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√96.3838.55291330199154.6093.15خالد عثمان جالل مجد11115
√96.538.60281529178953.4092.00الشٌبانً سعٌد سٌؾ عبدالرحمن محمد21736
√9638.40291428178852.8091.20الراعً صالح محمد عبده شٌماء3511
√97.1338.85291428168752.2091.05محمد محسن علً رشاد مروى42780
√95.538.20291729138852.8091.00الكمالً سٌؾ علً عادل صهٌب51558
√96.7538.70301328168752.2090.90الصلوي  ناجً سلطان ماجد رانٌا6659
√94.537.80291227208852.8090.60مقبل عبدالباري وحٌد شٌماء71265
√95.3838.15271428188752.2090.35قاسم احمد حمود احمد ادهم81632
√96.6338.65301228168651.6090.25الشجاع علً عبدالملك عبدالرحمن خدٌجة92121
√96.2538.50301529128651.6090.10الحرٌبً حمود سٌؾ عبدالقادر ازهار10566
√91.1336.45291529168953.4089.85عبادي مصلح بجاش عبدالحمٌد11603
√9738.80301529118551.0089.80علً  محمد عبدالرحمن سلسبٌل1239
√94.2537.70281529148651.6089.30القاسمً فازع قاسم قاسم محمد13876
√96.6338.65301327148450.4089.05المجٌدي مارش عبده علً بشائر141855
√96.6338.65271229168450.4089.05الكوري علً عبدالملك محمد رفٌدة151326
√9538.00281428158551.0089.00الشرعبً ؼالب عبدالكرٌم مهٌوب روان161613
√9538.00291426168551.0089.00ؼالب  عثمان عزالدٌن عمر172095
√94.8837.95281329158551.0088.95قاسم احمد حمود احمد انس181633
√94.3837.75291127188551.0088.75حسن فائد محمد عبدالملك19383
√95.7538.30281530118450.4088.70محمد سٌؾ عبدهللا محمد20541
√95.6338.25291527138450.4088.65المقطري حٌدر احمد محمد عال211602
√95.538.20271230158450.4088.60قاسم سالم عبدهللا مهٌوب االء222292
√94.6337.85301225178450.4088.25كلٌب عبده طاهر مرٌم23560
√95.7538.30291428128349.8088.10سعٌد عبده احمد مجٌب امل24589
√95.6338.25271428148349.8088.05سعٌد مكرد صادق حلم251475ً
√95.6338.25301327138349.8088.05الكمالً محمد مهٌوب عبدالحكٌم هشام2690
√9236.80291129168551.0087.80الشرعبً قاسم عبده عبدهللا نهى2734
√93.537.40301227158450.4087.80الٌوسفً حمود احمد حمود احمد281716
√94.3837.75291228148349.8087.55احمد سعٌد عبدالشكور ؼدٌر292012
√94.2537.70301428118349.8087.50احمد احمد حسن سمر301000
√89.7535.90291326188651.6087.50المحمودي مسعد محمد احمد سلطان311887

م ــ النظــام العام2016/2017النتيجة العامة المتحانات القبول بكلية الطب والعلوم الصحيــة ـ طب بشــري للعام الجامعي 
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م ــ النظــام العام2016/2017النتيجة العامة المتحانات القبول بكلية الطب والعلوم الصحيــة ـ طب بشــري للعام الجامعي 
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√92.6337.05281329148450.4087.45عبدهللا  سٌؾ عبدالقوي جمال32575
√91.6336.65291029168450.4087.05محمد عبدهللا فضل الحارث331812
√94.6337.85291128148249.2087.05الحمٌدي عبدهللا ؼالب شفٌق رٌم34640
√89.8835.95301327158551.0086.95سالم احمد سعٌد سمٌرة352008
√94.2537.70291228138249.2086.90النٌنً حزام صالح ٌسرى361159
√91.2536.50291428138450.4086.90الحمٌدي محمد عبده سٌؾ جمال372108
√92.6337.05291126178349.8086.85محمد قائد عبده صالح منٌرة3898
√96.6338.65291520168048.0086.65االصبحً ٌحٌى طه امٌن امٌمة393
√9538.0029152898148.6086.60عبدهللا سٌؾ نبٌل محفوظ40416
√87.1334.85301427158651.6086.45االسدي احمد احمد امٌن اسامه41520
√9638.40281325148048.0086.40الشرعبً محمد قاسم عبدهللا انهار42202
√9337.20281127168249.2086.40العمري حمود محمد عبدالتواب431646
√95.8838.35281426128048.0086.35ابراهٌم قاسم عبدالرحمن اصٌل44715
√94.3837.75251424188148.6086.35احمد ردمان عبدهللا محمد451547
√92.8837.15281329128249.2086.35هزبر مقبل حمٌد مها461847
√92.7537.10291326148249.2086.30ؼالب مقبل ثابت عبدالحكٌم منار471211
√94.1337.65291326138148.6086.25الحاج علً امٌن حمدي481564
√92.3836.95301127148249.2086.15الٌوسفً ناجً محمد احمد سمٌة491779
√92.3836.9528927188249.2086.15الٌوسفً  عثمان عبدهللا عصماء50461
√95.1338.05271526128048.0086.05ابراهٌم عبدالملك محمد سام511943ً
√9236.80281429118249.2086.00سرحان دحان نبٌل الدٌن نجم522618
√91.8836.75291226158249.2085.95الشجاع سعٌد قائد عبدالخالق اشجان53527
√94.7537.90291227128048.0085.90قائد فرحان احمد انس54741
√94.6337.85291024178048.0085.85االؼبري سٌؾ علً عبدهللا نورالمهتدي551213
√92.8837.1529925188148.6085.75عبدالرقٌب سلطان علً هٌفاء562128
√95.8838.3528142897947.4085.75الشرعبً عبدالحمٌد عبدهللا فائز رٌهام57633
√94.2537.70291524128048.0085.70ناجً محمد عباس الدٌن نجم581571
√86.7534.70291327168551.0085.70الفهٌدي عبدهللا محمد عبدهللا محفوظ592135
√9437.60291327118048.0085.60قائد عبده عبدهللا بسام60132
√9437.60261327148048.0085.60عبادي قاسم محمد ندى61914
93.8837.55261327148048.0085.55Χالمخالفً  سٌؾ سعٌد عثمان احمد سارة62211
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م ــ النظــام العام2016/2017النتيجة العامة المتحانات القبول بكلية الطب والعلوم الصحيــة ـ طب بشــري للعام الجامعي 
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90.8836.3530152898249.2085.55Χالسمٌعً محمد سعٌد حمود ٌعقوب63641
95.2538.10251128157947.4085.50Χالعسلً  عبدهللا نعمان ٌوسؾ الزبٌر64160
93.6337.45291328108048.0085.45Χالشاعر هاشم قائد سعٌد منذر652845
96.538.60261327127846.8085.40Χاحمد سلطان توفٌق ولٌد66627
88.8835.55271523188349.8085.35Χاحمد ؼالب فٌصل خالد67811
93.3837.35291125158048.0085.35Χثابت محمد عادل دعاء681846
91.8836.75261029168148.6085.35Χاالفندي احمد صبحً خالد وجٌة69125
90.3836.15281227158249.2085.35Χحسن احمد ثابت جٌالن701848
94.7537.90281227127947.4085.30Χحسن احمد عبدالجلٌل احمد711228
94.537.80281226137947.4085.20Χالبذٌجً محمد سالم سرمٌن72196
94.537.80261226157947.4085.20Χالشمٌري  فائد حزام ادم شهندا73665
95.6338.25281524117846.8085.05Χالحمري ناجً محمد احمد موسى742164
95.538.20271423147846.8085.00Χالذماري حسن صالح كمال عبٌر7589
90.8836.35281328128148.6084.95Χالشمٌري هزاع حسن مدٌن عصماء76803
9236.80261128158048.0084.80Χاحمد سٌؾ سلطان محمد دٌنا77747
94.8837.95281325127846.8084.75Χالشمٌري عبدالستار محمد عادل سعادة78143
93.2537.30291128117947.4084.70Χالكمالً احمد عبدالوهاب عبدهللا ادرٌس791392
94.7537.90261026167846.8084.70Χالحمدي مهٌوب هزاع محمد خالد802134
94.3837.75271525117846.8084.55Χقائد عبدالسالم عبداللطٌؾ محمد811695
94.2537.70291422137846.8084.50Χسعٌد عبده احمد امجد8240
94.1337.65291125137846.8084.45Χعلً نصر عبدالواسع امٌن832397
95.6338.25271226127746.2084.45Χاسماعٌل  حسن عبدالرحمن هشام84616
92.3836.95291624107947.4084.35Χالبرٌهً حاشد عبدالرحمن مروة85502
95.2538.10281323137746.2084.30Χالحسنً قائد احمد سعٌد امل861220
94.8837.95291421137746.2084.15Χسعٌد حسن عبدالحكٌم اٌهاب871641
96.2538.50251125157645.6084.10Χالحمٌري محمد علً عبدالكرٌم اكرم ربا88294
91.7536.70251226167947.4084.10Χالقاضً عبده محمد عبدهللا رٌما89835
94.7537.9027628167746.2084.10Χالجندي سٌؾ احمد محمد نسرٌن902104
88.6335.45281425148148.6084.05Χالعشاري سالم احمد سعٌد هزاع ابتهال91721
91.6336.65271228127947.4084.05Χالصوفً ابراهٌم علً فؤاد اكرم92150
96.1338.4528132877645.6084.05Χالمحٌا حسن محمود عبدالجلٌل مختار مروى93847



