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مالحظاتالحضور توقيعالثانوية معدلالنوعالمتقدم اسمالتنسيق رقم

92.5انثىرازان قاسم عبده عبدهللا الهادي1

ازهار جميل علي احمد الشلح3
97.63انثى

85.5ذكرحازم منير مقبل صالح4

92.75انثىاسماء فيصل سعيد عبدهللا يحثر7

94ذكرجمال غمدان عبدالحميد سلطان8

95.38ذكرسلمان صالح عبده سعيد9

91.63ذكرعبدالقادر شايف احمد محمد النامس10

ي غالب القادري11 85.75ذكراسامه فؤاد ناج 

91.5ذكريعقوب صالح احمد صالح الشكري13

ن عبده المقطري14 اريم ابراهيم ياسير
86.38انثى

93.63ذكرصقر عبدالقوي سعيد سالم احمد16

88.38ذكرمحمد فيصل يحثر عبده ركبه18

سوزان محمد علي علي مطلق19
89.25انثى

88.88انثىايناس طاهر محمد محسن20

ي21
89.25ذكرطارق محمد حمود مبخوت البخيث 

ي22
92.38ذكرمحمد احمد قاسم عبده الحلق 

89.13ذكرانس منصور محمد عبدالمجيد23

ن دميح26 91.88ذكرحكيم محمد علي حسير

94ذكرزكريا فيصل احمد صالح قايد29

ي محمد السميعي30 92.13ذكرحمزه حمود ناج 

85انثىفرح جمال قايد السماوي31

87.5ذكرعبدالوهاب عبدهللا محمد زين العفور35

89.5ذكرصفوان عبدالسالم محمد علي الجهوري39

89.5انثىغيداء نعمان عبده عباس40

 علي نارص الشجاع42
ن ندى امير

91.75انثى

92.25ذكرعلي صالح شايف غالب43

يلي44
ن 94.25ذكرمحمد عبدالحفيظ احمد الين

87ذكرالمنذر عبدالكريم احمد علي النظامي49

90.13ذكرعبدالواسع احمد احمد عبده حسن53

93.38ذكرعزالدين الجنيد محمد احمد الجنيد54

ي55 86ذكربالل صادق قايد مصلح الوهث 

من االسنان طب وكلية الطب كلية القبول اختبار حضور كشف  

الرازي: قاعة/  العناية مبنى / 94  التنسيق رقم الى 1  التنسيق رقم 



مالحظاتالحضور توقيعالثانوية معدلالنوعالمتقدم اسمالتنسيق رقم

من االسنان طب وكلية الطب كلية القبول اختبار حضور كشف  

الرازي: قاعة/  العناية مبنى / 94  التنسيق رقم الى 1  التنسيق رقم 

91.25ذكرعبدالوهاب علي سليمان يوسف56

ي57
ن
ن محمد الجيالن 89.38انثىايمان نبيل امير

ي شمالن58 94.5انثىالزهراء مجيب الرحمن ناج 

87ذكرسامي عبدالجليل يحثر راجح الشجاع59

ي60
89انثىخديجة ابراهيم عبدهللا البخيث 

89.75انثىشذى جمال حميد الفالجي61

88.38انثىهديل محمد حميد عبدهللا البتول62

ي يوسف عبدالواسع الخلي67
 
89.25ذكراحمد شوق

89ذكراحمد حسن احمد عبدالسالم71

88.75انثىرويدة عبده صالح عثمان المريسي73

88.63ذكرقصي اسحاق حسن الظافر77

89.38انثىسمية طاهر حمود عبدهللا الكامل79

94.5ذكراديب صادق عبده ثابت هيصم80

91.75ذكراسامه فيصل عبده حسن الشلح81

85.88ذكرعبدالسالم محمد مسعد الصيادي82

88.63ذكرعمرو سمير احمد عبدهللا الغولي83

90.13انثىعهود احمد حمود احمد النمنم84

87.75انثىاليمامة مقبل احمد عبدهللا عالو85

89.5انثىريم احمد عبدالكريم بركات86

94.88ذكرقصي قائد عبدالرحمن سفيان91

ي92 خديجة نعيم احمد محمد الحوشث 
96.75انثى

91.75ذكرعلي صالح محمد صالح الوادعي93

93.5ذكرجارهللا منصور محمد قايد الغباري94



 رقم 

التنسيق
مالحظاتالحضور توقيعالثانوية معدلالنوعالمتقدم اسم

ي96 93ذكرعزيز عبده محمد الحروب 

92.13ذكرطاهر احمد غالب فارع السلمي97

92.13ذكرحمزه عبدالوهاب محمد عبده فارع98

89.13ذكربشار صادق حسن احمد شمس الدين99

 الشامي100
ن ن عبدالكريم حسي  89.25انثىالبتول امي 

93.63ذكرعبدهللا عبدالواحد عبدهللا الصباحي101

ن عبدهللا عبده103 85.38ذكرمحمد حسي 

خلود علي عبده حمود المقطري104
93.75انثى

89انثىداليا محمد حمود سالم وجيه الدين108

86انثىمالك محمد احمد المعالمه110

سماء العزي عبدالرزاق علي السابر111
84.5انثى

87.38انثىردينة نبيل محمد الزبيدي112

92.13ذكرابراهيم منصور عبدهللا علي113

92.13انثىسندس احمد يحث  عبده قاسم114

 صالح المدامي115
ن 92.38انثىندى خالد حسي 

86.88انثىبراءة عبدهللا علي سالم االخشر116

88ذكرعالء احمد محمد علي الزبادي118

89.25انثىسندس قايد غالب المليكي120

92.63انثىاميمة عبدالرقيب مهيوب سعيد فازع المزاحم122

93.75ذكرمحمد عبدالملك محمد منصور لطف124

هاجر علي محمد محمد المنصوب126
92.75انثى

ي127 90ذكرعزام حسن محمد محمد ناح 

91.25ذكرعمر عبدهللا غالب علي128

94.5ذكربشار احمد علي منصور129

91.5انثىارساء فهد احمد محمد الهبوب131

94.88ذكرهالل حسن علي حسن محمد سالم133

85.88ذكرحبيب عبده محمد حزام الشغدري135

90.75ذكروليد قائد محمد قائد الجرادي140

 كشف حضور اختبار القبول كلية الطب وكلية طب االسنان من

ابن سيناء: قاعة/ مبثن العناية  / 140 اىل رقم التنسيق 96 رقم التنسيق 



 رقم

التنسيق
مالحظاتالحضور توقيعالثانوية معدلالنوعالمتقدم اسم

ي علي الحمري142 93.75ذكرعمر مصلح ناج 

ي145
95.63ذكرعمر احمد محمد قاسم الحسن 

86.63ذكربشار احمد صالح علي العمري147

87.5ذكراسامه امي   سعيد هزاع فرحان148

اق عبدالقوي سلطان القاسمي149 88.75اننىاشر

86.5ذكرعقيد عبدالرقيب عبده سالم152

91.5ذكربشار حسن عبده سعيد155

93.88ذكرسيف علي محمد علي الشامي156

تسنيم توفيق علي احمد هالل162
94اننى

91.25اننىدعاء وليد محمد سعيد الصالجي163

شهد فؤاد علي السوادي164
91اننى

90.25ذكرسليمان شحان صالح سيف166

96.13اننىمنال محمد حفظ هللا علي محمد167

89.25ذكرعبدهللا فيصل قائد عبده قائد168

ي169
88.38اننىداليا سعيد حمود الشنين 

90.88ذكرزين الدين عدنان قايد عبده الجوبحي170

وئام عبدالسالم علي غالب171
89.63اننى

87.38ذكرسيف احمد احمد محمد الدبعا173

ان174 ي محمد صالح جب 
 
87.88اننىامان

92.25اننىنور عبدالباسط عبدالصمد العزي175

87ذكرعمرو عبده صالح علي الشاهري176

87اننىمالك بالل عبدالرحمن العوج177

ه178 89.13اننىسلوان خالد احمد محمد صب 

العنود همام محمد علي النجار179
89.25اننى

84.63اننىردينة خالد احمد شمسان180

89.63ذكرمدين محمد محمد امي   المطري181

92.63اننىماريا مراد سعيد قحطان الحيدري182

86.88ذكرصالح عبدالباسط محمد علي العفيف184

ي187 ثريا محمد محمد حمود العرن 
86.63اننى

85.75ذكرقيس عبدالقوي طاهر دبوان190

92.88ذكرسليمان محمد احمد محمد الكامل191

86.25اننىرؤى عبدالقوي طاهر دبوان192

 كشف حضور اختبار القبول كلية الطب وكلية طب االسنان من

