
كلية الطب -  جامعة النهرين 
اللجنة االمتحانية

االدوية: اسم الفرع
دكتوراه: نوع الدراسة
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Biochemistr

y

Toxicology
المعدل التراكمي 

للفصل االول

50222213

ناجحجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيدجيد جداجيد جدااحمد فارس عبد منصور 1

ناجحامتيازامتيازجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداايالف محمود شهاب2

تأجيلتأجيلتأجيلتأجيلتأجيلتأجيلتأجيلتأجيلايهاب اياد احمد3

ناجحجيد جداجيد جداامتيازامتيازامتيازجيد جداجيدجعفر عودة داود فضاله4

ناجحجيدجيد جداجيد جداامتيازجيد جداجيد جدامتوسطحيدر رضا سلمان5

ناجحجيدجيد جداجيدجيد جداامتيازجيد جدامتوسطرنا جواد حسن خضير6

ناجحجيدجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جدامتوسطرونق عادل ياسين عبد الوهاب7

ناجحجيدجيد جداجيدجيدجيد جداجيد جدامتوسطصبا نصير عباس صادق8

ناجحجيدجيدجيدجيد جداجيدجيدمتوسطعالء حمزة عباس9

ناجحجيدجيد جداجيدجيد جداجيدجيدمتوسطفرح رسول جعفر 10

ناجحجيدامتيازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدامتوسطمتين عادل محمود11

ناجحجيد جداجيد جداجيد جداامتيازامتيازامتيازمتوسطمروة علي حميد حسن12

ناجحجيدجيد جداجيد جداامتيازجيد جداجيد جدامتوسطمريم هادي صادق13

ناجحجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيدندى صاحب شاكر حمزة14

مؤجل مادة واحدة ومكمل بالمعدل التراكمي راسبجيد جداجيد جداجيد جداامتيازامتيازراسبنورس لطيف وهاب15

تأجيلتأجيلتأجيلتأجيلتأجيلتأجيلتأجيلتأجيلهدى غسان حميد16

المعدل التراكمي + راسب مادة واحدة راسبجيدمتوسطجيدمتوسطجيد جداراسبهدى محمد حسن علي17

2021-2020الدور االول  - الفصل االول 

المالحظات االسمت



كلية الطب -  جامعة النهرين 
اللجنة االمتحانية

التشريح البشري: اسم الفرع
تشريح بشري - دكتوراه : نوع الدراسة
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y
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Methods
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ry
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المعدل التراكمي 

للفصل االول

321202313

ناجحجيدجيدجيد جداجيدامتيازجيد جداجيدجيد جداالتشريح البشريفراس رياض محمد عبدهللا1

2021-2020الدور االول  - الفصل االول 

المالحظاتاالختصاصاالسمت



كلية الطب -  جامعة النهرين 
اللجنة االمتحانية

طب االسرة والمجتمع: اسم الفرع
دكتوراه : نوع الدراسة
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English 
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المعدل التراكمي 

للفصل االول

330113112

ناجحجيدجيد جداجيدمتوسطجيد جداجيدجيد جدامتوسططه نوري صادق1
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كلية الطب -  جامعة النهرين 
اللجنة االمتحانية

الفسلجة والفيزياء: اسم الفرع
دكتوراه فسلجة: نوع الدراسة
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English 
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gy
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المعدل التراكمي 

للفصل االول

4032211

ناجحجيد جداجيدجيدجيد جداامتيازجيد زكي يحيى يوسف محمود1

المعدل التراكمي +  مواد 4راسب راسبراسبراسبراسبمتوسطراسبمحمد هادي جابر صبر2

مكمل بالمعدل التراكمي راسبمتوسطجيدجيدجيدمتوسطساره حيدر خالد فرمان3

(4.9باقي من القرار )مكمل المعدل التراكمي راسبمتوسطمتوسطجيدجيد جدامتوسطزينه احمد حسين داود4

2021-2020الدور االول  - الفصل االول 

المالحظاتاالسمت



كلية الطب -  جامعة النهرين 
اللجنة االمتحانية

الكيمياء و الكيمياء الحياتية :  اسم الفرع 
دكتوراة  الكيمياء الحياتية :  نوع الدراسة 

Lab.Techniques
Clinical 

Biochemistry

English 

language

Advanced 

human 

metabolism

Toxicology
Heterocyclic 

compounds

Clinical 

Endocrinolog

y

Physical 

Biochemistry

المعدل التراكمي 

للفصل االول

3302112214

ناجحجيدجيدجيدجيدجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيدانمار رياض رحيم1

ناجحجيدجيدمتوسطجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جدامتوسطدعاء عصام هادي2

ناجحجيدجيدمتوسطامتيازجيدجيدجيد جداجيدمتوسطدعاء مهدي هادي3

راسبجيدمتوسطجيد جدامتوسطجيدجيدجيدمتوسطشهد علي قاسم4
 4.3باقي )مكمل بالمعدل التراكمي

(من القرار 

راسبمتوسطمتوسطجيدجيدجيدمتوسطجيد جدامتوسطعايد منخي طالق5
 2.8باقي )مكمل بالمعدل التراكمي

(من القرار 

راسبمؤجلراسبراسبمؤجلمؤجلمؤجلمتوسطراسبعمر عبد العزيز سلمان6
+  مواد 3 مواد و مكمل 4مؤجل 

المعدل التراكمي

( من القرار 1.8باقي )ناجح قرار جيدمتوسطجيدمتوسطجيد جدامتوسطجيد جداجيد جدامتوسطمصطفى محمد فاضل7

راسب بالمعدل التراكميراسبمتوسطمتوسطجيدمتوسطمتوسطجيدجيد جدامتوسطهبة عباس عبد الحسين8

ناجحجيدجيد جدامتوسطجيدجيدمتوسطجيد جداجيد جدامتوسطهيثم ساجت حمادي9

جيدهيثم احمد عبد علي 10
جامعة تكريت -نقل من كلية الطب)ناجح 

(محمل مادة واحدة

2021-2020الدور االول  - الفصل االول 

المالحظاتاالسمت



كلية الطب -  جامعة النهرين 
اللجنة االمتحانية

الكيمياء والكيمياء الحياتية : اسم الفرع 
دكتوراة كيمياء طبية:  نوع الدراسة 
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y
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المعدل التراكمي 

للفصل االول

3302112214

المعدل التراكمي+  مواد 7راسب راسبراسبراسبمتوسطراسبراسبراسبراسبراسباسامة عدنان سلمان1

ناجحجيدجيدجيدامتيازجيد جداجيدجيدمتوسطجيد جدااسالم فريد مجيد2

ناجحجيدمتوسطجيدجيد جداجيدجيدجيدمتوسطجيد جدابنان اكرم ابو القاسم3

( من القرار7.25الباقي )ناجح قرار جيدمتوسطجيدجيد جداجيدجيد جداجيدمتوسطجيددعاء ياسين رشيد4

ناجحجيدجيدجيدامتيازجيدجيدجيدمتوسطجيد جدارغد احمد محمد5

ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازجيد جداامتيازامتيازجيدجيد جداريام عباس كاظم6

المعدل التراكمي+ مكمل مادتين راسبراسبمتوسطجيدمتوسطجيدجيدراسبجيدزيد نجاح نعمة7

ناجحجيدمتوسطمتوسطجيدمتوسطجيدجيدمتوسطجيد جدازينب نعمان عيادة8

راسب مادة واحدةجيدراسبجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيدمتوسطجيدضحى عبد الكريم مزعل9

المعدل التراكمي+  مواد 4مكمل راسبمتوسطراسبراسبراسبمتوسطجيدراسبمتوسطعمر طارق زيدان10

المعدل التراكمي+  مواد 3مكمل راسبمتوسطراسبجيدراسبجيدجيد جداراسبمتوسطغفران محمد مجيد11

راسبراسبراسبمتوسطجيدمتوسطمتوسطراسبراسبمحمد مصطفى عبد الكاظم12
الباقي )المعدل التراكمي+  مواد 4مكمل 

( من القرار4.2
ناجحجيد جداجيد جداجيدامتيازجيدجيد جداامتيازمتوسطجيد جدامروة صباح يونس13

ناجحجيدجيد جداجيدامتيازجيدجيد جداجيد جدامتوسطجيد جداهبة حيدر كاظم14

( من القرار4.75الباقي )ناجح قرار جيدجيد جداجيدجيد جداجيدجيد جداجيد جدامتوسطجيدهديل كريم وشك15
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المالحظاتاالسمت



كلية الطب -  جامعة النهرين 
اللجنة االمتحانية

االحياء المجهرية: اسم الفرع
دكتوراه: نوع الدراسة

Molecular 

Biology
Parasitology

English 

Language
ImmunologyVirology

المعدل التراكمي 

للفصل االول

3303312

المعدل التراكمي+  مواد 4راسب راسبراسبراسبمتوسطراسبراسباحمد هالل كامل عزيز1

مكمل بالمعدل التراكميراسبمتوسطمتوسطجيد جدامتوسطمتوسطارجان ايدن زينل عبد الباقي2

( من القرار6.38الباقي )مكمل بالمعدل التراكمي راسبمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطجيداريان فؤاد حمه خورشيد مصطفى 3