37/4
كيوياء

30%

فيزياء

20%

 احياء

30%

اًجليزي

 20%
الوجووع

م ــ النظــام العام2016/2017النتيجة العامة المتحانات القبول بكلية الطب والعلوم الصحيــة ـ طب بشــري للعام الجامعي 
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91.536.6027162797947.4084.00Χمهٌوب احمد حمود بدر942379
9337.20271227127846.8084.00Χمحمد علً عبدالوهاب هٌثم951129
92.8837.15291621127846.8083.95Χاالهدل منور ٌاسٌن عبدالجبار هاجر96504
94.1337.65261325137746.2083.85Χعبدالعزٌز احمد عبدالجلٌل امٌر97794
95.538.20281024147645.6083.80Χمفرح سٌؾ محمد محمد ارزاق982311
95.1338.05281225117645.6083.65Χعبدالوهاب علً عبدالحكٌم اسامة99827
93.6337.45291125127746.2083.65Χفضل احمد عبده محمد امٌرة1001090
9236.80281227117846.8083.60Χخلؾ عبدهللا محمد عاصم1012211
87.2534.90271426148148.6083.50Χهزبر سعٌد عبدهللا سام1021858ً
91.7536.70251224177846.8083.50Χالصوفً قائد ناجً عبدالمجٌد عل1032185ً
96.1338.45241223167545.0083.45Χاالثوري هاشم ثابت توفٌق رهام1041
94.6337.85271325117645.6083.45Χالمخالفً احمد حمود عبدالملك محمد105367
9638.4028132687545.0083.40Χعبده  محمد قاسم عبده بالل1061566
92.7537.10271128117746.2083.30Χناصر نصر محمد شجنً حنٌن107880
9136.40261127147846.8083.20Χالصلوي  سعٌد علً شرؾ عزالدٌن108395
93.7537.5029925137645.6083.10Χالعزعزي سعٌد احمد نعمان امل109654
93.7537.50261227117645.6083.10Χسٌؾ محمد عبده عبدهللا رانٌا1101752
90.536.2026927167846.8083.00Χحاتم  حمود عبده الدٌن نجم11175
8634.40261226178148.6083.00Χاحمد  راوح العزي ٌوسؾ1121304
96.3838.55281122137444.4082.95Χالسامعً  اسماعٌل محمد عصام رانٌا113105
94.7537.90291422107545.0082.90Χثابت محمد جمٌل ردٌنة1141607
90.2536.1028828147846.8082.90Χقائد علً عبده نوال115861
96.2538.50291322107444.4082.90Χاسماعٌل  صالح سعٌد مهٌوب وفاء11650
93.1337.25271225127645.6082.85Χمحمد  قاسم عبدالكرٌم شعٌب117944
91.6336.6526727177746.2082.85Χالثوري محمد علً عبدهللا لمٌاء118601
9638.40281124117444.4082.80Χالحكٌمً شمسان سٌؾ درهم سٌؾ1191405
92.8837.15251229107645.6082.75Χعبده عبدالوهاب قاسم ورود120591
95.8838.35281222127444.4082.75Χالحمري احمد صالح مصطفى رنا1211028
94.2537.70251126137545.0082.70Χالتبعً قاسم سٌؾ امٌن محمد122115
95.7538.30271122147444.4082.70Χالجرادي قائد عقالن عبدالمجٌد محمد1232667
94.1337.65271127107545.0082.65Χالحمٌدي فرحان عبدالملك جمال امان12486ً
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م ــ النظــام العام2016/2017النتيجة العامة المتحانات القبول بكلية الطب والعلوم الصحيــة ـ طب بشــري للعام الجامعي 
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94.1337.65261021187545.0082.65Χقاسم  مسعد قاٌد صادق امل1251009
94.1337.65261324127545.0082.65Χالسامعً  مجاهد عبده عبدهللا قائد ماجدة126446
95.3838.15281320137444.4082.55Χالحاج احمد جمال وهٌب احالم12780
96.8838.75211221197343.8082.55Χالعرٌفً محمد حمود عبدالقوي احمد1281915
93.6337.4528142767545.0082.45Χعبدالولً  احمد عبدالواسع هال129571
96.6338.6526926127343.8082.45Χسعٌد محمد مختار تٌسٌر1301190
9236.80271224137645.6082.40Χهدالة عبده احمد محمد اسماء1311278
9236.80271226117645.6082.40Χالبدوي محمد احمد فائد اسمهان132726
93.537.40261226117545.0082.40Χسٌؾ دبوان احمد محمد خدٌجة133759
90.3836.15281325117746.2082.35Χالشرعبً عبدهللا محمد احمد بسمة1342251
91.8836.75261027137645.6082.35Χالحٌدري سلطان علً قاسم صابرٌن135691
94.8837.9530122577444.4082.35Χالفقٌة سعٌد علً فؤاد عفراء136667
93.2537.3026132797545.0082.30Χمهٌوب  محمد ٌحٌى عزالدٌن137431
94.6337.8528122777444.4082.25Χالحكٌمً شائؾ عبدالحق خلٌل محمود138724
92.6337.05281124127545.0082.05Χعبدالجبار عبدالحق عبدهللا محمود بؽداد139843
92.6337.05271323127545.0082.05Χقاسم عبده حمود علً زٌد140271
91.1336.4530112877645.6082.05Χالعبسً عبده عبدالؽنً عبده مسك1411148
9136.40271126127645.6082.00Χقاٌد  محمد محمد عرفات1421323
9136.40271127117645.6082.00Χقاسم  محمد قائد منذر1431756
92.3836.95271520137545.0081.95Χحسان احمد عبده سلٌمان1441804
93.8837.55261324117444.4081.95Χمحمد ؼالب محمد عبٌر1452791
92.3836.95271224127545.0081.95Χاحمد علً مقبل محرم1462294
93.7537.50241225137444.4081.90Χالرعٌنً احمد عبده عل1471107ً
96.7538.70281123107243.2081.90Χمحمد علً عادل دعاء148366
93.7537.50231226137444.4081.90Χالقباطً  موسى سعٌد عبدهللا سهام1491577
93.6337.45271323117444.4081.85Χفرحان  عبده سعٌد عماد1501395
90.3836.15261024167645.6081.75Χالمعمري علً محمد عبدالقاهر هنادي151857
91.8836.7524132997545.0081.75Χالكمالً  حسن سعٌد رزاز حذٌفة152789
93.3837.3525152597444.4081.75Χالجحٌش عقالن مقبل عبدالسالم زكرٌا1532270
87.3834.95281125147846.8081.75Χالرجوي احمد علً اسعد محمد هاجر154507
91.7536.70281223127545.0081.70Χسلٌمان مقبل عبدهللا انس155517
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91.7536.7027132697545.0081.70Χسٌؾ  عبدهللا عبدالرقٌب محمد1561036
92.8837.15281122137444.4081.55Χعبدالرحمن علً اسماعٌل افراح157802
91.2536.5026925157545.0081.50Χالشمٌري نصر صادق صدقً مرام158885
91.2536.50271225117545.0081.50Χالنظاري احمد عبده عوض محمد1592257
94.1337.65251126117343.8081.45Χاحمد عبدالعزٌز عبدالواحد محمد160532
95.538.2027132667243.2081.40Χؼالب سعٌد صالح ابراهٌم1612264
93.8837.55291024107343.8081.35Χسعٌد ؼالب محمود خلدون1621938
90.8836.35261227107545.0081.35Χاحمد عبدالهادي محمد حلٌمة163779
87.7535.1028112997746.2081.30Χعثمان صالح حسن امٌن حسام164657
90.7536.30251223157545.0081.30Χمطهر عبدهللا عبدالحكٌم سهر165536
90.7536.30281124127545.0081.30Χفرحان  عبده سٌؾ محمد فاطمة1661426
93.7537.5029132477343.8081.30Χاحمد عبده عبدالباري عصمت1672253
90.7536.30291322117545.0081.30Χالسرٌحً احمد عبدالقادر عبدالقوي نسٌبة1682677
93.6337.4527102797343.8081.25Χعبدالكرٌم سٌؾ محمد حمدي1692286
9538.00241125127243.2081.20Χمهٌوب  محمد صادق سمٌة1701525
93.537.4025924157343.8081.20Χمهدي علً سعٌد قاسم هنادي1712326
93.537.40271021157343.8081.20Χقائد علً محمد سعٌد امٌر1721162
96.1338.45261021147142.6081.05Χمحمد ناجً حمود رهام173469
94.6337.85261418147243.2081.05Χصالح سعٌد خالد محمد1742768
88.535.4027928127645.6081.00Χالحرٌبً  عبدالودود عبدالرحمن محمد175730
95.8838.35231423117142.6080.95Χالشرعبً صالح عبدهللا محمد مروى176441
91.2536.50251420157444.4080.90Χسٌؾ محمد صالح محمد عصام177215
94.1337.65261021157243.2080.85Χاحمد محمد عبدالرقٌب محمد1781249
94.1337.65281220127243.2080.85Χالطٌار علً قاسم علً بدرالدٌن179470
92.6337.0528152197343.8080.85Χالنبهانً حٌدر محمد شرؾ صادق1802029
86.1334.45251327127746.2080.65Χٌحٌى عبده حمود عاصم1812425
92.1336.85241122167343.8080.65Χالؽربانً علً عبدهللا عبدالملك منار182887
93.537.40281021137243.2080.60Χالشمٌري حسن فائد محمد ناظم183479
90.3836.15261325107444.4080.55Χصالح  سٌؾ علً امةالرحمن1841626
93.3837.35251520127243.2080.55Χقاسم بجاش احمد محمد حسام185773
96.3838.55211125137042.0080.55Χالعامري نعمان عبدالقوي سمٌة186765
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93.2537.3029824117243.2080.50Χالرداعً محمد علً منصر محمد ؼٌداء1871373
88.6335.45301220137545.0080.45Χفرحان عبدالوهاب عبدالواحد مرسلة1882127
93.1337.25231222157243.2080.45Χقاسم عبدالرب احمد هٌام1891718
90.1336.05251223147444.4080.45Χالحجري محمود عبده حسٌن1901933
88.6335.4528112977545.0080.45Χحمادي مقبل عبدالمؤمن مالك1911652
85.6334.2529825157746.2080.45Χقاسم عبدهللا احمد ٌونس1921815
9036.00241220187444.4080.40Χالحزمً عبدهللا عادل عدنان1935
91.3836.55271125107343.8080.35Χسٌؾ احمد محمد عبده حسن1941683ً
91.2536.50241029107343.8080.30Χثابت عبده شائؾ سامر1951023
92.6337.05251026117243.2080.25Χاحمد قائد سلطان رنا1961224
91.1336.4525925147343.8080.25Χاحمد ناشر علً سلوى1972394
92.537.0027152377243.2080.20Χمقبل عبده احمد رهٌب1981585
92.3836.9527112777243.2080.15Χالقدسً احمد فهد نورا1991662
95.3838.152782697042.0080.15Χمحمد عبده احمد نهى200884
95.2538.1028112297042.0080.10Χمحمد عبده مهٌوب كلٌم2011368
89.1335.65261126117444.4080.05Χالعاطفً قاسم احمد علً عبدالملك2021174
9538.0029819147042.0080.00Χمحمد راجح ٌوسؾ تؽرٌد2031251
90.3836.1528142387343.8079.95Χسند عزٌز عبدهللا صالح شعٌب2041314
91.8836.75251218177243.2079.95Χمقبل محمد محمد عبدهللا والء2051204
93.2537.3023928117142.6079.90Χالٌوسفً  احمد رشاد سمٌر جلٌلة206246
87.1334.85271026127545.0079.85Χسعٌد احمد عدنان نسرٌن207651
9638.4026924106941.4079.80Χالمقطري محمد حمود عبده علً عصماء2082046
94.1337.65231221147042.0079.65Χعلً راشد ٌحٌى ؼادة2091464
88.1335.2529122587444.4079.65Χمدهش هزاع ابراهٌم سلوى210830
95.3838.1525102686941.4079.55Χالسمٌعً محمد ناجً عبدالعزٌز هارون211638
95.2538.10251023116941.4079.50Χمحمد ؼانم ناجً ثرٌة212920
86.2534.50291323107545.0079.50Χالسمٌعً احمد عبدالجلٌل احمد محمد2132705
9538.0025820166941.4079.40Χالحداد حمود سعٌد منصور مارٌا214746
91.8836.7523122797142.6079.35Χحسن مدهش عبده اسامة215567
96.3838.55191122166840.8079.35Χالبعدانً حمود احمد نهى216927
91.7536.7029122287142.6079.30Χحسن محمد سعٌد ٌاسٌن217515
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90.2536.10261123127243.2079.30Χالهجري احمد حسٌن محمد ودٌع2181501
94.7537.9026122296941.4079.30Χقحطان عبده عبدهللا انؽام219599
94.7537.90241219146941.4079.30Χاالؼبري عبدهللا عبدالؽنً ولٌد حنان220734
87.2534.90291124107444.4079.30Χسٌؾ احمد محمد حمدي221155
90.1336.0528132567243.2079.25Χالشرعبً محمد علً عبدالكرٌم حنٌن222809
87.1334.85261127107444.4079.25Χالصوفً علً ابراهٌم عبداللطٌؾ فائز223153
91.536.60261619107142.6079.20Χسعٌد ثابت طه حمٌد منار224612
9036.00271420117243.2079.20Χعلً بن علً فٌصل عبدالتواب2251844
94.537.80251218146941.4079.20Χقائد محمد حمود احمد اروى2262409
94.3837.7527102396941.4079.15Χحسن  محمد بالل مناهل2272372
88.3835.3530142637343.8079.15Χسعٌد احمد سلطان هالل228190
94.1337.65261220116941.4079.05Χطه ردمان عبدالرب علً حمزة229101
88.1335.25251124137343.8079.05Χبشر حزام عبدالباسط صالح2302545
95.6338.2524102776840.8079.05Χالحاج احمد عبدالرحمن محمد احمد231703
95.6338.25261121106840.8079.05Χعبده عبدالؽنً علً بالل232404
91.1336.45251122137142.6079.05Χٌاسٌن  محمد سٌؾ طالب2331171
95.6338.2526824106840.8079.05Χقاسم محمد مهٌوب عائشة2342369
9136.4026102967142.6079.00Χالجابري  عبدهللا محمد الوجٌه انس2352214
9738.80241218136740.2079.00Χالملٌكً عبده احمد عبدهللا مالك2361421
90.8836.35281021127142.6078.95Χسعٌد عثمان ثابت نعمان سمٌة2371829
89.2535.70271322107243.2078.90Χطلحة سعد عبده ابراهٌم الدٌن حسام2382386
95.2538.10211120166840.8078.90Χالسامعً  عبده عبدهللا قائد امجد2392746
86.2534.50271026117444.4078.90Χناجً احمد صادق رائد240831
93.6337.45211424106941.4078.85Χعبدهللا علً سرحان رانا241111
8935.602892697243.2078.80Χاحمد احمد نعمان محمد2421027
91.8836.7526921147042.0078.75Χقنبر علً كامل نجٌب هبة2431110
90.2536.1028102497142.6078.70Χالعبسً  سالم نعمان احمد امان244227ً
90.2536.102792787142.6078.70Χدبٌز احمد احمد عبده سماح2451439
94.6337.85221124116840.8078.65Χمؽرم سعٌد سعٌد خالد رٌهام246505
91.536.6024919187042.0078.60Χعبدالخالق سعٌد احمد سماح247492
9337.20241223106941.4078.60Χالحذوري محمد عبدهللا عثمان شمسان248409
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89.8835.95251120157142.6078.55Χؼالب عثمان عبدالرقٌب احمد2491074
94.2537.70271218116840.8078.50Χالقٌاضً احمد محمد علً مارٌا2502209
91.2536.5026924117042.0078.50Χناجً عبدالجلٌل صادق عائشة2511542
91.1336.4523821187042.0078.45Χاحمد ؼالب شهاب سارة2521575
88.1335.2528824127243.2078.45Χحسن احمد سٌؾ عبده عصماء253998
92.537.00261023106941.4078.40Χعبدالكرٌم  احمد سلطان كفاح254244
9437.6022122776840.8078.40Χالحٌدري  ناجً محمد عبدالقوي احمد25559
95.538.20221421106740.2078.40Χفائد عبدالفتاح محمد عبدالفتاح256992
90.8836.35241121147042.0078.35Χسٌؾ سعٌد عبدالرحمن هدٌل257516
93.8837.5527102476840.8078.35Χؼالب محمد احمد جمٌل احمد2582010
87.6335.05261024127243.2078.25Χالسمٌعً احمد محمد فؤاد محمد2592196
95.1338.05271214146740.2078.25Χؼالب عبدالجلٌل محمود محمد2601239
92.1336.85261119136941.4078.25Χؼالب محمد سعٌد عبدهللا شوق261191
90.536.20241024127042.0078.20Χالقادري محسن محمد احمد اروى262924
90.536.20251219147042.0078.20Χالسعٌد  محمد مهٌوب حمود رعد26362
9236.80251024106941.4078.20Χالشمٌري احمد عبدالسالم انور انسجام26484
91.7536.70261018156941.4078.10Χعبده احمد عبدالسالم بسام265780
85.7534.3028102697343.8078.10Χالحمادي ؼانم قاٌد عبدهللا حمزة2662391
91.6336.652892576941.4078.05Χمحمد  سعد حمود بلٌػ2671703
94.537.80231220126740.2078.00Χمحمد احمد صالح عبٌر2681271
94.537.8025142176740.2078.00Χسعٌد عبدالمولى رافع دنٌا26910
9036.00231025127042.0078.00Χالشٌبانً مقبل علً عبدهللا توفٌق رهام27057
91.536.6028823106941.4078.00Χشمسان اسعد محمد عادل نورة2712242
89.8835.95271119137042.0077.95Χاالدرٌسً خالد علً احمد نصر2721706
95.7538.3024112296639.6077.90Χثابت احمد صالح محمد فٌروز2731117
92.537.00271119116840.8077.80Χالطٌار عبادي محمد عبدالكرٌم اسرار2741458
92.1336.85261117146840.8077.65Χالمجٌدي سٌؾ ؼالب عبدهللا سامٌة2752248
90.6336.25261118146941.4077.65Χعلوي  سٌؾ ؼازي ؼٌداء276537
90.536.2029821116941.4077.60Χعبادي محمد سعٌد محمد ٌسرى2771599
9236.80201124136840.8077.60Χسعٌد محمد العزي محمد امٌمة2781565
90.536.20291017136941.4077.60Χمحمد علً احمد مروى2791015
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9236.80251021126840.8077.60Χالنهاري صالح امٌن خالد هدى2802366
87.3834.9523927127142.6077.55Χالصلوي  سعٌد علً شرؾ محمد عصام281273
90.2536.102692686941.4077.50Χسالم عبده محمد زعٌم2821365
91.6336.6525122296840.8077.45Χالمؽلس حسن اسماعٌل صالح اكرم2832750
91.6336.6524925106840.8077.45Χاحمد ردمان محمود سلٌمة2841726
9337.2024122476740.2077.40Χمحمد  مهٌوب عبدالحكٌم بندر2851673
9036.0022924146941.4077.40Χراجح ابراهٌم انور شمس2862858
9036.0026112666941.4077.40Χالمخالفً قائد سلطان عبدهللا هنادي28782
89.8835.9528112286941.4077.35Χعلً سنان علً احكام288506
89.8835.9528822116941.4077.35Χسٌؾ  عبدالقادر قاسم وداد289508
85.3834.1528132297243.2077.35Χسٌؾ سٌؾ عبدالرزاق سٌؾ2901515
86.7534.70251221137142.6077.30Χالعامري احمد ثابت عبدالرقٌب نبراس291647
92.6337.0526620156740.2077.25Χقائد علً هزاع حمود اجالل292769
92.6337.05231122116740.2077.25Χمحمد ؼالب مجٌب حماس293304
95.6338.25221118146539.0077.25Χعثمان  حمٌد عبدالسالم محمد2942464
92.3836.95231119146740.2077.15Χالعدٌنً مرشد قائد عبدهللا سعاد295751
90.8836.3523922146840.8077.15Χالشمٌري قاسم حسن عبدالكرٌم اٌمن296649
90.8836.35251018156840.8077.15Χالشجاع سعٌد احمد صادق سمٌة297123
90.8836.3523112866840.8077.15Χاالؼبري مرشد احمد سمٌر مجاهد298487
86.2534.5027122757142.6077.10Χفرحان ؼالب علً ادرٌس2991654
90.7536.3021122696840.8077.10Χعبدالدائم اسماعٌل عبدالقوي محمد300994
90.6336.2526521166840.8077.05Χقاسم محمد عبدالعزٌز فائزة301485
90.536.2021724166840.8077.00Χاالثوري سٌؾ حمٌد علً علٌاء302139
96.538.60231119116438.4077.00Χعلً  عبدالوهاب عبدهللا محمد3031130
93.2537.30271117116639.6076.90Χراجح احمد حمود احمد اسالم304735
90.2536.1027102386840.8076.90Χنعمان  شائؾ عبدالحق ناصر ؼدٌر305702
88.6335.45211221156941.4076.85Χناجً فرحان عبدهللا احالم3061105
90.1336.0525824116840.8076.85Χالمقطري عبدالرب محمد طه رافت307661
93.1337.2525823106639.6076.85Χالبعدانً محمد فارع عبده راوٌة3081822
93.1337.2524820146639.6076.85Χعثمان حسن مصطفى سحر309495
85.6334.25201021207142.6076.85Χالكمٌم محمد عبدالعزٌز هشام310618
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م ــ النظــام العام2016/2017النتيجة العامة المتحانات القبول بكلية الطب والعلوم الصحيــة ـ طب بشــري للعام الجامعي 

