
انجليزياحياء كيمياء 

مقبول25242187.6321.907591.91حذيفة عبدالوارث ناجي محمد العبيدي1

مقبول25242089.1322.282591.28عمر قائد أحمد إبراهيم2

مقبول2423209122.7589.75عارف عبدالودود قاسم صالح3

مقبول24222188.2522.062589.06ايهاب عبدالقوي محمد سعيد4

مقبول23241799.8824.9788.97علي محمد علي سيف مهيوب5

مقبول25241887.8821.9788.97بشار عبدالحكيم قاسم محمد6

مقبول24202291.6322.9188.91ايهاب عبدالغفور عبده محمد7

مقبول23232091.1322.7888.78محمد حميد شرف غالب العامري8

مقبول24202096.6324.1688.16محمد عبد الكريم علي صالح الجوفي9

مقبول24212187.6321.907587.91اصيل جمال محمد عبدالقيوم10

مقبول25211895.1323.7887.78عيسى محمد سيف احمد11

مقبول22202196.3824.1087.10اسد سلطان عبدهللا محمد12

مقبول25231788.3822.09587.10عبدالحميد بدر حسن عامر13

مقبول24241595.8823.9786.97احمد عبدالغني محمد بن محمد14

مقبول25211795.6323.9186.91برهان حسن علي عبدهللا القرشي15

مقبول25221695.2523.8186.81ايمن علي علي قاسم العقالني16

مقبول23221793.523.3885.38عمار محمد سعد عبدهللا17

مقبول24231591.7522.9484.94محمد طه سيف سلطان غالب18

مقبول22221795.6323.9184.91بشار عبدهللا مسعد مثنى زربة19

مقبول25201694.8823.7284.72عبدالوهاب خالد حسن محمد االنمري20

غير مقبول22211798.7524.6984.69اسراء محمد عبد الغني الحماطي21

غير مقبول23221886.521.62584.63عقيد عبد الرقيب عبده سالم22

غير مقبول21221797.8824.4784.47محمد الياس محمد عبدالعليم العامري23

غير مقبول20221897.7524.4484.44عائشه علي ناجي احمد الصوفي24

غير مقبول21211992.3823.1084.10صقر علي مصلح محمد صالح25

غير مقبول20241696.1324.0384.03بالل محمد علي سيف26

غير مقبول23211694.7523.6983.69خديجة علي مرعي سالم الكثيري27
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غير مقبول24211497.6324.4183.41اكرم حسن احمد محمد االخضر28

غير مقبول24221493.3823.3583.35المعتز باهلل محمد عبده ناصر29

غير مقبول22241493.2523.3183.31ريان غانم علي صالح الشيبه30

غير مقبول23221496.6324.1683.16مروان صادق أحمد محي الدين الملصي31

غير مقبول21241592.6323.1683.16نصر ابراهيم محمد علي32

غير مقبول21241592.6323.1683.16نصر ابراهيم محمد علي33

غير مقبول19221895.3823.8582.85ريم صادق علي عبدالقوى الملصي34

غير مقبول21221790.522.6382.63احمد صالح محمد صالح زربة35

غير مقبول21231498.2524.5682.56نها قائد عبدالودود مكرد36

غير مقبول23211593.1323.2882.28محمد منصور احمد مقبل37

غير مقبول22211692.6323.1682.16صهيب عبده حمود حاتم38

غير مقبول22211691.8822.9781.97محفوظ فهد عبده حمود المشرقي39

غير مقبول24221391.7522.9481.94احمد علي عبدهللا حسن النجار40

غير مقبول22221591.7522.9481.94محمد عبده محمد عبدالوهاب41

غير مقبول23181891.522.8881.88عادل محمد صالح سعد42

غير مقبول21211790.3822.6081.60محمد حسن محمد الليث43

غير مقبول21162192.7523.1981.19اسامة يحيى حسين مشوح44

غير مقبول22221587.8821.9780.97سامي عبدالغني أحمد عبدالمجيد45

غير مقبول21221686.7521.687580.69نور الدين حمود احمد سعيد الحيدري46

غير مقبول20211886.7521.687580.69محمد عبدالرحمن ناجي عبدالرحمن47

غير مقبول20201696.7524.1980.19معاذ احمد محمد عبدهللا الوجيه48

غير مقبول22181695.8823.9779.97سندس محمد عبدالغني درهم المجيدي49

غير مقبول24191299.3824.8579.85زكريا صادق عبدالواحد عبد اللطيف50

غير مقبول2222148721.7579.75عبدالملك سيف محسن شيزر51

غير مقبول18201990.7522.6979.69زين العابدين علي محمد الخوالني52

غير مقبول2321129423.5079.50تسنيم توفيق علي احمد هالل53

غير مقبول25191388.7522.187579.19شعيب احمد علي احمد سالم54
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غير مقبول18201794.6323.6678.66توهيب ماجد أمين أحمد55

