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 المرحلة الرابعة -سعي الفصل االول–طب االسرة و المجتمع 

 10الدرجة/ االسم ت
 9.4 احمد حربي حسن  .1
 8.5 ابراهيم عبد الرزاق علي  .2
 7.3 احمد بهجت كامل  .3
 8.6 احمد رباح نوري  .4
 6.9 احمد سهيل نجم  .5
 6.6 احمد ضياء ابراهيم  .6
 9.1 احمد عادل حسين  .7
 6.6 احمد هاشم مهدي  .8
 6.4 اسامة طارق  .9

 9.0 اسامه خلدون حمزة  .10
 7.5 استبرق ضياء حامد  .11
 9.3 اسراء عبدالوهاب عبدالرزاق  .12
 8.8 اسماء حافظ احمد  .13
 6.8 اسمى مخلد يحيى  .14
 7.6 افنان نبيل صالح  .15
 9.1 امنه عادل عبد زيد  .16
 9.8 امنية خالد زيدان  .17
 4.1 امير حازم عبداالمير  .18
 7.4 امير ياسر محمد  .19
 8.3 انس عبد الحكيم رؤوف  .20
 7.9 انمار سعد حمدان  .21
 6.5 اوس فيصل كاظم  .22
 8.3 ايات امين حسن  .23
 9.9 ايالف اسماعيل زعال   .24
 9.1 ايالف حسن علوان  .25
 7.9 ايالف علي سعود  .26
 7.6 ايمن عمر حمدان  .27
 6.8 ايه حسين عبد الجبار  .28
 8.9 ايه علي رسول  .29
 7.1 ايهاب محمود عيسى   .30
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 8.1 حسن أحمد ضياء  .31
 5.3 براء ابراهيم محسن  .32
 7.5 براء مؤيد عبد الجبار  .33
 6.8 بشائر عباس حسن  .34
 7.8 بكر خالد محمد  .35
 7.6 حسين عادل اسماعيل  .36
 7.4 حسين غضنفر حسين  .37
 7.0 حنين احمد عودة  .38
 8.5 حنين رائد محي  .39
 8.4 حوراء محمد حسن  .40
 6.3 حيدر حسين حميد  .41
 8.3 حيدر علي جاسم  .42
 7.3 خمائل رائد مهدي  .43
 9.5 دانيا ضياء عزيز  .44
 6.8 دعاء خالد عبد الغفور  .45
 8.3 دعاء مهدي عبدهللا  .46
 3.1 ذو الفقار محمد عبد  .47
 6.2 رسل محمد جميل  .48
 8.2 رفاه حسين حسن  .49
 8.1 رند زيد عزالدين  .50
 8.5 رواسي علي مخلف  .51
 7.9 رؤى حميد فاضل  .52
 9.1 رؤى هاشم نعمة  .53
 7.9 الرضا سعد هللازكريا عبد   .54
 9.4 زهراء اكرم عبدالقادر  .55
 7.5 زين العابدين علي حسين  .56
 8.3 زينب سمير عبد الجبار  .57
 8.0 سارا ماجد علي  .58
 8.4 ساره احمد مدلول  .59
 7.9 ساره حسين علي  .60
 9.1 سجاد عامر علي  .61
 6.9 سجى رياض مهدي  .62
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 8.3 سجى علي غازي  .63
 7.4 سما احمد عبيد  .64
 9.1 الصاحب سما نمير عبد  .65
 9.8 سمية قيس يعقوب  .66
 7.7 سنر عامر عبداالحد  .67
 8.5 شذى فائز احمد  .68
 8.1 شمس غسان بهجت  .69
 8.3 شهد حسين جبار  .70
 8.7 شهد عدي عالء  .71
 8.0 شهد علي مرهون  .72
 6.8 شيماء احمد عبد الحسن   .73
 7.3 صبا حيدر حسين  .74
 7.0 صفا فالح ماشاف  .75
 9.4 صهيب سعد خاشع  .76
 8.6 هادي طيبة جمال  .77
 7.9 عائشة سعد محمد  .78
 7.6 عباس فاضل عباس  .79
 7.8 عبد الرحمن صفاء صالح  .80
 7.9 عبد الرحمن عبد الستار عبد الرحمن  .81
 8.5 عبد الرحمن عبد هللا خلف  .82
 7.3 عبد العزيز عادل ابراهيم  .83
 8.3 عبد الكريم قصي طارق  .84
 5.8 عبد هللا ناجي راضي  .85
 9.3 عبدهللا عامر فالح  .86
 7.1 عبير خضير جبر  .87
 8.1 عز الدين عباس فاضل   .88
 8.3 عال علي كمال  .89
 4.9 علي جمال عبود  .90
 7.3 علي عبد الخالق فزع  .91
 7.4 علي عبدالوهاب محمود  .92
 9.0 علي مصلح اسماعيل  .93
 7.5 غسق ناظم محسن  .94
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 7.3 غيث علي رزاق  .95
 7.9 فاطمة عمر نمير  .96
 7.1 فاطمة ناظم ابراهيم  .97
 7.9 حديدفرح ريكان   .98
 5.4 فرح موئل احمد  .99

 8.3 قتيبة محمود خلف  .100
 7.0 كرم مروان سالم  .101
 8.8 الفة ساالر خليل  .102
 5.6 لبنى عادل عليوي  .103
 8.4 محمد اسعد فنجان  .104
 9.3 محمد حسن زهراو  .105
 8.3 محمد رشيد مجيد  .106
 3.6 محمد سعد كريم  .107
 8.5 محمد طه اسماعيل  .108
 8.2 محمد عائد اديب  .109
 7.4 زيدانمحمد كاظم   .110
 3.2 محمد لؤي هادي  .111
 7.3 محمد نزيه اسماعيل  .112
 7.5 مرتضى عباس جبار  .113
 7.2 مروة احمد عبد هللا  .114
 8.0 مسرة سعد عزيز  .115
 9.4 مسرة قيس متي  .116
 6.8 مصطفى  احمد سعود  .117
 7.9 مصطفى حميد حافظ  .118
 9.1 مصطفى خليل ابراهيم  .119
 7.4 معتصم سعد شمس الدين  .120
 7.8 موج ماهر مجيد  .121
 7.1 مينا عمر عبد الجبار  .122
 9.1 ناديه طالل فاضل  .123
 6.3 نبأ عادل نصيف  .124
 8.9 نور احمد شمس الدين  .125
 6.9 نور ظافر بشير  .126
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 6.0 نور عباس نعمة  .127
 6.3 نور لطيف عبدهللا  .128
 8.3 نور محمود عباس  .129
 6.6 هاجر فالح حسن  .130
 8.4 هبة محمد عبد الهادي  .131
 7.9 هبه صفاء حسين    .132
 7.0 عبدهللا بهجتهبه   .133
 8.3 هبه ياسر ياسين  .134
 7.4 هدى احسان علي  .135
 6.9 هدى اياد محمد  .136
 8.7 همسه عصام عبدالرحمن  .137
 8.4 هيا طالب علي  .138
 8.3 وداد نجيب فاضل  .139
 8.1 وفاء قاسم رزوقي  .140
 7.4 والء جمال يوسف  .141
 7.3 والء مقداد سعد هللا  .142
 7.1 ياسمين عبداالمير عبدالوهاب  .143
 7.1 مصطفى ابراهيميسرى   .144
 8.7 يوشيا عماد سالم  .145
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