التٌسيق رقن
 هعدل

الثاًوية
الطالـــــــب اسنم

 هعدل هي

40الثاًوية

االهتحـــــــــاى هواد
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60%

 الوعدل

  الٌهائي

60+40%

89.7535.9023919176840.8076.70Χالعمري خالد قحطان عبدالوهاب خولة3112546
92.537.0024142356639.6076.60Χالٌوسفً حمود احمد محمد امٌن معتز312100
87.8835.1528920126941.4076.55Χسٌؾ  محمد عبدالوهاب اسماء3131181
92.2536.9022723146639.6076.50Χالمخالفً ناجً عثمان احمد امل3142390
92.2536.90241119126639.6076.50Χالحاشدي ناجً علً فضل ؼدٌر3151826
95.2538.101992796438.4076.50Χالحمٌدي هزبر عبدهللا حمود نهى316581
89.1335.6527102296840.8076.45Χابراهٌم عبدهللا محمد سهل3171012
89.1335.6524112586840.8076.45Χانعم علً طاهر هارون3181802
9538.0026131966438.4076.40Χالعامري احمد ثابت عبدالرقٌب سندس319872
93.3837.35201219146539.0076.35Χفرحان احمد مصطفى احمد3201270
91.8836.752282796639.6076.35Χحزام محمد فرحان موسى ؼمدان321374
91.8836.7524823116639.6076.35Χالصلوي قاسم علً عثمان هبة3222443
91.8836.75251020116639.6076.35Χالصواؾ مرشد احمد خالد خلود323474
90.2536.1025824106740.2076.30Χالحٌدري سٌؾ عبدهللا فائز وائل3242793
90.1336.0528131796740.2076.25Χسٌؾ سرحان عبدالباري ٌاسٌن3252067
93.1337.2526111996539.0076.25Χمحمد علً فاضل عبدالرؤوؾ نسٌبة3261583
97.5939.0417821166237.2076.24Χالوصابً  عبدالجلٌل علً سعٌده3271783
91.536.6025921116639.6076.20Χمحمد مانع محمد جهاد3282389
88.3835.35231322106840.8076.15Χعبدهللا محمد عبدالقاهر نجم3292139
94.1337.652462596438.4076.05Χاالزرقً احمد ٌاسٌن فكري اٌة3303028
94.1337.6525819126438.4076.05Χالعمدي احمد صالح نبٌل نادٌة3312340
9136.40231023106639.6076.00Χناجً ؼالب قائد ارسال3322344
95.538.2027101886337.8076.00Χقاسم  احمد عبدهللا عادل اٌمن33377
90.8836.3521925116639.6075.95Χالقدسً قاسم عبدالوهاب منصور اسماء334301
90.8836.3527112176639.6075.95Χالسماوي علً احمد عبدالوهاب فٌصل اٌمان3351147
89.3835.7525112296740.2075.95Χمحمد قائد قائد محمد3361214
89.2535.7028621126740.2075.90Χمحمد قحطان عبده اٌمن3371715
90.7536.3027102186639.6075.90Χمحمد علً عبدالقوي سلوى3381485
92.2536.9026102366539.0075.90Χمعصار احمد علً حسن دالٌا3392785
93.537.40231020116438.4075.80Χالكامل ناجً عبده محمد سمٌة3401459
87.535.0020825156840.8075.80Χاسماعٌل عثمان عبدالملك محمد3411765
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م ــ النظــام العام2016/2017النتيجة العامة المتحانات القبول بكلية الطب والعلوم الصحيــة ـ طب بشــري للعام الجامعي 

التٌسيق رقن
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الثاًوية
الطالـــــــب اسنم

 هعدل هي
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60%

 الوعدل

  الٌهائي
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90.3836.15231021126639.6075.75Χالشمٌري محمود محمد نجٌب امنة3421318
94.8837.9523521146337.8075.75Χمقبل صالح حسان نؽم3431232
96.1338.4523122166237.2075.65Χالشرعبً علً عبده محمد عبدهللا ندى3442303
93.1337.2524112636438.4075.65Χمحمد علً محمد سمٌة3451657
94.6337.852272686337.8075.65Χاحمد سعٌد عبدالجلٌل معتز346754
91.536.6026102456539.0075.60Χعبدهللا عبدالحافظ فؤاد رحاب3471890
9036.0029111886639.6075.60Χمحمد  سعٌد احمد امةالرحمن3482319
94.537.8026111886337.8075.60Χؼالب حمود انور صبري349672
91.3836.55241021106539.0075.55Χؼالب حمود عبدالقوي بثٌنة3501126
91.3836.5525920116539.0075.55Χمحمد عبدالوهاب احمد عماد351792
92.8837.1525111996438.4075.55Χالعرومً محمد احمد عبده خولة3521838
91.3836.5525121996539.0075.55Χجبٌر عبدهللا محمد احمد مهدي3532039
94.1337.65231017136337.8075.45Χالٌوسفً محمد حمٌد عبدالحمٌد خلود3541161
88.1335.25221122126740.2075.45Χحزام صالح سٌؾ علً عائشة3552431
86.6334.65241220126840.8075.45Χصالح احمد عبدهللا احمد محمد3561701
92.6337.052692186438.4075.45Χالفقٌه سعٌد علً فؤاد ابابٌل357660
94.1337.6524102276337.8075.45Χعلً محمد قائد بشٌر رنا358542
8534.00241220136941.4075.40Χقحطان محمد مطٌع مٌمونة3591043
93.7537.5022624116337.8075.30Χاحمد احمد علً عبدهللا360494
8935.602482776639.6075.20Χسعٌد مقبل عادل احالم3612816
90.536.2025112096539.0075.20Χالدبعً علً سعٌد عبدالباسط زاه3622461ً
90.536.202692466539.0075.20Χفرحان عبدالحمٌد علً عبدالرحمن363716
9236.8025719136438.4075.20Χالنمر  عثمان قائد احمد سلوى364501
90.3836.1523122286539.0075.15Χالهاشمً ؼالب احمد ناٌؾ سعاد3651237
87.3834.9525921126740.2075.15Χعون  مهٌوب جمٌل شهٌدة3661011
90.3836.1525112276539.0075.15Χالصلٌحً قاسم سعٌد قاسم مارٌة3672126
91.8836.7526102086438.4075.15Χالورد خالد محمد سعٌد محمد عالٌة3681008
93.3837.3522102296337.8075.15Χعبدالقوي محمد مقبل حمزة369732
90.2536.1024921116539.0075.10Χالحمادي فارع عبدالرحمن مجدي3703340
90.2536.102872196539.0075.10Χمحمد نصر محمد هالة371984
91.6336.6523724106438.4075.05Χالمالكً قاٌد احمد محمد مطهر3721638
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م ــ النظــام العام2016/2017النتيجة العامة المتحانات القبول بكلية الطب والعلوم الصحيــة ـ طب بشــري للعام الجامعي 
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 هعدل هي
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60%

 الوعدل

  الٌهائي
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9337.20211119126337.8075.00Χالمساوى محمد قائد طه عفاؾ3731874
91.536.6027111886438.4075.00Χسفٌان عبدالوهاب عبدالؽنً محمد هٌفاء3741434
91.536.60231021106438.4075.00Χعبدهللا قائد طه امةالعلٌم3751199
94.537.8025102436237.2075.00Χالكربً ؼانم احمد علً محمد اٌمن376685
9337.202092596337.8075.00Χدبٌز احمد عادل شٌماء377938
94.3837.75231019106237.2074.95Χالدبعً محمد علً عبده مالك3781042
88.3835.352492586639.6074.95Χالبدوي قحطان محمد محمد وجدان379229
91.2536.502592196438.4074.90Χفرحان حسن حازم احمد3801636
91.2536.5024821116438.4074.90Χعبدالعزٌز ابراهٌم هشام حذٌفة381706
94.1337.65251116106237.2074.85Χالمقطري  حمود عبده علً اٌمن3822827
95.6338.2521102466136.6074.85Χحمٌد مهٌوب عبدالودود فارس3831863
88.1335.252782476639.6074.85Χالمٌرابً محمد علً سعٌد نهى384956
95.538.2023111986136.6074.80Χفارع دبوان علً عبدالودود وفاء3852038
89.535.8024132086539.0074.80Χناشر احمد قائد عبدالباري هشام386308
87.8835.152792466639.6074.75Χالحجً محمد حمود جمٌل امان3871742ً
92.2536.9022122276337.8074.70Χعلً طاهر محمد تسنٌم388250
92.2536.9018820176337.8074.70Χالرعٌنً احمد عبده رعٌن3891172
90.7536.302782186438.4074.70Χعبدالرب حمود ٌزٌد روان390915
92.2536.90241414116337.8074.70Χؼالب محمد هزاع فٌصل3911896
90.7536.3023112196438.4074.70Χناجً محمد عبدالسالم نوى3922174
92.1336.8523112096337.8074.65Χالٌافعً حمٌد قاسم عبدالرحمن محمد393548
92.1336.8525112076337.8074.65Χالشٌبانً عبده علً جمٌل معاذ3941688
9236.8024919116337.8074.60Χعبدالقادر مقبل عبدالرحمن انهار3951315
9538.0028515136136.6074.60Χقاسم  سعٌد شكٌب سمٌة3962743
93.3837.3523122346237.2074.55Χالشرعبً ناجً علً عبده عبدالحمٌد397329
91.7536.7022623126337.8074.50Χعبدالواسع محمد عبدالواسع خدٌجة3986395
90.2536.1028817116438.4074.50Χمسعد احمد قائد ابتداء3992715
90.2536.1026131696438.4074.50Χاسحاق احمد محمد الدٌن شمس عبٌر4002025
87.1334.85261416106639.6074.45Χسعٌد محمد عبدالحفٌظ مازن401852
87.1334.852692296639.6074.45Χحمٌد قاسم عبدالرحمن اصٌل402547
91.536.6024151776337.8074.40Χسعٌد محمد منصور بالل4031348
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م ــ النظــام العام2016/2017النتيجة العامة المتحانات القبول بكلية الطب والعلوم الصحيــة ـ طب بشــري للعام الجامعي 
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 الوعدل