( من القرار4.99الباقي )مكمل بالمعدل التراكميراسبمتوسطمتوسطجيد جدامتوسطمتوسطايالف عباس خضير اسكندر4

ناجحجيدمتوسطجيدجيد جدامتوسطجيدأوس رائد حياوي ياسين5

ناجحجيدجيدمتوسطامتيازجيدجيدجاسم محمد محسن عداي 6

مؤجل السنة الدراسيةمؤجلمؤجلمؤجلمؤجلمؤجلحسام اسماعيل عبدهللا محمد7

راسبراسبمتوسطجيدمتوسطمتوسطحسين سعدي جواد علي8
 من 2.59الباقي )المعدل التراكمي+ مكمل مادة واحدة 

(القرار

ناجحجيدمتوسطجيدجيدجيدمتوسطحنين عماد حسين عبدهللا9

مكمل بالمعدل التراكميراسبمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطحيدر اسكندر فليح محسن10

مكمل بالمعدل التراكميراسبمتوسطمتوسطجيد جدامتوسطجيدزهراء عبد العزيز يوسف حسين11

راسبمتوسطراسبجيدراسبمتوسطزيدون علي حمادي تركي12
 من 4.44الباقي )المعدل التراكمي+ مكمل مادتين 

(القرار

راسب بالمعدل التراكميراسبمتوسطمتوسطجيدمتوسطجيدزينب جمعة فاضل رحيم13

 مواد3راسب +مؤجلة مادتين راسبمؤجلراسبمؤجلراسبراسبسميرة محمد سلمان جاسم 14

ناجحجيدمتوسطمتوسطجيد جداجيدجيدسيلدا صباح عزالدين ولي15

المعدل التراكمي+ مواد 5راسب راسبراسبراسبراسبراسبراسبعال حافظ نصيف جاسم 16

مؤجل السنة الدراسيةمؤجلمؤجلمؤجلمؤجلمؤجلمحمد كاظم جنام سمير17

راسبمتوسطراسبجيدمتوسطمتوسطمرفت باسم جاسم علي18
 من 3.66الباقي )المعدل التراكمي+ مكمل مادة واحدة 

(القرار

المعدل التراكمي+ مكمل مادتين راسبراسبراسبجيدمتوسطجيدمروه علي ابراهيم محمد19

مكمل بالمعدل التراكميراسبمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمصطفى أحمد داود سلمان 20

المعدل التراكمي+  مواد 4راسب راسبراسبراسبمتوسطراسبراسبنادية حكمت محمد عبدالرحمن21
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كلية الطب -  جامعة النهرين 
اللجنة االمتحانية

االحياء المجهرية: اسم الفرع
ماجستير: نوع الدراسة

Immunity
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Bacterial  

Physiology
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المعدل التراكمي 

للفصل االول

30213312
المعدل التراكمي +  مواد 3راسب +1مؤجل + مؤجل عملي طفليات راسبمؤجلمؤجل عمليراسبجيدمتوسطراسباثير نوفل برع احمد1

( من القرار7.86الباقي )مكمل بالمعدل التراكمي راسبمتوسطمتوسطمتوسطجيدجيد جدامتوسطاسراء حيدر حسين محسن2

ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيدامتيازامتيازجيد جدااسراء علي فاضل عباس 3

( من القرار 6.28الباقي )المعدل التراكمي +  مواد 3مكمل راسبراسبراسبمتوسطجيدمتوسطراسباسماء موحان رفاك حسين 4

المعدل التراكمي +  مواد 6راسب راسبراسبراسبراسبراسبراسبراسباشواق راهي كعيد اكبير5

المعدل التراكمي + راسب مادتين راسبراسبمتوسطمتوسطجيد جداجيدراسباصالة محمد محمود هلوس 6

ناجحجيدمتوسطجيدجيدجيد جداامتيازمتوسطايات عباس محمد مسافر7

المعدل التراكمي +  مواد 6راسب راسبراسبراسبراسبراسبراسبراسببهاء محمد مناتي ناهي8

ناجحجيد جداجيد جداجيدجيد جداامتيازامتيازجيدحسام جابر جالب حسين9

المعدل التراكمي +  مواد 4راسب راسبراسبراسبراسبمتوسطجيدراسبحيدر مجيد حميد ضيغم10

المعدل التراكمي + مكمل مادتين راسبراسبمتوسطمتوسطجيدامتيازراسبساره صالح احمد حسن11

