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الطب
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ٌراجع التسجٌلاتساز يٓد٘ انمسج غهٙ 1

ناجحامتٌازمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطجٌد جدامتوسطاتساْٛى حمًد ؼاكس2

ناجحجٌد جدامتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدجٌد جداامحد عّ ٚاظني3

ناجحجٌد جدامتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولجٌدمتوسطامحد ػؽٕ٘ زدٚد محد4

ناجحجٌد جدامتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولجٌدمقبولامحد ػغا اهلل زعٍ حمًد 5

راسبجٌدمقبولراسبراسبراسبراسبجٌدمقبولامحد جمٛد ػهٙ ظهًا6ٌ

راسبجٌدجٌدمتوسطراسبمقبولمقبولمتوسطجٌدامحد ٕٚظف ذٚاب زعٍ 7

ناجح بقرارامتٌازمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبول قرارجٌد جداجٌداظايّ امحد ػثداالنّ ػثد اجلثاز 8

ناجحامتٌازجٌدمتوسطمتوسطجٌدمتوسطامتٌازجٌد جدااظايّ محٛد صداع غافم9

ناجحامتٌازمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولجٌد جداجٌد جدااظرربق خاند شايم حمًد ظؼٛد10

راسبجٌد جدامقبولراسبراسبمقبولمقبول قرارمتوسطمتوسطاظساء عانة ػٕدِ 11

راسبجٌد جدامقبولراسبراسبمقبولمقبولجٌدمقبولاظؼد اكسو ػثاض12

ناجحامتٌازمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمتوسطجٌد جدامتوسطامساء ظايٙ حمًٕد13

ناجحجٌد جداجٌد جدامتوسطمقبولجٌدمتوسطجٌد جداجٌدافساذ ػدَاٌ ْصاع امساػٛم 14

ناجحامتٌازجٌدمقبولمقبولمتوسطمتوسطجٌد جدامتوسطافٛاء جمٛد محٛد15

ناجحامتٌازمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولجٌد جداجٌدايال محٛد كغّ ظهًٛا16ٌ

ناجحامتٌازمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولجٌدمتوسطايُح ازكاٌ ػثٛد 17

راسبامتٌازمقبولمقبولراسبمقبولمتوسطجٌدمتوسطايري حمًد ػثاض ػثٛد18

ناجحامتٌازمتوسطمتوسطجٌدمتوسطجٌدامتٌازجٌد جدااَعاو فٛصم خمهف 19

ناجحجٌد جدامتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدمتوسطإَز صادق خثاز20

راسبجٌد جدامقبولراسبراسبمقبول قرارراسبمتوسطجٌداٚاخ زايد كعٕب21

ناجحجٌد جداجٌد جداجٌدمتوسطجٌدجٌدجٌد جداجٌد جدااٚح امحد ٔػد اهلل امحد 22

ناجح بقرارامتٌازمتوسطمقبولمقبول قرارمتوسطمتوسطجٌدجٌداٚح غانة مخٛط 23

ناجحامتٌازمتوسطمتوسطمقبولجٌدمتوسطجٌدجٌد جدااٚح ْٛثى خؼٕا24ٌ

ناجح بقرارمتوسطمقبولمقبولمقبول قرارمتوسطمقبولجٌدمقبولاٚعس خاند غاش٘ 25

ناجحامتٌازجٌدمتوسطمقبولمقبولمتوسطجٌد جدامتوسطاٚالف حمًد ػثدانْٕاب ػثد26

ناجحجٌد جداجٌدمتوسطمقبولمتوسطمقبولجٌد جدامتوسطاٚالف يؽسف ؼالل ػثد27

راسبجٌد جدامقبولراسبمقبولمتوسطراسبجٌدجٌدامياٌ كايم كاظى28

ناجحامتٌازمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدمتوسطتعًّ حمًٕد ٚاظني َاصس29

ناجحجٌد جداجٌدجٌدمتوسطجٌدمتوسطجٌد جداجٌدتالل ْٛثى حمًد ػثد انسمح30ٍ

راسبجٌد جدامقبولمتوسطراسبمقبولمقبولمتوسطمتوسطذثازن ػثدانكسٚى خستٕ خرب31

راسبامتٌازمقبولمقبول قرارراسبمقبولراسبجٌدجٌدذثازن يعهى َاخٙ زعني32

ناجحامتٌازمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولجٌد جداجٌدذعُٛى اتساْٛى امساػٛم خهٛم33

