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1 
ابو عبٌدة فزع 

 عبدالرزاق
 راسب ممبول ====== ======== ممبول ========== راسب راسب ===== ======

2 
ابو عبٌده هٌثم خلٌل 

 ابراهٌم
 ٌراجع التسجٌل

 ٌراجع التسجٌل احمد بزٌع جاسم دمحم 3

 ناجح متوسـط جٌـد جٌـد متوسـط جٌـد جٌـد جٌـد جٌـد متوسـط احمد خالد عبد جاسم  4

 راسب ممبول ممبول ممبول راسب ممبول ممبول راسب ممبول ممبول بمرار احمد زٌد رشٌد حمٌد 5

 ٌراجع التسجٌل احمد علوان حمدي 6

7 
احمد منذر حسن 

 علً 
 ٌراجع التسجٌل

8 
اروى سعدي ابراهٌم 

 اسماعٌل 
 ناجح جٌد جدا جٌد جدا جٌد جدا جٌـد امتٌاز جٌد جدا جٌد جدا جٌد جدا جٌد جدا

9 
اروى ناظم رشٌد 

 محسن 
 راسب ممبول راسب متوسـط ممبول ممبول ممبول ممبول متوسـط ممبول بمرار

10 
اسماء لطٌف فٌاض 

 غافل
 راسب ممبول بمرار متوسـط متوسـط ممبول ممبول راسب راسب راسب راسب

11 
اسٌل حافظ ٌاسٌن 

 حمٌد
 ٌراجع التسجٌل

12 
امنة اٌاد عبدالحمٌد 

 ٌوسف 
 ناجح متوسـط جٌد جدا جٌـد متوسـط جٌـد متوسـط جٌـد جٌـد متوسـط



 النتٌجة Medicine Surgery Gynecology Pediatrics Ophthalmology ENT Dermatology Psychiatry Radiology األسم ت

13 
انتظار طه احمد 

 غضبان
 ناجح بمرار ممبول بمرار متوسـط ممبول ممبول متوسـط ممبول ممبول متوسـط ممبول

 ٌراجع التسجٌل انس عبد حمٌد 14

 ٌراجع التسجٌل اٌاد صالح علً 15

16 
باسمة حامد صالح 

 فٌاض 
 ناجح متوسـط جٌد جدا جٌـد جٌـد جٌد جدا جٌـد متوسـط جٌـد متوسـط

17 
بشٌر محمود بداع 

 جٌاد 
 ٌراجع التسجٌل

18 
تغرٌد عبد الرحمن 

 احمد دمحم
 ناجح بمرار ممبول ممبول متوسـط ممبول متوسـط ممبول ممبول متوسـط ممبول بمرار

19 
حنٌن حسان حمٌد 

 عبدالجبار
 ناجح جٌـد متوسـط جٌـد جٌـد جٌـد متوسـط جٌـد جٌـد متوسـط

 ٌراجع التسجٌل حنٌن مظفر اسماعٌل 20

21 
ختام هاشم اسماعٌل 

 خلف
 ناجح ممبول متوسـط جٌـد متوسـط متوسـط ممبول جٌـد متوسـط ممبول

22 
خدٌجة عبدالمجٌد 

 عبدالحمٌد صالح
 ناجح بمرار ممبول ممبول بمرار ممبول ممبول ممبول ممبول ممبول بمرار ممبول ممبول

 ناجح جٌد جدا جٌد جدا جٌد جدا جٌـد جٌد جدا جٌد جدا جٌد جدا امتٌاز جٌـد خلف علً خلف علً  23

 ناجح ممبول ممبول متوسـط ممبول متوسـط ممبول متوسـط ممبول ممبول دعاء عبٌد عواد دمحم  24

25 
دٌنا عبد الوهاب 

 محسن احمد
 راسب راسب راسب ممبول ممبول ممبول ممبول بمرار راسب ممبول راسب

 ناجح متوسـط متوسـط متوسـط متوسـط جٌـد متوسـط متوسـط متوسـط متوسـط رفل نزار حسن احمد  26
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27 
رلٌة خالد عٌسى 