ناجحجيدجيدجيدجيدجيدجيد جداجيدسرى محمد لطيف حميد 12

( من القرار6.77الباقي )مكمل بالمعدل التراكمي راسبمتوسطمتوسطمتوسطجيدمتوسطمتوسطشهد علي حاوي عيسى 13

ناجحجيدجيدجيدجيدجيد جداامتيازمتوسطصفا حسن علي زاير14

المعدل التراكمي +  مواد 5راسب راسبراسبراسبراسبمتوسطراسبراسبضحى عبدالواحد عبدالرضا صفر15

المعدل التراكمي +  مواد 3مكمل راسبراسبراسبمتوسطجيد جداجيد جداراسبعباس خضير سيدناصر 16

المعدل التراكمي +  مواد 4راسب راسبراسبراسبراسبجيد جداجيدراسبعقيل ناظم متعب كالط17

 ( من القرار7.34الباقي )مكمل بالمعدل التراكميراسبمتوسطمتوسطجيدجيدجيد جدامتوسطعال صباح محمد محسن18

ناجحجيدجيدجيدمتوسطامتيازجيد جداجيدفاتن كاظم شيال فهد19

ناجحجيدمتوسطجيدجيدجيد جداجيد جدامتوسطفرقان محمد محمد جواد عباس20

المعدل التراكمي +  مواد 4راسب راسبراسبراسبراسبمتوسطمتوسطراسبمحمد حسن علي كاظم21

( من القرار6.88الباقي)مكمل بالمعدل التراكمي راسبمتوسطمتوسطمتوسطجيد جداجيدمتوسطمحمد ياسين محمد علي22

( من القرار 8.77الباقي )مكمل بالمعدل التراكمي راسبمتوسطمتوسطمتوسطجيدجيد جدامتوسطمها حيدر سلمان خلف23

المعدل التراكمي +  مواد 3راسب راسبراسبراسبمتوسطجيدمتوسطراسبوسن يحيى صاحب عوفي24

2021-2020الدور االول  - الفصل االول 

المالحظاتاالسمت



كلية الطب -  جامعة النهرين 
اللجنة االمتحانية

االدوية: اسم الفرع
ماجستير: نوع الدراسة
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English 
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Toxicology

المعدل التراكمي للفصل 

االول

5122212

ناجحجيدجيدجيد جداامتيازجيد جداجيد جداابرار ضياء محمد1

ناجحجيدجيدجيدجيدجيد جداجيداحمد عبدالكريم عباس مرعي2

ناجحجيدجيدجيدجيد جداجيدجيدامنه منتصر شالل3

تأجيلتأجيلتأجيلتأجيلتأجيلتأجيلتأجيلحنان مجيد عبد الحميد حسين4

ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جدارغدة فالح حسن علي5

المعدل التراكمي+ مكمل مادتين مواد راسبجيدراسبراسبجيد جداجيدزهراء رياض جبار6

مكمل بالمعدل التراكميراسبجيدجيدمتوسطجيد جدامتوسطزيد علي عبد علي7

ناجحجيد جداجيد جداجيد جداامتيازامتيازجيد جدازينب حسن جليل عبد االمير8

مكمل بالمعدل التراكميراسبمتوسطمتوسطجيدجيدجيدزينب عباس عبد علي 9

ناجحجيدجيدجيد جداجيد جداامتيازجيدسمر محمد كريم صابر10

المعدل التراكمي+ مكمل مادتين راسبراسبمتوسطجيدجيد جداراسبشهد جميل محمد11

ناجحجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جداشيماء نصيف جاسم12

ناجحجيدجيد جداجيدجيدجيدجيدعمر فاروق محمد شهاب13

راسبمتوسطمؤجل متوسطجيدراسبمعتز نعيم حسين14
مؤجل مادة واحدة ومكمل مادة 

المعدل التراكمي+ واحدة 

مكمل بالمعدل التراكميراسبجيدجيدجيد جداجيد جدامتوسطميس عبد الرزاق علي15

ناجحجيدجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جداميمونه اياد عبد الجبار عبد اللطيف16

