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2018-2017 الدراسي العام

 الطب ليةك            

 البشري التشريح فرع           

االول الصف/
الطبية االحياء         

الطالب اسم

 الفصل

  االول

5%

 نصف

 السنة

20%

 معدل

 الفصل

 الثاني

15%

 السعي

  السنوي

40%

اسماعيل شنشول علي ابراهيم1

4.206.709.1820.08جواد حسن عصام ابراهيم2

3.434.487.4015.31عبد مهلهل الدين كمال ابراهيم3

2.156.659.5318.33وذاح هللا عبد نجم احالم4

3.8011.0513.0027.85حمدان احمد حسين احمد5

محمد كاطع خالد احمد6

3.455.207.4016.05مضخور يسر سلمان احمد7

3.7516.1013.3933.24كريم جميل عادل احمد8

3.0011.739.1023.83فاضل عباس عيدان احمد9

4.0513.5511.0528.65نذير كاظم ماجد احمد10

2.854.258.0315.13زهير محمد هيثم احمد11

4.1511.456.0521.65جاسم هللا عبد وسام احمد12

2.305.208.9016.40شهاب احمد شهاب اسامة13

3.007.137.9918.12سعيد مهدي عقيل استبرق14

3.6513.1510.9927.79محمد جاسم محمد اسراء15

2.7511.4310.9725.15راشد عطية صادق االء16

4.4512.3010.6027.35الحسين عبد يوسف هللا عبد االء17

2.903.155.1911.24حسين االمير عبد عادل امير18

2.954.006.1813.13ماضي فالح علي ايات19

2.9010.1011.0524.05ابراهيم رجاء فراس اية20

3.258.859.6221.72الحسن عبد الجليل عبد نعيم ايالف21

3.005.509.1817.68حمود الواحد عبد حامد ايمان22

3.609.138.8021.53راسم داخل محمد ايمان23

0.000.000.00عباس طالب ايمن24

3.7012.5510.3026.55حاجم الصمد عبد اياد ايه25

4.0010.0312.0726.09علي مهنا كريم باقر26

4.2517.6512.6734.57محمد الكريم عبد خلدون بان27

4.1013.5312.1629.79علي عون ضياء بدور28

3.959.3011.0024.25زمام محمد حارث تبارك29

2.959.7011.2723.92هللا عبد محمد العزيز عبد تبارك30

3.9012.7013.1229.72عباس اللطيف عبد كاظم تبارك31

4.0511.9012.4828.43بردان عذار نايف تبارك32

2.908.789.7021.38علي حميد الستار عبد تمارة33

1.833.407.3312.56فزع حسن اسعد تهجد34

4.5518.1013.2635.91كاظم غالب صادق جعفر35

عامر مسلم قصي جعفر36

2.755.786.4014.93سكر صبري قصي جنات37

2.602.387.1212.10حسن نصار احمد حامد38

3.059.7510.1322.93قاسم احمد باسم حسن39

2.9014.1313.8730.89حنون خليفه الهادي عبد حسن40

3.5010.3012.4526.25نزر علي عبد كامل حسن41

4.2011.2813.5028.98هله ياسين هاني حسن42
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3.409.9811.5424.92شياع هادي ازهر حسين43