غير مقبول22221386.521.62578.63صقر محمد عبدهللا محمد56

غير مقبول2021149423.5078.50االء محمد عبدالمجيد عبده العباسي57

غير مقبول21211489.6322.407578.41محمد مختار محمد عبدهللا58

غير مقبول22221385.6321.407578.41عطاف أحمد محمد صالح اإلدريسي59

غير مقبول23201197.2524.3178.31سلسبيل يحىي محمد شمالن60

غير مقبول21201493.2523.3178.31حذيفة عبدهللا صالح محمد الشغدري61

غير مقبول2223996.3824.1078.10اسماعيل سعيد اسماعيل عبد المجيد62

غير مقبول22221191.8822.9777.97محمد علي حسان مهيوب63

غير مقبول23211191.522.8877.88اسامة مثنى احمد قاسم المهتدي64

غير مقبول23211191.522.8877.88اسامة مثنى احمد قاسم المهتدي65

غير مقبول19211399.1324.7877.78هاجر محمد علي احمد اسماعيل66

غير مقبول20241094.7523.6977.69عبدالقاهر ابراهيم احمد محمد الفقيه67

غير مقبول1922129824.5077.50اسحاق صادق عبدالواحد عبد اللطيف68

غير مقبول22211289.6322.407577.41محمد امين عبده محمد الماس69

غير مقبول18201596.3824.1077.10رهيب احمد حسن صالح زربة70

غير مقبول17221399.8824.9776.97عبدالرحمن عبده صالح حسن الراجحي71

غير مقبول21181399.7524.9476.94زهاري حسين عزي كابع72

غير مقبول17221399.3824.8576.85وليد عبده محمد علي محمد النويب73

غير مقبول19221487.2521.812576.81مشير علي سيف الحاج سيف الحمري74

غير مقبول18211494.6323.6676.66عائشة محمد عبده حاتم الحاتمي75

غير مقبول21201198.3824.6076.60عباس سالمين علي قايد قاسم76

غير مقبول18201594.1323.5376.53تسنيم قاسم احمد عبده االحمدي77

غير مقبول21201293.6323.4176.41حمودة عبده احمد المسيبلي78

غير مقبول19211296.1324.0376.03منذر احمد مسعد محمد الحذيفي79

غير مقبول22191195.6323.9175.91طاهر وديع محمد احمد80

غير مقبول23211087.6321.907575.91ياسين عبده صالح حسن المشرقي81
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غير مقبول19211487.521.87575.88اسامه امين سعيد هزاع فرحان82

