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النتائج بعد اقرارها في مجلس الكلية بجلسته       المنعقدة في

الباطنية
الجراحة 

العامة

طب 

االطفال

النسائية 

والتوليد

14.015.08.08.0

التقديرالتقديرالتقديرالتقدير

جيد جداجيد جداجيد جداجيدابو الحسن حيدر يوسف محمد1

جيد جداجيد جداجيد جداجيداحمد جاسم محمد عبد ربه2

جيد جداجيدجيدجيداحمد حسن عبد الهادي عبد االمير3

ي علي4
 
جيد جداجيد جداجيدجيداحمد عبد العظيم الديدامون

جيد جداجيد جداجيدجيد جداارساء ستار عبد الرحيم اسلم5

جيد جداامتيازجيدجيد جداارسين عدنان سليمان حسن6

ي7
 
جيد جداجيدجيدمتوسطاصيل حميد احمد عان

جيد جداجيد جداجيدجيداكاليل محمد جمعه دخيل8

جيد جداجيدجيدمتوسطاالء شمس الدين محسن عباس9

جيد جداجيد جداجيدجيداالء مظفر جاسم محمد10

جيدجيد جدامتوسطمتوسطالهام عبد االحد عليوي علوان11

جيد جداجيد جداجيدجيدامجد رياض فاضل جواد 12

جيد جداجيدجيدجيدامنة علي حسير  حسن13

جيد جداجيد جداجيدجيدامنة عيىس خرسو اكير14

جيد جداجيد جداجيدمتوسطامير عدنان ياسير  حمود15

جيد جداجيد جداجيدجيداية حسير  حامد احمد 16

جيد جداجيد جداجيدجيداية عبد الكريم احمد عبد الكريم17

جيدجيدمتوسطمقبولاية كريم حطاب صيهود18

جيد جداجيد جداجيدجيدايمان قاسم محمد عبد الفتاح19

جيد جداجيد جداجيدجيداية اري    ج محمد فاتح فهمي20

جيد جداجيد جداجيدجيدبراء ضياء سعدون ضيدان21

جيد جداجيد جداجيدجيدتبارك محمد توفيق ذنون 22

جيد جداجيد جداجيدجيدجنة معاذ عبد العزيز عباس23

جيد جداجيد جداجيدجيدحسن علي خميس عابدين24

جيد جداجيد جداجيدجيد جداحسن معن حسير  علي 25

ي26
جيدجيدجيدجيدحسناء حيدر داوود عبد الغن 

جيدجيد جدامتوسطجيدحسير  عبد الخالق عطا عبد27

جيد جداجيد جداجيدجيد جداحسير  علي خلف محسن28

جيد جداجيد جداجيدجيدحسير  غازي محسن جبار29

ي تمقبول1ف/5م/1جراحة عظام تجيد2ف/1م/1كيمياء حياتية تجيد2ف  /5م/ 1عيون تجيدجيد جداجيدجيدحكم عامر نجم حسن30 جيد1ف/1م/1بايولوجر

جيد جداجيدجيدجيدحنير  احمد حسير  عبد31

جيد جداجيد جداجيدجيدحوراء جواد حاجم مهنا32

جيد جداامتيازجيد جداجيد جداحيدر رياض خلف مران33

جيد جداجيد جداجيدجيدحيدر علي غالب فاضل34

امتيازجيد جداجيد جداجيدحيدر محيسن جاسم محمد35

متوسط2ف  /5م/ 1عيون تجيد جداجيد جداجيدجيدحيدر نصيف جاسم حمودي36

جيد جداجيد جداجيدجيدداليا ضياء حسير  لفتة37

جيد جداجيد جداجيدجيد جداداليا هيثم فؤاد باقر38

جيد جداجيد جداجيدجيددانية حسير  حميد رشيد39

جيد جداجيد جداجيدجيدرسل هيثم سيد خلف40

جيد جداجيد جداجيدجيد جدارسل هيثم فؤاد باقر41

جيدجيد جداجيدجيدرضا حسن حسير  ثامر42

جيدجيد جداجيدجيدرضا عادل عبد االمير شاكر43

جيدجيد جدامتوسطجيدرفل سعد كريم علي44

جيد جداجيد جداجيدجيدرنير  عمار خضير عباس45

46
جيد جداجيدجيدجيدرهام صادق ممدوح مصطف 

جيد جداجيد جداجيدمتوسطروان قصي محمد اسماعيل 47

جيد جداجيدمتوسطمتوسطريم مؤيد عبد العباس عبد الواحد48

جيد جداجيد جداجيدجيدزهراء حسب هللا عبد الكريم حسن49

ي مطلك50
جيد جداجيد جداجيدجيدزهراء عالء عبد الغن 

جيد جداجيد جداجيدجيدزهراء مزهر احمد برغش51

جيد جداجيد جداجيدجيدزينب اياد عبد العزيز خض 52

جيد جداجيد جداجيدجيدزينب كاظم هادي كاظم53

جيد جداجيد جداجيدجيدزينب نصير صادق علي54

ي فندي خض 55
جيد جداجيد جداجيدمتوسطسارة راض 

جيد جداامتيازجيدجيد جداسارة عقيل محمد نجم56

جيد جداامتيازجيد جداجيد جداسامر سمير عبد الكريم مولود57

جيد جداجيد جداجيدجيدسجر عبد الكريم عبد سيد58

جيد2ف  /5م/ 1عيون تجيد جداجيد جداجيدجيدسنا خالد خضير عباس59

جيد جداجيد جداجيدجيدسيف هللا عبد الرزاق عجيل عباس60

التقدير2اسم مادة التحميل التقدير1اسم مادة التحميل 

اسم الطالبت

وحداتها/المادة
التقدير2اسم مادة التحميل التقدير1اسم مادة التحميل 
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جيد جداجيد جداجيد جداجيد جداسيف سلطان سيف فيصل61