 احمد
 ناجح ممبول ممبول ممبول متوسـط متوسـط ممبول ممبول متوسـط ممبول

28 
رلٌة عبدالرحمن 

 محسن احمد
 راسب متوسـط ====== ======== ممبول متوسـط ====== راسب ممبول ======

 ناجح بمرار ممبول ممبول ممبول ممبول متوسـط ممبول ممبول بمرار ممبول ممبول رٌم ناجح ثامر سعود 29

30 
زٌنب عبدهللا 

 اسماعٌل خلٌل 
 راسب راسب راسب ممبول ممبول ممبول ممبول بمرار ممبول ممبول راسب

 راسب راسب ممبول ممبول راسب متوسـط ممبول بمرار متوسـط متوسـط راسب زٌنب مظفر علً  31

32 
سرالةعبد العزٌز 

 صالح
 راسب ممبول ====== ممبول ممبول ========== راسب ممبول ممبول ======

 ناجح بمرار ممبول بمرار ممبول ممبول ممبول ممبول ممبول متوسـط ممبول ممبول سرى لٌث دمحم عبدهللا  31

32 
سرى مروان خلٌل 

 فضٌل
 راسب ممبول ====== ======== ممبول ========== راسب راسب ممبول بمرار راسب

33 
سالسل حامد امٌن 

 مصلح
 ناجح متوسـط ممبول متوسـط جٌـد جٌـد متوسـط جٌـد جٌـد متوسـط

 ٌراجع التسجٌل سالم هالل حمد خلف  34

35 
سهاد عبدالحكٌم 

 حسٌن رجب
 ناجح ممبول متوسـط متوسـط متوسـط متوسـط ممبول متوسـط متوسـط ممبول

36 
شروق كرٌم شدة 

 ماهود
 ناجح بمرار ممبول متوسـط ممبول ممبول متوسـط ممبول متوسـط ممبول ممبول بمرار

37 
شهد حسن مروح  

 خزٌم
 راسب ممبول ممبول بمرار ممبول ممبول متوسـط راسب راسب راسب راسب
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38 
صفا عالء الدٌن 
 عبدالستار فرج 

 ناجح ممبول جٌـد متوسـط ممبول متوسـط ممبول متوسـط متوسـط ممبول

 ٌراجع التسجٌل صباح ٌحٌى عصفور 39

40 
ضحى عبدالجبار 
 كامل عبدالرزاق

 ناجح ممبول متوسـط جٌـد ممبول جٌـد ممبول متوسـط متوسـط ممبول

41 
طارق زٌاد عبد 

 الفتاح احمد
 ٌراجع التسجٌل

42 
طالل عبد الكرٌم 

 حمٌد حنٌفش
 ٌراجع التسجٌل

 ٌراجع التسجٌل طٌبة لاسم دمحم رجب 43

44 
عائشة محمود حمٌد 

 محمود 
 ناجح جٌـد جٌد جدا جٌـد متوسـط جٌـد ممبول متوسـط جٌـد متوسـط

45 
عبداللطٌف دمحم 

 شهاب احمد 
 ناجح جٌـد جٌـد متوسـط جٌـد جٌـد جٌـد جٌـد جٌـد جٌـد

46 
عدنان خلٌل دمحم 

 فٌاض 
 ناجح جٌـد جٌد جدا جٌد جدا جٌد جدا جٌد جدا جٌد جدا جٌد جدا جٌد جدا جٌد جدا

47 
فاطمة ثائر نافع 

 ٌاسٌن 
 ناجح متوسـط جٌـد جٌـد متوسـط جٌـد متوسـط متوسـط جٌـد متوسـط

48 
كوثر حامد رجب 

 بكري 
 راسب راسب ممبول ممبول راسب ممبول ممبول بمرار راسب ممبول راسب

49 
كوثر فالح صالح 

 حسن 
 ناجح متوسـط جٌـد جٌـد جٌـد جٌـد متوسـط جٌـد جٌـد متوسـط

50 
دمحم حسن خلٌفة 

 رشٌد
 ٌراجع التسجٌل

 ٌراجع التسجٌل مروان صالح حماد 51
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52 
مرٌم غازي فٌصل 