2.756.336.6715.74عبد موسى جعفر حسين44

3.7510.3011.4525.50جاسم ناصر الكريم عبد حسين45

4.2514.2811.4529.97هللا عبد حسن عالء حسين46

2.206.608.7017.50عبيد الحسين عبد مصطفى حسين47

راشد احمد محمد حسين48

4.3512.7511.3128.41محمد مناحي نزار حسين49

2.404.805.3212.52لكن مكطوف وحيد حسين50

2.602.889.1314.61ياسين عيسى ياسين حسين51

1.304.988.7014.97احمد عباس حبيب حميدة52

3.307.339.0619.68سلمان احمد بالل حنين53

3.8513.6011.8429.29حمادي محسن علي حنين54

عزيز محسن نجم حنين55

3.155.2012.3320.68هاشم رحيم علي حوراء56

2.558.4010.2521.20طه الرزاق عبد بشير حيدر57

1.906.458.9017.25سلمان حنظل جبار حيدر58

2.958.808.0519.80جازع خالد وليد خلود59

4.1015.7812.9232.80حسين علي نمير دانية60

3.858.3510.3322.53الحميد عبد صالح علي دين61

2.902.754.4910.14حطاب غالي حسن رسل62

3.105.808.7417.64حمادي هاشم سلمان رند63

2.454.758.7315.93ذهب ساجت حسن رؤى64

3.9512.306.7322.98صالح محمد سمير رؤى65

3.253.884.7111.84حمد خزعل امين محمد رؤى66

4.1513.4311.6829.25علي ذنون رضا رؤيا67

سالم مزيد رياض ريام68

3.008.4510.0421.49داخل فهد سعدون ريم69

3.459.0811.2123.73نتاش حسن جمال زمن70

2.809.387.9020.08احمد االمام عبد احمد زهراء71

3.6012.439.9525.98خلف الصاحب عبد جاسم زهراء72

2.555.137.8015.48كاظم فالح جالل زهراء73

2.454.305.7412.49طرار كامل سالم زهراء74

2.8010.438.8622.08عبود نجم سهيل زهراء75

2.854.335.0012.18عبد علي عبد شاكر زهراء76

3.306.958.3518.60حسن الوهاب عبد صابر زهراء77

3.6010.158.8622.61عبيد سلمان الرضا عبد زهراء78

3.503.389.5316.41محمد علي الرضا عبد زهراء79

2.907.709.2619.86حسين هللا عبد الكريم عبد زهراء80

2.608.7310.1821.51عليخ رزيج عماد زهراء81

2.406.206.5615.16خلف الجليل عبد فوزي زهراء82

3.309.588.5021.38صالح مهدي محمد زهراء83

3.107.704.8015.60علي هادي محمد زهراء84

4.3510.339.9824.66الزم الباري عبد مرتضى زهراء85

4.009.738.9022.63سلمان الزم مؤيد زهراء86

2.7514.2311.8228.79أمعلك شاطي ميثاق زهراء87

3.509.835.9419.27جواد محمد عبد ديفد زيد88
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3.7512.0511.3627.16كاظم حميد علي العابدين زين89

3.9011.338.1623.39ابراهيم حيدر اياد زينب90

بدر محمد جاسب زينب91

2.654.936.9314.51مزوحي عكلو جواد زينب92

3.9012.0811.2927.27موله جبار حميد زينب93

2.407.509.6719.57محبس خليل زينب94

2.409.237.0018.63الزم فاضل عباس زينب95

3.2514.3812.3429.97غدير الحسين عبد الكريم عبد زينب96

3.507.758.4019.65خليفه هادي علي زينب97

3.7510.6511.0425.44جمعة مالك كامل زينب98

2.6012.7312.7028.02غياض عودة محسن زينب99

2.835.608.2716.70ياسين هللا عبد نجم زينب100

4.0012.459.8426.29حسين سالم هيثم زينب101

3.7513.7514.4331.93زاهد علي حيدر ساره102

3.509.5511.8824.93محمد الحسن عبد سالم سارة103

3.7512.3510.1226.22ناصر مالك عدنان ساره104

3.305.808.0417.14عيسى عبد علي ساره105

3.305.957.8117.06شباكي حمود فاضل ساره106

4.0514.8813.8632.78احمد شهاب حامد سلسبيل107

3.359.056.8919.29وحيد نعيم سعيد الضحى شمس108

3.7512.5511.0627.36طارش عواد غالب الضحى شمس109

3.355.157.8116.31جاسم جواد محمد امجد شمس110

3.6512.6312.4228.69محسن كاظم محمد شمس111

2.357.758.1418.24سعد ياسين مصطفى شمس112

2.453.055.1410.64حبيب كحيط هللا عبد شهد113

3.609.508.3021.40علي محمود علي شهد114

4.5014.9511.5130.96ملحم كوركيس اوهانيس شيراز115

3.559.2311.1123.88منور جابر يونس صابرين116

2.0010.338.1220.45كاظم محيسن عباس ضحى117

محسن صدام فوزي ضحى118

3.6511.6012.1427.39نايف محسن نعيم عباس119

3.7510.8510.9125.51مطر حسن احمد الرحمن عبد120

3.6010.7311.6225.94الجبار عبد الستار عبد علي الستار عبد121

3.7012.3012.1728.17جثير دفتر سهيل هللا عبد122

3.006.759.9219.67عيسى جبار حازم عبير123

2.708.7810.5021.98نيشان علي ظاهر عتاق124

2.807.186.8016.78جاسم الرحمن عبد شكيب عذراء125

شلتاغ مردان حامد عشتار126

2.555.939.4017.88هللا عبد مصطفى فؤاد عصام127

احمد حيدر مفيد عال128

3.304.8810.1018.27عايد يحيى اسعد علي129

3.6510.909.4223.97عبادي جواد محمد بشار علي130

2.7510.2510.3323.33سلمان ناصر جبر علي131

3.005.0010.0218.02حسن خليل حسن علي132

3.7011.488.3023.48لفته الساده عبد رائد علي133

3.7510.1311.1825.06شناوه جعفر صادق علي134
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3.407.5510.1021.05عريبي كتاب صباح علي135

