
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
كلیة الطب/جامعة تكریت 

اللجنة االمتحانیة

2016–2015للعام الدراسي رحلة الرابعةلطلبة المنصف السنة درجات ملخص 

أطفالجراحةباطنیةاالسم الثالثيت
تولید 
ونسائیة

مشروعأخالق طبیةطب مجتمعطب عدلي

10.09.96.012.011.511.019.010.0االء طارق عبدالعزیز.1
7.411.610.616.08.07.216.09.4ابتھاج ایسر فارس.2
7.916.29.813.47.510.410.013.0احمد جبار عبد دمحم.3
12.211.812.214.614.012.615.014.2احمد خالد احمدعلوان.4
11.710.88.810.212.08.814.09.2احمد عبد هللا جاسم.5
12.012.08.214.26.09.013.09.4احمد عبد الواحدسمیط.6
9.311.87.07.610.55.813.08.4احمد عماد سامي فارس.7
13.612.513.616.614.011.815.011.8احمد ھندي احمد فاضل.8
9.511.85.210.47.04.811.012.4ارشد جاسم حمادي.9

14.013.410.216.011.012.613.016.8اریج طوفان خلیل سلمان.10
10.010.510.010.29.013.616.016.2ازھر عبد هللا علیوي.11
13.110.89.210.411.0Zero19.015.0اسراء ولید خالد مولود.12
10.611.610.413.612.012.416.011.4اسماء فالح عبد هللا.13
11.613.610.015.612.510.019.015.2افنان عبد الكریم محمود.14
14.111.412.211.212.013.814.012.8انس عباس حسین.15
7.311.48.213.08.0Zero14.011.4انمار طلب حسین دمحم.16
17.617.712.212.010.018.618.015.0ایباء دمحم علو مھدي.17
10.811.29.212.413.011.215.012.6إیالف خالد احمد علوان.18
7.210.05.417.08.09.619.011.4ایمان عدنان عبدالوھاب.19
14.014.413.216.010.014.817.011.8بدور عادل موسى.20
11.311.23.013.85.55.212.011.0بلقیس اركان ماجد.21
7.412.87.011.611.0Zero11.07.8بلقیس عبد الرزاق فیاض.22
12.413.39.814.013.512.416.012.6تقى ناصر حمید احمد.23
13.512.412.613.812.015.816.015.4تونس طالب صلیبي.24
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مشروعأخالق طبیةطب مجتمعطب عدلي