غير مقبول19201490.8822.7275.72عبدالرحمن عارف قاسم صالح83

غير مقبول18211394.7523.6975.69اسامة عبد القوي حميد دبوان84

غير مقبول19231286.6321.657575.66محمد جمال حميد قحطان الحيدري85

غير مقبول19181594.3823.6075.60هال فواد عبدالحميد الجماعي86

غير مقبول2023994.1223.5375.53عبير مهيوب سيف غالب الحميري87

غير مقبول1720178621.575.50بالل صادق قايد مصلح الوهبي88

غير مقبول22211089.522.37575.38اميمة عبده محمد صالح الجوفي89

غير مقبول21191389.1322.282575.28موفق فؤاد احمد قائد90

غير مقبول2321988.8822.2275.22صفوان فتح أحمد نعمان91

غير مقبول18201492.1323.0375.03عبدالقادر هالل فارع العفيف92

غير مقبول18211295.8823.9774.97عيسى محمد احمد احمد الهاللي93

غير مقبول21211187.521.87574.88نبيل محمد عبدالعزيز حسن الشهاري94

غير مقبول14221689.522.37574.38اية فيصل حمود دحان الضلعي95

غير مقبول1817159724.2574.25عائشة محمد أحمد عبدهللا عقيل96

غير مقبول20221088.522.12574.13اسامه علي عبده احمد عبدالسالم97

غير مقبول2221796.3824.1074.10محمد عبدالرب علي أحمد العتابي98

غير مقبول19201292.1323.0374.03امير احمد خالد مقبل النجار99

غير مقبول19221091.6322.9173.91محمد عبدالسالم عبدالقوي عبدالوهاب100

غير مقبول20171395.523.8873.88ازهار محمد احمد محسن الخوالني101

غير مقبول19211191.1322.7873.78اسامة محمد الخضر علي اسعد102

غير مقبول20181294.1323.5373.53سناء نصر عبدهللا محمد صالح الحمادي103

غير مقبول2123694.1323.5373.53اسامة ابراهيم احمد محمد الفقية104

غير مقبول1621129824.5073.50عبدالرحمن احمد خالد بن خالد105

غير مقبول17181592.8823.2273.22عدي احمد محمد عبد هللا الوجيه106

غير مقبول18201292.3823.1073.10ريم محمد ابراهيم ابكر هاشم107

غير مقبول18191199.1324.7872.78سالفة يحيى علي الحللي108
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غير مقبول1621148721.7572.75رائد علي سيف الحاج سيف الحمري109

غير مقبول15191498.6324.6672.66هديل عبدالحكيم احمد محمد علي110

غير مقبول20201186.6321.657572.66نسيبة محمد علي عبدهللا التويتي111

غير مقبول1920998.2524.5672.56عزام صالح عثمان علي الصالحي112

غير مقبول18211094.2523.5672.56عبد فارع سعيد صالح اللهبي113

غير مقبول2022889.8822.4772.47انوار علي سالم صالح يحيى114

غير مقبول16181689.522.37572.38امة السالم عثمان شائع محمد المقبول115

غير مقبول20191285.2521.312572.31انور قايد عسكر ابواصبع116

غير مقبول18171492.523.1372.13دعاء محمد هاشم محمد الجيالني117

غير مقبول19191191.8822.9771.97منار عبد العزيز علي حاج الهبيط118

غير مقبول1722995.3823.8571.85هاجر محمد أحمد صالح التومي119

غير مقبول2021986.6321.657571.66اسامة عبدالرحمن علي صالح120

غير مقبول16191490.1322.532571.53ارجوان احمد محسن سعد الزيادي121

غير مقبول2119989.8822.4771.47عبده قايد صالح قاسم الحازمي122

غير مقبول18221085.7521.437571.44صباح لطف محمد خالد123

غير مقبول18211087.1321.782570.78نسيبة علي علي عزي الوادعي124

غير مقبول16151694.8823.7270.72علي محمد احمد محمد الشميلي125
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غير مقبول16201290.6322.6670.66امة الرحمن فراس منصور غيثان126