  الٌهائي
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9337.2023102186237.2074.40Χالحمٌري  عبدهللا عبداللطٌؾ عبدالرحمن عبداللطٌؾ404967
88.535.4024102476539.0074.40Χالسمٌعً محمد عبدهللا عبدالجلٌل عبدهللا4052839
86.8834.752792286639.6074.35Χعبدالدائم محمد معتز اصالة406491
92.8837.15221214146237.2074.35Χمسعود محمد قائد احمد عمر4071121
89.8835.9528112056438.4074.35Χمحمد ؼالب عبدهللا سمٌة4081849
95.8838.3522102266036.0074.35Χسٌؾ قحطان عبدهللا بدرالدٌن عدي409309
94.2537.7024819106136.6074.30Χقائد عبدهللا علً اٌمان4102467
88.2535.3025112096539.0074.30Χمحسن ؼالب هائل عبدهللا4112613
89.6335.8526102176438.4074.25Χسٌؾ علً محمد امٌن محمد4121554
95.538.20191021106036.0074.20Χالصنوي هزاع سلطان انشراح4131649
92.3836.95231315116237.2074.15Χمحمد صدام محمد محمود4141150
90.7536.3023112456337.8074.10Χالفقٌة صالح علً احمد زٌنب415948
95.2538.10241012146036.0074.10Χحزام عبدالواحد محمد لؤي4162404
87.6335.05241018136539.0074.05Χاحمد سٌؾ مهٌوب مرسل417810
92.1336.8522131896237.2074.05Χبشر عباس فؤاد ؼاٌة4181617
9538.002282376036.0074.00Χالبرٌهً سٌؾ صالح مجٌب مٌسون4191347
93.537.4027101596136.6074.00Χالسامعً سعٌد ناجً قحطان دٌنا420550
94.7537.901882776036.0073.90Χقاسم عبدهللا احمد عبدالعزٌز لٌنا4212069
87.2534.9024112466539.0073.90Χالكمالً علً عبدهللا محمد هداٌة4221644
93.2537.302771896136.6073.90Χالعباسً  عبدالرب علً عبدالوهاب مروى4231253
96.1338.4523101795935.4073.85Χالكمالً سعٌد عبدالرحمن محمد خولة4241384
87.1334.8524112376539.0073.85Χعبٌد احمد عبده فوزان4251619
91.536.60221018126237.2073.80Χصالح الحاج عبده شكٌب اٌمان4263121
9337.202492266136.6073.80Χعلً عبده محمد افنان427559
91.536.60201019136237.2073.80Χالكهالً عبدهللا محمد احمد فلاير4283347
91.536.6022112186237.2073.80Χقائد  مهٌوب عبده ودٌع4291517
92.8837.152582086136.6073.75Χؼالب حسان وحٌد عبدالرحٌم430183
94.3837.7520132166036.0073.75Χقحطان فرحان عبده خولة4311319
94.2537.70221015136036.0073.70Χثابت سعٌد عبده احمد والء4321854
91.2536.50201219116237.2073.70Χاحمد سٌؾ سلطان محمد رشا433745
95.7538.302292265935.4073.70Χالدعٌس محمد حمود فٌصل سهى4341127
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92.6337.0523121796136.6073.65Χاحمد سٌؾ عبده عبدهللا دٌانا435254
89.6335.8527111876337.8073.65Χالنظاري احمد محمد علً امان4362757ً
88.1335.2518621196438.4073.65Χالصٌرفً ناجً صالح محمد شٌماء4372167
86.534.60211317146539.0073.60Χمحرم  عبادي قائد رٌمٌن43861
8835.2022823116438.4073.60Χالمحمودي محمد احمد فٌصل بشٌر4392328
9136.4025121786237.2073.60Χسعٌد محمد قاسم محمد4402182
95.3838.15241113115935.4073.55Χسعٌد محمد رفٌق احمد441317
87.8835.1520112496438.4073.55Χاالزعبً علً سعٌد علً عبدهللا442430
86.1334.45221022116539.0073.45Χعلً سٌؾ حمود عبدهللا443607
90.536.202392196237.2073.40Χهزاع عبدالسالم طاهر لٌال4442047ً
94.8837.9526111575935.4073.35Χعبدالملك امٌن عبدالحكٌم امل445826
85.8834.3525620146539.0073.35Χمحمد احمد مختار عامر4461578
93.3837.3520718156036.0073.35Χعماد عبدالمجٌد طالل احمد447882
93.1337.2519919136036.0073.25Χالطٌار مفرح عبدالنور عبدالواسع امل4482453
96.1338.4521521115834.8073.25Χاسماعٌل عبده عبدالباسط اٌمن4491790
87.1334.8527112066438.4073.25Χالحمٌدي محرم عبدالواحد عبدالرحمن منصور4501282
9036.0022919126237.2073.20Χالمعمري حسن الزؼٌر علً جالل منى4511019
94.2537.7018112195935.4073.10Χالحمدي مهٌوب شرؾ محمد مارٌا4522364
94.1337.65251112115935.4073.05Χالحمدي مهٌوب هزاع محمد هزاع4532137
86.534.602382586438.4073.00Χمحمد عبدهللا سالم نشوة4542713
89.3835.752592176237.2072.95Χمهٌوب احمد عبده ذكرٌات4551403
87.7535.1025918116337.8072.90Χابراهٌم محمد خالد مروة456593
86.1334.4526112436438.4072.85Χالعمٌسً صالح محمد علً منال4571200
92.1336.8521111996036.0072.85Χسعٌد احمد عبده وجدي4581864
90.536.2021102556136.6072.80Χعلً عبدالقادر عبدهللا شهاب4591672
87.535.0027817116337.8072.80Χراوح علً احمد اٌمان4602268
87.535.0023141796337.8072.80Χالٌافعً صالح حمود صادق نواؾ461679
90.3836.1524111976136.6072.75Χصالح ناجً عبدهللا نجوى462497
88.7535.5020132186237.2072.70Χالشرعبً قاسم ناجً محمد اٌات4631119
91.7536.7021102186036.0072.70Χمحمد علً عبدالنور محمد4642335
90.2536.1025101796136.6072.70Χصالح  محمود حمٌد سمٌة4651709
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94.7537.902391795834.8072.70Χعبدالوهاب عبدالواحد عبدالرزاق فاطمة4661268
94.7537.9018112095834.8072.70Χالسماوي عبدالكرٌم عادل البراء4673333
91.6336.6522919106036.0072.65Χحٌدر محمد شرؾ رافت4681267
91.6336.6523101896036.0072.65Χمحمد قائد توفٌق شٌماء4692157
85.6334.2523920126438.4072.65Χمحمد حسن عبدالمؤمن خلود470620
93.1337.252581975935.4072.65Χاحمد قاسم محمد اصال4712371
8734.8022112196337.8072.60Χعلً محمد عبدالسالم امةالسالم4721942
91.536.6022721106036.0072.60Χمحمد عبدهللا عبدالواسع سمٌة4732138
91.3836.552591976036.0072.55Χقائد عبده عبدهللا امل474390
95.8838.3521131585734.2072.55Χالمفلحً سعٌد محمد نبٌل سمٌة4752985
85.3834.1524102286438.4072.55Χعبده علً عبدالكرٌم سناء4761775
85.2534.1019720186438.4072.50Χصالح ردمان علً سعٌد تامر47794
95.538.2021101795734.2072.40Χالحمٌري نصر شداد عبدالمجٌد شٌماء478891
87.8835.15191120126237.2072.35Χالحمٌدي سٌؾ قاسم عبدالعلٌم امجد4792079
87.8835.152492186237.2072.35Χالقدسً مجاهد محمد خالد حنٌن480867
86.3834.552392386337.8072.35Χالحٌدري خالد عبده عبدالقوي احمد481297
92.3836.9525102045935.4072.35Χعقالن عبدالحق محمد اكرم4822313
87.7535.102392196237.2072.30Χعون عبده جمال رنا483513
87.7535.1019524146237.2072.30Χمهٌوب ؼالب فؤاد هالة4842824
86.2534.5024920106337.8072.30Χنعمان محمد ناصر ازهار4851284
90.7536.3018922116036.0072.30Χناجً  محمد عادل فكري486897
86.1334.4525131696337.8072.25Χالحرٌشً  سعد ٌحٌى علً رضوان عل4871541ً
8634.4024102276337.8072.20Χفرحان احمد حمود خالد4881223
91.8836.752571985935.4072.15Χحمود محمد عبدالسالم هدى4891539
91.8836.7522915135935.4072.15Χعلً محمد ؼالب محمد4901163
91.7536.7024816115935.4072.10Χالصبري سعٌد سعٌد محمد وفاء4911320
87.2534.9026101976237.2072.10Χقاسم مهٌوب سلطان جمٌل4921423
96.2538.502371885633.6072.10Χنعمان سعٌد عبده عزام بثٌنة4932177
90.2536.1020822106036.0072.10Χالقباطً قاسم عبده محمد سلوى494917
94.6337.8522619105734.2072.05Χمقبل عبدهللا علً اٌناس4951640
91.6336.6521918115935.4072.05Χسٌؾ عبدالستار عبدالجلٌل سارة4961456
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م ــ النظــام العام2016/2017النتيجة العامة المتحانات القبول بكلية الطب والعلوم الصحيــة ـ طب بشــري للعام الجامعي 
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91.6336.652472085935.4072.05Χالعامري انعم ناجً عبده سلوى4971033
94.6337.852562065734.2072.05Χسٌؾ علً عبده صابرٌن4982470
9036.0027617106036.0072.00Χاحمد سعٌد عثمان سٌناء499253
94.3837.752391785734.2071.95Χٌوسؾ اسماعٌل علً بلقٌس500742
91.3836.55221215105935.4071.95Χثابت محمد عادل شذى5011843
94.3837.7524131645734.2071.95Χاحمد قاسم عبده مصطفى5022116
89.7535.9023818116036.0071.90Χٌحٌى نعمان عبدالمهدي نجٌب رؤى503600
89.6335.8525718106036.0071.85Χحمٌد سعٌد خالد نسمات504760
8835.202362666136.6071.80Χالعٌسائً نعمان عبدالمجٌد عبدالرحمن اكرم5051099
93.8837.5517820125734.2071.75Χردمان عبده علً بسمة5062642
86.3834.552492276237.2071.75Χحمٌد سفٌان مجٌب سامر507775
90.8836.35211214125935.4071.75Χالؽالبً ٌحٌى حسن نجٌب امٌمة508399
95.2538.1017717155633.6071.70Χاحمد محمد خالد تسنٌم5092680
90.7536.302482165935.4071.70Χالمقطري علً سالم جمٌل هدٌل5101364
90.7536.3021112165935.4071.70Χحسن محمد قائد رسٌنة5111337
95.1338.0522915105633.6071.65Χمحمد سٌؾ رفعت مارٌة512197
92.1336.852572155834.8071.65Χابراهٌم عبدهللا محمد جمٌل بدر5132686
90.536.2021111895935.4071.60Χالشٌخ احمد عبدهللا محمد سارة5141449
91.8836.7524101775834.8071.55Χسلطان احمد علً عبدالباسط سمر5152212
91.8836.7518918135834.8071.55Χمرشد محمد محمد امةالرحمن5162708
91.8836.752691675834.8071.55Χالعبسً عبدالرحمن انعم بشر توفٌق بثٌنة5171668
88.8835.5524101886036.0071.55Χمحمد علً منصور مالك5182024
90.3836.152082565935.4071.55Χصالح محمد عبدالوهاب محمد5192530
91.7536.7020111895834.8071.50Χعبدالرقٌب الدٌن محً عبدالؽفار سماح520318
91.7536.70201016125834.8071.50Χعلً مهٌوب عبدالباسط وائل521923
91.536.6021916125834.8071.40Χالدبعً عبدهللا محمد حافظ عبٌر5222284
85.2534.1021131996237.2071.30Χسٌؾ عبدهللا محفوظ منى523218
94.2537.702181985633.6071.30Χمحمد ؼالب نعمان شرعٌة5242323
94.1337.6524101845633.6071.25Χالهاشمً ؼالب احمد نائؾ سهام5251236
94.1337.652491675633.6071.25Χالمقطري محمد عبدهللا عارؾ مٌهال526610
91.1336.452372265834.8071.25Χناشر محمد فؤاد عبدهللا5271487
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9136.4017131995834.8071.20Χعلً قائد عبدالسالم محمد5282339
87.8835.152282286036.0071.15Χدرهم محمد عبدالؽنً عبدالعزٌز5292276
90.8836.3518920115834.8071.15Χصالح حزام فٌصل عبدهللا5302818
90.8836.352381985834.8071.15Χالحماطً حسن بجاش عادل الحسٌن531999
87.7535.102392086036.0071.10Χالجمال سٌؾ قاسم حمود حمزة532551
90.7536.3019919115834.8071.10Χاالجدع احمد سالم احمد زٌنة533860
93.7537.502081995633.6071.10Χالعزب علً قائد عبدهللا سام534977
87.6335.0520919126036.0071.05Χالملٌكً ؼالب احمد عبده خالد535512
90.536.202281995834.8071.00Χمحمد نعمان عبدالرحٌم عزام5361872
91.8836.7520819105734.2070.95Χهداد عبدالؽنً علً ارٌج5371832
93.2537.302271895633.6070.90Χالشرعبً قاسم عبده علً عبدالجلٌل اٌمن53855
85.7534.302681986136.6070.90Χناجً جسار محمد موسى5391540
94.6337.8522101765533.0070.85Χؼالب  محمد عفٌؾ زٌاد5401523
90.1336.0521121785834.8070.85Χشمالن علً محمد عبدالباقً ؼادة5411328
9337.202491585633.6070.80Χاحمد سلطان سعٌد نشوان5422477
92.8837.152272075633.6070.75Χاحمد مفرح عبدالجبار عزٌز543424
91.3836.5520819105734.2070.75Χحزام محمد عبدالعزٌز منٌؾ544699
88.3835.3521111895935.4070.75Χعبادي سٌؾ عبده محمد545825
86.7534.7018102486036.0070.70Χفارع ثابت ناجً رفٌق5461356
88.2535.302681785935.4070.70Χٌحٌى عمر مقبل محمد سارة5471327
92.6337.052191795633.6070.65Χعلً  ٌحٌى محمد كامل ابراهٌم548913
92.6337.0515617185633.6070.65Χسعٌد علً سٌؾ محمد سما5492285
86.6334.6523917116036.0070.65Χابراهٌم صالح محمد صالح550546
89.535.8024101775834.8070.60Χسٌؾ فرحان احمد مهٌوب افراح551645
92.537.002291785633.6070.60Χالكرٌفً عبده احمد خالد اكرام55221
8835.202292085935.4070.60Χسعٌد  احمد نجٌب عالءالدٌن553131
89.2535.7022818105834.8070.50Χالعرٌقً عبدالكافً ناشر امٌن احمد554868
90.7536.3022121675734.2070.50Χمحمد عبدهللا محمد فاطمة5551280
89.1335.6521101985834.8070.45Χسٌؾ  عبدهللا لطؾ اشرؾ556499
87.6335.052552185935.4070.45Χالمجٌدي طاهر علً طه اٌمان557848
89.1335.65191017125834.8070.45Χعبدهللا مارش عبداالله هالة55863
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93.6337.452262165533.0070.45Χعامر ؼالب مقبل احمد دالل5591731
87.6335.0521919105935.4070.45Χدبٌز احمد محمد اٌمان5601440
9236.802182165633.6070.40Χنعمان محمد هائل عقٌل5612048
90.3836.1518722105734.2070.35Χاالحمر حسن محمد علً عبٌر5621133
90.2536.102481785734.2070.30Χالعواضً عمر ناصر خالد منى5631409
94.7537.902161985432.4070.30Χابراهٌم عبده حمزة سارة564192
87.1334.85211116115935.4070.25Χاحمد  سلطان جمٌل جمال565306
94.6337.85161015135432.4070.25Χالبكاري مقبل عبده عادل شفاء5661825
93.1337.252191875533.0070.25Χسٌؾ اسماعٌل محمد عبدهللا عصماء5671992
94.6337.8521111575432.4070.25Χمحمد شمسان خالد عمرو5682247
93.1337.251991895533.0070.25Χعبٌد  علً عبدهللا ٌاسمٌن569753
91.536.602581675633.6070.20Χالخضر احمد علً لبٌب5702321
9337.202282055533.0070.20Χعبدهللا علً عبدهللا موسى5711820
85.3834.1520112096036.0070.15Χالزكري احمد علً عبدهللا ناصر زكرٌا5722472
95.8838.352471485331.8070.15Χجعفر بجاش عبدهللا نسٌبة573783
89.7535.9018920105734.2070.10Χالعمرانً قاسم محسن عبدالرقٌب هبة5741556
92.537.001972275533.0070.00Χفرحان دبوان سعٌد انٌس575652
9437.601881995432.4070.00Χالقرشً صالح محمد عبدالناصر تٌماء5761039
8835.202092095834.8070.00Χحسان  عبده محمد مجٌب جواهر57751
92.537.0019913145533.0070.00Χملوق سعٌد سلٌمان سونٌا5781169
9136.4017818135633.6070.00Χالصراري احمد محمد محمد رهام579636
92.537.002091975533.0070.00Χالعمرانً قاسم محسن عبدالرقٌب اٌة5801144
9136.402081995633.6070.00Χسعٌد عبدالودود عبدالباسط عصماء5811818
90.8836.3522101775633.6069.95Χعلً عبدهللا عبدالمجٌد عصمت5822006
93.6337.451882085432.4069.85Χالشرعبً قاسم سنحان علً سمٌة5831966
95.1338.052191585331.8069.85Χمهٌوب ؼالب فؤاد عبٌر5842825
90.6336.252381965633.6069.85Χالٌوسفً عبدالوهاب شهاب احمد585184
93.6337.451872095432.4069.85Χالكندي راجح عبدالتواب عبدالباسط اروى58691
8935.602082275734.2069.80Χسفٌان مرشد سعٌد خالد5872166
9236.801992345533.0069.80Χمعصار احمد علً محمد دعاء5881186
90.3836.152272075633.6069.75Χعبدالرحٌم عبدالواحد محمود شادي5891101
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88.8835.5520717135734.2069.75Χاالسودي  محمد عبدهللا ودٌع نسٌبة59060
90.3836.1522101595633.6069.75Χسٌؾ عبدالصمد عبدالواحد ربى5911875
91.7536.7022101585533.0069.70Χالقاضً محمد احمد انس5922180
96.2538.501991775231.2069.70Χاحمد  عبدهللا عبدالجلٌل لمٌس5931920
90.2536.102172175633.6069.70Χصالح عبدهللا محمد لٌبٌا5941483
90.1336.052281885633.6069.65Χالمجاهد عبدالولً عبدالوهاب محمد عائشة5951243
91.6336.6523101575533.0069.65Χالبرٌهً محمد سعٌد عبدالؽنً نضال596808
94.6337.8517101975331.8069.65Χالصفوانً محمد عادل محمد5971219
91.536.602451975533.0069.60Χالكمالً محمد ٌحٌى حمود ؼادة5981103
91.3836.552481765533.0069.55Χؼالب حسن محمد محمد5991561
88.3835.351972475734.2069.55Χالخباشً ناجً علً عائشة6001154
94.2537.7024111265331.8069.50Χقاسم عبدالرحمن عبدالجلٌل ختام6012093
86.7534.7019111995834.8069.50Χالحمٌدي علً حمود عبدالجلٌل عبدهللا6021292
92.6337.0516151585432.4069.45Χالسمٌعً محمد ناجً منصور اصٌل603922
88.1335.2525101485734.2069.45Χالحمٌري مامون عبدالستار منصور انسام6042659
89.535.802391955633.6069.40Χالعامري احمد ثابت عبدالرقٌب شوق6051244
9437.602291665331.8069.40Χمحمد علً محمد ٌوسؾ6062106
89.3835.752291875633.6069.35Χمحمد حاتم عبدهللا خولة6071964
89.3835.75211014115633.6069.35Χثابت عبده سعٌد خالد رهٌم608906
89.2535.702791645633.6069.30Χصالح محمد خالد خلود6091498
92.2536.901981985432.4069.30Χالفقٌة علً احمد محمد نادر6102450
93.6337.452081875331.8069.25Χالعبدلً حسن احمد عبدالقادر منٌر محمد6111175
90.536.202371875533.0069.20Χمحمد عبدالكرٌم عبدالرحمن رحاب6122098
90.536.2018111795533.0069.20Χسعد احمد احمد خالد عزام613341
90.3836.15171016125533.0069.15Χالترجمً قائد عبدالواحد فهد فاطمة6141198
93.3837.352091865331.8069.15Χالدبعً محمد علً عبده مٌعاد615637
90.3836.1520616135533.0069.15Χصالح محمد راجح عبدهللا بشائر6162105
91.8836.7521101585432.4069.15Χفرحان خالد عبداللطٌؾ احمد صفوان6172428
90.2536.1024614115533.0069.10Χاحمد  سٌؾ علً طه618942
91.6336.6519101785432.4069.05Χالشرعبً حسن علً صادق دٌانا6191677
87.1334.8518821105734.2069.05Χاحمد عبده عبدهللا محمد620781
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م ــ النظــام العام2016/2017النتيجة العامة المتحانات القبول بكلية الطب والعلوم الصحيــة ـ طب بشــري للعام الجامعي 

