
علم وظائف األعضاء المرضي: مقرر 

(فقط مائة  )كتابًة(100)رقماً 

ناجحفقط أربع وستون درجة الغٌر64إٌمان صبحً المحمد15

راسبفقط ثمان وأربعون درجة الغٌر48أسماء عواد الحمٌد27

ناجحفقط إثنتا وتسعون درجة الغٌر92مشاعل علً الكمه38

ناجحفقط أربع وستون درجة الغٌر64خلود احمد العل410ً

راسبفقط أربعون درجة الغٌر40شٌماء احمد الحمد513

ناجحفقط ست وستون درجة الغٌر66ماجد احمد العبد هللا614

ناجحفقط إثنتا وستون درجة الغٌر62عبدالحمٌد الهالل718

ناجحفقط ستون درجة الغٌر60حال فٌصل العل8125ً

ناجحفقط إثنتا وسبعون درجة الغٌر72عبد الرحمن أحمد العان9126ً

ناجحفقط سبعون درجة الغٌر70علً إسماعٌل المحمد10140

ناجحفقط إثنتا وستون درجة الغٌر62سوزانا سمٌر سعد11142

ناجحفقط أربع وستون درجة الغٌر64خلود خمٌس جاسم12143

ناجحفقط إثنتا وسبعون درجة الغٌر72المهند احمد العبد هللا13144

راسبفقط ست وخمسون درجة الغٌر56إسراء محمد النصر هللا14145

ناجحفقط ست وستون درجة الغٌر66مؤٌد حمد الشٌخ15146

ناجحفقط إثنتا وثمانون درجة الغٌر82فاضل الشحاذة16173

راسبفقط ثمان وأربعون درجة الغٌر48أمٌن عامر الفرج17177

راسبفقط أربع وخمسون درجة الغٌر54أحمد حسن حاج هالل18271

ناجحفقط ست وستون درجة الغٌر66أحمد عبد الحفٌظ الشٌخ عل19273ً

مهند محمد سالم العل20290ً

ناجحفقط إثنتا وسبعون درجة الغٌر72اسماعٌل الحموي21292

ناجحفقط إثنتا وستون درجة الغٌر62مصطفى عبد الكرٌم الحسٌن22304

راسبفقط ثمان وخمسون درجة الغٌر58أحمد هوٌدي المولى23343

ناجحفقط ست وسبعون درجة الغٌر76رواء مصطفى العساف24346

ناجحفقط ثمان وستون درجة الغٌر68خالد حمود المسعود25353

راسبفقط عشرون درجة الغٌر20خزنة عبد هللا العجمً الحسن26356

ناجحفقط إثنتا وسبعون درجة الغٌر72أسماء نجم الحسٌن27358

ناجحفقط ست وستون درجة الغٌر66ماجدة فاضل الشاهر28362

ناجحفقط ثمانون درجة الغٌر80نوار االحمد29783

ناجحفقط إثنتا وسبعون درجة الغٌر72محمد حسٌن االحمد30785

راسبفقط ثمان وخمسون درجة الغٌر58مجد الحمود التركاوي31786

ناجحفقط ست وستون درجة الغٌر66محمد الخضر الشنتوت32834

راسبفقط إثنتا وأربعون درجة الغٌر42مً جرعود33854

حسٌن سلٌمان34889

ناجحفقط أربع وسبعون درجة الغٌر74عمار الٌاسٌن35898

ناجحفقط ست وستون درجة الغٌر66فادي حماده36912

ناجحفقط أربع وستون درجة الغٌر64خالد الٌونس المصري37914

راسبفقط إثنتا وخمسون درجة الغٌر52عبد الرحمن عرندس38926

خالد السعد39952

راسبفقط أربع وخمسون درجة الغٌر54ادهم الفارس40954

أحمد الٌاسٌن41956

ناجحفقط أربع وسبعون درجة الغٌر74محمد الدبس42962
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ناجحفقط ستون درجة الغٌر60ولٌد العوض43988