ناجحجيدجيد جداجيد جداامتيازجيد جداجيدنهال رمضان هويرف 17

ناجحجيد جداجيد جداجيد جداامتيازامتيازجيد جداوجدان عبد الحسن محمد18

2021-2020الدور االول  - الفصل االول 

المالحظاتاالسمت



كلية الطب -  جامعة النهرين 
اللجنة االمتحانية

التشريح: اسم الفرع
تشريح - ماجستير : نوع الدراسة

HistologyEmberlogy

Histologica

l & 

Emberyolo

gical 

Technique

Biostatistic

s

English 

Language

Gross 

Anatomy

المعدل التراكمي للفصل 

االول

31220412

(7.4باقي من القرار )ناجح قرار جيدمتوسطجيدمتوسطجيدمتوسطجيدالتشريح اماني اتي مجيد محمد1

المعدل التراكمي +مواد3راسبراسبراسبجيدجيدجيدراسبراسبالتشريح ازدهار جاسم محمد2

2021-2020الدور االول  - الفصل االول 

المالحظاتاالختصاصاالسمت



كلية الطب -  جامعة النهرين 
اللجنة االمتحانية

التشريح: اسم الفرع
تشريح بشري - ماجستير : نوع الدراسة

HistologyEmberlogy

Histological & 

Emberyological 

Techniques

Biostatistics
English 

Language

Gross 

Anatomy

المعدل التراكمي للفصل 

االول

31220412

ناجحجيدمتوسطجيدجيدجيد جدامتوسطجيد جداالتشريح البشريريام عباس عاشور مصطاف1

2021-2020الدور االول  - الفصل االول 

المالحظاتاالختصاصاالسمت



كلية الطب -  جامعة النهرين 
اللجنة االمتحانية

التشريح: اسم الفرع
انسجة واجنة - ماجستير: نوع الدراسة

HistologyEmberlogy

Histological & 

Emberyological 

Techniques

Biostatist

ics

English 

Language
Cytology

Gross 

Anatomy 

المعدل التراكمي 

للفصل االول

422201213

المعدل التراكمي + مواد5راسب راسبمتوسطراسبراسبراسبجيدراسبراسبانسجة واجنة اية ادهم سليمان عبدالوهاب1

ناجحجيدجيدجيدمتوسطجيدجيدجيدجيدانسجة واجنة تماضر سامي علوان سلمان2

راسبجيدجيدجيدمتوسطجيدمتوسطمتوسطانسجة واجنة حنين عزاوي محمد وردي3
باقي  )مكمل بالمعدل التراكمي 

(4.25من القرار

ناجحجيدجيد جداجيدجيدجيدجيد جداجيدجيدانسجة واجنة سارة كريم تايه زغير4

ناجحامتيازامتيازجيد جداامتيازامتيازامتيازجيد جداجيد جداانسجة واجنة مريم احمد عبود خلف5

مؤجلةمؤجلةمؤجلةمؤجلةمؤجلةمؤجلةمؤجلةمؤجلةمؤجلةانسجة واجنة نبراس احمد ناصر حسين6

ناجحجيدجيد جداجيدمتوسطمتوسطجيدجيد جداجيد جداانسجة واجنة نور محمد حسين مهدي كاظم7

2021-2020الدور االول  - الفصل االول 

المالحظاتاالختصاصاالسمت



كلية الطب -  جامعة النهرين 
اللجنة االمتحانية

طب االسرة والمجتمع: اسم الفرع
ماجستير : نوع الدراسة

Advanced 

Biostatistics

Occupational

&Environme

ntal

English 

Language 
Nutrition

Health 

Enducation

Epidemiolog

y
Sociology

المعدل التراكمي 

للفصل االول

330113112

المعدل التراكمي + مكمل مادتين راسبجيد جداراسبمتوسطجيد جداجيد جداجيد جداراسباحمد فاضل شنان حنون1

ناجحجيد جداامتيازجيد جدامتوسطجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدااسراء ماجد عباس علي2

ناجحجيدجيد جداجيدمتوسطجيدجيد جداجيدجيد جداحسين عامر حسين جعفر3

2021-2020الدور االول  - الفصل االول 

المالحضاتاالسمت



كلية الطب -  جامعة النهرين 
اللجنة االمتحانية

الفسلجة والفيزياء: اسم الفرع
ماجستير فسلجة: نوع الدراسة

General 

Physiology

Selected 

 Topics

English 

Languag

e 

Laborato

ry 

Techniq

ues

Biochem

istry

Biostatistic

s  

المعدل التراكمي 

للفصل االول

42022212

ناجحجيد جداامتيازجيد جداجيد جداامتيازجيد جداجيدساره محمد لطيف 1

ناجحجيد جداامتيازجيد جداجيد جداامتيازجيدجيدزهراء ناصر عبد الغني2

المعدل التراكمي + مكمل مادتين راسبراسبجيدجيد جداامتيازجيد جداراسبابراهيم قيس طه3

ناجحجيد جداامتيازجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جداريام باسل علي4