10.213.314.614.68.0Zero14.017.8حاتم حسین علي.25
8.114.05.416.07.56.011.012.4حذیفة إبراھیم عزواي.26
12.613.57.613.012.09.816.013.6حسین حمید تركي.27
13.013.511.612.214.513.018.014.6حنین مصطفى احمد.28
17.59.67.415.66.06.413.012.4حنین ولید اكرم.29
13.913.813.817.613.014.613.017.0دینا منیر طھ حمود.30
8.69.85.211.88.04.810.07.4ذرى ثابت علي.31
15.817.011.611.613.013.013.011.4رسل عبد السالم حامد.32
11.813.38.813.015.5Zero18.09.4رغدة برھان عبدالخالق.33
17.518.011.816.013.512.216.014.2ریم نجیب محمود.34
10.813.512.212.812.5Zero16.017.6زھراء فاروق منصور.35
13.0Zero12.215.610.513.812.016.0زید خلیف ھالل خلیل.36
10.18.811.212.47.0Zero11.013.4زینة سعد انور.37
9.49.610.410.411.59.815.016.0سارة عبد الحسن یحیى.38
13.214.28.215.012.011.212.012.2سارة محمود حسن علي.39
12.211.610.015.012.59.414.07.2ساره عامر عیاش.40
8.210.23.012.85.06.812.010.2سالي رعد غثوان.41
12.512.610.613.08.014.018.014.8سبأ جالل نجم عبد هللا.42
  13.0  10.0  10.6  10.5  12.0  8.0  10.0  8.9  خضرسروه مصلح دمحم.43
13.813.412.414.615.013.014.015.0سلسبیل ایاد دھش حمید.44
8.110.67.615.010.59.613.013.8شفق سفیان عبد نومان.45
8.010.88.213.012.0Zero13.012.8شھد باسم عبود.46
13.312.214.012.89.010.417.015.4شھد حمید بدیوي.47
11.912.410.012.05.0Zero10.013.4شیروان عبد الرحمن احمد.48
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14.212.710.611.37.515.013.013.8صھیب كریم جمیل.49
10.811.09.811.09.07.615.010.6عائشة دمحم عبد الصمد.50
13.411.89.212.09.06.410.09.8عباس دمحم عباس علي.51
15.016.711.618.011.015.614.014.0عبد الرحمن عطا هللا طلب.52
8.39.67.816.610.513.411.013.2عبد الكریم صالح دمحم.53
12.59.86.012.611.012.211.013.2عبد هللا ظاھر دمحم.54
15.411.39.214.08.012.816.09.8عبیر احمد شكر.55
13.612.510.812.012.59.812.015.8علي طھ ضیاف.56
9.613.77.27.28.010.211.011.8عمر شاكر محمود.57
15.116.69.415.68.010.616.014.2عمر طھ جاسم عبود.58
13.612.67.812.011.010.216.012.6غادة عبد السالم فیاض.59
11.011.25.414.07.0Zero11.013.2غیث عبد الرزاق رمضان.60
12.415.211.612.212.012.814.011.2فرح عدي ابراھیم حسن.61
7.59.010.612.011.0Zero11.013.4فرح محمود شكور مغیر.62
12.412.011.415.610.0Zero16.013.6كوثر ناصح اسماعیل.63
11.211.05.411.08.04.69.011.8لیث ناجي سلیم.64
10.710.46.811.810.03.613.08.4ایدین نشأتلینا .65
12.411.49.211.811.06.211.06.4دمحم اسماعیل جیاد.66
16.112.411.012.810.510.815.011.4دمحم داود علي.67
13.312.87.015.610.010.217.011.4دمحم عبدالكریم عبدالحمید.68
12.912.03.011.07.010.811.08.0دمحم عبد المجید حمید.69
13.214.08.413.210.010.213.013.6دمحم قاسم عبد الرضا.70
13.513.713.813.611.017.217.018.6دمحم لطیف نجم عبد هللا.71
12.912.49.413.58.515.214.016.4مروان عبد القادر حسین.72
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15.411.410.412.412.0Zero16.015.6مریم ھادي اسماعیل.73
  مستوفي  مستوفي  مستوفي  مستوفي  مستوفي  5.8  مستوفي  6.8  مصطفى خضیر دمحم.74
10.09.26.216.610.017.212.011.0مصطفى رعد قحطان.75
  11.4  8.0  8.2  7.0  11.3  3.8  11.4  7.9 مصطفى عبد سالم.76
17.516.213.215.611.014.816.017.0مصعب سرمد عادل.77
14.112.29.212.211.011.618.012.2معتز فاضل صایل.78
13.812.110.413.411.57.617.013.0منیر توفیق دمحم عبد.79
13.112.68.011.010.5Zero15.010.4مھند عبد هللا احمد.80
13.211.09.412.411.012.414.014.6میاده طوفان خلیل.81
  9.4  17.0  11.0  11.0  16.0  9.6  15.0  14.6 ممیثاق دمحم عبدالرحی.82
10.013.310.8Zero14.0Zero17.012.4نور ابراھیم علي حسین.83
13.313.610.012.215.0Zero18.012.6نور سلمان خیري دمحم.84
13.411.88.412.012.012.014.016.4نور ناظم جاسم حمدي.85
8.710.611.013.412.59.614.010.2ھاجر عبد الكریم عبید.86
14.410.811.813.612.0Zero13.017.4ھاجر فاضل حسین كاظم.87
14.29.29.811.612.0Zero17.014.4ھبھ سامي یوسف احمد.88
7.712.17.812.411.511.612.010.2ھبھ دمحم سلمان سالم.89
6.912.69.416.614.011.211.09.0ھزبر صائب جار هللا.90
9.210.99.813.213.011.612.08.4ھند حسن علي حندوش.91
12.811.411.214.011.015.617.014.2ھیفاء فخر الدین نوري.92
14.917.010.412.015.015.813.016.4والء فلیح عریبي خلف.93
9.612.510.48.410.09.618.010.4یوسف شعبان حسن.94
17.014.79.812.65.011.08.010.6عبد االلھ حموديیاسر .95
11.912.18.812.011.513.416.014.8عامر جدوع علي.96
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  10.8  16.0  9.2  مستوفي  13.0  8.8  مستوفي  10.1  حسام عماد دمحم.97
  13.0  10.0  مستوفي  مستوفي  مستوفي  8.8  17.6  14.9  براء عباس جاسم.98
  11.8  11.0  مستوفي  مستوفي  14.0  11.2  9.2  6.9  عراك كوان خزعل.99

11.212.212.813.410.014.612.016.0شھد اسعد دیمة.100
  Zero  15.0  16.2  10.0  14.0  11.2  13.1  17.0  ثائر صالح خلف.101
  14.2  14.0  6.6  مستوفي  11.4  6.2 9.2  8.8  رائد حمدي كاھي.102
 مستوفي  10.0 وفيمست مستوفي مستوفي 7.4 مستوفي مستوفي  ھشام دمحم عبدالوھاب.103
 مستوفي 13.0 مستوفي 8.0 مستوفي مستوفي مستوفي 8.5  أیھ سعدي جبار.104
  مستوفي 16.0  مستوفي  مستوفي  مستوفي 9.8  مستوفي 11.1  أیالف خالد عبداالمیر.105
مؤجلة للعام   مستوفي  مستوفي  أزكى مثنى حسن.106

2016-2017
  مستوفي 19.0  مستوفي  مستوفي  مستوفي

-2016جلة للعام مؤساره ایوب حمید.107
2017

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي 11.8 12.8

 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي 12.4 مستوفي مستوفي  الھام اصغر علي.108
 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي 13.6 مستوفي 13.7  ساره دمحم عبد.109
 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي 11.2 مستوفي 12.0  رواء عبد رمح.110
 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي 9.0 مستوفي 11.6  مخلد منذر راشد.111
 مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي 12.0 مستوفي 10.3  عائشھ عامر دمحم.112


