
رمــز المـــــــادة: MEDCar-41  جامعة النھرین/ كلیة الطب/ اللجنة االمتحانیة
عدد الوحدات:  2
الفصـــــــل: األول

الــــــــــدور: األول

المجموعالنظريالعمليالسعي

29.00ابراھیم لؤي صیھود ندا1

21.00احمد اسمیحان مزعل فرج2

 27.00احمد رمزي حمزه مراد3

20.00احمد سعد موسى صاحب4

22.00احمد سالم مصطفى كاظم5

25.00احمد شھاب احمد نظر6

27.00احمد صالح عبد الجبار صالح7

26.00احمد عادل كامل حسین8

25.00احمد عربي حسین رحیل9

16.00احمد علي فاروق حسین10

26.00احمد نعیم راشد احمد11

22.00اسامھ زید حارث عبد الكریم12

23.00استبرق عمار شاكر سلیمان13

25.00اسراء لیث خالد كامل14

26.00اسراء محسن جواد كاظم15

15.00اسالم باسم حرز علي16

22.00اسماء خالد رزاق لفتھ17

24.00الحمزة عباس خلف  المي18

29.00امنة زید عبد الصاحب زایر19

26.00امنھ بدري جمال عبد الوھاب20

18.00امیر صباح نوري جلیل21

19.00ایة عباس مكي خمیس22

22.00ایھ صالح رشید محمد23

23.00بیان جبران علي جبار24

26.00تبارك حیدر فاضل ناجي25

24.00تبارك عمار خضیر عباس26

26.00تبارك ھاشم محمد غریب27

25.00جعفر باسم  عبد هللا سلمان28

المالحظات

  المرحلة الدراسیة : الرابعة
  الفـــرع العلمــــــــــي : الطب الباطني

للعام الدرا 2019-2020  اســــــم المـــــــــــادة : امراض القلب

اسماء الطلبةت
الدرجــــــات

توقيع مسؤول المرحلة                         توقيع مسؤول المرحلة ع   س الف ع                             توقيع رئ ختم الف
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24.00جعفر صدام مزاحم حارث29

25.00حامد ریاض علي عبود30

23.00حسن فالح جاسم كاظم31

23.00حسین اسماعیل ابراھیم حسین32

16.00حسین باسم عبد الخضر جابر33

27.00حسین ریسان محمد صالح34

24.00حسین سعد صادق مھدي35

20.00حسین سلمان زغیر علیوي36

25.00حسین علي مانع دغیم37

25.00حمدة قاسم عبود خلف38

17.00حنین محمد ثابت صالح39

16.00حوراء زامل ارحیمة عبد السادة40

20.00حوراء زھیر عاشور ھاشم41

22.00حوراء سعد ھتر والي42

24.00حوراء علي محمد تقي رضا43

18.00حوراء محمد ناجي باقر44

24.00حوراء ھاشم محمد كاظم45

27.00حیدر عامر حسب هللا سرحان46

29.00حیدر عبد الرضا باقر علي47

26.00حیدر عیسى عاكول كاظم48

24.00حیدر كاظم محمد صالح49

مستو 0.00دانیة محمد االسعد بو جمعة50
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25.00دحام مثنى تركي صالح51

مستو 0.00دیانا عبد الحسین جاسب52

26.00ذكریات حسین ناصر حسین53

20.00رغد ھاني لطیف حسین54

17.00رغده حازم ابراھیم شھاب55

22.00رفل فاھم محمد جوده56

23.00رقیھ عمار كاطع صبار57

17.00ریھام عبد الرحیم عباس حسن58

15.00زھراء حمید موسى محمد59

21.00زھراء سلیم محمد یوسف60

20.00زھراء ضیاء شاكر رسول61

23.00زھراء عالء غني حسین62

16.00زھراء یوسف العبد فرحان63

25.00زینب سامي عطا هللا كاظم64

20.00زینب عباس كریم حنش65

17.00زینب قاسم فاضل عبد66

22.00زینب ماجد محمود حسین67

15.00زینب نافع غافل عباس68

18.00زینة فؤاد سعید رحمن69

16.00سارة فارس خلیل عبد70

19.00سارة ماجد حمید احمد71

25.00ساره خلیبص خلوفي ردام72

21.00ساره علي فاضل عباس73

16.00ساره فیصل حمود فیاض74

21.00سجاد ابراھیم غني عبد االمیر75
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27.00سجاد حسین مكطوف صبر76

