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النتٌجةمعالجةحشوات جذورطب مجتمعصناعةامراض فمطب عامجراحة فمأمراض اللثةتقوٌم اسنانتٌجان وجسورجراحة عامةاسم الطالب الثالثًت

ناجحجٌدجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جدائاال نجم عبد هللا1

ناجحمتوسطمقبولمستوفًمتوسطمستوفًمستوفًجٌدمستوفًمستوفًمقبولمقبولاحرار علً عٌال2

ناجحجٌدجٌد امتٌازجٌدجداجٌدجداامتٌازامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جدااحمد رٌاض جلٌوي3

ناجحمتوسطجٌد جٌد جداجٌدجٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جدااحمد صابر كوش4ً

ناجح بقرارمتوسطمقبولمقبول بقرارمتوسطمقبولمتوسطجٌدجٌدمتوسطمقبولمقبولاحمد ظافر جبار5

ناجحمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمتوسطجٌدمتوسطمتوسطمقبولمقبولاحمد علً محمد6

ناجح بقرارمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبول بقرارمقبولجٌدجٌدمتوسطمتوسطمتوسطاحمد كامل شراد7

ناجحمتوسطجٌد جٌد جدامتوسطجٌدجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جداجٌدجٌداحمد محمد احمد8

ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولجٌدجٌدمتوسطجٌدمقبولمقبولازل حسٌن جبر9

ناجح بقرارمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبول بقرارمتوسطجٌدمتوسطمتوسطمتوسطمقبولاسر وقار عل10ً

ادوٌه مقبول بقرارامراض عامه مقبولمكمل بقرارمقبولمقبول بقرارمقبولمقبولراسبمقبولجٌدمتوسطمقبولراسبراسباسراء مازن عباس11

ناجحمتوسطمتوسطجٌدجٌدمقبولجٌدجٌد جداجٌدجٌدمقبولمقبولاسٌا مٌمون طارق12

مكمل بقرارمستوفًمقبول بقرارمستوفًمستوفًراسبمستوفًمستوفًمستوفًمستوفًمستوفًراسبامنة حامد عل13ً

ناجحمتوسطمقبولجٌدجٌدمقبولجٌدجٌدجٌدجٌدمتوسطمقبولامٌر جاسم حمٌد14

ادوٌه   غائبمعالجه غائبمكمل بقرارغائبغائبمقبولغائبراسبمقبولمتوسطغلئبغائبراسبمقبول بقرارانس مجٌد رشٌد15

ناجحمتوسطمتوسطجٌدجٌدمتوسطجٌد جداجٌدجٌدجٌدمقبولجٌدانمار صباح عبدالمجٌد16

ناجحمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولجٌدجٌدمتوسطمتوسطمقبولمقبولانمار نجم هادي17

ناجح بقرارمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولجٌدمتوسطمتوسطمقبولمقبول بقراراٌات بشارة مهدي18

ناجحجٌدمتوسطجٌدجٌدمقبولجٌدجٌد جداجٌدجٌد جدامقبولجٌداٌات سعدي داوود19

ناجح بقرارمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمقبول بقرارمتوسطجٌدجٌدمتوسطمقبول بقرارمقبولاٌات فارس احمد20

ناجحمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولاٌة سلمان حسٌن21

ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطجٌدجٌدجٌدمقبولمقبولجٌداٌة كاظم عبد موسى22

مكمل بقرارمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطجٌدمتوسطمقبولراسبمقبول بقراراٌسر منذر شعبان23

ناجحمتوسطجٌد جٌدجٌدمتوسطجٌدجٌد جداجٌدجٌد جدامتوسطمتوسطاٌالف حافظ حسن24

ادوٌه  مقبولامراض عامه راسبمكمل بقرارمقبول بقرارمقبولمقبولمقبولراسبمتوسطمتوسطمتوسطمقبولراسبراسباٌالف رائد خٌر الدٌن25

ناجحمتوسطمتوسطجٌدمتوسطمتوسطجٌد جداجٌد جداجٌدمتوسطمقبولجٌدبسمة عبد الرزاق ٌوسف26
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ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمقبولجٌدجٌدجٌدجٌدمقبولمقبولجمانة صادق جعفر27

مكملمتوسطمقبولمقبولمقبولراسبمقبولجٌدمتوسطمقبولمقبولمقبولحسام علً شرٌف28

ناجحمتوسطجٌد جٌد جداجٌدجداجٌدجٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جداحسٌن سلمان بجاي29

ناجحجٌدجٌد امتٌازجٌدجداجٌدجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌد جداامتٌازحسٌن ضٌاء حسٌن30

