
اللجنة االمتحانية/ كلية الطب/ جامعة النهرين  GYNGyn-41:رمــز المـــــــادة  

2:  عدد الوحدات

االول: الفصـــــــل

االول: الــــــــــدور

المجموعالنظريالعمليالسعي

30.00

25.80ابراهيم لؤي صيهود ندا1

22.3احمد اسميحان مزعل فرج2

 27.4احمد رمزي حمزه مراد3

24.1احمد سعد موسى صاحب4

24.4احمد سالم مصطفى كاظم5

27.53احمد شهاب احمد نظر6

27.43احمد صالح عبد الجبار صالح7

26.77احمد عادل كامل حسين8

27.3احمد عربي حسين رحيل9

22.43احمد علي فاروق حسين10

25.1احمد نعيم راشد احمد11

23.2اسامه زيد حارث عبد الكريم12

27.4استبرق عمار شاكر سليمان13

21.56اسراء ليث خالد كامل14

23.6اسراء محسن جواد كاظم15

23.23اسالم باسم حرز علي16

24.4اسماء خالد رزاق لفته17

25.3الحمزة عباس خلف  المي18

24.03امنة زيد عبد الصاحب زاير19

24.23امنه بدري جمال عبد الوهاب20

23.6امير صباح نوري جليل21

24.4اية عباس مكي خميس22

23.4ايه صالح رشيد محمد23

23.53بيان جبران علي جبار24

24.46تبارك حيدر فاضل ناجي25

23.6تبارك عمار خضير عباس26

24.53تبارك هاشم محمد غريب27

24.53جعفر باسم  عبد هللا سلمان28

25.6جعفر صدام مزاحم حارث29

المالحظات

الرابعة:   المرحلة الدراسية 

النسائية والتوليد:   الفـــرع العلمــــــــــي 

2020-2019للعام الدراسي النسائية والتوليد:  اســــــم المـــــــــــادة 

اسماء الطلبةت

الدرجــــــات

توقيع مسؤول المرحلة                         توقيع مسؤول المرحلة ختم الفرع                             توقيع رئيس الفرع  
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الدرجــــــات

27.6حامد رياض علي عبود30

24.23حسن فالح جاسم كاظم31

24.3حسين اسماعيل ابراهيم حسين32

24.1حسين باسم عبد الخضر جابر33

24.3حسين ريسان محمد صالح34

24.23حسين سعد صادق مهدي35

24.1حسين سلمان زغير عليوي36

25.3حسين علي مانع دغيم37

24.6حمدة قاسم عبود خلف38

24.83حنين محمد ثابت صالح39

25.3حوراء زامل ارحيمة عبد السادة40

26.33حوراء زهير عاشور هاشم41

25.33حوراء سعد هتر والي42

27.6حوراء علي محمد تقي رضا43

25.43حوراء محمد ناجي باقر44

25.1حوراء هاشم محمد كاظم45

25.46حيدر عامر حسب هللا سرحان46

26.2حيدر عبد الرضا باقر علي47

25.9حيدر عيسى عاكول كاظم48

27.2حيدر كاظم محمد صالح49

25.23دانية محمد االسعد بو جمعة50
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25.9دحام مثنى تركي صالح51

مستوفيةديانا عبد الحسين جاسب52

26.9ذكريات حسين ناصر حسين53

26.43رغد هاني لطيف حسين54

24.83رغده حازم ابراهيم شهاب55

23رفل فاهم محمد جوده56

24.3رقيه عمار كاطع صبار57

24.23ريهام عبد الرحيم عباس حسن58

مستوفيةزهراء حميد موسى محمد59

21.73زهراء سليم محمد يوسف60

24.6زهراء ضياء شاكر رسول61

25.4زهراء عالء غني حسين62

24.03زهراء يوسف العبد فرحان63

25.23زينب سامي عطا هللا كاظم64

24.2زينب عباس كريم حنش65

25.13زينب قاسم فاضل عبد66

26.6زينب ماجد محمود حسين67

زينب نافع غافل عباس68
25.6

24.53زينة فؤاد سعيد رحمن69

22.13سارة فارس خليل عبد70

24.53سارة ماجد حميد احمد71

27.23ساره خليبص خلوفي ردام72

24.6ساره علي فاضل عباس73

22.23ساره فيصل حمود فياض74

24.3سجاد ابراهيم غني عبد االمير75
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الدرجــــــات