18.00سجاد مھدي حمید علي77

19.00سجى عالء عبد العباس حسن78

23.00سجى عماد عبد الحمزه محمد79

15.00سرى علي حسین عبد علي80

21.00سیف حسن ھادي مھدي81

مستو 0.00سیف علي حسین فرحان82

19.00شمس تحسین حسین مبارك83

15.00شھد غالب محمد عباس84

23.00صاحب عدنان موسى علي85

24.00صفا صفاء مھدي صالح86

30.00صفا فاضل عبد هللا عبد الرضا87

23.00طیبھ ستار جابر مذیري88

16.00طیف عدي محمد كاطع89

17.00عبد هللا حسین مطشر عزیز90

27.00عبد هللا نافع حمادي عبد هللا91

24.00عبیر محمد عوید عباس92

24.00عذراء جعفر محمد جاسم93

22.00عز الدین ضیاء حسین طراد94

26.00علي عبد الكریم احمد جاسم95

16.00علي فاضل عباس جبار96

25.00علي كاظم عبد هللا سعد97

26.00علي كریم قاسم جبر98

25.00علي مصطفى عبد هللا مراح99

19.00علي ھاشم جعفر ھاشم100

28.00غاده ماجد جلیل ابراھیم101

25.00غدیر عبد الكاظم داخل عجالن102

25.00فاطمة ماجد علي حبش103
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25.00فاطمھ حشمت عبد الجبار عزیز104

25.00فاطمھ محمد علي حسین105

15.00فرقان محمود عباس ھادي106

19.00فھد خالد خمیس جابر107

17.00لبنى احمد محمد ھاشم108

24.00لوسین یرجانیك روفائیل كسبار109

25.00لیاء عامر عبد الھادي مرھون110

16.00مجتبى علي عبدالمھدي خلف111

18.00محسن علي عبدالحسین محمد112

26.00محمد رضا جبار عبد الزھرة واجد113

23.00محمد سمیر عبد محسن114

27.00محمد مھدي عبد العزیز شكر محمود115

22.00محمود محمد ضیاء محسن116

19.00مختار داود سلمان صبح117

27.00مرتضى عماد عبودي كاظم118

20.00مرتضى مؤید عبد الجبار كاظم119

18.00مروه علي محمد احمد120

28.00مریم عبد الكریم عبد الجبار سلوم121

16.00مریم غني جبار حسن122

24.00مریم مصطفى باقر امین123

28.00مریم یوسف عبد الكریم محمد امین124

19.00مصطفى احمد كاظم عودة125

21.00مصطفى جمعة حمید عربید126

17.00مصطفى عبد المنعم عطیھ ابراھیم127

21.00مقسط لیث علي یوسف128

23.00منتظر احمد كاظم جاسم129

20.00منتظر علي كاظم محمد130

22.00مھا علي احمد حسن131
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24.00مؤمل جمعھ عبدالصاحب عباس132

19.00نبا یحیى عبود حسین133

16.00نصر وحید جعفر عبد الحسن134

27.00نور احمد خلف ابراھیم135

26.00نور عبد الرضا محمد باقر136

17.00نور علي تركي جواد137

22.00نور قیصر عبد الرزاق رشید138

21.00نور محمد سلمان كریم139

24.00نور مصطفى جعفر جواد140

23.00نورس كریم رحیم عبد الحسین141

22.00ھدایة محمد عباس شوكت142

23.00ورود فاضل علوان كاظم143

25.00یاسر عباس عبد الستار جاسم144

23.00یسر عماد عبد الشھید كاظم145

21.00یسرى عماد صباح ناجي146

25.00یقین جاسم محمد فریح147

24.00یوسف بشار خالد عبد هللا148

24.00یوسف نصیر علي حسین149

ل18.00امینة سمیر جبار150 تحم

ل16.00نمارق إبراھیم عریبي151 تحم
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