ناجحمتوسطمتوسطجٌدمتوسطمتوسطمتوسطجٌدجٌدجٌدمتوسطجٌد جدادالٌا سامً رجب31

ناجحمتوسطمقبولجٌدجٌدمتوسطجٌدجٌد جداجٌدمتوسطمتوسطجٌددنٌا رائد سلٌم32

ناجحجٌدجٌد جٌدجٌدمتوسطجٌدجٌد جداجٌدجٌدمتوسطجٌدرسل ثامر حسٌن33

ناجحمتوسطجٌد جٌدجٌدمتوسطجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدمتوسطمتوسطرنا رعد سعد34

ناجحمتوسطجٌد جٌدمتوسطمقبولجٌدجٌد جداجٌدجٌد جدامتوسطجٌد جدارواء رضوان عبٌد35

مكمل بقرارمقبولمقبولمتوسطمتوسطراسبمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمقبول بقرارمقبولرؤى جمال عبد األمٌر36

ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطجٌدمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطرٌام جمال جاسم37

ناجح بقرارمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبول بقرارجٌدجٌد جداجٌدجٌدمقبولمقبولرٌام محمد إبراهٌم38

ناجحجٌدمتوسطمتوسطمتوسطمقبولجٌدجٌدجٌدمتوسطمقبولمقبولرٌتاج ٌاسر هاشم39

ناجحمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطجٌدمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطرٌفال ناطق سعٌد40

ناجحجٌدجٌد متوسطجٌدمتوسطجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدمتوسطمقبولزبٌدة عماد حمٌد41

ناجحجٌدجٌد جداامتٌازجٌدجداجٌدجداامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدامتٌاززهراء جاسم شناوة42

ناجحمتوسطجٌد جٌد جداجٌدمتوسطجٌدجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدجٌدزهراء خلٌل إبراهٌم43

ناجحمتوسطمتوسطجٌدمقبولمقبولمتوسطجٌدمتوسطجٌدمقبولجٌدزهراء شكر محمد44

امراض عامه مقبولمكملمقبولراسبراسبمقبولراسبمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولراسبزٌنب حسٌن ابراهٌم45

ناجحجٌدجٌد جٌد جداجٌدمتوسطجٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدزٌنب عبد الرحٌم كاظم46

ناجحمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولجٌدجٌدجٌدجٌدمتوسطمتوسطسامر كاظم محسن47

ناجحمتوسطمتوسطجٌدجٌدجٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدمتوسطجٌد جداساندرا عبد الكرٌم قاسم48

ناجحمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطجٌدجٌدجٌدمقبولمقبولسجاد احمد نجم49
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ناجحمتوسطجٌد جٌد جدامتوسطمتوسطجٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جدامتوسطجٌدسجاد عبد الرحٌم حسن50

ناجحمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولجٌدجٌد جداجٌدجٌدمقبولمقبولسرى عبد السالم مد هللا51

ناجحمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطجٌدجٌدجٌدمتوسطمقبولمتوسطسراء علً اركان52

ناجحمتوسطمتوسطجٌدمتوسطمقبولجٌدجٌدجٌدجٌدمقبولجٌدسرور محمود محمد53

ناجح بقرارمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطجٌدمتوسطمتوسطمقبول بقرارمتوسطسمارة سلمان عل54ً

ناجحجٌدمقبولمتوسطجٌدمقبولجٌدجٌد جداجٌدجٌدمتوسطمقبولسمارة عامر إبراهٌم55

ناجحمتوسطمتوسطجٌدجٌدمتوسطمتوسطجٌد جداجٌدجٌد جدامتوسطجٌدسنان عامر عبد االحد56

ناجح بقرارمقبولمقبول بقرارمقبولمقبول بقرارمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطسومر سامر عبد الستار57

ناجح بقرارمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطجٌدمتوسطمتوسطمقبولمقبول بقرارسٌف محمد عل58ً

ناجحمقبولمتوسطجٌدمتوسطمتوسطجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدمتوسطجٌدشدن اٌاد عل59ً

ناجحمتوسطمتوسطجٌد جداجٌدمتوسطجٌد جداجٌدجٌدجٌدمتوسطجٌدشهد احسان كاظم60

ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطجٌدمتوسطمتوسطمقبولجٌدشهد جمال تاٌه61

ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمقبولجٌدجٌدجٌدمتوسطمتوسطمقبولشهد عبد المجٌد محمد62

ناجحمتوسطمتوسطجٌدمتوسطمقبولجٌدجٌدمتوسطجٌدمقبولمقبولشهد فرمان عباس63

ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطجٌدجٌدمتوسطمقبولمتوسطشوان شكٌب نجٌب64

ناجحجٌدجٌد جٌد جداجٌدجٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جداشٌماء احمد إبراهٌم65

ناجح بقرارمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطجٌدمتوسطجٌدمقبول بقرارمقبولصالح عبٌد شمخ66ً

ناجحجٌدجٌد جداامتٌازجٌدجداجٌدجداجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جدامتوسطامتٌازصفاء محمد عاصم67

ناجحمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولجٌدمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولضحى جواد كاظم68