ي    ح: قاعة/ مبن  العناية  / 192 اىل رقم التنسيق  142 رقم التنسيق   معمل التشر



 رقم

التنسيق
مالحظاتالحضور توقيعالثانوية معدلالنوعالمتقدم اسم

93.25ذكراصيل محمود صالح علي العامري194

87.13انثىعائشة احمد قاسم سنان القادري196

ى مفيد غانم عبدالجليل197 95.25انثىبشر

93.63انثىرحاب غانم عبدالجليل محمد198

95انثىلمياء جمال حمود سلطان199

ي قاسم العودي200 85.38ذكرحمير نعمان ناج 

89.13ذكرسياف سعيد علي حسن الكاتب201

94.38ذكرمهند نبيل احمد الكاملي202

88.38ذكرسليمان عبدالقادر علي احمد الدعيس203

ي علي محمد ابوعروق204 94.63انثىسهيلة ناج 

95.25انثىدنيا صادق عبدهللا احمد الصالجي206

سارة محمد علي الساده207
94.88انثى

85.25انثىهديل نبيل فيصل منصور الكامل208

ي210
95.13انثىامالك صادق عسكر محمد الحبيشر

ي211
 
87.88انثىخلود عادل احمد حسن الهمدان

ي العبيدي212 81.88انثىنورالعير  عبدهللا عبده ناج 

ي213
89.5انثىامةالرحمن فيصل محمد الدميث 

ثريا عبادي علي يحثر السالمي214
89.63انثى

88انثىمروى عصام عبدهللا عيدروس216

82ذكرلؤي عبدالحليم هاشم عبدهللا218

85.13انثىامةالعليم سعيد مرشد سفيان220

91.88انثىجهاد كامل عبده غالب سنان221

ي224
 
92.38ذكرعبدهللا عبدالسالم لطف العمران

اروى علي قائد حسن عري    ج228
88.5انثى

الي234
87.38ذكرخليل عبدالباسط يعقوب محمد الي  

93.38انثىوئام احمد نعمان محمد الحكيمي235

91انثىاحسان غيالن احمد احمد الرهمي236

رشا ابراهيم محمد علي الهندي237
90.63انثى

87.38انثىخديجة خالد عبدهللا محمد سعيد238

88.13ذكرحمزه عادل فارع مصلح العودي242

86.5ذكرعبدالرحمن ابراهيم محمد ابواصبع245

87.13ذكراسامه ابراهيم سعيد عبده الفقيه246

249
ي ي عبدالملك محمد ناج  88ذكرناج 

 كشف حضور اختبار القبول كلية الطب وكلية طب االسنان من

إبن النفيس: قاعة/ مبث  الملكة أروى  / 284 ال رقم التنسيق  194 رقم التنسيق  



 رقم

التنسيق
مالحظاتالحضور توقيعالثانوية معدلالنوعالمتقدم اسم

 كشف حضور اختبار القبول كلية الطب وكلية طب االسنان من

إبن النفيس: قاعة/ مبث  الملكة أروى  / 284 ال رقم التنسيق  194 رقم التنسيق  

بسمة بشير محمد العوج250
89.5انثى

252
عبدالرحمن قائد مقبل علي المليكي

88.88ذكر

86.75ذكرجميل محمد احمد حسن الوجيه253

91.75ذكرمكرم احمد محمد حمود االصبحي254

حماس عبدالواحد عبده حسن الجابري257
88.38انثى

259
ي
87.63ذكرعبدهللا همدان عبدهللا الجحيف 

262
89.13ذكرمحمد مراد صالح ثابت المقبلي

امةالرحمن فيصل احمد غالب مهدي263
96.88انثى

88.63ذكراديب محمد مسعد سيف264

91.5ذكرعمار عبدالكريم مسعد العماري265

ارسار عبده محمد عبدالعزيز الشهاري266
87.13انثى

91.5ذكرصالح حمدي احمد محمد الشغدري268

بالل محمد علي صالح الزيادي270
86.38ذكر

نجالء عبدهللا قاسم محمد القادري273
92.38انثى

حنان سلطان علي قاسم274
88انثى

276
ي ي مبخوت نارص الدرعث 

87.88ذكرهارون عبدالغث 

277
92.5ذكرصديق محمد عبدالعزيز يحثر الرفاعي

ثريا عبدالمؤمن سعيد مرشد279
95.25انثى

ي النجار280 97.63ذكرعارف احمد ناج 

282
 محمد علي

ازهار امير 
86.25انثى

90.63ذكرعبدالمجيد احمد سعيد غالب الوجيهي284



رقم 
التنسيق

مالحظاتتوقيع الحضورمعدل الثانويةالنوعاسم المتقدم

88.25انثىهدى محمد احمد عبده285
87.38ذكراحمد صالح صالح علي المولد286
90.13انثىعصماء لطف زيد صالح فليم287
94.75ذكرابراهيم فهد عبدالجليل سيف288
86ذكربشار عبدالواسع عبدالسالم عبدهللا الصوفي289
83.38انثىسمية فؤاد احمد علي الشعبي294
88.38انثىشمس علي احمد مثنى االدريسي297
96.13ذكربكر عبدالباسط محمد علي وجية الدين299
88.25ذكرمحمد وليد محمد عبده ناجي البعني301
86.38ذكراحمد ناصر علي سعيد الزايدي303
87.25ذكرابراهيم عادل علي مهيوب زيد304
93.75انثىختام احمد صالح غانم العقاب311
92.25انثىثريا محمد حسن احمد حراب312
98انثىعلياء عبدهللا قاسم محمد القادري314
93ذكرفائز عبده عبدهللا غالب316
93.38انثىفاطمة خالد صالح عثمان الذبحاني318
89ذكرسعيد صادق سعيد عبدهللا التبعي319
97.63ذكراحمد علي عبدهللا صالح االدريسي320
89.63ذكرعاصم حمود عبداللطيف عبدالقوي321
85.75ذكرعبدالعليم محمد عبده النصيف323
96.25انثىسلمى عبده علي ناجي الرفاعي326
90.75ذكرايمن خالد علي قائد327
91.75انثىسلوى حسين احمد محمد المساوى328
92.25انثىرؤى عبداالله صالح زيد330
88ذكرشهاب علي صالح حسن332
89.75انثىامل عبدالكريم حسن الزوقري338
91.63انثىهبة عبدالباسط قاسم مقبل القدسي339
88.88انثىرحاب عبدالرؤوف عبدالعليم الطويل340

 كشف حضور اختبار القبول كلية الطب وكلية طب االسنان من
إبن الهيثم: قاعة/ مبنى الملكة أروى  / 369 الى رقم التنسيق  285 رقم التنسيق  



رقم 
التنسيق

مالحظاتتوقيع الحضورمعدل الثانويةالنوعاسم المتقدم

 كشف حضور اختبار القبول كلية الطب وكلية طب االسنان من
إبن الهيثم: قاعة/ مبنى الملكة أروى  / 369 الى رقم التنسيق  285 رقم التنسيق  

94انثىرحمة طاهر احمد علي عثمان مجلي341
91.13انثىمريم عبدالرؤوف عبدالعليم الطويل342
90.5انثىنعمة محمد غالب عبدهللا343
87.13انثىامل سعيد علي الشامي344
91.63انثىاميمة عبدالوهاب مرشد ثابت345
88.75انثىتهاني ثابت محمد طه الجبرتي346
91.63انثىهاجر نعمان عبدهللا سيف الدعيس348
90.38ذكرنجم الدين منصور عبدهللا ناصر الوجيه349
92.25ذكراسامه عبده صالح احمد الوجيه350
92.25انثىريما طارق علي محمد شجاع الدين351
95.38ذكرابراهيم عبدالواحد محمد يحيى البدوي352
79.25انثىنور انيس صالح دحان المحيا353
87.5ذكربسطام ناصر صالح حزام354
86.13ذكرسيف ذي يزن ناجي محمد الفقيه355
90ذكررافد محمد علي عبده حزام357
94.25انثىريم كمال احمد الحاج الشعري358
96.75ذكرمعاذ احمد محمد عبدهللا الوجيه 359
90ذكراسامه انور امين محمد360
94ذكرعبدهللا صالح احمد علي الضبياني362
93انثىروزان حفظ هللا عبده صالح البرمكي363
85.5انثىاسرار ابوبكر عبدهللا محمد هزاع باعلوي364
86.38ذكرشاهين يحيى احمد ثابت الشفق365
90.75ذكرزكريا هزاع قايد محمد الصبري366
90.13ذكرمحمد عبد الرقيب حسن محمد 367
87.13ذكرالمؤيد محمد عبدالجبار عبدالجليل368