ناجحجيدامتيازمتوسطجيدامتيازجيدمتوسطصفا منتظر فوزي5

2021-2020الدور االول  - الفصل االول 

المالحظاتاالسمت



كلية الطب -  جامعة النهرين 
اللجنة االمتحانية

الفسلجة والفيزياء: اسم الفرع
ماجستير فيزياء طبية: نوع الدراسة

Fundament

als of 

Imaging in 

Medicine

Physics of 

the Body

English 

Language 
Biostatistics

General 

Physiology
AnatomyBiochemistary

المعدل التراكمي 

للفصل االول

330221112

المعدل التراكمي +  مواد 6راسب راسبراسبراسبراسبراسبجيدراسبراسبياسر حازم حامد عبد 1

ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتيازباسمة باسم محمد علي جبر2

(  من القرار4باقي )المعدل التراكمي + مكمل مادتين راسبمتوسطراسبراسبجيدجيدمتوسطمتوسطزيد محمد صافي عبدالقادر3

(من القرار1.91باقي )مكمل بالمعدل التراكمي راسبجيد جدامتوسطمتوسطجيد جداجيدمتوسطمتوسطضرغام يوسف جواد كاظم4

ناجحجيد جداجيد جداامتيازجيد جداجيدجيد جداجيدجيد جدادنيا علي شمسي مصلح5

 ( من القرار8.45باقي )مكمل بالمعدل التراكميراسبجيدجيدمتوسطمتوسطجيدمتوسطجيدمثنى غضبان جوير هديب 6

ناجحجيدجيد جداجيد جداجيدجيدمتوسطجيدجيدلمى جبار ستوري سلمان7

ناجحجيدجيد جداجيد جدامتوسطجيدجيد جداجيدامتيازناهد جبار دلفي جاسم8

ناجحجيدجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جداجيدجيدمسار علي عبيد كريم9

المعدل التراكمي + مكمل مادتين راسبجيدراسبراسبجيدجيدمتوسطمتوسطهدى جاسم محمد سهيل10

ناجحجيدجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيدنزار عدنان محمد جبر11

 ( باقي من القرار 7.9)ناجح جيدجيدجيد جدامتوسطمتوسطجيدجيدمتوسطسارة عبد الحسين ظاهر حسين12

ناجحجيد جداجيد جداامتيازجيدجيد جداجيدجيد جداجيدرشا طه ياسين كامل13

مؤجل مادة واحدة ومكمل بالمعدل التراكمي راسبجيدمتوسطمتوسطمؤجلجيدمتوسطمتوسطحسين حسن جمعه حسن14

(من القرار7.35باقي )مكمل بالمعدل التراكمي راسبجيدمتوسطمتوسطجيدجيد جداجيدمتوسطايات عزالدين رشيد سلمان15

المعدل التراكمي +  مواد 5راسب راسبمتوسطراسبراسبراسبجيدراسبراسبمحمد عبد الكريم محمد رضا16

المعدل التراكمي + مكمل مادة واحدة راسبمتوسطمتوسطمتوسطجيدمتوسطراسبجيدزينب فالح محمد حسن17

ناجحجيدجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيدجيد جداجيدابتسام حكيم حمادي ذجر 18

المعدل التراكمي +  مواد 3مكمل راسبمتوسطراسبراسبمتوسطمتوسطراسبمتوسطايمان اسماعيل شحاذه نايف19

ناجحجيد جداامتيازامتيازجيدجيد جداجيد جداجيدجيدمريم مهدي حسين خضير20

ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازجيد جداجيد جداحنان رضا علوان إبراهيم21

ناجحجيدجيدمتوسطمتوسطجيدجيد جداجيدجيدرسل نجم عبود كاطع22

ناجحجيدجيد جداجيد جدامتوسطجيدمتوسطجيدمتوسطمروه غانم نايش جالب23

 (7باقي من القرار)مكمل بالمعدل التراكمي راسبجيدمتوسطمتوسطمتوسطجيدمتوسطجيدساره ثائر لطيف علي24

ناجحجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جدافرح هاشم حميد مجيد25

