعفر لطٌف ابراهٌم كاظم27

المالحظات

الخامسة:   المرحمة الدراسية 
الجراحة:   الفـــرع العممــــــــــي 

2020-2019 الدراسي للعامجراحة العظام والكسور:  اســــــم المـــــــــــادة 

اسماء الطلبةت

الدرجــــــات
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29.4جٌهان علً دروٌش حمودي28

21.6حسن حٌدر فخري هالل29

23حسن لفته جابر حمد30

13.9حسن نجاح جٌاد كاظم31

25.1حسٌن عالء مجبل مطر32

19.3حسٌن علً محمود فارس33

24.3حسٌن علً ناصر عبد34

24.7حوراء كفاح حسٌن حسن35

27.7حوراء مهدي هادي مهدي36

23.2حٌدر محمد حسن عبد37

26.1دعاء جبار هبسً عبٌد38

20.7دعاء رٌاض دلفً عل39ً

28.2دعاء رٌاض عبد الهادي مهدي40

15.6دعاء نجم عبد هللا خالوي41

26.4رسل حنون كاظم زاج42ً

26.8رسل عودة عبٌد كرم43

26.2رنده باسم فاضل داود44

25.1رؤى محمد عبد كاظم45

21.2رؤى ولٌد خالد احمد46

26.4رٌم نبٌل صالح ابراهٌم47

24.9زهراء اسماعٌل علوان طارش48

24.5زهراء حٌدر رزوقً حسٌن49

16.2زهراء زهٌر نعمة سلمان50

17.3زهراء مقدام فاضل عبد51

24.4زٌد اسامة عبد المهدي فاضل52

19زٌد اسامة عٌسى محمد53

24.8زٌد سعد فلٌح حنون54
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24.4زٌن العابدٌن رعد حسن كاظم55

23.4زٌنب جلٌل ابراهٌم نوار56

26.3زٌنب زهٌر سامً رشٌد57

28.3زٌنب فاضل عبد هللا عبد الرضا58

25.4زٌنب ماجد عبد الصاحب عبد الواحد59

20.5زٌنب نبٌل نزهت حمٌد60

24.8سارة سعد مهدي محمد61

23سارة صالح زبار عنٌزان62

13.6سامر كرٌم عواد جاسم63

16.8سرى عبد الرزاق عبد الوهاب عبد الستار64

26.1سلمى فاضل طاهر فالح65

ZEROسٌف علً حسٌن فرحان66

15.2شهد عصام ٌحٌى حسٌن67

27.6صفا اٌاد شكر سبت68ً

23.5صفا حٌدر كرٌم عل69ً

14.7طٌبة عبد الستار سكر جعفر70

28عبد هللا احمد خلٌل اسماعٌل71

27عبد هللا علً غرٌب عبد عل72ً

12.6عثمان علً عزاوي صالح73

22.5عذراء جابر كاظم جابر74

24.9عذراء سامً احمد حسن75

14عال علً محمود فارس76

20.4علً احمد رشٌد عباس77

21علً اكرم مصطفى عل78ً

23.7علً حبٌب جابر دخٌل79

22علً حسن محمد علوان80

22علً رٌاض حبٌب ٌاسٌن81
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26علً سالم حسن فنجان82

19.2علً شمخً جبر وجح83

21علً عامر سلمان عبد عل84ً

26.4علً غالب عباس حسٌن85

21.8علً فاخر خدر بوٌع86

27.3علً قحطان ناجً باقر87

18.2فاطمة الزهراء فارس مسلم عباس88

24.4فاطمة حسٌن عبد الحمزة سلمان89

25.8فاطمة كرٌم سرحان ساجت90

23.6قاسم حسٌن دلً حماش91

23.7قاسم حٌدر عبد الشهٌد علٌوي92

29.1لبنى رباح نوري عزٌز93

22.4لٌث ماجد عبد الصاحب عبد الواحد94

25.9ماهر قحطان كرٌم علٌوي95

26.2محمد سهاد فاضل سلمان96

24.7محمد ضٌاء جعفر صادق97

24.1محمد طالب محمدجواد عباس98

24محمد عبد الكاظم هاشم سلمان99

20.7محمد عبد الكرٌم جاسم محمد100

19.8محمد عبدالجبار  خزعل نعٌمه101

26.4محمد غالب عباس حسٌن102

26.6محمد مؤٌد عبد الحسٌن عبد الصاحب103

23.1مرا علً محمود فارس104

23.5مروة ممدوح عطا هللا فٌحان105

22.6مرٌم جعفر حسٌن مشاري106

23.6مرٌم علً محمد ٌاسٌن107

21.4مرٌم عماد خلٌل ابراهٌم108
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24.3مرٌم فالح حسن حاتم109

22.8مسلم عقٌل محمد عبود110

15.4مصطفى جواد مهدي حمودي111

16.6مصطفى حٌدر محسن بندر112

21.8مصطفى سعد جمعة عبد السالم113

22مصطفى عادل داود هاتف114

19.1مصطفى علً موسى تومان115

23.7منتهى حازم عابد خلف116

20.1مٌثم سمٌر مزٌد عدٌم117

20.7مٌالد عبد الكرٌم احمد عباس118

20.1مٌنا حسن علوان حسٌن119

23نبا حٌدر حمودي طالب120

23.5نبا محمد رضا ناصر121

22.4نمارق ابراهٌم عرٌبً حسن122

26.2نور الهدى باسم فاضل عبد الحسٌن123

15.8نور الهدى كاظم مطٌر جهلول124

27.3نورا مظلوم ناجً حسن125

27.8هبة حٌدر صاحب باقر126

22.3ٌاسر عبٌد جدوع عبد هللا127

23.6ٌاسر عمار عباس محمد128

27.3ٌاسمٌن حٌدر محمود عل129ً

26ٌوسف كنعان عبدالرحمن فتح هللا130

16.6علي كامل شالل131

20.8طيبةحسين صخي132

20االء شمس الدين محسن133
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