3.7513.8810.6528.27صالح القادر عبد صفاء علي136

سالم الحافظ عبد عادل علي137

2.7510.6010.1823.53شذر خزعل الجليل عبد علي138

4.4517.3011.9933.74جمعه محمد الحسن عبد علي139

2.408.358.6419.39علي بعرور الحسين عبد علي140

3.4014.6510.9829.03فالح حسين غسان علي141

2.503.909.7916.19ناصر الجبار عبد معن علي142

2.858.3312.1323.31حاتم شالل نصر علي143

3.8515.3513.1832.38علي مقطوف هاني علي144

3.559.7811.4524.77عبود نجم عارف عهد145

2.506.8311.8821.20االمير عبد احمد غسق146

4.0516.5511.7132.31مطشر شغيت اسعد فاطمة147

3.356.439.4019.18محمد زبون حميد فاطمه148

3.108.938.8020.83محمد جاسم عماد فاطمة149

3.9012.2810.4926.66صالح الحسن عبد قاسم فاطمة150

4.3511.0811.7127.14مشري قاسم رضا محمد فاطمة151

3.109.5510.3923.04راضي قادر اللطيف عبد فاطمه152

3.557.0811.4122.03كشيش الحسين عبد علي عبد فاطمه153

3.309.5810.2523.12مهدي الصمد عبد فرزدق فاطمه154

3.3012.5013.7029.50عبود عاصي فالح فاطمه155

4.4012.7012.6729.77خضير عباس محمد فاطمه156

4.3015.8812.2932.46علي عبد الرضا عبد جبار فهد157

2.654.258.3315.23حسين الزهره عبد عباس فراس158

3.036.638.0317.68حمزه ورش هللا خير فرح159

3.008.6810.9322.61علي جعفر محمد فرقان160

2.2514.1510.2226.62عبد حسن محمد كرار161

3.004.083.5710.65زغير مزعل عزيز ليث162

مطير حسين اركان مأرب163

3.1013.6011.9828.68يعقوب يوسف انس محمد164

3.309.138.4220.85علي عادل طارق محمد165

3.8015.7512.1531.70يعكوب مهجر عباس محمد166

3.2510.8311.6925.76الرضا عبد صبار علي محمد167

3.6014.7813.2631.63حنتوش الحسن عبد فالح محمد168

2.355.738.3316.41خلف خريبط قاسم محمد169

2.457.707.2017.35عرار حسين كريم محمد170

1.605.7310.7018.03جهل المهدي عبد كريم محمد171

3.206.8810.4120.48عباس محمد ماجد محمد172

2.006.507.4815.98زغير طليفح خالد مهدي محمد173

2.404.156.55جعفر الصاحب عبد هاشم محمد174

1.907.508.1017.50صالح عوده مزهر مرتضى175

2.9011.7510.2724.92عيسى الكريم عبد وجدي مرتضى176

4.2014.2813.8632.33محمد عبود الحسن عبد مروه177

3.909.5011.5824.98راضي شاكر ليث مروه178

3.6011.9011.2426.74ادهيم فاضل احمد مريم179

3.6010.988.1322.71جوده هللا جار سالم مريم180
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3.4010.608.8022.80خدام علوان سليم مريم181

3.507.657.2818.43حامد جبتر عباس مريم182

2.905.8810.0018.78الحسين عبد رضا محمد علي مريم183

3.509.7511.1624.41علي مهدي علي مريم184

4.3513.9013.3331.58شهاب الواحد عبد عماد مريم185

3.407.408.7319.53يوسف ياسين مشرق مريم186

2.402.354.379.12نعمه رضا محمد يونس مريم187

3.558.637.3819.56علي عبد كاظم جواد مصطفى188

2.404.637.1114.14حسن خليل حسن مصطفى189

3.008.4010.9722.37صالح ابراهيم عقيل مصطفى190

2.859.509.0721.42موسى الحسين عبد علي مصطفى191

علي محمد جاسم محمد مصطفى192

4.2513.0312.2529.52اسحاق مثنى محمد مصطفى193

2.659.359.2721.27ناصر نوري مؤيد مصطفى194

4.6016.2014.2035.00جبارة حسان خليل مفاز195

3.6010.5810.1724.35عباس محمد علي مقتدر196

2.903.385.9312.21مهجر خضير عادل منتظر197

3.4010.9511.6726.02خليف عجيل مرتضى مؤمل198

4.3511.6312.7128.69فضل رمضان جواد نبأ199

مغامس خلف صباح نبأ200

الرحمن عبد علي الحميد عبد نبأ201

3.251.203.007.45علي مجيد احمد نضال202

4.7018.0013.4236.12توفيق الدين نور لؤي الدين نور203

3.206.889.4019.48علي كريم طلعت الهدى نور204

4.0011.4510.3025.75كاظم قاسم مشتاق الهدى نور205

2.808.509.3420.64محمد جاسم الهادي عبد نور206

3.6510.5810.0124.23الواحد عبد ناظم وديع نور207

3.008.859.4521.30منشد مذود عبد نوره208

4.2513.0312.5929.87حسن قاسم باسل هدى209

3.104.359.2616.71سالم كاظم ثائر هدى210

4.1513.9511.8229.92سعدون ضيول وضاح هدى211

4.0013.1810.9028.08ثجيل فاخر محمد هديل212

3.7010.0011.2124.91الرحمن عبد محمد رائد هيلة213

3.108.288.1219.50رداد مسير رحيم والء214

3.9013.6511.2728.82طه يوسف عمار ياسر215

3.7011.8812.6828.25جاسم كامل محمد يقين216

5


