
  

 كلٌة الطب 
 فرع علم االدوٌة

 7102/7102درجات السعً السنوي لمادة االدوٌة 
  

 %04سعي  المجموعة اسم الطالب ت

 A 38.91 ابتهال عدنان عبد القادر فٌصل  .0

 C 22.58 ابرار مؤٌد عبد المنعم عبد الجلٌل  .7

 B 30.44 ابرار هانً محمد صٌهود  .3

 A 18.94 ابراهٌم عبد هللا فنجان حسٌن  .4

 A 37.08 احمد جمال شاكر سلوم  .5

 D 36.22 احمد راضً جعفر شاتً  .6

 D 26.75 احمد رٌاض عبد اللطٌف راضً  .2

 D 0.00 احمد زكً عبد هللا )معفً(  .2

 D 26.79 احمد عامر حسان حاشوش  .9

 B 25.35 احمد عوده ساري عودة  .01

 A 26.01 احمد محمد عزٌز جبار  .00

 D 38.02 ادٌان قاسم سلمان عبٌد  .07

 D 0.00 اسراء طالب ٌاسر دخٌل )معفً(  .03

 B 28.75 اشراق كاظم عبٌد سطٌح  .04

 E 38.98 افنان سالم صدام حسن  .05

 A 23.08 االء اسماعٌل احمد اسماعٌل  .06

 B 24.15 االء فٌصل احمد نجم  .02

 B 27.73 الحسن حسٌن جبار محسن  .02

 A 35.54 السجاد حٌدر حامد صالح  .09

 B 34.92 المصطفى محمد سلطان صالح  .71

 A 36.12 امانً حازم نوري مهدي  .70

 E 39.94 امنة شبٌر عبد الكرٌم عبد اللة  .77

 A 24.17 امٌر علً حسٌن جبار  .73

 A 35.65 اٌات حامد عبد النبً فلٌفل  .74

 B 37.38 اٌات صفاء عبد القادر صالح  .75

 B 34.96 اٌات عبد الكرٌم شندي ثامر  .76

 A 37.16 اٌة عبد الكرٌم لحك راضً  .72

 E 30.98 مرتضى محمد جواداٌة   .72

 D 31.63 اٌالف ٌوسف علك صدام  .79

 A 34.98 بتول فرزدق مدلل شبر  .31



  

  

 D 27.01 بتول مهدي داخل جلٌبة  .30

 A 32.18 براء عباس مهدي جاسم  .37

 A 28.16 برٌر حسن رحٌم حسٌن  .33

 A 28.95 بنان خالد غالب عبد الرضا  .34

 B 26.20 تبارك عبد هللا فرج بدراوي  .35

 D 0.00 حافظ سلمان بندر )معفٌة(تقى   .36

 D 33.23 جعفر حسن كاظم عبد  .32

 A 29.90 جمانه لؤي شاكر حمٌد  .32

 A 18.07 حسن خالد ٌحٌى سلمان  .39

 B 31.04 حسن عادل عبد الزهره حسن  .41

 E 23.59 حسن عبد الواحد محمد عبد الرضا  .40

 D 0.00 حسن ناطق محمد ٌاسٌن )معفً(  .47

 A 27.28 حسنه كاظم ابراهٌم ناصر  .43

 A 22.70 حسنٌن كرٌم صالح محسن  .44

 D 16.13 حسٌن جاسم محمد عباس  .45

 C 39.88 حسٌن جلٌل كاظم جوٌد  .46

 E 34.35 حسٌن خٌري عبد هللا كاظم  .42

 B 35.98 حسٌن سعٌد جبار عبد الكرٌم  .42

 B 31.00 حسٌن عالء محمد جاسم  .49

 A 29.59 حسٌن علً جبار غضبان  .51

 B 28.90 حسٌن علً زغٌر موسى  .50

 D 16.46 حسٌن علً مطشر حمٌد  .57

 B 33.02 حسٌن محسن مهدي ماجد  .53

 A 27.39 حنٌن محمد عبد الجبار شاكر  .54

 D 16.06 حنٌن محمد عبد هللا عبد الحسٌن  .55

 D 25.14 حوراء رعد طالب سعٌد  .56

 B 27.36 حوراء طالب عبد الحسن ركً  .52

 C 37.65 حٌدر عبد االمٌر هادي سلمان  .52

 C 38.69 الكرٌمحٌدر علً عبد   .59

 A 22.56 حٌدر محمد هاشم خٌر هللا  .61



  

  

