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 انجهدَح انعُىٌ انُفسُح األطفال انُسائُح انثاطُُح انجراحح االسى

اَف واذٌ 

 وحُجرج

 انُتُجح االشعه

اشراق غازٌ َعُى 

 يصرٌ

 َاجح يقثىل يتىسظ يقثىل يتىسظ يقثىل يتىسظ يتىسظ يقثىل يقثىل

 َاجح يتىسظ جُد جُدجدا جُدجدا جُدجدا جُد جُد يتىسظ يتىسظ إنهاو رحُى زاَر َكاد

 َاجح يتىسظ جُد جُدجدا جُدجدا يقثىل جُدجدا جُد يتىسظ جُد آيال َصار عثد َاصر

 مكمل ضعيف مقبول ضعيف ضعيف ضعيف مقبول ضعيف ضعيف ضعيف اوس عهٍ عثد انحسٍُ

 َاجح جُد جُدجدا يًتاز يًتاز جُدجدا جُد جُدجدا جُد جُد اَُاس عهٍ حسٍُ فشالٌ

 ناجح متوسط جيد مقبول جيد متوسط جيد جيد مقبول متوسط تًارا عهٍ طه حسٍ

 َاجح يتىسظ جُد جُدجدا جُدجدا يتىسظ جُد جُد يتىسظ يتىسظ حىراء قاسى جثُر فُاض

 َاجح يقثىل يتىسظ يقثىل يتىسظ يقثىل يتىسظ يقثىل يقثىل يقثىل خدَجح هاٍَ رحىو هاشى

 َاجح جُد جُد جُد جُدجدا جُد جُد جُد يتىسظ يتىسظ رقُح حسٍُ عهٍ شهُد

 ناجح متوسط جيدجدا متوسط جيد جيد جيد جيد متوسط مقبول زَُة اَاد حسٍ َىر

 يكًم يقثىل جُد يقثىل يقثىل ضعُف يقثىل يقثىل ضعُف ضعُف زَُة َجى عثد هللا

  ناجح  مقبول جيد متوسط متوسط مقبول متوسط مقبول مقبول مقبول سجىد سانى سعُد َجى

 َاجح يتىسظ جُد جُدجدا جُد يتىسظ جُد يتىسظ يقثىل يتىسظ ضحً سايٍ يدنىل تشاٌ
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 انجهدَح انعُىٌ انُفسُح األطفال انُسائُح انثاطُُح انجراحح االسى

اَف واذٌ 

 وحُجرج

 انُتُجح االشعه

 يكًم يقثىل جُد يقثىل يتىسظ يقثىل جُد يقثىل ضعُف يقثىل عهٍ جالل خىادار

دهش يجهىل عهٍ  َاجح جُد جُدجدا يًتاز جُدجدا جُد جُدجدا جُد جُد جُد 

 َاجح يتىسظ جُد جُد جُد جُد جُد جُد جُد جُد عهٍ يطشر اتى كحُهح

 مكمل ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف عًار عثد انكرَى حسٍ

عُسً دختىر هالوٌ 

 يرزوك

 َاجح جُد جُدجدا جُدجدا جُدجدا جُد جُد جُد جُد جُد

 َاجح يقثىل جُد يتىسظ يقثىل يقثىل يتىسظ يقثىل يقثىل يقثىل فارس فُُطم يحًد حسٍُ

 َاجح جُد جُدجدا يتىسظ جُدجدا يًتاز جُد جُد يتىسظ يتىسظ فاطًح حسٍ داخم عىاد

فاطًح ضُداٌ يجثم 

 غانٍ

 َاجح جُد جُدجدا جُدجدا جُدجدا يتىسظ يًتاز جُدجدا جُد جُد

 يكًم ضعُف يتىسظ ضعُف يقثىل يتىسظ يقثىل يقثىل ضعُف ضعُف يحًد تكهُف جاسى يحًد

 َاجح يتىسظ جُد جُدجدا جُدجدا جُد جُدجدا جُد جُدجدا جُد يرتضً عثد تاشٍ َعاس

 َاجح يقثىل جُد يقثىل يتىسظ يقثىل جُدجدا جُد يقثىل يتىسظ يروج يُاف يسهى عهٍ

َىراٌ يىسً َاسٍُ 

 جاسى

 َاجح يتىسظ جُد جُدجدا جُدجدا جُدجدا جُد جُد يتىسظ يتىسظ

 ناجح مقبول متوسط متوسط جيد متوسط متوسط متوسط مقبول متوسط َىر سعُد عثد انعانٍ

 يكًم ضعُف جُد يقثىل يقثىل ضعُف يتىسظ يتىسظ يقثىل ضعُف ودَاٌ عهٍ حسٍُ حساٌ

 مكمل ضعيف - - - ضعيف - ضعيف ضعيف ضعيف َىر انهدي َعُى سهًاٌ

 مكمل ضعيف - - - ضعيف - - - ضعيف يحًد اتراهُى يحسٍ

 يكًم - - - - ضعُف - - ضعُف ضعُف كرار احًد عهٍ



 

 انجهدَح انعُىٌ انُفسُح األطفال انُسائُح انثاطُُح انجراحح االسى

اَف واذٌ 

 وحُجرج

 انُتُجح االشعه

 مكمل - - - - - - - ضعيف ضعيف عُسً زاهٍ خطار

طانة جثار يسهى  َاجح. - - - - - - - يقثىل - 

 ناجح - - - - مقبول - - - - حسٍ جساب يجُهٍ

 

 
 
 

 التقدير المادة المرحلة الرابعة / المحملون 

علي عبد الحسيناوس   ضعيف الباطنية  

قرار/مقبول الجراحه    

     

 مقبول/قرار الباطنية  زينب نجم عبد هللا

 مقبول الجراحه  

     

 ضعيف الباطنية  نور الهدى نعيم

قرار/ مقبول الجراحة     

    

 ضعيف الباطنية  عمار عبد الكريم

 ضعيف الجراحة  

    

قرار/ مقبول باطنية  كرار احمد  علي  

قرار/ مقبول باطنية  علي جالل خوادار  

 