ناجحجيدجيدجيدمتوسطجيدمتوسطجيد جداجيد جداسجى زيد مهدي خضير26

ناجحجيدمتوسطمتوسطجيدجيد جداجيدجيدجيدزهراء جمال سليم حسن27

ناجحجيدجيدجيد جدامتوسطمتوسطجيدجيدجيدطارق ناظم جاسم علوان28

2021-2020الدور االول  - الفصل االول 

المالحظاتاالسمت



كلية الطب -  جامعة النهرين 
اللجنة االمتحانية

الكيمياء والكيمياء الحياتية: اسم الفرع 
ماجستير كيمياء الطبية :  نوع الدراسة 

Lab.Techniques
Physical 

Biochemistry

English 

language
Biostatistics

Analytical 

Chemistry

Advanced 

Biochemistry

المعدل التراكمي 

للفصل االول

32022211

ناجحجيدمتوسطجيدجيدجيدمتوسطجيداحالم عبد هللا علوان1

ناجحجيدمتوسطجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيدالزهراء محي ثجيل 2

ناجحجيد جداجيدجيد جداامتيازجيد جداجيدجيد جدادعاء صادق هاشم3

ناجحامتيازجيد جداجيد جداامتيازامتيازامتيازجيد جدازينب حارث مهدي 4

المعدل التراكمي + مواد 6راسب راسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبسالي محمود عبد5

ناجحجيدراسبجيد جداجيد جداجيد جدامتوسطجيدصبا هاشم رنكه6

ناجحجيدراسبجيدجيد جداجيدجيدجيدطلبه عبد الصاحب حميد7

المعدل التراكمي + مكمل مادتين راسبراسبجيدمتوسطجيدراسبمتوسطعلي فليح حسن    8

ناجحجيدمتوسطجيدجيد جداجيدجيدجيدمينا صفاء الدين جعفر9

المعدل التراكمي +  مواد 5راسب راسبراسبراسبراسبمتوسطراسبراسبنبيل يوسف خلف 10

ناجحجيدجيدجيدجيد جداجيدجيدجيد جدانور صباح حمود11

ناجحجيدجيدجيد جداجيدجيدجيدجيدهدى دايخ جبار12

ناجحجيدمتوسطجيد جداجيد جداجيدمتوسطمتوسطوسام جواد كاظم13

ناجحجيدمتوسطجيدجيد جداجيدمتوسطمتوسطيمام صباح درع14

المعدل التراكمي + مواد 5راسب راسبراسبمتوسطراسبراسبراسبراسبيوسف علوان حسين15

2021-2020الدور االول  - الفصل االول 

المالحظاتاالسمت



كلية الطب -  جامعة النهرين 
اللجنة االمتحانية

علم االمراض والطب العدلي: اسم الفرع
ماجستير نسيج مرضي: نوع الدراسة

General 

Hematology

English 

Language
Biostatistics

General 

Pathology

Clinical 

Chemistry

Hematological 

Tachniqe

Stem Cell 

Trasplantati

on 

المعدل التراكمي 

للفصل االول

402221112

راسبمتوسطجيدمتوسطجيدجيدجيد جداجيد جداراسبوليد لطيف حسين 1

2021-2020الدور االول  - الفصل االول 

المالحظاتاالسمت



كلية الطب -  جامعة النهرين 
اللجنة االمتحانية

الكيمياء والكيمياء الحياتية:  اسم الفرع 
ماجستير كيمياء حياتية : نوع الدراسة 

Hormones
English 

language
Biostatistics

Basic 

Immunology

General 

Chemistry

Advanced 

Biochemistry

Laboratory 

Techniques

المعدل التراكمي 

للفصل االول

202222313

ناجحجيدمتوسطجيد جدامتوسطجيد جداجيد جداجيد جدامتوسطاحمد كاظم خلف1

ناجحجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداامتيازامتيازمتوسطتحرير مظفر علي2

ناجحجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جداامتيازجيد جدامتوسطحسين علي حميد3

ناجحجيدجيد جداجيدجيدجيدجيد جداجيد جدامتوسطرنا علي جاسم4

ناجحجيدجيدجيدجيد جداجيد جداجيدجيد جدامتوسطعلي سليم حاچم5

جيدجيدجيدجيد جداجيدجيد جداجيد جدامتوسطمصطفى جواد كاظم6
 من 8.5الباقي  )ناجح قرار 

(القرار 

جيدمتوسطمتوسطجيدجيدجيد جداجيد جدامتوسطنور الهدى فائق محمد7
 من 6.5الباقي  )ناجح قرار 

القرار

المعدل التراكمي+  مواد 3راسب راسبمتوسطراسبراسبمتوسطمتوسطمتوسطراسبنور خليل ابراهيم8