 B 33.90 خلود موسى عٌسى موسى  .60

 B 33.96 خلود ولٌد عبد الرحمن محمد  .67

 A 34.85 دانٌه رائد عبد اللطٌف صالح  .63

 B 30.54 دعاء كرٌم عربً ابراهٌم  .64

 C 0.00 دالل عبد الكرٌم علً حسٌن )معفٌة(  .65

 E 36.63 دٌنا باسل بدري عبد الحمٌد  .66

 E 36.75 رانٌا محمد احمد دحام  .62

 B 39.81 رسل منذر خلٌل ابراهٌم  .62

 A 34.79 رغد جبار ناٌف فتان  .69

 D 17.80 رقٌة علً عطٌة  .21

 B 24.48 رند محمد الزم مطلك  .20

 B 30.88 روان عدنان حسٌن علً  .27

 A 39.14 رٌام حازم خلف فالح  .23

 B 32.33 رٌام علً سعٌد عبد الحسٌن  .24

 B 37.88 ناعم مطر فٌاضرٌام   .25

 A 36.31 رٌم علً محسن صالح  .26

 A 37.17 زهراء توفٌق عبد هللا هجول  .22

 D 0.00 زهراء جواد كاظم جري)معفٌة(  .22

 D 24.10 زهراء سالم عبد الحسن ٌوسف  .29

 B 17.98 زهراء صباح جوحً عٌدي  .21

 D 25.98 زهراء عبد الرحٌم عبد هللا حسٌن  .20

 A 23.53 زهراء عقٌل طوٌنه عوده  .27

 D 35.17 زهراء قتٌبه عبد علً ناجً  .23

 A 16.85 زهراء محمد جاسم حسن  .24

 C 38.71 زٌن العابدٌن اٌاد سوادي عماره  .25

 E 38.40 زٌنب ادرٌس حمٌد حسٌن  .26

 E 34.83 زٌنب اٌاد عبد الداٌم احمد  .22

 B 35.83 زٌنب جالل مشط علً  .22

 D 34.10 زٌنب حسن هندي جدوع  .29

 E 33.29 زٌنب عسل بداي شندي  .91



  

  

 D 28.54 زٌنب عقٌل عبد الحسٌن كرٌم  .90

 E 38.63 زٌنب عالء ٌوسف نعمه  .97

 C 32.75 زٌنب عماد سالم عٌسى  .93

 A 19.94 زٌنب فالح عبد المهدي ناصر  .94

 E 24.23 زٌنب مالك هاشم محمد  .95

 E 36.58 زٌنب مسلم ناصر عبود  .96

 E 27.52 زٌنب ٌاسٌن باقر علً  .92

 B 25.46 الرحمن محمدساره ابراهٌم عبد   .92

 A 30.35 سجاد رٌسان غضبان منحوش  .99

 C 39.92 سجاد كرٌم حٌدر خلف  .011

 C 28.50 سجى سجاد صادق كاظم  .010

 C 21.22 سحر صالح مغامس  .017

 B 22.48 سرى سالم محمد جواد عبد الواحد  .013

 C 29.42 سما ثائر ابراهٌم جبر  .014

 B 23.13 سماء علً خضٌر حمٌد  .015

 A 28.78 مجديشرٌف امجد شرٌف   .016

 C 0.00 شهد جمعه عبد الزهره نافع )معفٌة(  .012

 E 25.45 شهد صالح ناصر جابر  .012

 E 34.15 شٌرٌن سمٌر هاشم رشٌد  .019

 C 33.93 صادق رحٌم محمد جابر  .001

 C 35.44 صالح بهجت حردان عطٌه  .000

 C 34.07 صباح زاهً عبد سوادي  .007

 E 35.54 صفا وصفً غازي حسٌن  .003

 C 36.94 مصطفى طهضحى عبد الكرٌم   .004

 A 31.25 طٌف علً غازي مسعد  .005

 C 24.18 ظفر سعد صالح عباس  .006

 D 39.65 عباس شداد خضٌر شداد  .002

 C 39.06 عباس علً مطشر كرٌم  .002

 C 37.60 عباس نوري عبد الحسٌن فهد  .009

 E 23.66 عبد الرحمن جهاد عبد الخالق خلف  .071



  

  