غير مقبول1820993.7523.4470.44حميده ابراهيم حسين المجمر127

غير مقبول15211289.6322.407570.41حماس بيدر مرشد علي قايد حسن128

غير مقبول17201189.2522.312570.31عبدهللا امين احمد احمد المشرقي129

غير مقبول17201285.2521.312570.31عبدالخالق محمد مرشد محمد130

غير مقبول17181388.1322.032570.03امة هللا عبده محمد صالح القويي131

غير مقبول1819994.7523.6969.69وهيب احمد مسعد مثني زربة132

غير مقبول14191298.2524.5669.56رائد محمد مهيوب مرشد الخامري133

غير مقبول18191090.1322.532569.53اسماء اسماعيل عبدالقوي دحان صالح اللهبي134

غير مقبول18171288.3822.09569.10بثينه عبدهللا عبدهللا فاضل135

غير مقبول12191495.6323.9168.91هاجر صالح صالح زايد القصاري136

غير مقبول18171191.6322.9168.91وفاء علي حسين خموسه137

غير مقبول1520119122.7568.75اية علي محسن مصلح الحارثي138

غير مقبول14181490.3822.6068.60منى منصور مبخوت الجراح139

غير مقبول1517139423.5068.50شموخ عبدهللا حمود مقبل140

غير مقبول172089323.2568.25عبدالرحمن محمد سيف محمد العطار141

غير مقبول15181292.6323.1668.16محمد سعيد محمد فارع142

غير مقبول16181288.522.12568.13االء عبداللطيف محمد عايض العواضي143

غير مقبول14191484.521.12568.13جمال عبدالجليل امين عبدالواحد الشهاري144

غير مقبول1619996.3824.1068.10انس إسماعيل صالح احمد المشرقي145

غير مقبول16171388.2522.062568.06مطيع عادل مطيع دارس العمراني146

غير مقبول1522987.7521.937567.94فكري شايف عبدّللاه احمد النجار147

غير مقبول15171295.323.8367.83مسك عبدالغني عبدالرحمن عبدالغني148

غير مقبول1621890.522.6367.63مروان شائف محمد صالح الجميلي149

غير مقبول1520898.2524.5667.56هناء سعيد إبراهيم محمد150
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غير مقبول19151286.1321.532567.53محمد غالب سعيد ناصر151

غير مقبول2017985.6321.407567.41ادريس ناصر سعد قيفي152

غير مقبول14191289.1322.282567.28رهف علي احمد محسن ردمان153

غير مقبول171998922.2567.25تسنيم عبد الحميد أحمد ناصر الشهاري154

غير مقبول1521987.521.87566.88هناء محمود محمد حسن الحمري155

غير مقبول16171287.521.87566.88سليمان بشير مهدي الحصامي156

غير مقبول1416129924.7566.75عمار توفيق عبدالوهاب عبده157

غير مقبول12161498.8824.7266.72سال احمد حسن سعيد االبي158

غير مقبول10191686.7521.687566.69بلقيس عبدهللا علي الشيخ159

غير مقبول17181086.7521.687566.69ابوبكر شرف محمد إبراهيم160

غير مقبول12151790.3822.6066.60سليمان احمد حسن مرشد صالح161

غير مقبول1718798.1324.5366.53مأمون أحمد علي عبيد الجعدي162

غير مقبول1817989.7522.437566.44عبدالعزيز عبدالغني عبده سعيد الهيج163

غير مقبول1721688.6322.157566.16سعدون نبيل محمد ناجي164

غير مقبول11151696.524.1366.13موسى محمد مقبل محمد مصلح165

غير مقبول17161092.3823.1066.10عبدهللا محمد نعمان اسماعيل الهاللي166

غير مقبول17161090.3822.6065.60عمار محمد احمد محمد المصري167

غير مقبول1720690.1322.532565.53محمد عبدالرحمن محمد ناجي ابواصبع168

غير مقبول16151097.8824.4765.47خوله خالد سعد اسعد169

غير مقبول1817793.2523.3165.31شهاب عادل علي حسن خرصان170

غير مقبول13191093.1323.2865.28مزنه احمد ضيف هللا البيضاني171

غير مقبول1517109323.2565.25اصيل عبده محمد احمد الزعزعي172

غير مقبول1517109323.2565.25اصيل عبده محمد احمد الزعزعي173

غير مقبول1421984.8821.2265.22حسن محمد عبدربه علي العبدلي174

غير مقبول16161284.6321.157565.16اسامة محمد نعمان عبدهللا175



انجليزياحياء كيمياء 

اسم الطالبم
معدل %75مواد االختبار 

الثانوية

من % 25

معدل الثانوية

المعدل النهائي 

مواد االختبار 75%

من الثانوية25%+

الحالة

رئاسة اجلامعة لشؤون الطالبنيابة
اإلدارة العامة للقبول والتسجيل

نتيجة إمتحان القبول والمفاضلة 
م   2023/2022للعام الجامعيبكلية الطب

(النظام العام ) 