خالد المصطفى441005

صالح المحمد451006

ناجحفقط سبعون درجة الغٌر70فضل الشٌخ461008

رامً صٌموع471015

ناجحفقط ست وستون درجة الغٌر66عبد الهادي الخضر481028

ناجحفقط ست وستون درجة الغٌر66عمار الصطٌف491029

ناجحفقط ثمان وستون درجة الغٌر68ابراهٌم الرحال501030

ناجحفقط إثنتا وستون درجة الغٌر62محمد ضمان511033

ناجحفقط سبعون درجة الغٌر70احمد العبد المحسن521043

أحمد كروش531062

عوض الهواري541070

راسبفقط إثنتا وخمسون درجة الغٌر52عبد هللا العساف551071

ناجحفقط ثمان وسبعون درجة الغٌر78عمر العمر561079

ناجحفقط أربع وسبعون درجة الغٌر74هزار العباس571080

راسبفقط أربعون درجة الغٌر40عمر ٌوسف581085

راسبفقط خمسون درجة الغٌر50محمد حجازي591086

راسبفقط أربع وخمسون درجة الغٌر54خالد الٌوسف601089

راسبفقط إثنتا وخمسون درجة الغٌر52رضا المدلوش611097

راسبفقط أربع وأربعون درجة الغٌر44منار الٌوسف621098

ناجحفقط أربع وستون درجة الغٌر64سامر العبٌد631119

ناجحفقط ست وسبعون درجة الغٌر76محمد مصطفى األحمد641120

ناجحفقط ثمان وسبعون درجة الغٌر78رٌم الحسٌن651122

ناجحفقط ثمان وسبعون درجة الغٌر78محمود الوهوب661126

ناجحفقط أربع وستون درجة الغٌر64سلٌمان جوخدار671133

راسبفقط أربع وأربعون درجة الغٌر44نهاد الخلٌل العمر681134

عبد الرزاق السطوف691139

راسبفقط خمسون درجة الغٌر50عبد هللا الخالد701148

رضوان المدلوش711155

راسبفقط إثنتا وثالثون درجة الغٌر32هٌثم عجاج721158

محمد قسوم731162

راسبفقط أربع وخمسون درجة الغٌر54نور الدٌن الطماس741183

راسبفقط أربع وخمسون درجة الغٌر54احمد الدٌاب751184

عبد هللا الخلٌل761224

راسبفقط ست وخمسون درجة الغٌر56ٌونس العبدهللا771225

ناجحفقط أربع وستون درجة الغٌر64عبد هللا العزو781275

ناجحفقط ثمان وستون درجة الغٌر68محمد باقر فالحه791280

ناجحفقط ثمانون درجة الغٌر80وسام العبد801282

راسبفقط ست وخمسون درجة الغٌر56صادق العبد هللا811283

راسبفقط أربع وخمسون درجة الغٌر54عبٌدان العبد هللا821284

ناجحفقط ستون درجة الغٌر60عبد العزٌز العتوك831290

راسبفقط ثمان وثالثون درجة الغٌر38خدٌجه العل841291ً
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ناجحفقط سبعون درجة الغٌر70رضوان المشعل851292