ناجحمتوسطمتوسطجٌد جدامتوسطمقبولجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جدامتوسطجٌدعبد الملك علً طالب69

ناجحمتوسطمتوسطجٌد جدامتوسطمتوسطجٌدجٌدجٌدجٌد جدامقبولجٌدعبٌر إبراهٌم محمد70

ناجح بقرارمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطجٌدمتوسطجٌدمقبولمقبول بقرارعثمان احمد جاسم71

ناجحجٌدمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطجٌد جداجٌدجٌدجٌد جدامتوسطمتوسطعلً صاحب مهدي72

ناجحمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولجٌدمتوسطمتوسطجٌدمقبولمتوسطعلً قصً مح73ً

مكملمقبولمقبولمتوسطمقبولراسبجٌدمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولعلً مجٌد راض74ً

ناجحمتوسطمتوسطجٌدمتوسطمقبولجٌدجٌدجٌدمتوسطمتوسطمتوسطعلً محمد اسماعٌل75

ناجحجٌدجٌد جٌد جداجٌدجٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدعلً محمد عبد هللا76
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مكمل بقرارمقبولمقبول بقرارراسبمقبولمقبولجٌدمتوسطمقبولمقبولمقبول بقرارراسبعلً محمد عودة77

ناجحجٌدجٌد جداامتٌازجٌدجداجٌدجٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جداعلً محمد علً رضا78

ناجحجٌدمتوسطمتوسطجٌدمتوسطجٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدعمار محمود حسٌن79

ناجحمتوسطجٌد متوسطمتوسطمقبولجٌد جداجٌدجٌدجٌدمتوسطجٌدعمر عماد طالب80

ناجحمتوسطجٌد جٌدجٌدمتوسطجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جدامتوسطجٌدعٌسى احمد جعفر81

ناجحمتوسطمتوسطجٌدمتوسطمقبولمتوسطجٌدجٌدجٌدمتوسطمقبولفاتن عماد عبد الهادي82

ناجحمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولجٌدجٌدمتوسطمقبولمقبولمقبولفاتن ٌونس عباس83

ناجح بقرارمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولجٌدجٌدمتوسطمقبولمقبول بقرارمقبولفاطمة خالد جابر84

ناجحمتوسطمتوسطجٌد جداجٌدمتوسطجٌدجٌد جدامتوسطمتوسطمقبولمتوسطفاطمة عادل محمد85

ناجحمتوسطجٌد جٌدجٌدمتوسطجٌدجٌد جداجٌدجٌدمتوسطمقبولفاطمة نهٌل فخري86

ناجحمتوسطمتوسطجٌد جداجٌدمقبولجٌدجٌد جداجٌدجٌدمتوسطمتوسطقطر الندى محمد رضا87

مكمل بقرارمتوسطمقبول بقرارمقبولمقبولمقبولمتوسطجٌدمتوسطمقبولراسبمقبول بقرارلقاء شاكر ثجٌل88

ناجحمتوسطجٌد متوسطجٌدمقبولمتوسطجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدمقبولمحمد حسن فالح89

امراض عامه راسبمكمل بقرارمقبولمقبولمقبولمقبولراسبمقبولجٌدمقبولمتوسطراسبمقبول بقرارمحمد خاجً عبٌد90

ناجحمتوسطمتوسطجٌدمتوسطمقبولجٌدجٌد جداجٌدجٌد جداجٌدجٌد جدامحمد خالد اٌوب91

ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد رٌاض خلف92

ناجحمتوسطجٌد جٌدجٌدمتوسطجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدمتوسطمتوسطمحمد رٌاض عبد الواحد93

ناجحمتوسطمقبولجٌدمتوسطمقبولمتوسطجٌدجٌدجٌدمقبولمتوسطمحمد قاسم ستار94

مكمل بقرارمقبول بقرارمقبولغائبغائبراسبمتوسطمتوسطمقبولمقبول بقرارراسبراسبمحمد مالك جٌاد95

ناجحمتوسطمتوسطجٌدمتوسطجٌدجٌدجٌدجٌدجٌدمتوسطجٌدمحمد ولٌد خالد96

ناجحجٌدجٌد جٌد جدامتوسطمقبولمتوسطجٌد جداجٌدجٌدجٌدمتوسطمحمودعبدالستارناٌف97

ناجحمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولجٌدجٌدمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمرتضى حمٌد طراد98

ناجحجٌدجٌد متوسطجٌدجٌدجٌدجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدمقبولمرتضى مهدي عٌدان99

مكمل بقرارمقبولمقبول بقرارراسبمقبول بقرارراسبمتوسطجٌدمقبول بقرارمتوسطراسبمقبولمروة جواد كاظم100

ناجحجٌدجٌد جداجٌد جداجٌدجداجٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدمروة صارم صدٌق101

ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمقبولجٌد جداجٌد جداجٌدمتوسطمقبولجٌدمروة محمد مصحب102
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