رقم 
التنسيق

مالحظاتتوقيع الحضورمعدل الثانويةالنوعاسم المتقدم

 كشف حضور اختبار القبول كلية الطب وكلية طب االسنان من
إبن الهيثم: قاعة/ مبنى الملكة أروى  / 369 الى رقم التنسيق  285 رقم التنسيق  

86ذكربكيل محمد درهم معجب الحجري369



 رقم

التنسيق
مالحظاتالحضور توقيعالثانوية معدلالنوعالمتقدم اسم

87ذكرعدي عبدالرحمن عبده قاسم372

85ذكرابراهيم احمد علي قاسم373

ي374 ن هادي جزيالن احمد الجبر 91.88انثىحني 

91.25ذكرمحبوب جمال محمد حزام الشغدري375

86.13ذكرعلي محمد علي عبدهللا الشعري376

86ذكروهب محمد مصلح علي الشوكي379

91.25ذكريونس محمد منصور العشاري383

86.63ذكرعدي محمد منصور قايد384

91.38ذكرزايد سلطان اسماعيل علي 386

94.88ذكرلؤي عبدالحكيم محمد نعمان387

ن عبده محمد الماس389 89.63ذكرمحمد امي 

95.25انثىمنال لطف صالح علي الجمالي391

86.5انثىسارة احمد عبدالجبار محمد ثابت392

89.5ذكررشيد علي اسماعيل الجمال393

84.88انثىرغد رشاد حمود قائد394

ي396
ن
90.88ذكرالبدر عبدالعزيز علي عبده الصوف

90.88ذكررائف منب  عبدالغفار علي397

ي398 86.75انثىريم دحان احمد دحان الجبر

ي احمد العبادي400 90.5انثىاسماء محمد ناجر

 علي المهتدي401
95.88ذكرعبدالرحمن احمد مثثن

92.63ذكرجوال محمد احمد زيد405

ي406
ن
رحاب عبدالسالم علي محسن الخوالن

85.38انثى

اميمة رضوان علي الجماعي407
90انثى

89.13ذكرطالل عبده علي ابراهيم المقري408

دينا جاسم علي حزام راجح409
94انثى

85.38انثىغزوة بدر عبدالعليم عبدهللا410

90.75انثىنباء خالد احمد عبده البناء411

98.13ذكريحث  مسعد يحث  صالح الذيب412

93.88ذكرعقيل احمد نعمان قاسم عقيل414

اسي415 86ذكرعلي عبدهللا محمد قاسم الضن

92.13ذكرسعيد صالح سعيد ابوحليقه416

85.5ذكرعلي محمد عبدهللا مثثن الخليدي417

87.13ذكرمحمد نجيب حمود احمد الصالجي419

85.5انثىنسيبة عبدالملك محمد احمد الحداد420

 كشف حضور اختبار القبول كلية الطب وكلية طب االسنان من

إبن الطفيل: قاعة/ مبثن الملكة أروى  / 449 ال رقم التنسيق  372 رقم التنسيق  



 رقم

التنسيق
مالحظاتالحضور توقيعالثانوية معدلالنوعالمتقدم اسم

 كشف حضور اختبار القبول كلية الطب وكلية طب االسنان من

إبن الطفيل: قاعة/ مبثن الملكة أروى  / 449 ال رقم التنسيق  372 رقم التنسيق  

92.75ذكرايهم نبيل حمود الرصاص421

ي422
93انثىعائشة محمد قاسم عبدهللا الحبيش 

89انثىرغد جمال عبدهللا الفالجي423

ي424 89.13ذكرصادق نجيب عبدهللا عبدالرب المرهثر

ة عبده صالح الوجيه425 88.5انثىزهب 

ن احمد عايض427 ي امي 
ن
95.13انثىامان

ي428
 محمد علي الحسيثن

ن 87.5ذكراحمد امي 

92.63ذكرمحمد عبدالملك عبدالرحمن النجار430

ي431 جر
ن الش  ي حسي  ي احمد ناجر 98.38ذكرخب 

95.88ذكرايمن عصام يحث  فرحان433

ي الحميدي434 ن محمد ناجر ة امي  94.13انثىامب 

86.25ذكراسامه عبدالقوي علي سيف محمد435

ي  هي436 88.13ذكرابراهيم صادق احمد فازر البر

87.5انثىرهام انور محمد عبدهللا االثوري437

94.13ذكررشيد محمد احمد مهدي المناري438

ي440 عثر
91.5انثىرويدة محمد عبدالكريم الش 

ي441
ن
93ذكراسامه محمد عبده علي المخالف

ي 442 93.5ذكرعمر سالم عمر احمد العرانر

ي443
93.75ذكرعبدالرحمن محمد محمد دبوان الحذيفن

ن محسن محمد عبد الرحيم 449 97.25انثىشذى امي 



رقم 
التنسيق

مالحظاتتوقيع الحضورمعدل الثانويةالنوعاسم المتقدم

97.75انثىميساء نعمان مصلح مسعد الصيادي450
100انثىخوله وليد عبدالكريم محمد العواضي451
91.5انثىصفاء حسن علي احمد غانم452
96.38ذكرفجر عبده محمد قايد المنصوب 455
94.13انثىاصالة نجيب احمد علي الضراب457
98.13انثىوداد وليد أحمد الصديق 458
86.13انثىغيداء اسماعيل محمد عبده البخيتي459
88.88ذكرمحمد عبدالعزيز نعمان قايد الحكمي460
88انثىماريا عبده قاسم احمد السعيدي461
87.63ذكرمحمد عبده حسن محمد المسوري462
91.25انثىرنا عبدالحكيم احمد علي مرشد463
88.13ذكرمحمد عبدهللا احمد نعمان464
91.88ذكرمختار عبدالكريم حميد علي المزحاني465
85.38ذكرهيثم خالد محمد قاسم العثماني466
90.13انثىمروة عبدالجليل عبده عبدهللا467
97ذكرقصي محمد ناجي صالح الشرجي468
86.13ذكرحاشد محمد احمد علي عباد469
91ذكرصديق محمد مسعد ناصر الهبه472
87.5انثىالزهراء محمد منصور العامري474
86ذكرالعز عبدالسالم احمد قاسم القدسي478
88.5ذكرحسين صادق حمود احمد479
88.13انثىدعاء علي احمد سكران483
86.63ذكرخليل سلطان علي قاسم484
86.63ذكرفتح مطهر عبده صالح485
85.88انثىعائشة احمد هزاع قايد العلواني486
85.88ذكرعبدالرحمن نبيل حمود مرشد الرصاص488
86.25ذكرمحمد عبدالواحد درهم راجح489
86.13ذكراميرالدين علي محمد سعيد490
92.13ذكرامجد جمال علي احمد اليوسفي491
88.88ذكررياض عبدالرحمن قائد سعيد493
85ذكرفؤاد ناجي مسعد عباس494
85.25انثىبثينة ياسر امين محمد ناجي المحمدي495
91.88انثىحنان احمد عبده امين محمد496

 كشف حضور اختبار القبول كلية الطب وكلية طب االسنان من
جابر بن حيان/ إبن باجة: قاعة/ مبنى الملكة أروى  / 548 الى رقم التنسيق  450 رقم التنسيق  



رقم 
التنسيق

مالحظاتتوقيع الحضورمعدل الثانويةالنوعاسم المتقدم

 كشف حضور اختبار القبول كلية الطب وكلية طب االسنان من
جابر بن حيان/ إبن باجة: قاعة/ مبنى الملكة أروى  / 548 الى رقم التنسيق  450 رقم التنسيق  