ناجحفقط سبعون درجة الغٌر70محمد نور البكري861295

ناجحفقط سبعون درجة الغٌر70محمد احمد871297

راسبفقط إثنتا وخمسون درجة الغٌر52انس الٌونس881302

ناجحفقط ثمان وستون درجة الغٌر68محمد بهاء جوخدار891305

راسبفقط إثنتا وخمسون درجة الغٌر52مأمون العمٌدي901306

ناجحفقط ستون درجة الغٌر60مهند البرجس911308

راسبفقط إثنتا وخمسون درجة الغٌر52حال سعود921309

راسبفقط خمسون درجة الغٌر50احمد االمان931315

راسبفقط إثنتا وخمسون درجة الغٌر52عبد هللا الحلب941316ً

ناجحفقط أربع وسبعون درجة الغٌر74سوزان الشٌخ عل951318ً

راسبفقط ثمان وأربعون درجة الغٌر48هال األبراهٌم961320

ناجحفقط ثمان وستون درجة الغٌر68براءه الصوران971321ً

ناجحفقط إثنتا وسبعون درجة الغٌر72خالد االسعد981326

راسبفقط أربع وعشرون درجة الغٌر24محمد عبد الرحمن991330

ناجحفقط ست وستون درجة الغٌر66قمر خلٌل1001331

ناجحفقط سبعون درجة الغٌر70محمد أمٌن الحفٌان1011335

ناجحفقط ثمان وستون درجة الغٌر68عدي المحمد طه1021338

ناجحفقط إثنتا وسبعون درجة الغٌر72بشار ابراهٌم1031339

راسبفقط خمسون درجة الغٌر50محمود الجرٌو1041340

ناجحفقط ست وسبعون درجة الغٌر76لمى عالء الدٌن1051342

راسبفقط إثنتا وخمسون درجة الغٌر52خالد الحاج1061344

ناجحفقط ثمانون درجة الغٌر80دعاء العبد هللا1071348

ناجحفقط أربع وسبعون درجة الغٌر74محمد الخلوف1081352

ناجحفقط ثمان وستون درجة الغٌر68رماح محمود عٌد1091353

راسبفقط إثنتا وخمسون درجة الغٌر52وسٌم علوش1101354

راسبفقط إثنتا وخمسون درجة الغٌر52آٌات العبٌد1111356

ناجحفقط سبعون درجة الغٌر70والء بدٌوي1121362

ناجحفقط ستون درجة الغٌر60مٌهان الخطٌب1131363

راسبفقط ست وأربعون درجة الغٌر46حمزه الشٌحان1141365

ناجحفقط ثمانون درجة الغٌر80رؤى عٌسى1151368

راسبفقط إثنتا وخمسون درجة الغٌر52حسن دٌب1161370

ناجحفقط إثنتا وسبعون درجة الغٌر72عبد السالم زرزور1171379

راسبفقط ثمان وأربعون درجة الغٌر48أحمد الخطٌب1181381

ناجحفقط ستون درجة الغٌر60علً عٌد1191382

ناجحفقط أربع وسبعون درجة الغٌر74راما جلب1201383

راسبفقط ثمان وخمسون درجة الغٌر58دعاء المحمد1211387

راسبفقط ست وأربعون درجة الغٌر46عامر غاجٌه1221393

محمد الرحال1231394

ناجحفقط أربع وستون درجة الغٌر64مصطفى محمود1241398

راسبفقط ست وأربعون درجة الغٌر46اسامه عبدو1251402

راسبفقط ثمان وأربعون درجة الغٌر48أحمد الصٌادي1261408
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ناجحفقط ثمان وثمانون درجة الغٌر88فلاير المحٌمٌد1271409