ناجحجيدجيد جدامتوسطجيدجيد جداجيد جداجيد جدامتوسطنور محمد عبيد حمزة9

2021-2020الدور االول  - الفصل االول 

المالحظاتاالسمت



كلية الطب -  جامعة النهرين 
اللجنة االمتحانية

الكيمياء وكيمياء حياتية : اسم الفرع 
دبلوم عالي مهني كيمياء حياتية  سريرية: نوع الدراسة 

Selective 

Topics
Lab.Tachniques

English 

language

Advanced 

Biochemistry

Clinical 

Biochemistry

General 

Chemistry

المعدل التراكمي 

الفصل االول

23023212

ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جدابان محمد علي1

ناجحجيدمتوسطجيدجيد جداجيدجيد جداجيدحنين حسن كاظم2

ناجحجيدجيدجيد جداجيدجيد جداجيدجيددعاء علي مولود3

ناجحجيدمتوسطجيد جداجيدجيد جداجيدجيدذو الفقار رافع عبدالمجيد4

ناجحجيدمتوسطجيدجيد جدامتوسطمتوسطجيدرغد رائد اسماعيل5

المعدل التراكمي+ مواد 5راسب راسبراسبمتوسطراسبراسبراسبراسبسحر زبون مطلك6

ناجحجيدمتوسطجيد جدامتوسطجيدمتوسطجيد جداسعد حمد فارس7

المعدل التراكمي+ مكمل مادتين راسبراسبجيدراسبمتوسطمتوسطجيدصبا خليل محمد8

المعدل التراكمي+ مكمل مادتين راسبراسبجيدمتوسطجيدمتوسطراسبعامر سمير حميد9

ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدامتوسطجيد جداجيد جداعلي خزعل حسن10

ناجحامتيازجيد جداامتيازامتيازامتيازجيد جداامتيازعمار رسول جاسم11

ناجحجيدجيدجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جداعمار عبدالكريم جبار12

المعدل التراكمي+  مواد 3مكمل راسبراسبمتوسطراسبجيدمتوسطراسبمحمد احمد علي13

( من القرار 0.18الباقي )مكمل المعدل التراكميراسبمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمالك محمود حمدان14

ناجحجيدجيدجيد جداجيدجيدمتوسطجيدنغم ياسين محسن15

( من القرار7.13الباقي )مكمل بالمعدل التراكمي راسبمتوسطجيدمتوسطمتوسطمتوسطجيدنور حسين حميد16

ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدانورالهدى محمد ادريس17

راسبراسبجيدراسبمتوسطمتوسطمتوسطهادي جاسم حسن18
 2الباقي من القرار )مكمل مادتين والمعدل التراكمي 

(درجة 

ناجحجيدمتوسطجيدمتوسطمتوسطمتوسطجيدهادي علي فليح19

( من القرار7.5الباقي )مكمل بالمعدل التراكميراسبمتوسطجيدمتوسطمتوسطمتوسطجيدهدية جبار حسن20

المعدل التراكمي+ مكمل مادتين راسبراسبجيدجيدمتوسطراسبجيدهديل عماد سلمان21
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المالحظاتاالسمت


	Binder2
	Binder1
	دكتوراه احياء مجهرية
	agreed (2)

	دكتوراه ادوية
	agreed (2)

	دكتوراه تشريح بشري
	agreed (2)

	دكتوراه طب الاسرة والمجتمع
	agreed (2)

	دكتوراه فسلجة
	agreed (2)

	دكتوراه كيمياء حياتية
	agreed (2)

	دكتوراه كيمياء طبية
	agreed (2)


	دكتوراه احياء مجهرية
	agreed (2)


	master
	ماجستير احياء مجهرية (1)
	agreed (2)

	ماجستير ادوية (1)
	agreed (2)

	ماجستير تشريح (1)
	agreed (2)

	ماجستير تشريح بشري (1)
	agreed (2)

	ماجستير تشريح وانسجة (1)
	agreed (2)

	ماجستير طب الاسرة والمجتمع (1)
	agreed (2)

	ماجستير فسلجة (1)
	agreed (2)

	ماجستير فيزياء طبية
	agreed (2)

	ماجستير كيمياء حياتية
	agreed (2)

	ماجستير كيمياء طبية
	agreed (2)

	ماجستير نسيج مرضي
	agreed (2)


	ماجستير كيمياء حياتية
	agreed (2)

	دبلوم كيمياء حياتية
	agreed (2)