جيد جداجيد جداجيدمتوسطشهد طالب خليف خضير 62

امتيازجيد جداجيد جداجيد جداشهد فواز صالح عبد 63

ي عبد االمير ابراهيم64
 
جيد جداجيد جداجيدجيد جداشهد هان

جيدجيد جدامتوسطمتوسطصفا نجم عبد علي بنيان65

غام نجم عبد هللا سلمان66 جيد جداجيد جداجيدجيدض 

ي محمد 67
مقبول1ف/5م/1جراحة عظام تمتوسط2ف  /5م/ 1عيون تجيد جداجيد جداجيدجيدطيبة حسير  صج 

جيد جداجيد جداجيدجيدعائشة رياض نجم عبود68

جيد جداجيد جداجيدجيد جداعلي اياد طلعت شاكر69

جيد جداجيد جداجيدجيدعلي حسن حسان عبود70

جيد جداامتيازجيدجيدعلي صبار خلوف ناض 71

مقبول5م/جراحة عظام رسيري تمقبول1ف/5م/1جراحة عظام تجيدجيدمتوسطمتوسطعلي كامل شالل شياع72

جيد جداجيد جداجيد جداجيدعلي ماجد كاظم علي73

جيد جداجيد جداجيدجيدعمار رحيم اسماعيل حوم 74

جيد جداجيد جداجيدجيدغادة فيصل جاسم محمد75

جيد جداجيد جداجيدجيد جداغفران خض  حسير  علوان76

ي حسير 77 جيد جداجيد جداجيد جداجيدغيث عمار عرينر

جيد جداجيد جداجيدجيدفاطمة حسن خزعل حسير 78

جيد جداجيد جداجيد جداجيدفاطمة عمار كاطع صبار79

جيد جداجيد جداجيد جداجيدفرح اياد عدنان احمد80

جيدجيد جداجيدجيدفرح عادل مطرسر عنيد81

جيد جداجيد جداجيدجيدفرح وليد كاظم حسن82

جيد جداجيد جداجيد جداجيدقحطان وسمي غالب الياس83

جيد جداجيدجيدجيدقمر عادل حسن عبد 84

جيد جداجيد جداجيد جداجيد جداقمر محمد طه محمد 85

جيد جداجيد جداجيدجيدكرار حسير  صبار حمد86

جيد جداجيد جداجيدجيدالرا نوري جابر داود87

جيد جداجيد جدامتوسطجيدلقاء سعيد خلف مسلم 88

جيد جداراسبمتوسطمتوسطمحمد علي هاشم خض 89

امتيازجيد جداجيد جداجيد جدامحمد فارس خزعل علوان90

جيد جداجيد جداجيدمتوسطمحمد قاسم دهيم حسن91

جيد جداجيد جداجيدجيدمحمد محمود عبد هللا جودة92

جيد جداجيد جداجيد جداجيدمحمد ناض محجوب مصلح93

ي محمد علي نجم94 جيد جداجيد جداجيدجيد جدامحمد وهنر

جيد جداجيد جداجيدجيدمروة محمد باقر عبد الوهاب95

جيد جداجيد جداجيدجيدمريم مظهر اسماعيل خلف96

جيد جداجيد جداجيدجيدمصطف  حيدر يحنر صالح97

جيد جداجيد جداجيد جداجيدمصطف  سلمان برهان عبدالحسير 98

جيد جداجيدجيدمتوسطمصطف  صادق جواد نعمة99

جيد جداجيد جداجيد جداجيدمصطف  عبد الصمد شنير  علي100

جيد جداجيد جداجيد جداجيد جدامصطف  فالح فرحان ظاهر101

جيد جداجيد جداجيدجيدمصطف  نجم عبد سموم102

جيد جداجيد جداجيدجيدمنار مدين وارش شنته103

جيد جداجيد جداجيد جداجيدمن  سعودي خضير رؤوف104

ي شوكت105
 
جيد جداجيد جداجيدجيدمهند مقداد هان

جيد جداجيد جداجيد جداجيد جداميس احمد هاشم عبد هللا106

جيد جداجيد جداجيد جداجيدمينا ثامر نايف كاظم107

جيد جداجيد جداجيد جداجيد جدانبأ عمار رشيد محمد108

109
جيد جداجيد جداجيدجيدنبأ هشام مهدي مصطف 

جيد جداجيد جداجيدجيدنىه قيس حازم توفيق110

جيد جداجيد جداجيدجيد جدانوار حسير  جابر عبد الحسير 111

جيد جداجيد جداجيدجيدنور عباس حسن محمد112

جيد جداجيد جداجيد جداجيد جدانور محمد عبد الكريم عبد اللطيف113

جيد جداجيد جداجيدجيدنور مجي غافل مظلوم114

جيد جداجيد جداجيدجيدهادي محمود شاكر شبل115

جيد جداجيد جداجيدجيد جداهالة اياد سلمان احمد116

جيد جداجيد جداجيدمتوسطهالة غسان حسن جير117

جيدجيدجيدجيدهند سموئل اسود مزعل118

جيد جداجيد جدامتوسطجيدهند عادل طه عبد هللا119

جيد جداجيد جداجيدجيدوديان فرات كمال محمد120

جيد2ف  /5م/ 1عيون تجيد جداجيد جداجيد جداجيديعرب فالح حسن مشالي121
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