ناجحفقط ست وستون درجة الغٌر66احمد الزامل1281410

ناجحفقط إثنتا وثمانون درجة الغٌر82رنٌم الدرٌوس1291411ً

ناجحفقط تسعون درجة الغٌر90حنٌن أسعد1301412

ناجحفقط ست وثمانون درجة الغٌر86أٌهم عطٌه1311413

ناجحفقط إثنتا وثمانون درجة الغٌر82محمد الضماد1321414

ناجحفقط ثمان وسبعون درجة الغٌر78جنان محمد1331416

ناجحفقط ست وثمانون درجة الغٌر86حال الحسن1341418

ناجحفقط إثنتا وثمانون درجة الغٌر82فاطمه االبراهٌم1351419

ناجحفقط إثنتا وسبعون درجة الغٌر72راما حلوم1361420

ناجحفقط ثمانون درجة الغٌر80محمد السلٌم1371421

ناجحفقط سبعون درجة الغٌر70اسماء الجمال1381422

ناجحفقط ثمان وستون درجة الغٌر68محمود الطٌاوي1391423

ناجحفقط ست وستون درجة الغٌر66ٌوسف عجاج1401424

ناجحفقط ست وثمانون درجة الغٌر86نوره دروٌش1411425

ناجحفقط أربع وثمانون درجة الغٌر84دٌانا العٌسى1421426

ناجحفقط إثنتا وتسعون درجة الغٌر92فادٌه سعد الدٌن1431427

ناجحفقط إثنتا وثمانون درجة الغٌر82تماضر العٌسى1441428

شرٌف عمر1451430

ناجحفقط ثمانون درجة الغٌر80اٌمان جورٌه1461431

ناجحفقط ثمان وسبعون درجة الغٌر78رهام نٌصاف1471432ً

راسبفقط ست وأربعون درجة الغٌر46عبد الرزاق الخالد العثمان1481435

ناجحفقط تسعون درجة الغٌر90بنٌن ابو دان1491436

ناجحفقط ست وستون درجة الغٌر66رزان اورفل1501437ً

ناجحفقط ثمانون درجة الغٌر80تسنٌم العوض1511438

ناجحفقط سبعون درجة الغٌر70عمر ابراهٌم1521440

ناجحفقط أربع وستون درجة الغٌر64بٌان ضاهر1531441

ناجحفقط ثمان وسبعون درجة الغٌر78محسن محمد1541442

ناجحفقط ست وسبعون درجة الغٌر76مٌامً الخطاب1551443

ناجحفقط إثنتا وستون درجة الغٌر62مصطفى ٌوسف1561444

ناجحفقط ثمان وسبعون درجة الغٌر78مجد العقده1571445

ناجحفقط ثمان وستون درجة الغٌر68هدٌل حنا1581448

ناجحفقط ست وستون درجة الغٌر66ٌاال الحسن1591449

ناجحفقط ثمان وثمانون درجة الغٌر88أحمد العموري1601450

ناجحفقط أربع وثمانون درجة الغٌر84سامر زروف1611451

ناجحفقط أربع وستون درجة الغٌر64ماٌا الحسنه1621452

ناجحفقط أربع وثمانون درجة الغٌر84محمد اصطٌلة1631453

ناجحفقط ست وستون درجة الغٌر66حمزه المحمد1641454

ناجحفقط أربع وستون درجة الغٌر64احمد ضفار1651455

ناجحفقط تسعون درجة الغٌر90فاطمة تلوج1661458

ناجحفقط ست وثمانون درجة الغٌر86هنادي الشرٌف1671460

ناجحفقط ثمان وسبعون درجة الغٌر78ٌارا حبٌب1681461
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ناجحفقط سبعون درجة الغٌر70رهام الفارس1691462