 معروف
 ناجح متوسـط متوسـط جٌـد متوسـط متوسـط متوسـط ممبول متوسـط متوسـط

53 
مصطفى سعدون 

 جمٌل
 ٌراجع التسجٌل

54 
مصعب صالح عبد 
 المادر محً الدٌن

 ٌراجع التسجٌل

55 
مكارم دمحم خلف 

 مرزون 
 راسب ممبول ممبول ممبول ممبول بمرار ممبول ممبول ممبول راسب راسب

 ناجح متوسـط جٌـد متوسـط متوسـط جٌـد متوسـط متوسـط جٌـد ممبول منال حمد دمحم حسٌن 56

57 
مٌس اسعد عبد 

 الكرٌم
 ناجح متوسـط جٌـد ممبول متوسـط جٌـد متوسـط جٌـد جٌـد متوسـط

58 
مٌمونة دمحمامٌن 
 عبدالهادي دمحم 

 ناجح ممبول ممبول متوسـط ممبول متوسـط متوسـط جٌـد متوسـط متوسـط

59 
نسرٌن رحمن ذٌاب 

 ناجً
 راسب راسب ممبول ممبول راسب ممبول ممبول راسب ممبول ممبول بمرار

60 
نور حمٌد خلٌفة 

 عباس 
 راسب راسب ممبول بمرار ======== ممبول بمرار ========== ممبول راسب ممبول بمرار راسب

61 
نور شاكر محمود 

 فرٌح
 ناجح ممبول جٌـد متوسـط متوسـط متوسـط ممبول متوسـط متوسـط ممبول

62 
نور عمار علً 
 محمود )وافدة(

 ٌراجع التسجٌل

 راسب ممبول بمرار ممبول بمرار ممبول ممبول ممبول ممبول راسب متوسـط راسب هبه امٌر عٌسى بكر 63

 راسب راسب راسب ممبول بمرار راسب ممبول راسب راسب راسب راسب وصال فائك حمد  64

65 
ٌاسمٌن جمعة جاسم 

 سعٌد دمحم
 ناجح بمرار متوسـط متوسـط ممبول ممبول متوسـط ممبول متوسـط ممبول ممبول بمرار
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66 
ٌمٌن فضٌل مجٌد 

 هندي
 ناجح بمرار ممبول متوسـط متوسـط ممبول متوسـط متوسـط ممبول متوسـط ممبول بمرار

 المحملون......... 67
          

         ممبول           االء اٌاد خالد فرحان 68

               متوسـط     المثنى كرٌم)محمل( 69

70 
اٌالف رٌاض 

 عبدالحمٌد
         متوسـط          

71 
 تهانً كامل حسٌن

 علٌوي 
         متوسـط          

         راسب           رسل خالد حمودي 72

73 
سحر ستار عبد هللا 

 فٌحان
         متوسـط          

74 
ضحى بهاء غازي 

 طعمه 
         راسب          

         ممبول           عامر مهدي ربٌع  75

         ممبول           عالء حمٌد مشعل  76

         راسب           دمحم نمٌر كافً عثمان  77

         متوسـط           مروه دمحم نواف عبٌد 78

         راسب         راسب مضر بركات منسً 79
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         راسب           موج فائك لطٌف 80

   ممبول     ممبول           نور خالد مجٌد ثامر 81

         ممبول           نور فوزي دمحم 82

83 
ٌاسمٌن دمحم خلف  

 مرزون
         متوسـط          

       ممبول             مهند عماد دمحم 84

 

 