94.38انثىدعاء عبدالجبار ناجي حسن ناجي497
92.38ذكرالمقداد عمر عبده محمد الحبيشي500
90.75انثىمريم راجح محمد عبده البخيتي501
93.75ذكرالليث فضل عبده علي معزب502
95.5ذكراسامه ناجي صالح احمد علي505
86.25ذكرمحمد منير محمد صالح القادري507
90.75ذكرابراهيم علي محمد حكمي516
89.25ذكرعبدالملك نشوان يحيى مهيوب السعدي520
85.13انثىوالء حسن عبدهللا البعداني523
84.25انثىسيما مراد حسن المزجاجي524
91.25ذكرعبدالولي علي سعيد خالد السروري526
93.38انثىتيسير توفيق يحيى اسماعيل العفيف528
88انثىرشيدة رشاد عبده قاسم اسعد530
88.25ذكرزاهي احمد علي ناجي الشغدري 533
89.88ذكرمحمد عبدالباسط محمد ناجي534
88.75ذكرامير امين صادق علي احمد538
96.75ذكرباسل محمد اسماعيل الصيادي541
92.13انثىسارة عبدالحكيم سعيد عبده قاسم544
84.63ذكرصقر عبدالسالم مارش حمود الحليسي546
100ذكرمحمد احمد علي سعيد السالمي 547
88ذكروهيب عبدالرقيب محمد عبدالدائم الحسني548



رقم 
التنسيق

مالحظاتتوقيع الحضورمعدل الثانويةالنوعاسم المتقدم

99.75ذكرعزي مهيوب محمد سفيان549
86.88ذكرنجم الدين محمد سعيد الكينعي550
87ذكرصفوان محمد عبدهللا رسام البعداني551
88.38ذكرعبدالرحمن حربي حمود قاسم554
93.13انثىعلياء احمد منصور محسن هادي557
85.5ذكرمجاهد صادق علي قايد الحمري558
96.75انثىمتوليه عبدهللا محمد محسن الكربي559
90.25ذكرمبروك محمد عبدالسالم عبدالقيوم560
92.88ذكرالخضر علي مسعد عبدهللا التويتي562
87.13انثىبثينة احمد ناجي علي565
90.13ذكراسامه عبدالكريم احمد علي الجبئي568
87.75ذكرزكريا لطف علي محمد منصر574
92.25ذكرريان طالل سميح احمد زعرور576
83.63انثىاصيلة احمد حسن المفتي577
90.13ذكرصقر نعمان مصلح سيف المفتي578
91.5ذكرمحمد حميد عبده مسعد المضرحي581
98.63ذكريونس محمد احمد عبدهللا السالمي582
84.13انثىهديل يحيى عبده عبدهللا االعرج583
85.5ذكرناجي حمود خالد مدهش586
92.13ذكرعزيز علي سلطان محمد يحيى العبيدي588
91.88انثىروان بجاش محمد سيف591
97ذكرنذير علي علي حسين الذيب593
86.38ذكرحسام رشاد صادق محمد الهمداني594

 الى رقم 549 كشف حضور اختبار القبول كلية الطب وكلية طب االسنان من رقم التنسيق  
الصالة الرياضية االولى:قاعة/ مبنى الملكة أروى  / 628التنسيق  



رقم 
التنسيق

مالحظاتتوقيع الحضورمعدل الثانويةالنوعاسم المتقدم

 الى رقم 549 كشف حضور اختبار القبول كلية الطب وكلية طب االسنان من رقم التنسيق  
الصالة الرياضية االولى:قاعة/ مبنى الملكة أروى  / 628التنسيق  

88.13ذكرسامي احمد محمد عثمان595
89.13ذكراحمد عبدهللا احمد قايد العيبره596
87.75ذكربشار محمد علي مقبل الكلبي598
87.63ذكربشار صالح علي عبده حميد604
96.13ذكرأحمد عبده أحمد مثنى الجابري605
85.63ذكررضوان فضل عبده احمد607
88.5انثىاثير عباس عبدهللا عباس الرونه608
91.38انثىاميرة عبده علي محمد القراضي611
92.88ذكرمحمد قاسم محمد نعمان البخيتي614
86.63ذكرامجد عادل احمد الشرعبي619
89.5ذكرراجح محمد احمد عبد راجح621
93.63ذكروسام علي محمد سعيد الزبيدي623
91.63انثىميسون قائد عبدالرحمن سفيان الحميدي624
85.13انثىاسرار غالب علي عبدهللا قاسم625
93.75انثىروينا عبدالحكيم عبدالسالم الهندي626
86.75انثىسارة حسين قائد اسماعيل627
90.13انثىايمان محمد عبدالرحمن الشجاع628



 رقم

التنسيق
مالحظاتالحضور توقيعالثانوية معدلالنوعالمتقدم اسم

ي629
84انتىتسبيح عبدالمجيد عبدهللا البخيت 

86.13انتىام الخير محمد احمد احمد الجحدري630

ي634
 
ق 91.63ذكروليد عبده صالح علي المشر

بثينة علي قاسم مصلح اليافعي635
88.38انتى

ي637 86.88انتىدعاء عبدالسالم حسن فارع المزجاج 

ي638 89.5ذكراسامه احمد مثتى سعيد ناج 

فت عبده علي احمد القادري641 90.5انتىمير

88.25ذكرمهيوب احمد عبده مهيوب644

87.75انتىخولة عبده عبدهللا حسن المحمودي646

85.25انتىسمية احمد محمد عبدالوهاب649

ي652
89ذكرمحمد محمد عبدهللا نارص التويت 

87.88ذكرعماد سعيد عبدالواسع مسعد زاهر655

90.5ذكربشير عبده علي سيف الكمالي656

ي سيف محمد657
90.25ذكرباسم عبدالغتى

ف عبدالعزيز علي سيف658
86.38ذكراشر

90ذكرعبدالرحمن محمد احمد قايد عبدالرحمن659

اثير محمد علي شعالن661
93.38انتى

انفال علي قحطان خالد662
86.63انتى

ي663 االء فارس يحتر احمد النصير
90.13انتى

94.13ذكرعالء يحتر مسعد محمد الجرادي666

ي667 93.13انتىتنوير عبدالقوي احمد ناج 

ى عبدالعزيز قاسم672 90.13ذكرمحمد االمير

ي673
ى الحسيتى 93.13ذكرمحمد عبدهللا علي حسير

86ذكرمحمد عبدالرقيب محمد علي سعيد675

95ذكرحمزه فارع حسن سعيد المهتدي676

ف الدين ذوالفقار علي دبوان678
87.5ذكرشر

 كشف حضور اختبار القبول كلية الطب وكلية طب االسنان من

الصالة الرياضية الثانية:قاعة/ مبتى الملكة أروى  / 700 ال رقم التنسيق  629 رقم التنسيق  



 رقم

التنسيق
مالحظاتالحضور توقيعالثانوية معدلالنوعالمتقدم اسم

 كشف حضور اختبار القبول كلية الطب وكلية طب االسنان من

الصالة الرياضية الثانية:قاعة/ مبتى الملكة أروى  / 700 ال رقم التنسيق  629 رقم التنسيق  

86.75انتىحفصة احمد عبدالرب مثتى الصيادي679

ي عبدهللا العاهري681
98.25ذكرعبدالعزيز عبدالغتى

95.88ذكرفضل عبده محمد محمد الحالمي 682

ي683
ى
88ذكراحمد عادل احمد سعد البعدان

93ذكراحمد محمد عبده غانم689

92.5ذكراحمد عبدالباسط عبدهللا محمود الهتاري690

88.25انتىعذاري عصام درهم القفاف691

94.25انتىبشارة محمد سيف احمد الحسامي692

92.88انتىامجاد جمال عبده عبده حزام البعسي693

81انتىشيماء محمد عبدهللا الجماعي694

ي695 ياقوت يحتر محمد قحطان الشعيت 
92.25انتى

ي697 93انتىعائشة عبدالرقيب محمد السمير

89.38ذكرزياد رشاد علي محسن مهدي699

87.25ذكرايمن محمد يحتر حميد الشجاع700



رقم 
التنسيق

مالحظاتتوقيع الحضورمعدل الثانويةالنوعاسم المتقدم

85.25انثىمالك مجدي حسن علي محمد701
90.63ذكرعبدالرحمن مهيوب علي قاسم الحبيشي702
95.38ذكرعبد هللا فيصل عباس احمد  وجيه الدين 703
91.5ذكرنوفل صادق حمود سلطان704
92.75ذكريوسف محمد خالد احمد الحذيفي705
86.25ذكرمعين علي احمد الشرعبي708
100ذكرمالك نبيل محمد حميد الرفاعي711
91.13ذكرعمران علي مهيوب حسن البعداني713
87.25انثىعائدة علي محمد سيف الشرعبي716
90.13ذكرموهوب محمد محمد عبده 717
95.5ذكرهمام صادق علي خالد718
92.88انثىلمى عادل مصلح الجراش719
86انثىاالء عبدالحافظ محمد محمد االرياني720
86ذكراحمد علي محمد علي عبدالجليل الشهاري721
92.75ذكرالياس احمد علي محمد حيدر726
86.63ذكرعمير حسن مصلح محمد النظاري731
86.5ذكرقابوس طاهر ناجي حميد732
88.38ذكرغيالن قاسم محمد حسن735
90.25انثىرواسي علي عبده محمد الحميدي736
95.5انثىسندس علي عبده محمد الحميدي737
92.25ذكرقطز محمد احمد المنصوب739
91.88ذكرابراهيم سيف عبدهللا سيف البعداني741
88.13ذكرحمزه محمد احمد ناشر الهويدي743
89.25انثىايمان عبدالملك احمد قاسم الخوالني744
89.63ذكراكرم عبدالعزيز علي عبده746
94.25انثىاالء اديب قايد ثابت محمد747
91.88انثىهاجر عبدالرحمن حسن احمد دماج 749
89.25ذكرابراهيم محمد عبده محمد الشهاري751
86.5ذكرالحمزه علي محمد احمد الجرادي752
89.38انثىشيماء امين علي البخيتي755