ناجحفقط ثمانون درجة الغٌر80خدٌجه احمد شحود دٌاب1701463

ناجحفقط إثنتا وثمانون درجة الغٌر82خدٌجة الحسن1711464

ناجحفقط ست وثمانون درجة الغٌر86غدٌر كرٌش1721465

ناجحفقط تسعون درجة الغٌر90شوق طعمه1731466

ناجحفقط ثمان وستون درجة الغٌر68غنى عبٌد1741467

ناجحفقط إثنتا وستون درجة الغٌر62عٌسى سلٌمان1751468

ناجحفقط تسعون درجة الغٌر90عائشه السعٌد1761469

ناجحفقط إثنتا وثمانون درجة الغٌر82ختام الرجوب1771470

ناجحفقط إثنتا وثمانون درجة الغٌر82رنده السح1781473

ناجحفقط أربع وتسعون درجة الغٌر94آٌه الحٌدر1791474

ناجحفقط ستون درجة الغٌر60ٌوسف الحمشو1801475

ناجحفقط ست وسبعون درجة الغٌر76محمد حبق1811476

ناجحفقط أربع وثمانون درجة الغٌر84االء السٌد1821478

ناجحفقط ثمان وسبعون درجة الغٌر78ٌوسف الغانم1831479

ناجحفقط ثمان وسبعون درجة الغٌر78رنا القصاب1841480

ناجحفقط أربع وسبعون درجة الغٌر74خلود المحمد1851481

ناجحفقط أربع وتسعون درجة الغٌر94فاطمه المحمود1861483

ناجحفقط ست وسبعون درجة الغٌر76هدى شعٌل1871484

ناجحفقط أربع وتسعون درجة الغٌر94محسن شعبان1881485

ناجحفقط ست وتسعون درجة الغٌر96محمد الفرحات1891486

ناجحفقط أربع وتسعون درجة الغٌر94أحمد دٌبو شعار1901487

ناجحفقط إثنتا وثمانون درجة الغٌر82محمد حسن1911491

راسبفقط أربع وخمسون درجة الغٌر54ردٌنا المصري1921493

ناجحفقط سبعون درجة الغٌر70معتصم الحلبٌه1931497

ناجحفقط ثمانون درجة الغٌر80مصطفى فرزات1941499

ناجحفقط إثنتا وسبعون درجة الغٌر72سلمى الموسى1951502

ناجحفقط سبعون درجة الغٌر70حمزه المحمد1961506

راسبفقط ست وخمسون درجة الغٌر56توفٌق شهاب1971508

ناجحفقط أربع وسبعون درجة الغٌر74تولٌن عارفه1981510

ناجحفقط ثمان وسبعون درجة الغٌر78ماٌا نصره1991511

ناجحفقط ثمان وثمانون درجة الغٌر88رامً الغزي2001513

ناجحفقط أربع وستون درجة الغٌر64محمد المرع2011514ً

ناجحفقط سبعون درجة الغٌر70بتول العكاري2021515

ناجحفقط أربع وثمانون درجة الغٌر84فهمٌه سودٌن2031516

ناجحفقط ثمان وثمانون درجة الغٌر88راتب عجاج2041520

ناجحفقط ستون درجة الغٌر60خالد العل2051521ً

ناجحفقط ثمان وستون درجة الغٌر68محمد نور الخضر2061522

ناجحفقط إثنتا وسبعون درجة الغٌر72شحاده عباس2071525

ناجحفقط إثنتا وسبعون درجة الغٌر72مٌسم العٌسى2081526

راسبفقط إثنتا وخمسون درجة الغٌر52هناء عبد العال2091530

ناجحفقط أربع وستون درجة الغٌر64محمد الداحول2101536
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ناجحفقط إثنتا وستون درجة الغٌر62عبد العزٌز شحود2111537