التٌسيق رقن
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الثاًوية
الطالـــــــب اسنم

 هعدل هي
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60%

 الوعدل

  الٌهائي

60+40%

85.534.202282085834.8069.00Χالبخاري محمد عبدالواسع احمد رحاب6211085
91.536.6019815125432.4069.00Χمحسن قائد عبدهللا الفاتح622733
9638.4016518125130.6069.00Χالزرٌقً  فارع محمد عباس محمد امجد623175
94.3837.7520101665231.2068.95Χدبوان ؼالب محمد احالم624752
94.3837.751981965231.2068.95Χؼالب قاسم عبدالقوي عصماء625892
88.3835.3524101755633.6068.95Χالحمٌري حمٌد احمد فؤاد فٌصل6262473
89.7535.902361795533.0068.90Χخالد محمد عبدالقادر اشراق627788
89.7535.902281785533.0068.90Χالعبٌدي خالد قائد بجاش خدٌجة628176
86.7534.702391965734.2068.90Χاحمد  قائد عبده عبدهللا امجد6291491
88.2535.3020719105633.6068.90Χعثمان محمد جالل عاصم630873
92.7537.102461495331.8068.90Χحاتم محمد عبدالكرٌم عبدالحلٌم6312840
92.7537.1016102165331.8068.90Χسعٌد حسان مقبل لطف6322729ً
94.1337.6518112035231.2068.85Χاحمد سٌؾ مهٌوب اشجان633807
88.1335.2520101795633.6068.85Χالمقدم  احمد عبدالرحمن قتٌبة634103
89.535.8024101385533.0068.80Χالفتاحً محمد احمد نجٌب محمد6352140
87.8835.1521816115633.6068.75Χالمخالفً  سٌؾ عبده صادق الدٌن سٌؾ6361537
89.2535.702271975533.0068.70Χدبٌز احمد احمد عبدهللا روضة6371393
89.2535.702071995533.0068.70Χعبدهللا احمد عبدالمجٌد عزالدٌن638764
90.7536.3020121395432.4068.70Χالشمٌري هزاع عبدالؽفار محمد رشا639663
90.6336.2522101665432.4068.65Χؼالب ناجً عبدالحق محمد640682
90.536.202571755432.4068.60Χعبدالولً احمد عبدالرحمن لمٌاء641611
8634.402172185734.2068.60Χالقادري سٌؾ قائد طاهر لٌال642736ً
90.3836.1519816115432.4068.55Χالمخالفً دبوان احمد طالل روٌدا643770
87.3834.952072095633.6068.55Χحمٌد محمد ٌحٌى محمد6442782
93.3837.352191665231.2068.55Χالشرعبً عبدالحمٌد عبدهللا فؤاد هدٌل64549
91.6336.6519815115331.8068.45Χالمجٌدي  سٌؾ محمد محمد اسراء646846
9036.0021121565432.4068.40Χناجً احمد عبدالرزاق احمد سٌما647140
94.537.801781795130.6068.40Χالجعفري حمود محمد رشٌد رفٌدة648436
91.536.602271685331.8068.40Χعلً محمد عبده محمد6492762
91.536.601991785331.8068.40Χفخري احمد علً محمد6502795
88.3835.352571945533.0068.35Χعبدهللا علً عبداالله رٌاض6511931
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م ــ النظــام العام2016/2017النتيجة العامة المتحانات القبول بكلية الطب والعلوم الصحيــة ـ طب بشــري للعام الجامعي 
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 هعدل هي
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60%

 الوعدل

  الٌهائي
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92.8837.1521512145231.2068.35Χالعرٌقً مكرد عبدالقوي هٌكل رٌنا6522540
91.3836.551972075331.8068.35Χالمحمودي محمد خالد امٌن صادق65354
89.7535.902152265432.4068.30Χمجاهد عبده فؤاد ازال654168
92.6337.052091585231.2068.25Χالحاج علً سٌؾ عبدالكرٌم اٌمن655646
92.6337.052381565231.2068.25Χاحمد قاسم علً هارون6561194
88.1335.2518619125533.0068.25Χالصبري علً محمد حسن سعٌد امنٌة657554
9136.401782085331.8068.20Χالبدجً علً قاسم مهدي ٌحٌى بسمة658865
92.3836.952571465231.2068.15Χمنصور احمد عبده هزاع رٌم659249
89.2535.7020121485432.4068.10Χسٌؾ عبده داوود حماس660688
90.7536.301981795331.8068.10Χحسن  محمد فؤاد محمد661528
87.6335.052181795533.0068.05Χبشر عبدهللا محمد احمد6622277
87.535.002271795533.0068.00Χعامر فرحان صالح سهام6632316
8935.602071985432.4068.00Χالبحٌري خالد قائد محمد نهاد6641091
87.3834.9520717115533.0067.95Χاسماعٌل مهٌوب سٌؾ سلوى665539
88.8835.5517819105432.4067.95Χالشمٌري عبدالرحمن محمد خالد شٌماء666662
88.8835.5522913105432.4067.95Χصالح محمد مراد عصماء667972
91.8836.7514102085231.2067.95Χالنمر احمد عبدالرحمن لٌلى6681334
94.7537.901671985030.0067.90Χعثمان حامد عبدالمنان جوهرة6694
94.7537.9018913105030.0067.90Χعلً  قاسم عبدالرحمن اسامة670576
90.1336.0519915105331.8067.85Χالحذوري احمد عثمان احمد حسن671410
88.6335.452271785432.4067.85Χاالكحلً سعٌد احمد انور سماح6722159
9337.201961795130.6067.80Χناجً محمد عبدالرحمن مهدي6732148
9036.0023101645331.8067.80Χعبدهللا  احمد عبدالقادر لمٌس674252
88.3835.352092145432.4067.75Χالدٌلمً احمد محمد محمد مروى6751473
94.2537.7016111585030.0067.70Χالمجٌدي سعٌد علً عبدالقوي اٌمان676987
92.7537.102171495130.6067.70Χعلً سعٌد سرحان حمٌد عصماء6772120
86.7534.702381595533.0067.70Χسعٌد احمد عبدالدائم محمد6782377
89.7535.902171965331.8067.70Χالفهٌدي علً ثابت علً خدٌجة679613
89.7535.9021516115331.8067.70Χسعٌد قائد محٌا عبدالرقٌب ندى6801878
86.6334.6517111895533.0067.65Χمهٌوب محمد مهٌوب فخر6811562
94.1337.651891675030.0067.65Χعبدالقادر نصر طالل محمد6822181
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م ــ النظــام العام2016/2017النتيجة العامة المتحانات القبول بكلية الطب والعلوم الصحيــة ـ طب بشــري للعام الجامعي 