 كشف حضور اختبار القبول كلية الطب وكلية طب االسنان من
معمل التمريض: قاعة/ مبنى الملكة أروى  / 755 الى رقم التنسيق  701 رقم التنسيق 



رقم 
التنسيق

مالحظاتتوقيع الحضورمعدل الثانويةالنوعاسم المتقدم

94.63ذكرسامح علي علي عبدهللا مهدي756
95.25ذكرعمرو خالد عبده علوان الكمالي760
92.5انثىنجالء محمود محمد غالب عبدهللا الفقي761
92.75انثىجودة محمد يحيى محمد قاسم762
88.38انثىمنال اسماعيل عبدالعزيز قايد المطري763
93.25انثىنسيبة انور احمد الزبيري764
86.25انثىامةالسالم محمد عبدهللا علي القوزلي765
92.38انثىحفصة عدنان سعيد احمد766
93.63انثىمالك محمد علي ثابت منصر767
86.75انثىهبة محمد حسن عبدهللا768
88.5ذكرتميم محمد علي صالح الغباري769
89.25ذكراحمد محمد احمد المغربي770
85.25انثىاصالة خالد حمود عبدهللا سيف772
87.25ذكرمحمد صالح احمد قاسم المجمر773
89.38انثىسكينة يونس محمد احمد السناوي776
88.88انثىاريج عبدالناصر احمد الفقيه777
86.38ذكرجمال محمد حسن احمد اسكندر778
90.25انثىامنية مسرور احمد عبده782
90.25ذكرعبدالكريم قاسم علي محمد السماوي783
93انثىنوران علي محمد النخالني785
91.38ذكرحمدي امين عبده قائد 787
85.25ذكرعبدالكافي مرشد طه حسن القحطاني789
94.75انثىدينا عبدالحكيم محمد عبدهللا الجرافي791
95.13انثىوالء بشير عبدالوهاب قمحان792
90.75ذكراسعد عبده عبدهللا سيف793
85.75ذكرنجيب ياسين شرف غالب798
89.38ذكرمعتصم محمد احمد سعيد القريضي799
85ذكرعمر محسن ضيف هللا سالم احمد801
94انثىهدى ربيع محمد القرشي802
86.13انثىزينب احمد علي القبيلي804

 كشف حضور اختبار القبول كلية الطب وكلية طب االسنان من
معمل الفيزياء:قاعة/ مبنى الملكة أروى  / 804 الى رقم التنسيق  756 رقم التنسيق  



مالحظاتتوقيع الحضورمعدل الثانويةالنوعاسم المتقدمرقم التنسيق
90.75انثىسلمى عبده محسن محمد عبسين805
86.38انثىاميرة ياسر سالم احمد العروقي808
93.88ذكرمحمد ابراهيم محمد االرياني809
89.5ذكرشعيب قايد محمد علي الجعفري810
87.5ذكرعدنان سمير صالح عبدهللا البعداني811
87.88ذكرزياد احمد ناجي علي الملصي815
93.5انثىبثينة نجيب علي محسن مداغش816
93.25ذكرنورالدين محمد قائد خالد االدريسي818
95.88انثىنجالء محمد احمد هايل البعداني819
85.38ذكراويس احمد مثنى علي السلمي821
86.63ذكراسماعيل عبدهللا ملهي محمد عياش826
88.38ذكرحيدر محمد عبدهللا محمد المهلل829
96.38انثىسلمى معمر محمود محمد ناصر831
87.13ذكراسامه سمير قاسم حسن834
93.38انثىسمية عدنان عثمان قاسم836
92ذكرزكريا صالح يحيى ثابت838
95.5انثىوالء عبدالجبار ناجي حسن ناجي839
87.38انثىدعاء عبدالفتاح علي علي العفيف843
92.25ذكرمحمد ابراهيم فارع صالح الحميدي844
91.38ذكرمحمد عبده احمد زيد المقرعي845
89.25انثىاميمة علي عبده سنان الكينعي846
90ذكرسلمان صادق محمد سعيد849
92.63ذكرعمرو عبدهللا عبدالقادر محمد851
88.38ذكرعبدالحكيم قائد احمد مصلح واصل853
92.88ذكرمحمد سعيد قاسم محسن854

 كشف حضور اختبار القبول كلية الطب وكلية طب االسنان من
معمل االسنان: قاعة/ مبنى الملكة أروى  / 854 الى رقم التنسيق  805 رقم التنسيق  



رقم 
التنسيق

مالحظاتتوقيع الحضورمعدل الثانويةالنوعاسم المتقدم

90.38انثىافنان فضل محمد احمد الصيرفي856
92.38انثىابتسام احمد محمد محسن857
91.38ذكريونس عبدالكريم عبدهللا سعيد الزبيدي858
87.63ذكرمحمد محمد علي يحيى الكرابه859
83.13ذكرعمر عبدالعزيز حميد الزيادي860
87.63انثىفاطمة بشير علي البعداني861
90ذكراحمد محمد حمود حسن سالم862
85.75انثىسباء رشاد احمد عايض الحجري864
92.88انثىحنين عادل علي علي الجنيد865
90.75انثىغادة هزاع قاسم الحاج عبدهللا867
91.13ذكرلؤي احمد قايد محمد العبري868
90.5ذكرمحمد امين فرحان سلطان869
92.88ذكراسامه نجيب محمد قايد870
86انثىالوان امين محمد علي الشجاع871
88.75انثىاسمار معمر علي عبدهللا الكامل872
85انثىمريم بشير حمود ناجي البزاز873
92.88ذكرصالح سعيد احمد عبدالهادي874
99ذكرفاروق علي احمد عبده الجوحي875
94.38انثىمهال ابراهيم عبده محمد877
93.75انثىسهير فيصل قايد حمود العبدلي878
92.88ذكرعبداالله ناجي محمد عبده الكينعي881
88.25ذكرحسام احمد محمد قاسم الهمداني883
80.25انثىافراح عبدالعزيز يوسف احمد886

 كشف حضور اختبار القبول كلية الطب وكلية طب االسنان من
 مايو22:قاعة/ مبنى االم و الطفل  / 1013 الى رقم التنسيق  856 رقم التنسيق  



رقم 
التنسيق

مالحظاتتوقيع الحضورمعدل الثانويةالنوعاسم المتقدم

 كشف حضور اختبار القبول كلية الطب وكلية طب االسنان من
 مايو22:قاعة/ مبنى االم و الطفل  / 1013 الى رقم التنسيق  856 رقم التنسيق  

86.38ذكرخالد نبيل احمد عبدالسالم الزهيري887
86.75ذكرفهيم محمد علي محمد890
86.88ذكرحمد جعفر احمد حمود الشغدري892
90.13ذكراسامه عبدهللا علي ردمان العبيدي893
89.13ذكرصالح الدين مهدي قاسم احمد السلمي897
92.63انثىوفاء عبدالسالم علي دحان898
87.25ذكرمحمد عسالن صالح علوان التميمي899
88.75ذكراسامه ناصر احمد عبده علوان900
90انثىهديل محمد سيف هزاع الكامل901
85.88ذكرحمزه احمد علي امين902
89.25ذكرعلي محمد علي محسن عقيل903

