
المرحلة االوىل

اسم الطالب
عدد 

الدروس

اكهم  اشتر

بالدور 

الثالث
المالحظاتمواد الرسوب

كال7ايمن عبد الصادق شنان كريم
ياء، )1ف ز ، فسلجة، فت  ي بايولوج 

(كيمياءطبية 

ي    ح)2 ف ، فسلجة، تشر ي (بايولوج 

كال7سيف علي عبدزيد كاظم
، حاسوب، كيمياءطبية )1ف ي (بايولوج 

، فسلجة، )2 ف ي كيمياء، بايولوج 

ي    ح (تشر

كال7عبد هللا احمد عبد هللا حميد
ياء، )1ف ز ، فسلجة، فت  ي بايولوج 

(كيمياءطبية 

ي    ح)2 ف ، فسلجة، تشر ي (بايولوج 

كال15علي جمال محمود عباس
راسب بجميع المواد 

ية ف)  ز (1ماعدا اللغة االنكلت 

ك باالمتحانات  لم يشتر

ي والثالث
الدور الثانز

المرحلة الثانية

اسم الطالب
عدد 

الدروس

اكهم  اشتر

بالدور 

الثالث
المالحظاتمواد الرسوب

عودة المرقنة قيودهم2فسلجة ف+ 1فسلجة فنعم2حامد خالد حامد

ي    ح ف+ 1فسلجة فنعم2رسل احمد زباري سلمان 2تشر
ي الدور 

ز
ز ف لم تمتحن المادتي 

عودة المرقنه - الثالث 

قيودهم

نعم3ساره عبد المنعم حميد عيد
 2فسلجة ف+ 1فسلجة ف

ي    ح ف+  2تشر

كال10شهد حميد موخ دمحم
راسبة بجميع المواد 

(ديمقراطية+1ماعدا اجنة ف)

ي االمتحانات 
ز
ك ف لم تشتر

عودة المرقنه - بجميع االدوار

قيودهم

عودة المرقنة قيودهممحمود ابراهيم حايف

ي    ح ف+ 2فسلجة فكال2دمحم صالح هادي عسكر عودة المرقنة قيودهم2تشر

عودة المرقنة قيودهم2فسلجة فنعم1يونس عدنان علي احمد

راسب بجمیع المواد ماعدا  الكیمیاء  كال 12



المرحلة الثالثة

اسم الطالب

عدد 

الدروس

اكهم  اشتر

بالدور 

الثالث
مواد الرسوب

المالحظات

كال8ابراهيم ضياء الدين سلمان

يا ، مناعة ،بكتر

2ف+1علم االمراض ف

، 2ف+1الباطنية ف

فايروسات،جراحة

عودة المرقنة قيودهم

نعم7احمد عباس اسدخان جت 
يا ، االدوية ف 1مناعة ،بكتر

2ف+1علم االمراض ف

2ف+1الباطنية ف

ي 
ز
ثالث مواد لم يمتحن ف

الدور الثالث

كال5اطياف جاسب طعمة
يا، ادوية ف ،طب مجتمع،1بكتر

1ف2، فسلجة م1 باطنية ف

عودة المرقنة قيودهم

مادة تحميل+ مواد  4 

نعم7بشت  احمد محمود خليل
يا ، مناعة ،بكتر

2ف+1علم االمراض ف

، طب مجتمع،جراحة2الباطنية ف

ي الدور 6لم يمتحن 
ز
 مواد ف

الثالث

عودة المرقنة قيودهم2علم االمراض ف+2االدوية فكال2تهجد وليد عبد الشهيد حسن

ز عبد االمت  ز عالء عبد الحسي  كال10حسي 
راسب بجميع المواد 

وسات +1ماعدا علم االمراض ف) (فت 

ي 
ز
ك بمادة واحدة ف اشتر

ي
الدور الثانز

 علي عبد الرزاق عباس
ز كال9حسي 

راسب بجميع المواد 

يا،االمراض ف) وسات 1ماعدابكتر (،فت 

ي امتحانات 
ز
ك ف لم يشتر

ي
الدور الثانز

كال5زهراء عالء حبيب علوان
2ف+1مناعة ، االدوية ف

2ف+1علم االمراض ف

كال5شكريه صبحي حسن علوان
2ف+1مناعة، علم االمراض ف

2جراحة، باطنية ف

نعم7ضح كاظم ابراهيم مهدي

يا، ادوية ف ،1بكتر

وسات2ف+1االمراض ف ،فت 

2طفيليات، باطنية ف

نعم7علي أمت  شامل كامل
 2ف+1، ادوية ف2ف+1امراض ف

 ،جراحة ،طفيليات2،باطنية ف

ي الدور 6لم يمتحن 
ز
 مواد ف

الثالث

ز ألنه علي حسي 

كال11مريم علي حميد مجيد
راسبة بجميع المواد 

وسات) (ماعدا الفت 

عودة المرقنة قيودهم 

ك باالمتحانات راسبه بجميع المواد ومادة تحميل  (1ف2فسلجة م)لم تشتر



المرحلة الرابعة

اسم الطالب
عدد 

الدروس

اكهم  اشتر

بالدور 

الثالث
المالحظاتمواد الرسوب

عودة المرقنه قيودهمامراض دم+ قلبية كال2زهراء حميد موخ

ن فرحان كال8سيف علي حسي 

  (نسائية+طب مجتمع+جهازهضمي )1ف

غدد صماء،جراحة رسيري،امراض دم )2ف

(،نسائية،بولية 

ن كال7نورس كريم رحيم عبد الحسي 
  (نسائية+اطفال +تنفسية +قلبية )1ف

(امراض دم ،نسائية،بولية )2ف

المرحلة الخامسة

اسم الطالب
عدد 

الدروس

اكهم  اشتر

بالدور 

الثالث
المالحظاتمواد الرسوب

كال9طيبة عبد الستار سكر جعفر
(جراحة عظام، جلدية، اطفال)1ف

نسائية،عيون،مفاصل،طوارئ )2ف

(جراحية،جملة عصبية،عظام رسيري

ك بامتحانات  لم تشتر

ي 
ز
ي ف

 مواد9الدور الثانز

كال6دمحم عبد الجبار خزعل نعيمه
(، اطفالE.N.Tجراحة عظام، )1ف

(اشعة،عيون،عظام رسيري)2ف
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