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المحترمون الى / مجلس كلیة الطب                                    

                                م / المصادقة على  نتائج االمتحان التكمیلي الثاني)الدور الرابع( للعام 2019-2018

.......تحیة طیبة   

مؤشرا فیه    2019-2018لنهائي التكمیلي الثاني )الدور الرابع(  للعام الدراسي الذین ادوا االمتحان اندرج في ادناه نتائج الطلبة                  
یرجى المصادقة علیها     حالة الطالب  

 

                                                         یر دـــــــــع التقــــــــــــــــــم                                                 

                                                                                                                                  

                                                                                                              
عبید ا.م. ادریس محسن                                                                                                          

رئیس اللجنة االمتحانیة المركزیة                                                                                                          

                                                                                                             8 / 7 /2020  

 األولىالمرحلة 

 حالة الطالب في االمتحان التكمیلي الثاني)الدور الرابع( االسم ت
 ناجح مالك عبد علي حسین  1
 ناجح مؤمل شوقي حبیب دراغ 2
 ناجحة زینب حیدر حسن حبیب 3

 

 المرحلة الثانیة

 حالة الطالب في االمتحان التكمیلي الثاني)الدور الرابع( االسم ت
 ناجح باقر عبداالمیر كاظم جابر 1
 ناجح حسین قاسم حمد 2
 ناجح حیدر عبد الحسن شاتول حمود 3
 ناجح عبدهللا دغیم جبر دعیم 4
 ناجحة فاطمة حسن عویز 5

 ناجحة نور عبد الحسین علي  6

اصادق



 

 المرحلة الثالثة

 حالة الطالب في االمتحان التكمیلي الثاني)الدور الرابع( االسم ت
 ناجح اباذر جاسم محمد شالكة 1
 ناجح ابرار كامل شلهوب ظاهر  2
 ةناجح بتول عبداألمیر عجیل عریان 3
 ناجح حسن نعیم قاسم جبار 4
 ناجح حسین جاسم حمود سعدون 5
 ناجحة رویده صدام سهیل جاید 6
 ةناجح زهراء جواد كاظم  7
 ةناجح زهراء خالد حریجه حسین  8
 ةناجح شمس الضحى فاخر كامل حمید 9
 ناجح صفا جواد رحیم راضي 10
 راسب بمادة  الجراثیم علي عبد الحسین حسن جاسم  11
 ناجحة علي عبد الخالق رستم محمد  12
 ناجح كرار حیدر غازي رشید 13
 ناجحة هدى ریاض عبدعلي ساجت 14
 ناجح هزبر محمد سالم ضمد  15

 

 

 المرحلة الرابعة

 حالة الطالب في االمتحان التكمیلي الثاني)الدور الرابع( االسم ت
 راسب بمادة طب المجتمع احمد حسین عبد الرضا 1
 بمادة طب المجتمع ةراسب زهراء حسن جابي كواك 2
 ةناجح زهراء شهید رحیم سلمان 3
 ناجح سجاد كامل ریكان بحیبح 4
 بمادة طب المجتمع ةراسب فاطمه صباح عودة 5
 ناجحة نور الهدى حیدر عبد المهدي 6

 

 المرحلة الخامسة

 حالة الطالب في االمتحان التكمیلي الثاني)الدور الرابع( االسم ت
 ةناجح اسم محمد بشارةایات ج 1

 