89.88انثىخولة محمد عبدهللا علي علوان904

91.38انثىريم نشوان احمد قاسم المجمر906

92.63ذكرمحمد محمود نعمان الخطيب909

95ذكرأيمن عبدهللا حسن محمد 910

94ذكرمصطفى يوسف احمد قاسم الحيدري911

86.25انثىمنار محمد علي صالح المطهر913

87.38ذكرحاشد محمد علي قاسم االدريسي 914

88.25ذكرعبدالودود ناجي احمد حسن الشغدري920

90.75ذكراسعد محمد سيف المفتي925

99.5ذكرنمران علي عبدهللا احمد الذرار927

100ذكرهاشم ناجي عبدهللا علي الشوكي928



رقم 
التنسيق

مالحظاتتوقيع الحضورمعدل الثانويةالنوعاسم المتقدم

 كشف حضور اختبار القبول كلية الطب وكلية طب االسنان من
 مايو22:قاعة/ مبنى االم و الطفل  / 1013 الى رقم التنسيق  856 رقم التنسيق  

84.13انثىسارة حسن ناجي حسن قاسم الحبيشي931

87ذكرعمرو رشيد عبدهللا محمد932

89.88ذكرايمن محمد محمد عبدهللا الساده933

94.75ذكروسام عادل احمد محمد الضبياني934

87.88انثىسلمى وليد محمد سعيد الصداقي936

86.5انثىخولة احمد عبدهللا صالح الدعيس 937

91.25ذكرعمرو احمد خالد صالح الشغدري938

97.75انثىعائشة عبدالحق محمد عبدهللا939

92.38انثىمرام صالح محمد محمد النمي940

87.88انثىاالء محمد عبدهللا حسن زايد راجح941

85.63ذكرمحمد صادق علي سعيد الثوابي942

86.5ذكرمصطفى احمد عبدهللا هزاع949

92.63ذكرزين العابدين محمد طه الوائلي951

93.38ذكربشار عادل صالح البخيتي953

90.13ذكرباسل مرزوق قايد احمد السلمي954

93.25ذكرحذيفه عبدهللا صالح محمد الشغدري956

89.88ذكربشار فهد قاسم مدهش957

90.63ذكراحمد محمد احمد دحامي958

95.5ذكرلؤي عبدهللا قاسم عبدالرحمن959

88.88ذكرخالد عبده احمد سالم960

97.63ذكربدر محمد احمد قاسم زربة 961



رقم 
التنسيق

مالحظاتتوقيع الحضورمعدل الثانويةالنوعاسم المتقدم

 كشف حضور اختبار القبول كلية الطب وكلية طب االسنان من
 مايو22:قاعة/ مبنى االم و الطفل  / 1013 الى رقم التنسيق  856 رقم التنسيق  

85ذكرنبيل طه علي عبدالجليل عباس964

89.63انثىروان هشام محمد قايد الهادي965

85.5انثىلينا عبدهللا محمد عبده قاسم966

89.63ذكرشوقي محمد شوعي نواش968

89.63ذكرالبراء عبدهللا محمد نعمان ناصر969

94انثىندى عبدهللا عبده المفتي971

92.38ذكريحيى محمد هزاع عبدالوهاب972

84.63ذكراسحاق محمد احمد علي الشلح973

86.25ذكرمحمد مطيع يحيى محسن الزبيدي974

92انثىمروه عبدالولي حسين الدهمش976

85.63انثىريام علي عبدهللا خالد977

100ذكرعبدالرحمن فكري مرشد يحيى نمنم980

93.13ذكرمحمد بن محمد احمد عبدهللا982

85.88ذكرنوح علي محمد احمد حسن983

91.75ذكراحمد علي عبد هللا حسن النجار 984

86.75ذكرنورالدين حمود احمد سعيد الحيدري990

87.5ذكرحمير عبده محمد راجح المظلوم991

92ذكرصفوان خالد محمد عبدهللا االدريسي992

91.13ذكرعبدالرحمن محمد عبدهللا نورالدين993

87ذكرامجد يحيى سعيد علي994

92.13ذكرخالد عبدهللا محمد محمد القدمي 1000



رقم 
التنسيق

مالحظاتتوقيع الحضورمعدل الثانويةالنوعاسم المتقدم

 كشف حضور اختبار القبول كلية الطب وكلية طب االسنان من
 مايو22:قاعة/ مبنى االم و الطفل  / 1013 الى رقم التنسيق  856 رقم التنسيق  

94.25انثىشهد محمد احمد محمد الكاملي1001

93ذكرحمزه عبده صالح احمد االحامدي 1002

87.5ذكرامجد عبدالجليل ردمان طشان1005

92.38ذكربشار خالد مسعد ناصر الصالحي1007

96.13انثىأية محمد علي ناجي السحاري1008

92انثىياسمين بنت حميد بن عبده مسعد1009

91ذكرشفيق مصطفى محمد صالح الفيصل1011

79.38ذكرمحمد صادق علي امين الشراعي1012

88.88انثىعفراء علي قايد عبده1013



رقم 
التنسيق

مالحظاتتوقيع الحضورمعدل الثانويةالنوعاسم المتقدم

88.57انثىأسماء عامر محمد علي 1014

93.38انثىربيعة منصور احمد قايد1015

89.5ذكرخالد محمود غالب عبده1016

89.25ذكربشار عبده يحيى حسين الشعيبي1019

89.25ذكرعبدهللا امين احمداحمد المشرقي1020

94.88ذكربرهان منصور احمد عبدهللا غالب الجعفري1021

90.13ذكرياسر سعيد مهيوب عبده الجعفري1022

90.25ذكرعمران نبيل عبدهللا مثنى المخالفي1024

94.25ذكراحمد شوقي قائد ناجي مسعد1025

97.5انثىمها عبده غالب محمد العتابي1026

86.38ذكراكرم عبده حسن علي الجبري1028

91.25انثىسمية سليم ثابت العثماني1029

91.88ذكرمحفوظ فهد عبده حمود المشرقي1033

86.25انثىسارة احمد سلطان عبدالحميد الكحيلي1035

91.75انثىبشائر محمد عبدهللا محمد المتوكل1036

97.13انثىهديل نجيب صالح حمزه1039

93.88ذكرخالد محمد قاسم صالح السروري1040

88.88ذكرسليمان علي عبدهللا علي الشغدري1042

92.25ذكرمفضل شايف قايد غالب الشغدري1043

89ذكرعاهد علي علي غانم1047

 كشف حضور اختبار القبول كلية الطب وكلية طب االسنان من
الحارث:  قاعة/ مبنى االم و الطفل  / 369 الى رقم التنسيق  285 رقم التنسيق  



رقم 
التنسيق

مالحظاتتوقيع الحضورمعدل الثانويةالنوعاسم المتقدم

 كشف حضور اختبار القبول كلية الطب وكلية طب االسنان من
الحارث:  قاعة/ مبنى االم و الطفل  / 369 الى رقم التنسيق  285 رقم التنسيق  

90.88انثىاميرة عبدالعليم محمد خالد1048

93.75انثىهديل امين علي قاسم العفيف1050

85.25ذكرعبدالخالق محمد مرشد محمد1051

96.5ذكرموسى محمد مقبل محمد مصلح1054

90.5ذكرنصر سعيد ناجي قايد العودي1055

85.75ذكرخالد محمد محمد يحيى صواب1057

89.75انثىعائشة احمد عبده علي1058

88.88ذكرعمرو عبدهللا حسن محمد البريهي1059

86.63انثىريم عبدالملك علي يحيى1060

90.88انثىسلمى علي احمد الدعيس1061

87ذكرجهاد فوزي عبدالواحد غالب الشائعي1062

91.25ذكرمحمد محمد يحيى العنسي1063

93.38ذكروجيه محمد احمد الوصيه1067

89.13انثىفردوس عبدالوهاب عبدالغني سيف الصبري1068

88.75انثىافنان فؤاد علي منصور الجعفري1069

94.63انثىهويدا علي احمد االعوش1072



مالحظاتتوقيع الحضورمعدل الثانويةالنوعاسم المتقدمرقم التنسيق

86ذكراحمد علي غالب احمد الشدوفي1073

88.13ذكرناج الدين شوقي احمد عبدالرحمن1074

85.75انثىرويده علي صالح فارس احمد1075

92.25انثىعبيرعباس عبدهللا ناصر الجنيد1076

93ذكرمحمد كمال محسن المغربي1079

91.63ذكرعبدالرحمن فؤاد صالح محمد الحداء1080

86.25انثىعلياء علي قايد مسعد العودي1082

92.75انثىاليمامة عبدالناصر احمد علي الفهد1084

89.63انثىنور عبدالناصر احمد علي الفهد1085

96.88ذكرعبدالحق علي محمد عبدهللا الوجيه 1086

89.75انثىبراءة عبدالعليم ناجي ردمان1087

96.13انثىبلقيس احمد عبدهللا علي احمد1089

87.13ذكرحامد عبدهللا محمد احمد1090

95.25ذكرانور علي عبدهللا احمد الذرار1091

87.5ذكرهمام علي علي مصلح الربادي1093

87.75انثىالهام عبد السالم محمد خالد1094

93.5ذكرمحمد صالح ناصر احمد الشرجي1095

92.5ذكرهالل ناجي هادي علي المنصوب1097

88.75ذكراسامه علي حسن سيف1099

90انثىاية محمد علي قاسم الوائلي1100

91.63ذكرمحمد منصور ناجي غالب المحمودي1106

 الى رقم 1073 كشف حضور اختبار القبول كلية الطب وكلية طب االسنان من رقم التنسيق  
الزهراوي: قاعة/ مبنى االم و الطفل أروى  / 1139التنسيق  