غير مقبول16161284.521.12565.13سندس صادق فاضل سعيد176

غير مقبول1419896.3824.1065.10اشرف أمين عبدالولي يحيى177

غير مقبول13201087.7521.937564.94عهود توفيق علي ناصر الرميلي178

غير مقبول14181091.522.8864.88اسماء عبدهللا الخضر علي اسعد179

غير مقبول1915795.3823.8564.85عبدهللا محمد عبدهللا سعيد المروسي180

غير مقبول14171191.2522.8164.81ادهم فيصل ناجي غالب181

غير مقبول1420794.1323.5364.53عبدالرحمن عبدالباري عبدالمجيد مهيوب182

غير مقبول17131193.8823.4764.47سليم علي ناصر مهدي السناحي183

غير مقبول10171493.523.3864.38حسين عبدالملك حسين سعد الفقيه184

غير مقبول1715118521.2564.25عمرو مجيب غانم عبدالجليل185

غير مقبول13171384.8821.2264.22ذياب محمد احمد غالب فرحان186

غير مقبول1716892.523.1364.13خطاب حمود فارع محمد الوجيه187

غير مقبول1318899.0824.7763.77ماريا محمد قاسم السحاري188

غير مقبول11201089.8822.4763.47خديجة خالد حسين الصيراني189

غير مقبول14151096.8824.2263.22عبدالحق علي محمد عبدهللا الوجيه190

غير مقبول1616796.3824.1063.10الياس محمد عبدالصمد أحمد191

غير مقبول141699624.0063.00نمران علي ضيف هللا ناصر القبلي192

غير مقبول1121891.3822.8562.85محمد عبدالوهاب طاهر علي193

غير مقبول1519690.3722.5962.59محمد احمد عبدهللا محمد الزعزعي194

غير مقبول1519591.3822.8561.85مرام منصور محمد صالح السنحاني195

غير مقبول1715790.7522.6961.69عبدالغني احمد محمد قايد الوجيه196

غير مقبول1518786.7521.687561.69اميمة عبدالرحمن محمد علي البخيتي197

غير مقبول1318986.1321.532561.53مرام صادق علي علي امين القراعي198

غير مقبول10171385.8821.4761.47ايمان صالح ثابت العليي199

غير مقبول1316897.6324.4161.41وفاء يحيي عبدهللا عبدهللا السنحاني200



انجليزياحياء كيمياء 

اسم الطالبم
معدل %75مواد االختبار 

الثانوية

من % 25

معدل الثانوية

المعدل النهائي 

مواد االختبار 75%

من الثانوية25%+

الحالة

رئاسة اجلامعة لشؤون الطالبنيابة
اإلدارة العامة للقبول والتسجيل

نتيجة إمتحان القبول والمفاضلة 
م   2023/2022للعام الجامعيبكلية الطب

(النظام العام ) 

غير مقبول1616789.6322.407561.41براءة محمد ناجي محمد النهمي201

غير مقبول12161093.2523.3161.31انور علي حسين محمد شامه202

غير مقبول111899323.2561.25شفيق محمد عبد الوودود الصنوي203

غير مقبول1017128922.2561.25سميه عزمي سيف حسن204

غير مقبول921892.8823.2261.22معتز محمد محمد غانم المشولي205

غير مقبول1218988.7522.187561.19عبدالمجيد صالح يحيى احمد تاج الدين206

غير مقبول1417984.6321.157561.16جيهان احمد علي احسن الشاطبي207

غير مقبول1219888.3822.09561.10اصيل صادق محسن مهدي الحميري208

غير مقبول1217896.1324.0361.03اميرة احمد حسن احمد هذال209

غير مقبول14131286.6321.657560.66حمزه محمد احمد علي شرف الدين210

غير مقبول14151086.3821.59560.60بشار عبده عبده ناصر211

غير مقبول1516693.3823.3560.35كريم عبدهللا سعيد قاسم الحاتمي212

غير مقبول920893.3823.3560.35اية ناصر علي محمد الشليلي213

غير مقبول1015129323.2560.25نادر أمين عبدالكريم علي سالم214

غير مقبول131878922.2560.25هبه عماد الدين محمد شاكر215

غير مقبول1717392.3823.1060.10بشار خالد مسعد ناصر الصالحي216

غير مقبول1218792.1323.0360.03سمية محمد صغير محمد الحزمي217

غير مقبول920795.3823.8559.85انسام طه سعيد محمد علي218

غير مقبول131779122.7559.75يسرى ناجي راجح يحيى االسد219

غير مقبول12151090.1322.532559.53باسم حسين أحمد عبدالستار السقاف220

غير مقبول919989.522.37559.38غفران علي محمد ناصر المجرشع221

غير مقبول1313997.2524.3159.31ليلى محمد صالح غالب عبده222

غير مقبول1216989.2522.312559.31عقيل نبيل علي حزام الشغدري223

غير مقبول1321387.2521.812558.81مروى حسن سعيد عقالن224

غير مقبول1317593.8823.4758.47محمد حزام محمد عبدهللا الصالحي225



انجليزياحياء كيمياء 

اسم الطالبم
معدل %75مواد االختبار 

الثانوية

من % 25

معدل الثانوية

المعدل النهائي 

مواد االختبار 75%

من الثانوية25%+

الحالة

رئاسة اجلامعة لشؤون الطالبنيابة
اإلدارة العامة للقبول والتسجيل

نتيجة إمتحان القبول والمفاضلة 
م   2023/2022للعام الجامعيبكلية الطب

(النظام العام ) 