ناجحفقط ثمان وسبعون درجة الغٌر78زٌنه الحسٌن2121538

ناجحفقط ثمان وستون درجة الغٌر68محسن االحمد2131539

ناجحفقط إثنتا وستون درجة الغٌر62تٌماء شما2141540

ناجحفقط ثمان وستون درجة الغٌر68ندى بصو2151544

ناجحفقط أربع وسبعون درجة الغٌر74عال النجار2161545

ناجحفقط أربع وستون درجة الغٌر64محمد العبٌدي2171551

ناجحفقط ست وثمانون درجة الغٌر86محمد الحٌدر2181652

ناجحفقط إثنتا وسبعون درجة الغٌر72مصطفى المحمد2191657

راسبفقط ثمان وأربعون درجة الغٌر48محمد الفارس2201659

راسبفقط ثمان وخمسون درجة الغٌر58أنس القاسم2211662

ناجحفقط سبعون درجة الغٌر70بالل القدور2221670

راسبفقط ثمان وخمسون درجة الغٌر58عبد القادر العثمان2231671

ناجحفقط ثمان وسبعون درجة الغٌر78هدٌل األحمد2241674

ناجحفقط سبعون درجة الغٌر70مصطفى العبدو2251677

ناجحفقط أربع وستون درجة الغٌر64حسٌن الحماده2261686

ناجحفقط ثمان وستون درجة الغٌر68عدنان الشٌخ بكور2271687

ناجحفقط أربع وسبعون درجة الغٌر74أحمد األحمد2281693

راسبفقط ست وخمسون درجة الغٌر56لبانه االحمد2291696

راسبفقط ثمان وأربعون درجة الغٌر48مصطفى الحسن2301699

ناجحفقط ستون درجة الغٌر60علً القسوم2311700

ناجحفقط أربع وستون درجة الغٌر64عز الدٌن العموري2321705

راسبفقط أربع وخمسون درجة الغٌر54عبد الرحمن الحاج2331706

ناجحفقط ثمان وستون درجة الغٌر68خالد العتبان2341707

راسبفقط ست وخمسون درجة الغٌر56معتصم فرج2351711

راسبفقط ست وخمسون درجة الغٌر56محمد محسن2361715

راسبفقط ثمان وخمسون درجة الغٌر58اٌمان الحكوات2371719ً

راسبفقط أربع وخمسون درجة الغٌر54محمد شرٌف الشٌخ ٌوسف2381720

راسبفقط ثمان وخمسون درجة الغٌر58فٌصل العمٌدي2391721

راسبفقط أربع وثالثون درجة الغٌر34اٌمان محمد2401726

راسبفقط ثمان وخمسون درجة الغٌر58علً األحمد2411728

ناجحفقط أربع وسبعون درجة الغٌر74صالح الدٌن الملٌحان2421729

ناجحفقط أربع وسبعون درجة الغٌر74محمد سعٌد الشٌخ موسى2431732

ناجحفقط ثمان وستون درجة الغٌر68عبد الحكٌم عبد الرحمن2441735

ناجحفقط ثمان وسبعون درجة الغٌر78محمد عٌد اللطمٌن2451736ً

ناجحفقط ثمان وستون درجة الغٌر68محمد دٌاب2461743

ناجحفقط ستون درجة الغٌر60دٌانا ابراهٌم2471744

ناجحفقط ست وسبعون درجة الغٌر76عمر الٌاسٌن2481747

راسبفقط إثنتا وخمسون درجة الغٌر52محمد نور الخلٌف2491750

راسبفقط إثنتا وخمسون درجة الغٌر52أٌهم المحمود2501758

راسبفقط أربع وخمسون درجة الغٌر54رجب محمد كنعان2511762

راسبفقط ثمان وخمسون درجة الغٌر58بتول المحمد2521763
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ناجحفقط إثنتا وسبعون درجة الغٌر72هٌلٌن عبد الرحمن2531765

ناجحفقط إثنتا وستون درجة الغٌر62محمد محمود المحمد2541766

ناجحفقط إثنتا وسبعون درجة الغٌر72محمد عبد الكرٌم المحمد2551772

راسبفقط إثنتا وخمسون درجة الغٌر52عبد الرحمن الدلٌم2561773ً

راسبفقط أربع وخمسون درجة الغٌر54ٌونس المحمد2571775

راسبفقط ثمان وخمسون درجة الغٌر58ابراهٌم العلوش2581778

ناجحفقط ثمان وسبعون درجة الغٌر78رٌم خطاب2591780

ناجحفقط إثنتا وستون درجة الغٌر62فدوى محمد2601781

راسبفقط أربعون درجة الغٌر40مازن حوا2611782

ناجحفقط أربع وثمانون درجة الغٌر84هدى الحاج محمد2621786

راسبفقط ثمان وأربعون درجة الغٌر48احمد الترك2631790ً

راسبفقط ثمان وخمسون درجة الغٌر58حسٌن األحمد2641791

راسبفقط إثنتا وأربعون درجة الغٌر42نوره الجابر2651793

ناجحفقط أربع وستون درجة الغٌر64ماهر المصٌطف2661795

راسبفقط أربع وأربعون درجة الغٌر44بشار الحسٌن2671797

ناجحفقط إثنتا وستون درجة الغٌر62محمد السعد2681798

راسبفقط أربع وأربعون درجة الغٌر44احمد الحاج ٌوسف2691799

راسبفقط إثنتا وخمسون درجة الغٌر52رهف الوسوف2701802

ناجحفقط ستون درجة الغٌر60معتز مصطفى2711804

ناجحفقط ست وستون درجة الغٌر66محمود العل2721807ً

ناجحفقط ستون درجة الغٌر60علً القسوم القاض2731814ً

ناجحفقط ثمان وسبعون درجة الغٌر78ساره األحمد2741815

ناجحفقط إثنتا وستون درجة الغٌر62رضا النبهان2751816

ناجحفقط ثمانون درجة الغٌر80فواز العل2761818ً

راسبفقط ثمان وثالثون درجة الغٌر38احمد بشٌر الحسن2771819

ناجحفقط ست وسبعون درجة الغٌر76سامر خفٌف2781823

راسبفقط أربع وخمسون درجة الغٌر54معاوٌه حبو2791827

راسبفقط ست وخمسون درجة الغٌر56نجٌب المحمد2801828

ناجحفقط أربع وسبعون درجة الغٌر74عبد الستار عدامه2811829

شاكر محمد الخلف2821831

راسبفقط ثمان وأربعون درجة الغٌر48أمٌن العٌسى2831833

ناجحفقط أربع وسبعون درجة الغٌر74حسن الحسٌن2841835
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