مالحظاتتوقيع الحضورمعدل الثانويةالنوعاسم المتقدمرقم التنسيق

 الى رقم 1073 كشف حضور اختبار القبول كلية الطب وكلية طب االسنان من رقم التنسيق  
الزهراوي: قاعة/ مبنى االم و الطفل أروى  / 1139التنسيق  

92.5ذكرحمزه امين نعمان محمد المساح1108

94.25انثىشيماء احمد قاسم ناجي عبدهللا العوش1110

88.38انثىجيهان علي صالح راجح الجحافي1115

89.25ذكرعبدالرحمن علي حميد سيف1116

94.88ذكرمعاذ حمود عبده الخوالني1119

90.25ذكراكرم عبده عبدهللا عباس الرونه1120

91.88انثىسكينة حمود محمد عبده يوسف1122

85.88انثىايمان محمد احمد عبدالجبار المحياء1124

83.25انثىماليين حمود عبدالمعز القاضي1126

91.75ذكرصالح الدين محمد حزام عبده الحميري1127

87.75انثىنها حمود علي محمد الفقيه1128

87.63ذكرياسين عبده صالح حسن المشرقي1139



مالحظاتتوقيع الحضورمعدل الثانويةالنوعاسم المتقدمرقم التنسيق
85.5ذكرانس محمد عبدالرحيم محمد االبراهيمي1140
86.75انثىسيناء احمد علي عبده بشير1143
90.13ذكرهارون مسعد محمد حسن1144
86.88ذكرمكرم جمال صادق محمد االديب1145
87.38ذكرشوقي منصور علي محمد العبادي1147
86.25انثىاالء علي حسن شمالن1152
88ذكرماجد عبدهللا عبدالرحيم علي1153
85.38ذكرحبيب مسعد علي قايد الهنائي1154
93.13ذكرعلي صادق صالح جمعان1159
86.38ذكربرهان ياسين احمد قايد حسن1161
89.88ذكرسليم احمد صالح احمد قطران1163
94ذكرعبدالرحمن احمد محمد العدهي1165
84.5انثىسلوى بكيل عبدهللا غالب1172
82.5انثىلما محمد عبده ياسين الهتار1173
84.63ذكرامين قائد نصر محمد1175
84.38انثىحماس محمد محمد المريسي1177
84ذكرمعاذ محمد قاسم احمد ويس1182
79.88ذكرمشير عبده احمد عبده المضرحي1184
83.63انثىاسماء غالب محمد محمد حيدر1185
84.75ذكرباسم محمد حسن الحاج الريماني1187
89.38انثىهديل ضيف هللا محمد احمد العسكري1190
82.88انثىدنيا محسن عبدهللا الناهي1192
84.38ذكرسند مرتضى حمود قائد الشرعبي1193
80انثىافنان خالد حمود عبده االحمدي1195
82.13ذكرحماده جالل محمد عثمان1196
80.38انثىشيماء محمد علي احمد اسماعيل1198
81.13انثىاسرار علي سعيد باشا1199
81.25ذكرمحمد مختار احمد قايد البناء1206
83.63ذكرمحمد عبدهللا سعيد علي الجماعي1207
79.75انثىحورية صادق صالح الزايدي1209

 كشف حضور اختبار القبول كلية الطب وكلية طب االسنان من
( 1 ): قاعة/ مبنى األسنان  / 1209 الى رقم التنسيق 1140 رقم التنسيق  



مالحظاتتوقيع الحضورمعدل الثانويةالنوعاسم المتقدمرقم التنسيق
98انثىهديل عادل مطيع شائع قاسم1211
79.13ذكريحيى زكريا محمد احمد الفتاحي1212
84.5انثىمها مصلح محمد قاسم العثماني1214
90.38ذكرنورالدين محمد علي علي1216
91.5انثىمعالي علي محمد قاسم الجماعي1217
92.63ذكرعبدالعزيز عادل أحمد احمد1219
85.13ذكرعلي محمد شرف احمد1220
78.75ذكراحمد يحيى حسن عبدهللا شجاع الدين1222
86انثىهيفاء عادل محمد العماري1223
86.13ذكرعرفات صادق عبده مهيوب حزام1224
79.13ذكرعمرو ياسر جميل علي شاهر1227
84.63ذكرعبدالغني علي عبده احمد صالح1230
80ذكراسامه عبده علي محمد القباطي1231
84.5انثىاية رشيد عبدالباقي حسين فارع1232
93.63ذكرانس احمد محمد ناجي ظافر1238
78.38ذكرقيس عبداللطيف محمد الهتار1239
82.38ذكرمحمد احمد حسين الهلماني1240
83.13انثىليلى احمد عبدهللا البرح1241
94.75ذكروهيب احمد مسعد مثنى زربة1242
84.38ذكرعبدالقادر احمد عبدهللا صالح الدعيس1243
83.38ذكرمحمد فؤاد محمد مقبل1244
87.25ذكربكيل علي محمد صالح القحام1246
91.25ذكروسيم محمد ابراهيم فاضل1247
83.38ذكرانس عبده علي محمد السميعي1250
91.88انثىسمية صادق محمد محسن االصبحي1253
81.13ذكرامين علي امين نايف الرحبي1254
83.13ذكرشهاب رشاد محمد غالب سعيد1255
91.13ذكرمحمد حمود عبدهللا علي المعافا1259
86.13ذكرمنيف عبدالباسط محمد سيف 1260
84ذكرمعتز عبدهللا قاسم علي الهندي1261

 كشف حضور اختبار القبول كلية الطب وكلية طب االسنان من
( 2 )رقم : قاعة/ مبنى األسنان  / 1261 الى رقم التنسيق 1211 رقم التنسيق  



مالحظاتتوقيع الحضورمعدل الثانويةالنوعاسم المتقدمرقم التنسيق
94.38ذكرالمشرقيوائل صالح ناجي صالح 1262
81.25انثىامل نبيل عبدالعزيز محمد احمد السميعي1265
82.88ذكرمحمد مطلوب محمد عبدهللا عامر1268
81.63ذكرمحمد نبيل احمد قاسم مسعود1270
82.25ذكرصدام يحيى ناجي عبده الغيثي1273
92.88ذكرخليل همدان يوسف مسعد الهتاري1276
90.88ذكراحمد علوان احمد محمود الهتاري1278
83.25ذكرعرفان عبدالعليم ناجي عثمان1281
86.13ذكرعاصم احمد محمد سيف1282
78.5انثىامل عزيز قايد محمد مفضل1283
82انثىشيماء علي محمد علي البدوي1284
94.5انثىنهى محمد حمود عبدهللا1286
87.75انثىفاطمة هشام نجمي احمد جودت1287
80.13انثىشهد عبدالدائم محمد عبدالجليل ال قاسم1289
84.25ذكرصقر هاني مدهش علي عبدالعزيز السميعي1290
84انثىعائشة ماجد يحيى ناجي مقران1291
90.5ذكرعبدالعليم طالل عبدهللا جميل الحيدري1292
91.88ذكررضوان عادل احمد عبدهللا الشلح1293
84.75ذكرابوبكر صادق علي عبده احمد1296
98.88ذكرعبدالرحمن محسن قايد محمد العتابي1298
90ذكرمحمد عبدالقادر محمد احمد البتول1301
84.5ذكروهيب عبدالقوي سلطان القاسمي1303
84.5ذكريعقوب مسعد قاسم احمد الغيثي1305
91.75ذكرمحمد سعيد محمد سعيد1308
91ذكراسامه حسين علي احمد1310
84.88ذكرمنصور عصام منصور سعيد1316
88.38ذكرحازم عمر قاسم علي محسن1317
85.75ذكرعاهد مختار صالح ناجي العبيدي1318
89.13ذكرامين عادل قاسم امين1320
92.13ذكرابراهيم فيصل علي محمد1326