غير مقبول1119785.6321.407558.41عبدهللا عبدالسالم عباس عبده محمد226

غير مقبول111888521.2558.25عمران عبدهللا قحطان قاسم الحساني227

غير مقبول1216792.7523.1958.19يسرى رشاد حسن احمد مهدي228

غير مقبول8151196.2524.0658.06محمد عبدالجبار قاسم حسن اليوسفي229

غير مقبول121589223.0058.00خولة عبده احمد جميل طاهر230

غير مقبول917991.2522.8157.81غدير عبدالرحمن محمد الغدار231

غير مقبول9161186.7521.687557.69عبدالخالق احمد محسن بادي232

غير مقبول1217690.2522.5657.56فهمي أحمد محمد سعد اليمني233

غير مقبول915109423.5057.50شوقي صالح عبدّللاه خالد االدريسي234

غير مقبول1318393.523.3857.38احمد محمد سيف علي اسماعيل235

غير مقبول781993.3823.3557.35دعاء علي حسين علي الفالحي236

غير مقبول1113996.524.1357.13رامي سالم عبدهللا غنيم237

غير مقبول916991.522.8856.88صفاء محمد علي احمد المهتدي238

غير مقبول141298721.7556.75محمد عبده حسين الصربي239

غير مقبول1318486.521.62556.63عاصم مالك محمد عبدالواحد راوح اليحيوي240

غير مقبول8151190.1322.532556.53ايات عبدهللا سيف محمد فرحان241

غير مقبول131469423.5056.50ياسين مسعد أحمد محمد242

غير مقبول916893.8823.4756.47عبدالملك صادق عبده محمد الماس243

غير مقبول12121089.2522.312556.31عارف محمد أحمد صالح العتابي244

غير مقبول7171089.1322.282556.28داليا محمد احمد قائد الكامل245

غير مقبول10131188.8822.2256.22نسيم صالح صالح احمد الصرابي246

غير مقبول1016792.2523.0656.06عصماء أحمد مثنى أحمد العربي247

غير مقبول1115792.1323.0356.03عماد احمد محمد احمد زربة248

غير مقبول1115792.1323.0356.03عماد احمد محمد احمد زربة249

غير مقبول9141091.7522.9455.94عفاف سيف عبدالغني عبدالرحيم250



انجليزياحياء كيمياء 

اسم الطالبم
معدل %75مواد االختبار 

الثانوية

من % 25

معدل الثانوية

المعدل النهائي 

مواد االختبار 75%

من الثانوية25%+

الحالة

رئاسة اجلامعة لشؤون الطالبنيابة
اإلدارة العامة للقبول والتسجيل

نتيجة إمتحان القبول والمفاضلة 
م   2023/2022للعام الجامعيبكلية الطب

(النظام العام ) 