25.1سجاد حسين مكطوف صبر76

24.3سجاد مهدي حميد علي77

25.8سجى عالء عبد العباس حسن78

26.33سجى عماد عبد الحمزه محمد79

24.4سرى علي حسين عبد علي80

27.03سيف حسن هادي مهدي81

22.26سيف علي حسين فرحان82

24.53شمس تحسين حسين مبارك83

24.63شهد غالب محمد عباس84

25صاحب عدنان موسى علي85

26.60صفا صفاء مهدي صالح86

25.1صفا فاضل عبد هللا عبد الرضا87

25.7طيبه ستار جابر مذيري88

26.43طيف عدي محمد كاطع89

23عبد هللا حسين مطشر عزيز90

26.53عبد هللا نافع حمادي عبد هللا91

27.33عبير محمد عويد عباس92

27.1عذراء جعفر محمد جاسم93

25.1عز الدين ضياء حسين طراد94

26.3علي عبد الكريم احمد جاسم95

27.33علي فاضل عباس جبار96

26.53علي كاظم عبد هللا سعد97

26.3علي كريم قاسم جبر98

27.23علي مصطفى عبد هللا مراح99

24.1علي هاشم جعفر هاشم100

26.43غاده ماجد جليل ابراهيم101

25.13غدير عبد الكاظم داخل عجالن102

27.53فاطمة ماجد علي حبش103

27.4فاطمه حشمت عبد الجبار عزيز104
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26.4فاطمه محمد علي حسين105

22.1فرقان محمود عباس هادي106

24.3فهد خالد خميس جابر107

27.23لبنى احمد محمد هاشم108

لوسين يرجانيك روفائيل كسبار109
27.13

25.63لياء عامر عبد الهادي مرهون110

22.16مجتبى علي عبدالمهدي خلف111

26.1محسن علي عبدالحسين محمد112

25.53محمد رضا جبار عبد الزهرة واجد113

25محمد سمير عبد محسن114

26.23محمد مهدي عبد العزيز شكر محمود115

27.73محمود محمد ضياء محسن116

24.23مختار داود سلمان صبح117

26.4مرتضى عماد عبودي كاظم118

22.8مرتضى مؤيد عبد الجبار كاظم119

23.1مروه علي محمد احمد120

25.5مريم عبد الكريم عبد الجبار سلوم121

27.3مريم غني جبار حسن122

25.83مريم مصطفى باقر امين123
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26.53مريم يوسف عبد الكريم محمد امين124

24.6مصطفى احمد كاظم عودة125

24.3مصطفى جمعة حميد عربيد126

23.4مصطفى عبد المنعم عطيه ابراهيم127

26.43مقسط ليث علي يوسف128

27.1منتظر احمد كاظم جاسم129

27.6منتظر علي كاظم محمد130

26.6مها علي احمد حسن131

25.3مؤمل جمعه عبدالصاحب عباس132

25.03نبا يحيى عبود حسين133

25.53نصر وحيد جعفر عبد الحسن134

25.53نور احمد خلف ابراهيم135

27.3نور عبد الرضا محمد باقر136

25.3نور علي تركي جواد137

27.13نور قيصر عبد الرزاق رشيد138

26.53نور محمد سلمان كريم139

28.06نور مصطفى جعفر جواد140

27.60نورس كريم رحيم عبد الحسين141

26.80هداية محمد عباس شوكت142

25.33ورود فاضل علوان كاظم143

25.70ياسر عباس عبد الستار جاسم144

25.33يسر عماد عبد الشهيد كاظم145

25.70يسرى عماد صباح ناجي146

25.40يقين جاسم محمد فريح147

25.43يوسف بشار خالد عبد هللا148

24.53يوسف نصير علي حسين149

25.60(تحميل)اسماء ناصر 
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