راسبجٌد جدامقبولمتوسطراسبمقبولمقبولجٌد جداجٌدذمٗ صادق فاضم حمًد 34

ناجحامتٌازمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطجٌد جداجٌد جدازرٚفّ يصهر ػهٙ حمع35ٍ

راسبامتٌازمقبولمقبول قرارراسبمقبولمقبولجٌدمتوسطزعاو اندٍٚ ػثد انكاظى فسج ؼاْس36

حجب
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ناجحجٌد جداجٌدجٌدمتوسطجٌدجٌدجٌد جداجٌدزعني زٛدز كاظى َصٛف37

ناجح بقرارامتٌازمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبول قرارجٌد جدامتوسطزعني صفاء زعني يٓد38٘

ناجحجٌد جداجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدمتوسطزعني صالذ خهف زع39ٍ

راسبامتٌازمقبول قرارراسبراسبراسبراسبمتوسطمتوسطزعني ػهٙ محٛد ػثاض40

ناجحجٌد جداجٌدمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطجٌد جداجٌدمحصج محٛد صداع غافم41

راسبجٌد جداجٌدراسبمقبولمتوسطمقبولجٌد جدامتوسطزُني خاظى حمًد ػهٙ ع42ّ

ناجحامتٌازجٌدمقبولمتوسطجٌدمتوسطجٌد جدامقبولزُني زعني خؼاز نفر43ّ

ناجحامتٌازجٌدمتوسطمتوسطجٌدمتوسطجٌد جداجٌدزُني ػثد انؼظٛى دزاو44

راسبجٌد جدامتوسطراسبراسبمقبولمقبولجٌدمقبولزٕزاء صًصاو زؼٛد خاظى45

ناجحجٌد جدامقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطجٌدمتوسطزٛدز ػثداهلل زغٛسظ ػثٛد46

ناجحامتٌازجٌدجٌدمتوسطجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌدخاند جمٛد ػهٙ محاد47

ناجحامتٌازجٌدجٌدمتوسطمتوسطمتوسطجٌد جداجٌدمخائم حمًد محد َاٚف 48

راسبجٌد جدامقبولمقبولمقبولمتوسطراسبجٌد جدامتوسطدانٛا لاظى ػهٙ َاصس49

ناجحامتٌازجٌدمتوسطمتوسطمتوسطمقبولجٌد جداجٌد جدازغدامحد حمًد امحد50

ناجحجٌد جدامتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطجٌدجٌد جدازغدِ حمًد امحد ػه51ٙ

ناجحجٌد جداجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولجٌد جدامقبولزفٛف ػهٙ محاد٘ زُظم52

راسبامتٌازمقبول قرارراسبمقبولمقبولراسبمتوسطجٌدزؤٖ محٛد ػثد انؼصٚص يصغف53ٗ

ناجحامتٌازمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمتوسطجٌد جداجٌدزٚٓاو فساض خهف امساػٛم54

راسبامتٌازمقبولمقبولراسبمقبولمتوسطجٌدجٌدشتٛدج صثاذ يٓد٘ صاحل55

ناجحجٌد جدامتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطشْساء خهٛم ػغٛح خف56ٙ

ناجحامتٌازمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمتوسطجٌد جداجٌدشْساء فائص كايم كراب57