غير مقبول9121099.524.8855.88ايمن عبدالودود حمود عبدهللا قحطان251

غير مقبول917887.1321.782555.78عياش محمود محمد عبدهللا علي الشميري252

غير مقبول814998.1324.5355.53زايد سلطان حاتم ناجي253

غير مقبول1115789.522.37555.38عبدهللا أمين رسام قحطان254

غير مقبول1512592.8823.2255.22الخضر محمد الخضر علي اسعد255

غير مقبول10121186.8821.7254.72خلود إبراهيم محمد عيسى256

غير مقبول1113793.523.3854.38اسامة فواد سيف اسماعيل257

غير مقبول121189323.2554.25حسام عبدالصمد عبدالفتاح قائد258

غير مقبول1212888.1322.032554.03حمزة محمد عبدالواحد علي الهريم259

غير مقبول10121087.8821.9753.97اميمة أحمد صالح الحساني260

غير مقبول1214687.7521.937553.94عقيل شايف محمد حزام مطهر261

غير مقبول914890.522.6353.63ابتهال طاهر مقبل مثنى بركات262

غير مقبول1416286.3821.59553.60فاطمة احمد علي البخيتي263

غير مقبول914792.523.1353.13رائد فارس طه علوان المسني264

غير مقبول8131085.2521.312552.31سالم احمد حسين محمد النقح265

غير مقبول815692.523.1352.13احمد مهيوب سيف عبده266

غير مقبول912892.2523.0652.06اشرف محمد عبدهللا مهيوب267

غير مقبول915495.2523.8151.81بكيل صالح علي االشول268

غير مقبول911798.4224.6151.61افنان عبدالودود حمود عبدهللا قحطان269

غير مقبول7111187.3821.84550.85حمزه عبدالحميد عبدالملك ابراهيم270

غير مقبول1211686.7521.687550.69محمد عبده ابراهيم علي محمد271

غير مقبول515889.8822.4750.47نادر أحمد عبدالصمد قاسم272

غير مقبول613108521.2550.25معتصم عصام محمد رزق بطاح273

غير مقبول1011498.2524.5649.56عدي عبده صالح عبدالرب الشوكي274

غير مقبول615497.3824.3549.35انهار محمد يحيى الفليحي275



انجليزياحياء كيمياء 

اسم الطالبم
معدل %75مواد االختبار 

الثانوية

من % 25

معدل الثانوية

المعدل النهائي 

مواد االختبار 75%

من الثانوية25%+

الحالة

رئاسة اجلامعة لشؤون الطالبنيابة
اإلدارة العامة للقبول والتسجيل

نتيجة إمتحان القبول والمفاضلة 
م   2023/2022للعام الجامعيبكلية الطب

(النظام العام ) 

غير مقبول781193.2523.3149.31عدي طه علي محسن راجح276

غير مقبول813785.1321.282549.28حورية عبده محمد عبدهللا السعيدي277

غير مقبول91548521.2549.25فايز علي محمد مسعد العنسي278

غير مقبول514984.7521.187549.19سارة احمد حزام يحيى ردمان279

غير مقبول127597.6324.4148.41قصي عبدالباسط صالح عبدالكريم المرح280

غير مقبول711793.6323.4148.41جمال محمد عبدالرحمن عبدهللا281

غير مقبول913488.8822.2248.22حنان ياسين عبادي العمري282

غير مقبول612984.6321.157548.16الهام علي محمد المتوكل283

غير مقبول811691.2522.8147.81مواهب عبده ناصر عيسى284

غير مقبول61269223.0047.00جهاد محمد عبدهللا الخوالني285

غير مقبول109687.8821.9746.97الوالء محمد حمود علي شمار286

غير مقبول514687.521.87546.88خديجة مهدي صالح احمد الذارعي287

غير مقبول118687.3821.84546.85رحاب سلطان حسين صالح هادي288

غير مقبول951091.2522.8146.81الخضر مساعد احمد الضريبي289

غير مقبول514687.2521.812546.81محمود ابكر محمد ابوالغيث حرد290

غير مقبول71069523.7546.75ضياء الدين نورالدين علي عبدالعزيز291

غير مقبول810592.8823.2246.22فاطمة عبدهللا حسن عائض القطامي292

غير مقبول711590.1322.532545.53مالك علي علي احمد الحبشي293

غير مقبول61079022.545.50عزالدين احمد صالح عبدالرحمن االنسي294

غير مقبول71168521.2545.25سمية عبدالعزيز عبده احمد295

غير مقبول8878721.7544.75بشار مجاهد احمد الشعبي296

غير مقبول811294.8823.7244.72خديجه عبده هيجان بكير297

غير مقبول710686.521.62544.63الحسن علي علي محمد السياغي298

غير مقبول107685.6321.407544.41ابراهيم علي احمد ماغور299

غير مقبول411693.2523.3144.31ايهاب عبدالجليل محمد احمد النجدي300



انجليزياحياء كيمياء 

اسم الطالبم
معدل %75مواد االختبار 

الثانوية
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م   2023/2022للعام الجامعيبكلية الطب

(النظام العام ) 

غير مقبول8958621.543.50هاجر احمد محمد حسن االمين301

غير مقبول61068521.2543.25مجد سيف أحمد محمد302

غير مقبول78685.3821.34542.35مهيب يحيى عمر علي القرضي303

غير مقبول610487.1321.782541.78ايهاب توفيق عبده نعمان محمد304

غير مقبول212491.3822.8540.85براءه محمد نعمان إسماعيل الهاللي305

غير مقبول41028721.7537.75جميل رضوان حسن ناجي306

غير مقبول46485.2521.312535.31شاذي صادق حمود عبدالكريم307


