
    2018-2017لمادة طب االطفال  درجات الفصل االول للمرحلة الخامسة

 20 الفصل االول األسماء ت
 1402 أحمد عبد المجيد صالح  .1

 1208 احمد موفق محمود  .2

 1508 أمنية أحمد إسماعيل  .3

 1506 آية ناصر جعفر  .4

 16 آيفر حسن حسين  .5

 1608 بسام محمد عباس  .6

 1408 حرير مسلط  .7

 808 حسام عماد  .8

 1302 حسان عبد السالم سرحان  .9

 1206 حسين خضر حسن  .10
سامي خلفحسين   .11  1504 

 1508 حمزة حسين سعيد  .12
 15 خلود جمال كريم  .13
 1102 دينا احمد خالد  .14

 14 رجب مهند تمر  .15

 1504 رسل عماد  .16
 17 رفل بشار خليل  .17

 906 رهام احمد جاسم  .18

 1208 روان كريم  .19

 1304 رؤى احمد صالح  .20

 1108 رؤى نجم عبد هللا  .21

 1704 ريهام صالح مهدي  .22

 806 زيتون ماهر  .23
 1408 زينب نوري كامل  .24

 1104 زينة نجم  .25
 1508 سارة مثنى يعكوب  .26

 1302 سالم محمود سالم  .27

 1306 سجى رعد كريم  .28

 1608 سعاد احمد جاسم  .29

 1306 سالم مهند  سلمان  .30

 1402 سلوى زيدان جاسم  .31

 1306 سهام احمد اسحق  .32

 1606 سيف علي شهاب  .33

 1308 شمس فراس ياس  .34

  شهد جليل إبراهيم  .35

 1302 شهد عبد الرحمن احمد  .36

 15 صفا رياض عيسى  .37

 15 صفا ظافر عبد الحميد  .38

 1608 صهيب سمير  .39

 1404 طيبة سعيد عليوي  .40

 1506 عبد الرحمن عادل جاسم  .41

 1708 عبد القادر نزار طه  .42

 706 عبير احمد  .43

 1702 عال عامر إبراهيم  .44

 16 علي صالح حسون  .45

 1404 علي ظاهر عبد هللا  .46

العزيز عسل علي عبد  .47  12 
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 1506 علي محمود صالح  .48

 1204 علياء عدنان محمد  .49

 1304 عماد ياسين طه  .50

 1606 عمر عادل احمد  .51

 1408 فاطمة بدر حسن  .52

 1502 فراس ناظم احمد  .53

 1604 فهد سعيد رشيد  .54

 14 قصي صالح محمد  .55

 1804 لمى عبدالوهاب  .56

 1604 مثنى حارث مهدي  .57

 1502 محمد طالب محمد  .58

 1402 محمد عبدالرحمن  .59

 1606 محمد مخلد رديف  .60

 1308 محمود خالد  .61

 1208 محمود عبدالجبار عبد هللا  .62

 16 مروان حكم  .63

 1608 مصطفى إياد عبد المحسن  .64

  مصطفى خضير  .65

 10,2 مصطفى سعد عبدالواحد  .66

 1506 نبراس جمعة جاسم  .67

 1102 نور عدنان عبد  .68

 1604 نورس خلف ابراهيم  .69

 18 علي هديل مثنى  .70

 1302 وائل حامد علي  .71

 17 وعد الكريم صباح احمد  .72

 1206 وسن اديب  .73

  ياسر عبداإلله  .74

 14 ياسر مولود خضر  .75

 1502 يوسف فواد محمود  .76

 25المحملين  الدرجة من 

 13.75 سفيان شفق  .77

 16 المجيد عبد محمد  .78

 14.75 عاصم اية  .79

 12.5 شاكر عمر  .80