 كشف حضور اختبار القبول كلية الطب وكلية طب االسنان من
( 3 )قاعة رقم : قاعة/ مبنى األسنان  / 1326 الى رقم التنسيق  1262 رقم التنسيق  



مالحظاتتوقيع الحضورمعدل الثانويةالنوعاسم المتقدمرقم التنسيق
79انثىاميمة فيصل عبده قاسم الخوالني1327
87انثىغيداء جميل علي الصغير1329
92.13انثىمالك محمد علي العداهي1330
90.88ذكرمحمد ناصر علي احمد الجبوبي1331
85.25ذكرعبدهللا طه سعيد محمد1335
91.63ذكرتميم توفيق احمد قائد1336
89.88ذكرزيدون عبدهللا سيف سيف العيسائي1342
84.5ذكرمحمد عبدهللا احمد هاشم1348
88ذكربشار عبدالناصر عبدالرب عثمان السميعي1349
83.38انثىسرور محمد عبده حسن1351
83انثىسندس ثائر احمد الدعيس1353
89انثىعائشه محمد علي الدعيس1354
95.5انثىخديجة محمد علي الدعيس1355
81انثىمريم رشاد احمد يحيى الشعيبي1356
78.5انثىشورى خالد احمد عبده البناء1357
87.75ذكرانس احمد نعمان احمد البرح1358
82.63انثىانهار محمد حمود صالح الفقيه1359
97.25ذكرحسن يوسف مكرد عبدهللا1360
92.13ذكرحسين طه مكرد عبدهللا السامعي1361
90.25ذكرفوزي محمد عبدهللا الماعطي1362
93.63انثىهند عبدهللا علي قحطان االدريسي1365
79ذكرابراهيم احمد سعيد فرحان1370
100ذكرسلطان محمد قايد مثنى العماري1371
84.25ذكراحمد عفيف احمد علي الشلح1373
79.75ذكرحسان خالد قاسم علي1374
92.38ذكراسماعيل محمد امين محمد سنان1375
82.88انثىشذى توفيق صالح البناء1376
83.5انثىسحر علي قاسم حمود حيدر1381
93انثىغيداء إسماعيل احمد سفيان وجيه الدين1382
81.63ذكرمحمد عبدالسالم قاسم احمد المتوكل1383

 كشف حضور اختبار القبول كلية الطب وكلية طب االسنان من
( 4 )رقم : قاعة/ مبنى األسنان  / 1383 الى رقم التنسيق 1327 رقم التنسيق  



مالحظاتتوقيع الحضورمعدل الثانويةالنوعاسم المتقدمرقم التنسيق
87.38انثىحليمة عبدالمجيد احمد بن احمد1384
84ذكرباسل عبدالقوي احمد ناجي1386
89.63ذكرهاشم علي اسماعيل احمد اسحاق1388
93.25ذكرمحمد عبدالرحمن محمد غالب التبعي1394
82.63انثىماريا عبده ناجي الحاج1396
86.25انثىايناس قاسم عبده حسن الجبرتي1399
85.38ذكرتوهيب عبده علي محمد1401
82.38ذكرايمن بشير احمد هزاع الرحبي1405
94.75ذكراسامه عبدالقوي حميد دبوان1406
88.63ذكرمعتصم محمد عبدهللا احمد الجالل1411
80.63ذكرنواف نوفل ناجي السيري1413
86.63ذكرصخر سالم سعيد محمد1414
79.75ذكرمختار رفيق علي صالح مياس1415
84.5انثىلينة صادق علي امين1418
80.38ذكرعبدهللا محمد عبدهللا الشيخ1419
93.38ذكرهشام عبدهللا احمد سيف خالد1421
87ذكرايهاب ياسين علي محمد النخالني1423
91.75انثىاصاله نصر عباس محمد المؤيد1424
83.75ذكرمحمد نبيل علي ناجي المريسي1425
89.75ذكرحاميم محمد احمد زيد المقرعي1426
84.13ذكرعبدالرحمن فيصل محمد صالح المديني1428
83.5ذكرادهم بشير جزيالن احمد السعيدي1429
84.63انثىرقية محمد علي الخياط1430
93.75انثىسهير عبده عبدهللا احمد1433
83.88ذكرعبدالرحمن عبدهللا محمد الخربي1437
88.38ذكراحمد العزي اسماعيل غالب التبعي1440
78ذكرزكريا عبدالفتاح حمود مثنى الحدي1445
92.5انثىخوله قاسم غالب محمد1450
84.75انثىالزهراء خالد مطيع محمد الحاشدي1451
83.13انثىنورة عبده محمد احمد المشرقي1452

 كشف حضور اختبار القبول كلية الطب وكلية طب االسنان من
( 5 )رقم : قاعة/ مبنى األسنان / 1452 الى رقم التنسيق  1384 رقم التنسيق  



مالحظاتتوقيع الحضورمعدل الثانويةالنوعاسم المتقدمرقم التنسيق
85.63انثىاحسان حمود علي عبدهللا منصر1453

92.5انثىجيهان احمد هزاع محمد1454

91.63ذكرفهمي حسن محمد الصوفي1456

87.25ذكرعبدالرحمن نبيل حسن محمد الصوفي1457

84.63ذكرخالد محمد حمود نصر الشرعبي1458

93انثىسبا حمود احمد محسن ابواصبع1460

88.75ذكرعلي احمد علي السنحاني1461

91.38ذكريونس عبدهللا علي حسن النوفي1463

83.88انثىندى ياسين محمد علي النجار1465

87.88ذكرشهاب حمود سعيد خالد1467

90.75ذكرعبدالرحمن عبده صالح حسن الراجحي1468

84.75ذكرعبدالرحمن يحيى عبدهللا حسن1469

92.13انثىاقبال محمد احمد فارع1470

80.5ذكرعبدالجبار امين طه مهدي1471

84.75ذكراسامه عبدالسالم قاسم المعزبي1472

98.25ذكراسامة عبدالرزاق علي قاسم جعفر1473

90.38انثىعال عبدالقوي محمد عبده اسعد1474

87.13ذكرعبدالحكيم احمد علي محمد التبعي1475

85.38ذكرصقر محمد عبده صالح1477

84.38انثىحنين احمد حميد دحان السالمي1478

96.63ذكرمسعد علي محمد مسعد السيقل1481

90.63ذكربشار عبدالرحمن محمد صالح البارد1482

91.13ذكرابراهيم عبدهللا صالح محمد الجندي1483

82.5ذكرعبدهللا يحيى يحيى مراد1485

 كشف حضور اختبار القبول كلية الطب وكلية طب االسنان من
المركز االجتماعي: قاعة / 1526 الى رقم التنسيق  1453 رقم التنسيق  



مالحظاتتوقيع الحضورمعدل الثانويةالنوعاسم المتقدمرقم التنسيق

 كشف حضور اختبار القبول كلية الطب وكلية طب االسنان من
المركز االجتماعي: قاعة / 1526 الى رقم التنسيق  1453 رقم التنسيق  

95.38ذكرمهدي علي مسعد علي الشوكي1487

79.5انثىسلمى عبدالجليل محمد علي الشايف1488

88.13انثىسلمى محمد اسماعيل شيبه1489

87.25انثىفردوس رشيد مصلح محمد االدريسي1490

87.38ذكرعلي طه محمد علي معوض1491

79.38ذكراصيل عبدالحكيم محمد عبدالغني1492

93.88ذكرعبدالملك صادق عبده محمد الماس1494

79.38ذكرزكريا عبدالمجيد محمد عبدهللا الخوالني1495

92.5ذكرخطاب حمود فارع محمد الوجيه1496

86.13ذكراحمد محمد عبده محمد1497

90.5ذكرمحمد حمود مقبل احمد العربي1499

96ذكراسامة منصر مسعد سلمان1500

92.88ذكرحمزة محمد ناجي سلمان1501

97.5ذكرمعين علي قايد عبدالقوي عويضان1502

93.5ذكرتوهيب علي عبده عون1503

87.88ذكرابراهيم محمد حسن علي1504

92ذكرعمرو عبده صالح سيف1509

95.5ذكرعبد سلطان ثابت حيدر1513

88.25ذكرعبدالرحمن علي يحيى حسن الفيد1526