التٌسيق رقن
 هعدل

الثاًوية
الطالـــــــب اسنم

 هعدل هي
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60%

 الوعدل

  الٌهائي
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92.537.001991765130.6067.60Χالعرٌقً نعمان محمد عبدالرحمن مروة6831670
86.534.6019101795533.0067.60Χمحمد  مهٌوب عبدالحكٌم اصٌل6842356
9437.601862155030.0067.60Χحسان محمد علً حنان6851467
89.535.8019910155331.8067.60Χجزٌالن محمد محمد خالد سورٌا6861927
93.8837.552091385030.0067.55Χالعمرانً  عبدالكرٌم عبدهللا امةالعزٌز687264
87.8835.152091965432.4067.55Χالعلٌمً محمد قائد شرؾ عبدالكرٌم6882789
89.3835.7519101685331.8067.55Χعلً سلطان فهٌم عواد6892653
87.8835.152281865432.4067.55Χمقبل  طاهر عبدالرحمن وجدى6901032
95.2538.1021111254929.4067.50Χؼالب ناجً علً نوال691327
93.7537.5017121475030.0067.50Χعبدهللا قاسم عبدالكرٌم امجد6922449
90.6336.2523101545231.2067.45Χالجهالنً قائد ناجً طاهر عبدالرحمن6931158
93.6337.451971865030.0067.45Χالمقطري احمد صالح عبدالحكٌم عمر694468
8634.402092245533.0067.40Χالمعمري محمد سعٌد عاصم اجمال6951809
87.535.0020131655432.4067.40Χقاسم عبدالوهاب عبدالرقٌب جالل6962357
9538.001971674929.4067.40Χباجل علً احمد فٌصل حلٌمة6972707
8935.602591365331.8067.40Χالزبٌري ؼالب عبدالرحمن نبٌل شٌماء698615
90.3836.152071785231.2067.35Χالكامل هزاع عبدالوهاب نعمان سلوى699743
90.3836.152191755231.2067.35Χالنجار قاٌد علً محمد امٌرة7001518
87.2534.902251985432.4067.30Χقائد احمد هزاع اسامة701855
93.2537.3018101575030.0067.30Χاحمد نعمان ٌوسؾ رتٌب702801
91.6336.651871795130.6067.25Χسٌؾ عبده عبدهللا مختار نسٌبة703256
90.1336.052071785231.2067.25Χسٌؾ قاسم عبدالملك اشرؾ7042197
87.1334.851782365432.4067.25Χالشمٌري احمد عبدالجلٌل درهم دالل70588
94.6337.852061674929.4067.25Χثابت عبدهللا شائؾ امجد706889
8734.8024101465432.4067.20Χحسن عبدهللا محمد بشرى7072000
91.3836.5517618105130.6067.15Χعبدهللا منصور نشوان بثٌنة708859
91.3836.5519101665130.6067.15Χمقبل مهٌوب محمد زكرٌا7091046
91.3836.551691795130.6067.15Χالمذحجً عبدهللا سفٌان خلٌل تسنٌم7101438
92.8837.151472185030.0067.15Χمسعود اسماعٌل حمٌد عمران7111353
95.8838.352071474828.8067.15Χاالثوري سعٌد عبده راشد مروى7121698
88.1335.2519111855331.8067.05Χحسان علً ابراهٌم هبة7131168
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م ــ النظــام العام2016/2017النتيجة العامة المتحانات القبول بكلية الطب والعلوم الصحيــة ـ طب بشــري للعام الجامعي 
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 الوعدل
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91.1336.4519814105130.6067.05Χؼالب حزام علً محمد بسام7142745
89.6335.8519617105231.2067.05Χالسقاؾ عبدالواحد انور حنٌن715710
88.1335.251991875331.8067.05Χمؽرم سعٌد جمال محمد716918
85.1334.052281785533.0067.05Χمحمد علً عبدالواحد محمد717886
8534.0018521115533.0067.00Χالبرطً احمد قائد عبدالرحٌم اٌة7182293
8835.202081785331.8067.00Χالمخالفً صدام علً مقبل محمد خدٌجة719606
8534.002182065533.0067.00Χعبداالله علً عبداالله هٌا7201072
9136.4019101575130.6067.00Χمحمد همام عبدالرحمن اٌمن7211814
9136.4018516125130.6067.00Χمهٌوب محمد عبدالرحٌم شكٌب722444
89.535.8021101475231.2067.00Χعبدالؽفور  احمد محمد عبدالواسع7231674
90.8836.351781975130.6066.95Χالملٌكً عبده احمد عبدالواحد سارة724879
90.8836.351881695130.6066.95Χمقبل حمود طالل ؼادة7252645
92.2536.901881955030.0066.90Χشرؾ شائؾ حمٌد اٌوب سمٌحة7262755
90.7536.3014915135130.6066.90Χناجً علً عبدالخالق لمٌاء727881
87.6335.0520101585331.8066.85Χمحمد سعٌد سند احمد728916
90.6336.252081675130.6066.85Χنعمان محمد محمد رائد729328
90.6336.251771895130.6066.85Χعباس احمد محمد عبدالؽنً عادل730696
92.1336.852032075030.0066.85Χالنظاري احمد محمد فؤاد مادلٌن7312260
93.537.4015714134929.4066.80Χالدبعً  محمد عبدهللا مكرم نوران7322548
93.537.401562084929.4066.80Χعبده عبدهللا عبدالقادر اوسان7332224
9236.801882045030.0066.80Χمدهش محمد خلٌل ندٌم7341643
8634.4018916115432.4066.80Χعبدالقادر عبدالؽفار ٌحٌى هارون7352697
90.3836.151591985130.6066.75Χسٌؾ عبده عبدهللا حنٌن7362831
87.3834.951962085331.8066.75Χالمجٌدي مرشد عبدالرحمن عادل اروى737467
88.8835.551981875231.2066.75Χالعاللً سعٌد محمد علً ؼنٌمة7382524
93.3837.3517111474929.4066.75Χالحنظلً ناجً علً اٌة7391546
90.2536.102161865130.6066.70Χابراهٌم محمد مشرؾ حمزة7402050
9036.0015714155130.6066.60Χحزام قائد احمد محمد مهجة7411852
91.3836.551781875030.0066.55Χمحمد قائد احمد ٌسرى742828
85.2534.102191685432.4066.50Χاالمٌري علً احمد اٌمن74374
88.1335.2517715135231.2066.45Χالخلٌدي  عبدالمؽنً محمد فؤاد اكرم744605
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8835.201971885231.2066.40Χمقبل حسن صالح علً عمر7452171
8835.2018814125231.2066.40Χناجً  علً احمد فؤاد هالة7461030
8534.0019817105432.4066.40Χصمادي حمود سعٌد فضل ضٌاءالحق747949
90.8836.351891585030.0066.35Χسور سعد حسن صؽٌر حورٌة7481149
86.2534.5019715125331.8066.30Χاحمد سعٌد نجٌب ساجدة749584
90.7536.302171665030.0066.30Χنصر احمد عبدهللا احمد سارة750486
87.7535.102061885231.2066.30Χؼالب عبدالواحد احمد سلسبٌل751644
87.7535.102281575231.2066.30Χؼالب شرؾ عبده سلوى7522019
92.2536.9020811104929.4066.30Χمهٌوب  علً شفٌق معروؾ7531058
95.1338.0520101434728.2066.25Χاحمد محمد عبدالقادر عبدالملك7542864
86.1334.452291575331.8066.25Χسعٌد انعم محمد محمد صفاء7552070
87.6335.051982145231.2066.25Χالبكاري عبدهللا احمد ٌوسؾ نداء756762
87.535.002261955231.2066.20Χصالح قائد محمد احمد فائزة7571492
8935.601691795130.6066.20Χعبدهللا محمد عبدالواحد حلم7581026ً
90.536.202591335030.0066.20Χالقاسمً فازع قاسم صالح عبدالملك759900
90.3836.152061595030.0066.15Χمحمد عبدهللا عزالدٌن عبٌر760598
87.3834.952181855231.2066.15Χمحمد هزاع علً لقمان761544
93.3837.3516714114828.8066.15Χالدرؼام علً محمد احمد الٌاس7622751
88.8835.5516816115130.6066.15Χؼالب حسن عادل باسم7631380
94.8837.951761684728.2066.15Χمكرد عبدالودود شائؾ عبدالودود764585
90.3836.152062045030.0066.15Χالقباطً  سٌؾ عبدالباري مروى7651258
91.8836.751681784929.4066.15Χشمسان  محمد حمود رشٌد جهاد76616
90.2536.101782055030.0066.10Χاالهدل محمد الدٌن صالح عبدالرحمن7672468
90.2536.101791685030.0066.10Χالصراري عبٌد عبده علً عاصم7681360
94.6337.851991094728.2066.05Χسٌؾ احمد حمٌر رفٌدة7691581
91.536.601781594929.4066.00Χالجرادي عبدهللا محمد عبدالحمٌد منى770440
8734.802181765231.2066.00Χالصؽٌر صالح محمد عبده خلود7711879
86.8834.752172135231.2065.95Χالقرشً عبدالرحمن ٌعقوب زكرٌا772921
91.3836.551791674929.4065.95Χعبدالواسع عبدالرحمن احمد امل7732716
86.8834.7519111485231.2065.95Χسعٌد نعمان عبده عزام7742169
85.3834.151891975331.8065.95Χمحمد محمد سلطان محمد775778
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م ــ النظــام العام2016/2017النتيجة العامة المتحانات القبول بكلية الطب والعلوم الصحيــة ـ طب بشــري للعام الجامعي 
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85.2534.102281585331.8065.90Χاحمد حاتم سعٌد مراد7762153
94.1337.651971564728.2065.85Χالبترا سٌؾ عبدالحمٌد مروان رقٌة777466
9136.401971764929.4065.80Χالبدوي  سعٌد حمود فٌصل اكرم778228
89.535.801951795030.0065.80Χالطٌار محمد مطهر صوفٌا779750
92.3836.951691944828.8065.75Χالرمٌمه عبدالعزٌز عبدهللا فهد اسالم780970
89.2535.7019813105030.0065.70Χمحمد سٌؾ محمد صابرٌن7812649
89.1335.651981855030.0065.65Χناجً عبدالرحمن عبدالمولى شادي782315
90.6336.251971674929.4065.65Χعبدالسالم  علً عبدالرحمن طٌبة7831609
85.8834.351971795231.2065.55Χعلً  مهٌوب عبدهللا ؼادة784569
85.8834.352481555231.2065.55Χمانع احمد  صالح قائد اسٌا78535
90.3836.152271464929.4065.55Χالدرقمً قاسم محمد احمد طارق7861415
87.2534.901981595130.6065.50Χقاسم سعٌد حسٌن حسن امل7872419
90.2536.101871954929.4065.50Χالمحمودي محمد حمود لطؾ محمد7882837
93.1337.251951584728.2065.45Χالفائشً قاسم مهٌوب طاهر رقٌة7892435
87.1334.8516916105130.6065.45Χالمخالفً مقبل عبدهللا عبدالعزٌز هنادي790930
94.6337.851871834627.6065.45Χاحمد محمد مهٌوب انس7912475
87.1334.852181485130.6065.45Χحزام عبدالرب علً ابتهال792172
90.1336.0515915104929.4065.45Χمحمد عبدهللا حمود سال793604ً
89.8835.9521612104929.4065.35Χسعٌد محمد قاسم اٌمن7942683
91.3836.5513111774828.8065.35Χالصٌرفً مانع ناجً صالح محمد سمٌة7952045
89.7535.901491794929.4065.30Χناجً علً حمود احمد7962439
89.6335.851971854929.4065.25Χمرشد سعٌد حمود صفاء7972815
95.538.201651774527.0065.20Χعبدهللا هاٌل مالك انس798725
8534.0017816115231.2065.20Χاحمد ناجً عبدالوهاب طه7992183
9136.401812994828.8065.20Χالحسنً مسعد قائد عبدالعزٌز عبدالحكٌم8001871
92.537.001681854728.2065.20Χردمان عبده محمد معتصم8011610
95.3838.151871464527.0065.15Χحسن احمد محمد اسراء8021823
87.8835.1519121275030.0065.15Χحسن محمود عبدالجلٌل ٌوسؾ8031189
87.7535.101932265030.0065.10Χثابت ابراهٌم ؼالب محمد اكرام8042692
90.6336.2517714104828.8065.05Χقائد حمٌد محسن بثٌنة8051037
8935.601991474929.4065.00Χؼالب قائد عبدالودود عبدهللا806841
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م ــ النظــام العام2016/2017النتيجة العامة المتحانات القبول بكلية الطب والعلوم الصحيــة ـ طب بشــري للعام الجامعي 
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 الوعدل
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93.537.4017910104627.6065.00Χالمسنً محمد محمد علً مروى807609
90.3836.1515913114828.8064.95Χخالد  احمد عبدالحكٌم امٌرة80812
91.8836.751981464728.2064.95Χمؽلس احمد حسان عبدالعزٌز عمر8092363
90.2536.101981564828.8064.90Χمحمد سٌؾ جمٌل احمد8101358
96.2538.502010954426.4064.90Χالمحٌا انعم علً محمد عبدالعزٌز صابر811577
96.2538.501461684426.4064.90Χجعفر محمد عبدالحمٌد نورا8121406
91.6336.651961394728.2064.85Χسٌؾ امٌر مصطفى محمد813946
90.1336.052061574828.8064.85Χالجرادي محمد منصور فاروق دٌنا81464
91.6336.6511520114728.2064.85Χعلً  حسام محمد صادق815945
87.1334.851962145030.0064.85Χعبده محمد عبدالرحٌم عدنان8162073
85.6334.2516322105130.6064.85Χعلً احمد عبدالرحمن ؼادة8172333
8734.801591795030.0064.80Χسعٌد عبدهللا عبدالرحمن رقٌة818483
91.3836.551961484728.2064.75Χمرشد عبده نعمان ماجد ثرٌا8191264
9136.402081364728.2064.60Χسٌؾ مهٌوب رزاز عماد8201003
92.537.0015101654627.6064.60Χمحمد منصور ناصر عل8211202ً
9136.401981464728.2064.60Χشوال عبده علً محمد افنان822312
92.537.001571684627.6064.60Χسالم هائل محمد حنان8232666
9136.401851774728.2064.60Χسعٌد احمد محمد عبدالعزٌز8241637
90.7536.3015111564728.2064.50Χسٌؾ محمد عصام اصٌل8252440
87.7535.101791494929.4064.50Χالشمٌري عبدالقادر عبدالقوي فؤاد رضوان8261979
92.2536.9015101474627.6064.50Χعبده ؼالب حمود عل8272398ً
90.7536.302061474728.2064.50Χمهٌوب عبدالنور محمد مهاب8281053
90.7536.3017101464728.2064.50Χمحمد انس ٌحٌى ؼادة829332
90.6336.251751694728.2064.45Χالحمٌدي قاسم سعٌد عبده صالح830262
93.537.401861654527.0064.40Χصالح عبدالجلٌل فائد عبدالقوي رٌم8311763
90.536.201761864728.2064.40Χالصامت سعٌد قائد فاروق احالم832989
91.8836.7513615124627.6064.35Χالمقطري  عبده سٌؾ جمٌل جمال833858
91.7536.701091984627.6064.30Χسعٌد احمد عبدالملك شٌماء834519
87.2534.9016101764929.4064.30Χحسان محمد علً انهار8352179
87.2534.901981394929.4064.30Χسٌؾ مهٌوب رزاز محمد8361006
87.1334.851861784929.4064.25Χالصلوي اسماعٌل عبدالجبار عبدهللا اصالة8371108
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9337.201881274527.0064.20Χاحمد حاتم حمود عبده شٌماء838472
94.2537.7014416104426.4064.10Χعلً سٌؾ قاسم عبدالعلٌم شٌماء8392250
88.2535.301981744828.8064.10Χخالد حسن احمد ماهر8402828
88.2535.3017101474828.8064.10Χالصبري عبدهللا سعٌد سعٌد هنادي841413
9437.602061354426.4064.00Χؼالب قائد احمد حمٌد اتفاق8421851
92.537.0016101544527.0064.00Χسٌؾ قاسم كامل زاهد8432841
92.3836.951771474527.0063.95Χالكمالً علً احمد عبدهللا هنادي8442671
90.7536.301781384627.6063.90Χعبده عبدالرحمن عباس ؼفران8452572
90.6336.251571864627.6063.85Χالرمٌمة عبدالقوي محمد مختار عمر846836
90.3836.152251454627.6063.75Χالملٌكً عوض حسن لطؾ امل84746
87.1334.8511317174828.8063.65Χسعٌد ؼانم علً اسرار8482754
96.1338.451361494225.2063.65Χعلً عبده طارق محمد8491680
85.534.2012617144929.4063.60Χالمرٌسً دروٌش محمد انٌس رؤى8501713
94.537.801681274325.8063.60Χاحمد شمسان عبدالقادر فردوس8513105
91.3836.551271794527.0063.55Χقائد عبدالجلٌل عبدالناصر نداء8521830
94.2537.701491554325.8063.50Χالقباطً علً عبدالحمٌد سلٌم اشواق853223
94.2537.7014612114325.8063.50Χاحمد سٌؾ علً احمد شٌماء8541980
89.7535.901951574627.6063.50Χحسن عبده عبدالوهاب وجدي8552552
88.2535.301761774728.2063.50Χالتبعً احمد علً قحطان856818
92.537.0014614104426.4063.40Χهزاع احمد ؼالب جمال سارة8571141
8534.0017714114929.4063.40Χعبدالعزٌز محمد عبدالباسط عمرو8581155
92.3836.951271784426.4063.35Χجمٌل مسعد عبدالسالم اٌناس8593125
90.7536.3015614104527.0063.30Χهزاع  سٌؾ عبدالجلٌل عادل حذٌفة860382
8935.6014911124627.6063.20Χالجند حسن محمد محمد امٌن861850
87.535.0015121554728.2063.20Χمحمد قاسم حمود انور8622278
9236.801981344426.4063.20Χمحمد عبدالقوي صالح امان8631520ً
85.8834.3521101434828.8063.15Χمحمد سعٌد طه هدٌل8641717
88.8835.551871384627.6063.15Χعثمان قائد علً احمد8651404
90.2536.101571584527.0063.10Χجعفر سلطان خالد عصماء8661310
93.1337.25209864325.8063.05Χحمٌد سٌؾ مجٌب عزالدٌن8672037
94.537.801541584225.2063.00Χعفٌؾ احمد حمٌد عبدالكافً مٌالد8681728
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8734.8015615114728.2063.00Χالحاشدي ؼٌالن نعمان عبدهللا حبٌب8692142
88.535.401671584627.6063.00Χالمؽبش  محمد عبدالجلٌل عبدالحكٌم عاصم8702689
91.3836.552071254426.4062.95Χالدرقمً قاسم محمد احمد عٌسى8711414
86.7534.7018101364728.2062.90Χحمود  محمد عبدالحكٌم عزام8722772
89.7535.901291684527.0062.90Χعبدالعزٌز عبدهللا محمد اسامة8731996
88.2535.30248774627.6062.90Χدرهم عبدهللا عبدالعزٌز اٌمن874910
85.1334.051871764828.8062.85Χالقباطً صالح قائد عبده عادل امل8752456
29134225.2062.85Χغغ94.1337.65هزاع ناشر صالح محمد8761724
91.1336.4514101374426.4062.85Χعبدالعزٌز محمد سمٌر مروى877853
95.6338.251581174124.6062.85Χابوفارع احمد مقبل صادق مروى878205
88.1335.252041574627.6062.85Χالمرونً احمد فائد نجالء8791120
92.537.001571564325.8062.80Χالعزانً احمد حمٌد محمود احمد تقدٌر8801004
90.8836.351571484426.4062.75Χاحمد قاسم طاهر سمٌة8811868
90.8836.351791264426.4062.75Χعثمان علً محمد جالل هبة882104
86.3834.551691664728.2062.75Χسٌؾ دبوان فائد ابرار8832351
90.7536.301471944426.4062.70Χناجً عبدهللا عبداللطٌؾ ثرٌا8842149
89.1335.651981264527.0062.65Χالحمٌدي قائد محمد عبدالقوي اسماء8851507
87.6335.051561694627.6062.65Χمحمد حمود قاسم سال8861332ً
95.1338.051371474124.6062.65Χالهاللً عبده محمد سعٌد عائشة8872454
93.6337.451881154225.2062.65Χعبدالرحٌم علً انور ودٌان8881170
90.6336.251781454426.4062.65Χعبدالسالم محمد منٌر رشاد8892742
93.537.401691434225.2062.60Χصالح عبدالجلٌل فائد عبدالقوي روال8901760
87.3834.951961474627.6062.55Χسعٌد علً حمود ؼدٌر8911953
88.8835.5514516104527.0062.55Χاالدٌب عبدالولً نبٌل ؼدٌر8922359
90.2536.101591554426.4062.50Χحزام عبدالجبار حسن وفاء8932691
90.2536.101491474426.4062.50Χعبدالوارث عبدالجلٌل عبده مهٌب8941819
88.6335.451741594527.0062.45Χحوٌجب  سعٌد احمد عبدهللا احمد895434
91.6336.651771274325.8062.45Χمرشد علً مرشد اروى896791
91.6336.651681364325.8062.45Χؼالب قائد عبدالملك اسامة897842
94.537.801771164124.6062.40Χدبوان عبده علً روان898774
94.537.8016101054124.6062.40Χالساري محمد حسن عبدالحكٌم هزبر8991743
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92.8837.151971154225.2062.35Χالمخالفً صالح سعٌد حسن نسٌبة9001584
86.8834.751871744627.6062.35Χعلً ابراهٌم طاهر محمد9011080
85.2534.102071464728.2062.30Χسٌؾ عبدالمجٌد عبدهللا حنان9021593
91.2536.501791164325.8062.30Χصالح  محمد عبدالسالم دٌنا903995
91.1336.451761644325.8062.25Χاحمد ٌاسر عبدالحمٌد ٌاسر9041563
9437.60189684124.6062.20Χردمان كامل محمود الهام9053229
9136.401481564325.8062.20Χعلً فرحان عبده زبٌدة9061894
95.3838.151410884024.0062.15Χسٌؾ قحطان عبدهللا محمد اصٌل9072036
90.8836.351851464325.8062.15Χالدرؼام ٌوسؾ علً محمد احمد افنان9082753
93.7537.501641474124.6062.10Χعبده احمد محمد عبدالرحمن9092606
95.1338.051281284024.0062.05Χالصلوي بازل عبدهللا محمد رنا9101273
87.6335.051681294527.0062.05Χمنصر خالد عبده محمد محمد9111788
92.1336.851481554225.2062.05Χحسان عبدهللا قائد نادر9122091
90.3836.15199964325.8061.95Χاالهدل محمد الدٌن صالح احمد9131623
94.8837.959515114024.0061.95Χاالثوري  ردمان ٌاسٌن احمد9142336
90.3836.1513614104325.8061.95Χعبدهللا سعٌد سعٌد عمر915617
88.8835.551671744426.4061.95Χالعمدي  احمد صالح نبٌل ندى9162432
88.7535.5016612104426.4061.90Χعبدالرب علً عبدهللا عمر9171682
91.6336.6513611124225.2061.85Χالعواضً قاسم عبدهللا عوض حماس918709
85.534.2016101464627.6061.80Χالقمهدي محمد عبده احمد نجالء9192722
91.536.601361854225.2061.80Χؼالب محمد احمد احمد ازهار920586
91.3836.5511912104225.2061.75Χبجاش سٌؾ محمد انور شذى9212055
89.8835.9517101154325.8061.75Χعلً حمود عزٌز فٌصل9222354
89.6335.8514810114325.8061.65Χالمؽربً محمد علً عبده حمزة9232455
9437.60196874024.0061.60Χقائد ناصر فرحان عبدهللا مروى9241164
89.535.801771364325.8061.60Χاحمد سعٌد عدنان عائشة9251694
9136.4018101044225.2061.60Χعلً عبده محمد نهى926777
93.8837.5515101324024.0061.55Χمهٌوب محمد طارق شهاب9271773
86.3834.551961464527.0061.55Χالنظاري احمد محمد فؤاد شكٌب9282259
90.8836.351491184225.2061.55Χانعم سعٌد ؼالب منٌر روان9291113
89.3835.751961444325.8061.55Χنصر محمد محمد عباس9301007
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م ــ النظــام العام2016/2017النتيجة العامة المتحانات القبول بكلية الطب والعلوم الصحيــة ـ طب بشــري للعام الجامعي 
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 الوعدل

