
 جامعة ميسان 

 كلية الطب 

 (البناء والتنمية  ( دورة )2018/2019قوائم خريجي طلبة كلية الطب للعام الدراسي )   

 زهراء حيدر طارش( -28وتنتهي بالتسلسل )( ضحى ياسين عبيد ياسين الزبيدي -1بالتسلسل ) تبدأوالتي والثاني  األولللدور   

 التسلسل التقدير المعدل الدور الجنس الجنسية واللقب االسم الرباعي ت

  األول جيد جدا 86,396 األول انثى  عراقية ضحى ياسين عبيد ياسين الزبيدي 1

 الثانية جيد 79,612 األول انثى  عراقية رفل علي رسمي حسين الساعدي 2

 الثالثة جيد 79,028 األول ذكر  عراقية علي حسن خريبد مراد الفكيكي 3

 الرابعة جيد 77,316 األول ذكر  عراقية ابراهيم الداودياحمد جبار رمضان  4

 الخامسة جيد 77,215 األول انثى عراقية مريم علي محمد عذاب الخفاجي  5

 السادسة جيد 75,033 األول ذكر  عراقية رسول رحيم ناجي حسون الجرباوي 6

 السابع جيد 74,616 األول انثى عراقية هديل علي منعم عبد السالم العبدلي 7

 الثامن جيد 73,168 األول انثى عراقية اسراء حسين جعفر ياسين الحلفي 8

 التاسع جيد 70,221 األول انثى  عراقية نور صالح جبر شيال شيال 9

 العاشرة  متوسط 67,327 األول انثى  عراقية نور الزهراء حسين حمادي حسين الهاشمي 10

 الحادي عشر  متوسط 65,102 األول انثى  عراقية رفل اسامه حسن شاه علي الساعدي 11

 الثاني عشر  متوسط 64,734 األول انثى  عراقية زينب عالء سعيد جبار البغدادي  12

 الثالث عشرة  متوسط 62,445 األول انثى  عراقية حنين شريف عبد العظيم عبد الشويلي 13

 الرابع عشر  متوسط 62,172 األول ذكر عراقية حسنين فالح مهدي عبد الحسين المساعد  14

 الخامس عشر متوسط 61,413 األول انثى  عراقية فارس  خير هللا محمد شوقي االمامفاطمة  15

 السادس عشر متوسط 60,881 األول انثى  عراقية نهى عبد الكريم جواد شنيور الحميداوي  16

 السابع عشر متوسط 60,444 األول ذكر  عراقية احمد جاسم محمد مراد السوداني  17

 الثامن عشر  مقبول 59,632 األول انثى  عراقية صفا عباس حمود حسن الالمي  18

 التاسع عشر مقبول 59,611 الثاني انثى  عراقية الزبيدي  حسين  روى تحسين محمد علي 19

 عشرون مقبول 59,021 األول انثى عراقية ريهام ناصر شالل نعيمة الجعباوي 20

 واحد وعشرون مقبول 59,010 األول ذكر  عراقية احمد ماجد راضي حمادي الهاشمي 21

 اثنان وعشرون مقبول 57,367 األول  ذكر عراقية مالك مجباس حسن سفيح الدراجي 22

 ثالث وعشرون مقبول 57,022 الثاني  انثى  عراقية نور الهدى سالم جبار حمدان الفيصالوي 23

 اربع وعشرون مقبول 56,151 االول أنثى عراقية سؤدد عبد الرضا سفيح نايف المنصراوي 24

 خمس وعشرون مقبول 55,628 الثاني أنثى عراقية زهراء حميد جاسب حسين ال موزان 25

 ستة وعشرون مقبول 54,298 األول انثى عراقية مها فاضل كمال محمد الكرمنجي 26

 سبعة وعشرون مقبول 53,423 الثاني ذكر عراقية الفياضمحمد طالب ياسر دخيل  27

 ثمان وعشرون مقبول 52,607 الثاني انثى  عراقية زهراء حيدر طارش زبون العبودي  28

 

 

  