 D 39.73 عبد هللا قصً سالم عباس  .070

 C 24.92 عبد الرضا علًعفاف محمد   .077

 C 28.30 عال رمضان ابراهٌم هاشم  .073

 C 23.27 عالء تركً نجم حسن  .074

 C 23.78 علً احمد ٌاسٌن شرٌف  .075

 D 0.00 علً خالد عكاب جعفر )معفً(  .076

 E 27.14 علً سامر عبد االمٌر ظاهر  .072

 B 21.90 علً عادل عبد االمٌر حسٌن  .072

 E 38.17 علً عباس مهجر ٌعكوب  .079

 A 37.42 عودة حسون صٌاحعلً   .031

 E 31.43 علً ماجد اصغر محمد تقً  .030

 E 37.93 علً مٌثم جار هللا صابون  .037

 A 24.86 علً ناظم حسن عبد السٌد  .033

034.  
 D 0.00 عمر جمال داود سلمان )معفً(

 E 20.86 غفران جاسب عبد كاظم  .035

 C 26.04 فادٌة فؤاد انور رعٌد  .036

 C 26.50 فاطمة خلٌل محبس رسن  .032

 D 20.31 فاطمة رزاق عطوان جازع  .032

 C 31.19 فاطمة سلطان عبد الكرٌم ابراهٌم  .039

 C 26.19 فاطمة عبد العباس جاسب مرٌعً  .041

 E 21.35 فاطمة عدي سهٌل محمد  .040

 C 22.71 فاطمة قاسم محمد مشكور  .047

 C 22.83 فاطمة ماجد عبد الكرٌم عبد الساده  .043

 B 32.31 فاطمة محمد جاسم مجٌد  .044

 C 30.88 هاشم مكً راشدفاطمة   .045

 D 25.85 فرح صائب عبد الوهاب غفوري  .046

 E 0.00 فرح علً عبد الحسٌن وادي )معفٌة(  .042

 C 36.17 فرقان فلٌح حسن عبد  .042

 C 28.58 فرقان وسام ابراهٌم سالم  .049

 C 24.77 فواطم عقٌل جادر مغامس  .051



  

  

 C 0.00 كاظم جبر عبد سلمان )معفً(  .050

 C 28.06 منصوركفاٌة عبد الجلٌل علً   .057

 C 38.71 لٌلى عبد الرسول محمد جمٌل علً  .053

 B 35.35 مجتبى حٌدر جابر عطوان  .054

 B 32.60 محمد احمد عبد المحسن خلف  .055

 C 0.00 محمد احمد فاضل ادهٌم )غائب(  .056

 D 21.75 محمد احمد كرٌم علً  .052

 D 32.03 محمد باقر صالح الدٌن عبد منٌفً  .052

 B 38.75 محمد تقً عباس سالمة محٌبس  .059

 E 37.44 محمد حسن علً عبد هللا  .061

 B 0.00 محمد حمود طاهر محمد )معفً(  .060

 E 37.29 محمد شاكر عزٌز نعمه  .067

 E 39.56 محمد فتحً عبد الرزاق علً  .063

 A 27.98 محمد مجٌد محسن ناصر  .064

 D 32.40 مروه محمد عباس محسن  .065

 B 29.96 مرٌم حسن علً احمد  .066

 E 27.41 مرٌم عماد علً رمضان  .062

 E 38.65 مصطفى فرات شانً عوده  .062

 E 34.15 مصطفى كاظم رباط  .069

 A 39.06 منتظر توفٌق عبد الكرٌم مفتاح  .021

 E 26.03 مؤمن عبد الواحد رحٌم علً  .020

 B 32.83 نبأ رٌسان حنون صالح  .027

 D 35.22 ندى كرار أوهٌب سلمان  .023

 E 37.90 نزار سلٌم جلوب هلٌل  .024

 A 30.08 ابراهٌم حسننور الهدى عبد السالم   .025

 C 31.75 نور الهدى محمد سلطان صالح  .026

 E 26.65 نور جالل امجد عبد الباقً  .022

 D 32.54 نور صباح جاسم محمد  .022

 D 0.00 نور محمد حسن كاظم )معفٌة(  .029

 B 26.27 هاجر عودة شنان مكطوف  .021



  

 

 C 24.38 هبة اسماعٌل سوادي ناحور  .020

 B 31.31 هبة اللة مسلم خلف مسجٌن  .027

 22.57   هبة عبد الكرٌم قاسم محمد  .023

 19.13   هدى كرٌم اجوٌعد اعبٌد  .024

 B 36.77 هدٌر عبد الكرٌم ٌاسٌن عبد الزهره  .025

 A 34.70 هدٌل اسماعٌل حسن جوده  .026

 E 32.15 هند احمد عبد المجٌد  .022

 A 31.83 هند عبد الحافظ طٌب احمد  .022

 E 30.83 ورود حسام حٌدر سلمان  .029

 E 24.13 منصوروعد سمٌر باسم   .091

 D 37.46 ٌاسمٌن جاسب رسن حمود  .090

 E 29.29 ٌوسف اسامه ٌوسف عبد الرحمن  .097

 E 32.93 ٌوسف عبد الوهاب عبد الكرٌم جبر  .093

 B 27.19 ٌوسف محمد عباس حبٌب  .094