  الٌهائي
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93.7537.501571264024.0061.50Χالفاتش ٌحٌى عبدالقادر نجٌٌب ارادة9312287
90.6336.251771174225.2061.45Χفرحان قائد احمد خدٌجة9321047
95.1338.051271373923.4061.45Χالحمدي مهٌوب عبدالعزٌز منصور ؼدٌر9332245
93.6337.451261484024.0061.45Χحسن منصور عبده هٌفاء9342756
9236.801481274124.6061.40Χعبدالؽنً عبدهللا احمد ثرٌا9352408
9236.801281384124.6061.40Χحسن احمد هزاع فٌصل شٌماء9362734
87.3834.9515414114426.4061.35Χمهٌوب احمد محمد رٌم9371831
91.7536.701271664124.6061.30Χالكمالً محمد عبدالرحمن محمد مؽفرة9381479
87.1334.852281134426.4061.25Χالفهٌدي احمد فرحان عبدالقوي منال9392096
87.1334.85179994426.4061.25Χسعٌد علً بدري عمر9401468
9036.001461664225.2061.20Χمقبل مهٌوب فٌصل مروى9413403
9036.002051164225.2061.20Χالقباطً ثابت عبده ردمان نسمة9422685
9337.201581254024.0061.20Χمحمد فاضل ٌحٌى رحاب943224
8734.801761474426.4061.20Χالعماد حزام علً ٌحٌى نبٌل سمٌة9442184
92.8837.151541294024.0061.15Χالجعفري عبدالحمٌد نائؾ صادق سماء9451073
91.3836.551581084124.6061.15Χالعزعزي صالح احمد عارؾ ؼٌداء9462761
89.6335.851571284225.2061.05Χالصبري علً سفٌان احمد صابرٌن947953
92.537.001091384024.0061.00Χالحبشً حزام ؼالب ٌوسؾ مٌسون9481923
87.8835.151561484325.8060.95Χمهٌوب علً حمود امةالرحمن9492305
89.3835.751241884225.2060.95Χمحسن سرحان عباس عدنان9502273
90.7536.301581354124.6060.90Χعلً محمد حسن فٌصل حماس951556
93.6337.451351833923.4060.85Χبعٌق سٌؾ علً احمد حسن بشرى9521488
92.1336.851661084024.0060.85Χحٌدره مهٌوب علً قمرٌة9532094
92.1336.851471274024.0060.85Χعلً صالح سٌؾ نسٌبة9541882
90.536.201751184124.6060.80Χسٌؾ ؼالب عثمان محمد نسٌبة955514
90.536.201771074124.6060.80Χاحمد نعمان محمد عبده ثرٌا9562776
87.535.001561574325.8060.80Χالحكٌمً احمد سٌؾ نبٌل هارون9572387
85.8834.351841754426.4060.75Χخالد سعٌد دبوان انس9581597
87.3834.9515810104325.8060.75Χالحكٌمً راوح درهم محمد اٌمن959634
85.7534.301981074426.4060.70Χالمجٌدي عبده سٌؾ محمد علً اشواق9601968
85.3834.151791264426.4060.55Χمحمد عبدالرحمن عبدالملك محمد9611050
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م ــ النظــام العام2016/2017النتيجة العامة المتحانات القبول بكلية الطب والعلوم الصحيــة ـ طب بشــري للعام الجامعي 
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 الوعدل

  الٌهائي
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86.8834.751751294325.8060.55Χالسفٌانً هزاع احمد عبدالعزٌز سهٌر9621447
92.7537.10184983923.4060.50Χالعبٌدي ؼالب قاسم محمد رنا9632172
8835.201971064225.2060.40Χمحمد  مهٌوب عبدالرزاق محمد9641410
93.7537.501471253822.8060.30Χقنبر  عبده علً كامل جمال رؼدا965258
90.6336.251561274024.0060.25Χالطٌار عبادي محمد عبدالكرٌم انسام9661457
9236.80187773923.4060.20Χسٌؾ عبده امٌن داوود9672774
87.3834.9515413104225.2060.15Χالصبري قاسم محمد احمد انتصار9681932
88.6335.4511416104124.6060.05Χالكهالنً علً علً عبدالرحمن صهٌب9691521
90.1336.051771064024.0060.05Χسٌؾ احمد عبدالسالم مرام9701166
91.6336.651561173923.4060.05Χالفقٌه علً عبدهللا محمد مٌمونة9712318
85.6334.251761284325.8060.05Χالوهٌبً علً عبده عبدالملك مواهب9721078
91.536.601151853923.4060.00Χالمجٌدي عبده سعٌد احمد سمٌة9732834
8734.801471384225.2060.00Χالملٌكً  محمد عبده عبدالسالم لطٌفة9742448
88.535.401471554124.6060.00Χالسبئً قاسم عبدهللا عبدالرحمن احمد نسٌبة9752130
8734.8016101154225.2060.00Χمحمد بن محمد احمد هدٌل9761699
89.8835.95177974024.0059.95Χعثمان حمود قاسم مهند9772246
88.2535.3015610104124.6059.90Χناجً سٌؾ فهد حنان9782189
88.2535.30158994124.6059.90Χالصبري علً عبدهللا عبدالمؤمن ابرار9792640
89.535.801451294024.0059.80Χؼالب علً عبدالجبار شٌماء980490
92.537.001361183822.8059.80Χفارع عبده عبدالحكٌم رحاب9812832
87.8835.151291464124.6059.75Χنعمان علً عبدالرحمن سهاد9822819
90.7536.301571433923.4059.70Χسلطان سرحان حمود نجوى9831753
95.1338.05164793621.6059.65Χمحمد سعٌد عبدالملك منى9842314
8935.601459124024.0059.60Χالمقرعً احمد عبده عبدالرحمن عزام9852015
90.3836.151581153923.4059.55Χعون علً نبٌل رهام9862759
93.2537.301361353722.2059.50Χالمعمري اسماعٌل عبده محمد عائشة9871362
91.7536.701251473822.8059.50Χالطٌب عبدالعزٌز عبدالولً محمد عزٌزة9881745
90.2536.101561353923.4059.50Χالعامري ٌوسؾ عبدالحكٌم هشام989594
88.7535.501181384024.0059.50Χعثمان سالم محمد عبده9901798
85.7534.3015101344225.2059.50Χعبٌد  ابراهٌم محمد منى991969
91.536.601161383822.8059.40Χالعبسً محمد احمد طالل ؼدٌر9922584
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م ــ النظــام العام2016/2017النتيجة العامة المتحانات القبول بكلية الطب والعلوم الصحيــة ـ طب بشــري للعام الجامعي 
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60%