ناجحجٌد جداجٌدجٌدمتوسطمتوسطمتوسطجٌد جدامتوسطشٚاد عازق خضري صثاذ 58

ٌراجع التسجٌلشٚد يٕنٕد عانة خهف59

راسبجٌد جداراسبمقبول قرارمقبول قرارمقبولراسبمتوسطمتوسطشُٚة ثايس حمًد ظؼٕد60

ناجحمستوفًمقبولمستوفًمقبولمقبولمقبولمستوفًجٌدشُٚة خؼفس خرب كاظى 61

راسبامتٌازمقبولراسبراسبمقبولراسبجٌدجٌدشُٚة حمًد خضري 62

ناجح بقرارمستوفًمقبولمقبول قرارمستوفًمتوسطمستوفًمستوفًظازج صاحل كًال ػثٛد63

ناجحجٌد جدامتوسطمقبولمتوسطمتوسطمتوسطجٌد جدامتوسطظازج ػايس امحد ػاٚػ64

ناجح بقرارامتٌازمتوسطمقبول قرارمقبولمتوسطمقبولجٌد جداجٌدظازِ امحدزعني حمًد65

ناجحامتٌازامتٌازجٌد جداجٌدجٌد جداجٌد جداامتٌازمقبولظازِ زعاو تٓدد صرب66٘

راسبجٌد جدامقبولراسبراسبمقبول قرارراسبجٌدجٌدظثأ ياخد ػثد محٕد67

راسبجٌد جداراسبراسبراسبمقبولراسبجٌدمتوسطظدٗ شاْد صادق ػه68ٙ

راسبجٌد جداراسبمقبولراسبمتوسطمقبول قرارمتوسطمتوسطظسٖ ظايٙ عّ ٚاظني69

راسبجٌد جدامقبولراسبمقبولمتوسطمقبولجٌد جداجٌدظفٛاٌ لاظى محٛد ػه70ٙ

حجب
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راسبجٌد جدامتوسطراسبراسبراسبراسبجٌدجٌدظٓٗ صادق ػٕدِ ػثد اهلاد71٘

ناجحامتٌازجٌدمقبولمتوسطجٌدمتوسطجٌد جداجٌدؼٓد امحد ػثد انسمحٍ امحد72

ناجح بقرارجٌد جدامقبولمقبولمقبول قرارمتوسطمقبولجٌد جدامقبولؼٓد عّ صاٚم يثازن73

راسبجٌد جدامقبولراسبراسبمقبولراسبمتوسطمقبولصاتسٍٚ ؼاكس ػاٚد حمًد74

راسبامتٌازراسبراسبراسبمقبولراسبجيدجيدضسٗ َاصس ػثد صكس75

ناجحامتٌازمتوسطمقبولمتوسطجٌدمقبولجيد جداجيد جداضفاف زعني ػالٔ٘ صاحل76

راسبجٌد جدامقبولراسبمقبول قرارمقبولراسبمتوسطمقبولضٛاء اندٍٚ ػًاد محٛد انغٛف77

راسبجٌد جدامقبولراسبراسبمقبولمقبولمتوسطمقبولضٛاء فإاد زٚعاٌ كاظى78

ناجحجٌد جداجٌدمتوسطمتوسطجٌدمتوسطامتيازمتوسطعازق حمًد ػصٚص اليف79

ناجحامتٌازامتٌازجٌدمتوسطجٌد جداجٌدامتٌازجٌدعٛثّ زمٙ امساػٛم محاد80٘

ناجحامتٌازمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطجٌد جدامتوسطػائؽح ػثد انْٕاب خمهف صاحل81

راسبجٌدمقبولمقبولراسبمتوسطمقبولمتوسطمقبولػثاض ززٛى خهٛم زع82ٍ

ناجحجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جداامتٌازمقبولػثد انسمحٍ َؽٕاٌ امساػٛم حمًد83

راسبجٌد جدامقبولمقبولمقبولمتوسطراسبجٌدمتوسطػثد اهلل ػثد انْٕاب حمعٍ امحد84

ناجحجٌد جدامقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولػثد اهلل يكٙ ػثد اجلثاز خٓاد85

ناجحامتٌازجٌدجٌدمتوسطمتوسطمتوسطجٌد جداجٌدػثداخلانك خاند محٕد خهٛفح86

ناجحامتٌازجٌدجٌدمتوسطجٌد جداجٌدامتٌازجٌد جداػثدانمادز محٛد زُٕغ محد87

راسبامتٌازمقبولراسبمقبول قرارراسبراسبجٌد جدامتوسطػثداهلل حمًد فسزاٌ ضاٚغ88

ناجح قرارجٌد جدامتوسطمقبولمقبولمقبولمقبول قرارجٌد جداجٌدػثداهلل ٚاظس عازق َؼًاٌ 89

ناجحامتٌازامتٌازجٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جداامتٌازمتوسطػثري زعاو تٓدد صرب90٘

راسبجٌد جدامقبولراسبمقبولمقبولمقبول قرارجٌدمقبولػالءاندٍٚ ٔاثك خاؼغ ػثد انهغٛف91

ٌراجع التسجٌلػهٙ مجٛم ظاْٙ ػدٛم 92

ناجحامتٌازجٌدمتوسطمقبولجٌدمتوسطجٌدمتوسطػهٙ زعٍ شتري ثهح93

ناجحجٌد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولػهٙ عّ حمًد زع94ٍ

ناجحجٌد جدامقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطجٌدمتوسطػهٙ ػثداحلعٍ حمًد دتط95

ناجحجٌد جدامتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولجٌد جدامقبولػهٙ يثىن كسٚى96

ٌراجع التسجٌلػهٙ حمًد كاظى ظٓٛم97

ناجحامتٌازجٌدجٌدجٌدجٌدمتوسطجٌد جداجٌدػهٙ يسٔاٌ خهٛم محٕد98

حجب
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راسبجٌدراسبراسبراسبمقبول قرارراسبمتوسطمقبولػًاز خٕاد كاظى جمٕٓل99

ناجحامتٌازجٌدمتوسطمتوسطجٌدمتوسطجٌد جدامقبولػًاز زعني ػهٙ يُاد100٘

ناجحامتٌازمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمتوسطجٌدمتوسطػًس ظراز ػثداهلل فٛسا101ٌ

راسبجٌد جدامقبولراسبراسبمتوسطمقبول قرارجٌد جدامتوسطػًس َاصس زعني غٛداٌ 102

ناجحجٌد جداجٌدجٌدجٌدجٌدجٌدجٌد جداجٌدغفساٌ ػثٛد َصٛف103

راسبامتٌازمقبول قرارراسبراسبراسبراسبجٌدجٌدفاعًح شكٙ َاصس زعني104

ناجحامتٌازجٌد جدامقبولمقبولمقبولمتوسطجٌد جداجٌد جدافاعًح ػهٙ ػسٚثٙ حمع105ٍ

راسبجٌدمقبولراسبراسبمتوسطراسبجٌدمقبولفاعًّ ػهٙ تصٌٔ ػثد ػ106ٌٕ

ناجحامتٌازمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولجٌد جداجٌدفسلاٌ ػثداحلًٛد خهٛم ْٕٚد107٘

راسبجيد جدامقبولمقبولراسبمتوسطمقبولجيدمتوسطفسلد حمًد كسٚى تدز108

راسبجيد جداراسبراسبراسبمقبولراسبمتوسطمقبولفإاد ظامل كاظى ػال109٘ٔ

ناجحجيد جدامتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولجيدمتوسطلٛصس خاظى امحٕد زايد110

راسبجيد جدامقبولراسبراسبمقبولمقبولمتوسطجيدكٕثس ػهٙ امساػٛم ظُد111

ناجحجيد جدامتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطنٛث اظؼد ظهًاٌ دأد112

راسبجيد جداراسبمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولنُٛا ياشٌ ػثداجلثاز زخّ 113

ناجحامتيازجيدمتوسطمتوسطجيدمقبولجيد جداجيدنُّٛ ػثدانعالو حمًد ػثٕد114

ناجحجيدمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطحمًد تالس كاظى115

ناجحجيد جدامتوسطجيد جداجيدجيدجيدجيد جدامتوسطحمًد خاظى حمًد خاظى116

ناجحامتيازمتوسطجيد جدامقبولمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطحمًد ػثد احلهٛى جمٛد محاد117

ناجحجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولحمًد زٛدز يٓد٘  ػثٛد118

ناجحجٌد جدامتوسطمقبولمقبولجٌدمقبولجٌد جدامقبولحمًد ظؼد ػُاد زسفٕغ119

ناجحجٌد جدامقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطحمًد ػهٙ دٕٚاٌ ؼثاط120

