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 / الكورس الثاني (  1026-1025)العام الدراسي   
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 اسم الطالب

 السعي النهائي     

  
 المجموع 

05 % 

 64   ابرار كريم ضاري خلف 1

 05   احمد خيال صالح حمد 2

 60   احمد شجاع عيسى عبد 0

 06   احمد عبد السالم جمعة محمد 6

 61   احمد فاضل محمد مطر 0

 60   أريج سامي سالم محمد 4

 64   أريج مظهر خلف عبد هللا 7

 60   اسماء سلطان محمد فاضل 4

 64   اشواق هادي علي جبر 9

 66   إقبال مهند سلمان عبد الرزاق  15

 06   أقدس محمود صالح محمد  11

 62   امل عايد فهد عبد هللا 12

 04   امل موفق حمد حمد 10

 02   مصطفى جاسم ابراهيمامنه  16

 09   انور عبدالغني محمود خلف 10

 62   ايثر رافد مجلعد محمد 14

 02   ايسر اسماعيل محمد احمد 17

 65   ايمان احمد ناجي محي حبيب  14

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعــــــــة تكريـــــــــــــــــــــت
 كليــــــــــــــــة العـــــــــــــــلوم

 عـلــــــــــــوم الحياةقســــــــــــم  
 

   ية:ــالمادة الدراس
 الفيزياء الطبية مدرس المـــــــادة : 

 األولى ة:ــــــــــــــــــــــالمرحل
 



 60   ايمان سوري هنوني هزاع 19

 60   براء امجد رمضان فرحان 25

 25   بشار ياسين علوان الطيف 21

 27   مساهر علي خلف بالل 22

 60   تسنيم محمد عطية حمد 20

 04   تقوى بابان عبد هللا سلمان 26

 61   ثيما قصي حاتم عبدهللا 20

جهينة عبد الكريم عبد العزيز  24

 مهدي 

  60 

 67   صالح حارث كمال مهدي 27

 06   حارث موزر عباس صالح 24

 02   حمد خميس حمود حسين  29

 66   صبحي صوان مصلححنين  05

 61   حيدر عبد الستار ندا محمد 01

    ختام عبد الكريم جاسم عطية 02

    دعاء زياد برع مهدي  00

 04   دعاء مشعان رميض حماده 06

 64   ديانا سالم كردي غضب 00

 66   راوية محمود حميد خليل 04

 66   رسل محمد حسن حريز 07

 60   صالحرفل عبد القادر محمد  04

 69   رقية عارف جبار مطر 09

 00   رقيه عبدالكريم شاكر محمود 65

 02   رلى محمود رمضان شهاب  61

 60   روان حسن محمد عمر 62



 66   ريم عبد الرحمن جاسم محمد  60

 07   ساره سعران عبيد شاني 66

 09   سارة غسان عبد رشيد   60

 04   سحر عماد حسن محمد 64

 65   سحر فيصل شالش خلف 67

 60   سرور محمود حماد جاسم 64

 27   سعد ضامن حسن خلف 69

 64   سما مثنى مرعي حسن 05

 67   سمر نبيل لزام فرهود 01

 06   سوزان محمد منير احمد 02

 61   شيرين أحمد خماس أحميد  00

 04   شيرين موفق اسماعيل خضر 06

 60   صفا سليمان خلف عبدهللا 00

 60   ضحى احمد صابر عبدالعزيز 04

    عائشة عاصم صالح عالوي 07

    عبدهللا شهاب أحمد  04

    عبيده ارحيم يوسف علي 09

    علي سمير محمد مطلك 45

 04   علي عبد الستار برجس درويش 41

 00   علي عزاوي عبدهللا حميد 42

 07   علي هيثم صالح مهدي 40

 00   حسين خلف مهوسعلياء  46

 29   عمر علي حسين شحاذه 40

 04   غزالن عيدان علي شهاب  44

 69   غفران عدنان جايد زيدان 47



 04   غيداء مانع محمد فياض 44

 64   فاطمة احمد حمدون عبدهللا 49

 64   فاطمة قاسم شعبان عبود 75

 06   فهد عزاوي عبدهللا حميد 71

    إبراهيم  جناهكواكب إسماعيل  72

 60   ليث اياد ظاهر حسن 70

 02   محمد حامد خلف جاسم  76

 29   محمد علي فرحان احمد 70

 04   محمد مسعود كعيد خلف  74

 29   مروه شهاب احمد ثامر 77

 00   مسرة معاد جار هللا فرحان 74

مصطفى زهير ابراهيم  79

 اسماعيل

  05 

 00   مصطفى ماجد خليل حمد 45

 00   معاذ حمد محمد فياض 41

 60   منى حبيب حسين حمد 42

 00   منى رعد مطلك حسن 40

 04   منار طالب محمود عباس 46

 04   منة هللا جمال احمد حميد 40

    مها عبدالرزاق صابرعبدالعزيز 44

 61   ميس شوكت مهدي علي  47

 04   نبأ عبدهللا عزواي رشيد 44

 61   خليل ابراهيمنور احمد  49

 64   نور طه ياسين عبدهللا  95

 04   نور عواد محمد طياوي 91



 62   نورا محمد خضيري علي 92

 64   هاجر حارث عبدالمطلب محمد 90

 69   هبة عالء راجي حمدي 96

 60   هدى عبدالهادي حسين جاسم 90

 64   هنادي صالح علي فحل  94

 67   هوى حسن عفات دليان 97

 61   هوازن احمود خالد عبد الحميد 94

 67   وئام سعيد صالح حبيب 99

 06   وجدي مزحم لطيف هندي 155

 06   وديان يوسف بشير شريف 151

 60   وهج موفق صباح شعيب 152

 

 

 

 في مادة علم الفيزياء الطبية   1022-1024درجات الطلبة المحملين من العام الدراسي 
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 الطالباسم 

 

 

 االمتحان النهائي

 العملي 
10 % 

 النظري
00 % 

 المجموع 
05 % 

 61   موج أحمد خيرو   .1
 64   عبير عنتر حاتم )مقاصة علمية (   .2

 

 

 