 الوعدل

  الٌهائي
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92.8837.151651063722.2059.35Χدائل عبدالرحمن قاسم محمد9931528
92.537.001461253722.2059.20Χالشرعبً فرحان سٌؾ عبده طالل احمد9942282
89.2535.70139893923.4059.10Χالزعٌمً محمد حمٌد رفٌق راوٌة995219
90.7536.30213683822.8059.10Χالشرمانً ناصر علً علً سارة9962427
87.6335.051651274024.0059.05Χالقدسً محمد عوض عبده محمد9972401
92.1336.851431283722.2059.05Χناجً عبدالواسع احمد ؼدٌر9981051
9236.80148873722.2059.00Χالقاسمً محمد علً عبدالوهاب رنٌن9991352
87.535.0012513104024.0059.00Χالعزانً ؼالب محمد عبدالمولى سمارة10002203
9538.001651043521.0059.00Χمحمد علً منصور اصالح10011132
91.7536.70158953722.2058.90Χاالصبحً محمد عبدهللا فٌصل عزام10021813
87.2534.901181654024.0058.90Χالمجٌدي محسن احمد علً عبداالله10031705
90.1336.051631363822.8058.85Χناجً محمد محمد اسماء10041316
89.7535.901631273822.8058.70Χمفضل عبدالجلٌل عبدالؽنً محمد دالل10052330
87.7535.104420113923.4058.50Χالمجٌدي حسن محمد عبده فاطمة10061131
93.7537.501641143521.0058.50Χاالشموري  محمد عبدالمطلب دنٌا10071907
90.536.201471333722.2058.40Χمحمد علً محمد محمد10081587
9236.801351353621.6058.40Χالزؼروري حسان ؼالب نبٌل شٌماء10091691
96.3838.55118863319.8058.35Χالشرعبً صالح مقبل عبدهللا عبدالباق10101045ً
91.7536.70177843621.6058.30Χالشرعبً جمٌل فائد منٌر نسٌبة10111100
90.2536.101681033722.2058.30Χهزاع عبده علً هدٌل1012854
85.7534.301341764024.0058.30Χالحداد احمد محمد علً عبده10131187
85.6334.251561184024.0058.25Χاالثوري ؼالب نعمان عبده اشراق10142279
88.535.401431383822.8058.20Χقاسم سعٌد حسٌن حسن امان10152421ً
9036.00155983722.2058.20Χعبده قائد منصور امجد1016521
85.2534.101551374024.0058.10Χالصامت ٌحٌى ثابت محمد نهلة1017755
85.1334.051651544024.0058.05Χحٌدر ناصر محمد عال10181453
86.6334.651071753923.4058.05Χسعٌد قائد عبدالحكٌم عالٌة10191762
9437.601541053420.4058.00Χسٌؾ سعٌد محمود زكرٌا1020432
92.537.001641143521.0058.00Χالشرعبً سعٌد مهٌوب سعٌد هاجر1021787
87.8835.151651343822.8057.95Χمنصور قائد فٌصل شٌماء10221629
86.2534.501181283923.4057.90Χحزام عبده سٌؾ قائد نائلة10231958
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88.8835.551471423722.2057.75Χالشمٌري حسن محمد حزام امل10242191
93.3837.351471123420.4057.75Χالعسكري صالح عبده عبدالحمٌد زٌنب10251873
85.534.201371453923.4057.60Χالعبسً نعمان عبدالمهدي درهم دعاء1026635
85.534.201731093923.4057.60Χحمود قائد عبدالجبار محمد10272210
88.535.40147973722.2057.60Χحسان عبده محمد عٌسى10282349
89.3835.751191153621.6057.35Χالحكٌمً صالح احمد سعٌد كفاء10292407
86.2534.501461263822.8057.30Χاسماعٌل سٌؾ عبدهللا انسام10302588
87.7535.101381333722.2057.30Χحسن احمد عبدالجلٌل رنا10311301
86.1334.451621553822.8057.25Χمرعً محمد احمد عبدهللا توفٌق10321357
9236.80146863420.4057.20Χعبدالجلٌل عبدالؽنً محمد منال10332331
87.3834.951271623722.2057.15Χثابت ابراهٌم عبدالوهاب محمد10343232
87.2534.901471153722.2057.10Χجامل احمد عبدالعزٌز محمد10352451
91.536.60163963420.4057.00Χعبدالجلٌل محمد نجٌب هبة10361723
86.8834.751661053722.2056.95Χالشخصً قائد احمد محمد احمد10371738
91.3836.551421353420.4056.95Χعبدالوارث محمد احمد ثرٌا10382739
86.7534.701571143722.2056.90Χمحمد بن محمد محمود سهام10391553
94.1337.651151153219.2056.85Χالحبشً عبدالوارث محمد عبده رفٌدة10402325
86.534.601431283722.2056.80Χالكمالً محمد عبدالكرٌم عبدهللا اسماء1041555
92.3836.95941283319.8056.75Χناجً سعٌد محمد عبدالعزٌز10422044
87.535.00175683621.6056.60Χمحمد  قائد عبدالحافظ محمد1043133
87.3834.951186113621.6056.55Χؼالب  سعد عبدالخالق نزٌه10441354
88.8835.551041563521.0056.55Χمحمد سعٌد محمد حبٌب10451165
85.7534.301421833722.2056.50Χدائل عبده ناصر امٌمة10461569
85.534.201531363722.2056.40Χسعٌد حسان عبدهللا رافة1047936
91.536.60127863319.8056.40Χالحاج بجاش طه محمد10481504
9036.00164953420.4056.40Χعبده محمد امٌن معاذ10492673
9136.40157833319.8056.20Χؼالب احمد محمد سوزان10501952
2383118.6056.20Χغغ9437.60صالح عاٌض حسان سلطان10512206
89.535.801441153420.4056.20Χحسن ؼالب عبده اٌمان10521089
89.535.801171063420.4056.20Χالشامً ؼانم حسن عادل عصماء10532194
90.8836.35126873319.8056.15Χعبدالرب حمود نبٌل محمد10542905
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87.7535.101351163521.0056.10Χمثنى حسان حمود هبة10551081
90.3836.15172953319.8055.95Χسٌؾ محمد محمد شٌماء10562348
88.7535.50117793420.4055.90Χالشٌبانً شكري احمد زكرٌا ٌحٌى105766
91.6336.65175733219.2055.85Χسٌؾ عبده رفٌق اروى10581865
8734.801361153521.0055.80Χالٌوسفً  احمد عبدهللا عبدالكرٌم عبدهللا1059154
9036.00861363319.8055.80Χؼالب عبدالواحد عمر فاروق10601341
92.8837.151041253118.6055.75Χاسماعٌل عبده علً فٌصل نهاد10611071
94.2537.70147543018.0055.70Χالحبشً محمد عبدهللا احمد روٌدا10621503
92.7537.10710773118.6055.70Χالكدهً عثمان عبده امٌن محمد10632781
86.7534.701541243521.0055.70Χمحمد فرحان دبوان علً محمد10642836
88.2535.30126883420.4055.70Χاحمد  علً حمود امٌن محمد1065911
85.1334.05951663621.6055.65Χالنهاري صالح امٌن خالد خولة10662434
9437.60126933018.0055.60Χسعٌد علً حمود عبٌر10671951
86.3834.551371143521.0055.55Χالوحٌشً ؼالب علً محمد احمد دٌانا10681097
90.3836.151066103219.2055.35Χقاسم محمد عبده عبده هشام10691704
93.3837.35126753018.0055.35Χمرشد قائد عبدهللا عبدالقادر10702049
91.7536.70154843118.6055.30Χعبدالجلٌل احمد محمود محمد10712479
91.536.601311343118.6055.20Χسعٌد عبده ودٌع كوثر10722786
89.8835.951251143219.2055.15Χمرعً نصر سٌؾ حمود عزالدٌن1073210
89.6335.85245123219.2055.05Χالحمٌري مهٌوب ؼالب حسن عمر1074964
93.7537.5099652917.4054.90Χمحمد حسن عبده نائؾ10751828
88.8835.55841373219.2054.75Χاحمد محمد ماجد وجدان10762748
88.6335.451141253219.2054.65Χمسعد محمد قاسم عبدالرحمن اسماء1077300
90.1336.05126943118.6054.65Χالشرعبً حسان محمد عبدهللا بشرى10781689
90.1336.05124873118.6054.65Χعبدالوهاب عبدالقوي احمد محمد10792228
93.1337.25151852917.4054.65Χنعمان  ابراهٌم عبده وهٌب سحر1080625
88.535.401231073219.2054.60Χالحمٌدي ؼالب احمد عبدالملك اسماء10812030
91.2536.50951333018.0054.50Χالجهرانً ناجً محمد بشٌر بشار1082568
88.2535.30791153219.2054.50Χالدوة محسن محمد حمود رٌم10831500
92.537.00124672917.4054.40Χامٌن محمد عبدالسالم رؤى10843088
93.3837.3594782816.8054.15Χردمان فائد امٌن سعاد10852312
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89.535.801131423018.0053.80Χاالدٌمً عبده علً صدٌق هنادي1086976
90.8836.35831352917.4053.75Χالسمٌعً محمد ناجً حمود عمار1087925
93.7537.50104852716.2053.70Χقائد محمد عبدالرزاق احمد منتهى10882700
90.536.20781042917.4053.60Χالعامري احمد عبده محمد ابتسام10892102
85.8834.35127943219.2053.55Χالمقطري  قائد عبده احمد سوسن1090815
88.6335.45125943018.0053.45Χعبدهللا مسعد سلمان علً نوال10911993
88.535.40119733018.0053.40Χقنبر عبده علً كامل نجٌب هشام10921179
88.2535.30941343018.0053.30Χالصالحً محمد سلطان عادل عصماء10931336
3018.0053.30Χغغ88.2535.30255الحداد عبده ثابت عبدالفتاح عبدالرحمن10942291
8534.001071143219.2053.20Χمحمد سرحان عبدالرحٌم هالة10951065
93.8837.5594852615.6053.15Χمحمد سعٌد عبدالملك ذكرى10962315
90.8836.35134832816.8053.15Χالشمٌري حمود فٌصل عبدالحلٌم عبٌر10971827
85.3834.15127843118.6052.75Χثابت حمود مشعل وسام10981733
85.2534.10136573118.6052.70Χالوحٌشً ؼالب علً محمد احمد دٌنا10991096
88.2535.30116752917.4052.70Χاحمد محمد سعٌد حماس11001944
88.2535.30104962917.4052.70Χمحمد حسن محمد عبدالرحمن11012375
88.1335.25116662917.4052.65Χلطؾ قائد سلطان مهٌوب نائؾ1102518
92.537.00163342615.6052.60Χعبده سٌؾ محمد هاجر11031022
92.3836.9565782615.6052.55Χمنصور سنحان بجاش جهاد11042136
85.8834.3598943018.0052.35Χالعدٌنً مرشد علً احمد وفاء1105813
91.6336.6584772615.6052.25Χمرشد لطؾ حمٌد حذٌفة1106888
8734.80711652917.4052.20Χسٌؾ مهٌوب محمد مهٌوب11071784
89.6335.8596932716.2052.05Χطارش محمد مصطفى ؼادة11082320
86.3834.5598932917.4051.95Χنائؾ  حمود عبدالقادر عبدالؽن11091697ً
92.3836.95106542515.0051.95Χابوطالب سعٌد عبدهللا صادق اسامة11103231
91.536.60132552515.0051.60Χالصبري احمد محمد علً شٌماء11112444
85.3834.151051132917.4051.55Χعون محمد احمد حمٌد احمد11121671
8534.0096772917.4051.40Χالربٌعً سعٌد سعٌد فٌصل بسمة1113496
89.535.80126532615.6051.40Χحسن ٌاسر محمد اٌالؾ11141124
1772414.4050.95Χغغ91.3836.55عثمان محمد جالل عزالدٌن1115339
86.3834.55863102716.2050.75Χاحمد عبده عادل رافت11162721
89.1335.65104562515.0050.65Χمقبل  محمد عبده نادر1117648
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87.8835.1594932515.0050.15Χالمقطري عبدالجلٌل سلطان ماهر احمد11182131
90.6336.2584832313.8050.05Χاحمد عثمان قاسم احمد11192405
90.536.20661012313.8050.00Χالسامعً ثابت سعٌد جمٌل اٌات11201759
90.2536.10701152313.8049.90Χاسماعٌل قاسم امٌن حسٌن11211350
88.7535.501952414.4049.90Χالحداد عبدالسالم محمد احمد وفاء11222851
86.6334.651031012414.4049.05Χمحمد مهدي ؼالب حسن تهان11232225ً
11122313.8048.05Χغغ85.6334.25القاسمً احمد احمد امٌن محمد عمر11242090
1911.4046.10Χغغ86.7534.70136االؼبري علً علً نسرٌن11252341
92.1336.8573106.0042.85Χمهٌوب محمد فارس محمد11262109
88.2535.3084127.2042.50Χسعٌد احمد فٌصل االء11271024