راسبجٌد جدامتوسطمقبولراسبمتوسطمتوسطجٌدمقبولحمًد فاضم زعني شتاز121

ناجحجٌدجٌدجٌدمتوسطجٌدجٌدجٌد جدامقبولحمًد ْٛثى ْاؼى حمًد122

راسبجٌد جدامقبولراسبمقبولمقبولمقبول قرارمتوسطجٌدحمًٕد ػصاو زعني ػه123ٙ

ناجحامتٌازمتوسطمتوسطمتوسطجٌدمتوسطجٌد جدامتوسطيسِٔ ثايس ظفس زؼٛد124

راسبجٌدراسبراسبراسبمقبولمقبول قرارجٌدجٌديسٚى ظامل يٕظٗ ػٛدا125ٌ

ناجحامتٌازجٌدجٌدمتوسطجٌد جداجٌدامتٌازجٌديسٚى ْاؼى حمًد زثٛة126

ناجحامتٌازجٌدمقبولمقبولجٌدمتوسطجٌدمقبوليصغفٗ تسكاخ يرؼة ذٚاب127

راسبامتٌازراسبراسبراسبراسبراسبمقبولمتوسطيصغفٗ مجال خضس امحد 128

ناجحجٌد جدامتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولجٌد جدامتوسطيصغفٗ زعني ػهٙ صثاز129

ناجحامتٌازجٌدجٌدمقبولجٌدجٌدجٌد جداجٌد جدايصغفٗ صاحل خدػاٌ صاحل130

ناجحجٌد جدامتوسطجٌدمقبولمتوسطجٌدجٌد جدامتوسطيصغفٗ ػثد انفراذ َؼٛى يؽاز٘ 131

راسبجٌد جداراسبمقبولراسبمقبولراسبجٌدمقبوليصغفٗ حمًد َٕاف ػثٛد132

ناجحجٌد جدامتوسطمتوسطمقبولمتوسطمتوسطامتٌازجٌديصغفٗ يُاف عانة ٔاد133٘

ناجحجٌد جدامتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولجٌدجٌديؼٍ خاند ػثد ػثداهلل 134

ناجحجٌد جدامتوسطجٌدمتوسطجٌدمتوسطجٌد جدامقبولَادٚح اَط ظهًٛاٌ حمًد135

راسبامتٌازمتوسطمقبولمقبولمقبولراسبجٌدجٌدَٕز ظايٙ حمًد ؼسميظ136
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اللغة العربٌة

ناجحجٌد جدامقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولجٌدمتوسطَٕز ظؼد دٔا٘ تستٛد137

ناجحامتٌازمتوسطمتوسطمقبولجٌدمتوسطجٌد جداجٌدَٕز ػثداجملٛد ػثداهلل يغس138

راسبامتٌازمتوسطراسبمقبولمتوسطمقبولجٌد جداجٌدْاخس شٚد فاضم محاد139

ناجحامتٌازجٌدجٌد جدامتوسطجٌدجٌد جداجٌد جدامتوسطْؽاو ظؼد اهلل زعٍ ػه140ٙ

ناجحجٌد جدامتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولجٌد جداجٌدْؽاو عّ تسخط ػص اند141ٍٚ

راسبجٌد جدامقبولراسبمقبول قرارراسبراسبجٌدجٌدَٕٚط حمًٕد امحد صاحل142

.......المحملون

ناجح بقرارمقبولمقبول قرارمقبولمتوسطمتوسطشهد احمد دمحم1

راسبجٌد جداراسبراسبراسبجٌدمتوسطمصطفى حٌدر هدوان2

ناجحمقبولمقبولطٌبة غانم حمادي3

ناجحجٌدجمانة عبد الكرٌم عبد اللطٌف4

ناجحمتوسطمها كمال جبٌر5

ناجحامتٌازفاطمة سفٌان نجم6

ناجحجٌد جدامتوسطمها دمحم مح7ً

ناجحمقبولشهد عٌد حسٌن8

ناجح بقرارمقبول قرارزٌن العابدٌن سلٌم شاكر9

ناجحمقبولهند مالك فتٌان10

راسبمتوسطراسبنوران داوود عثمان11

راسبراسبشٌماء عامر خضٌر12

ناجحجٌد جدامتوسطمقبولجٌد جدامرٌم حقً رجب13
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