قسم الصيدلة

/

المرحلة االولى

 /الصباحية

ت

اسم الطالب

ت

اسم الطالب

1

احسان فاخر خلف
احمد عماد جليل سعيد

71

صادق خير هللا ضمد

72

صبا خلف راضي

3

ادريس علي رزاق

73

ضحى جواد عبد الكاظم

4

اديان حسين ابراهيم موسى

74

5

اسراء صابر ياسر خشان

75

طيبة مخلص عباس
عبد الجليل مالك جليل

6

اسراء عباس هديد جبار

76

عبدهللا سمير محسن

7

اسيل عبد العظيم حمد طرفه

77

عدي ثامر جبار حسوني

8

امير سعيد محمد

78

علي جعفر عبد الرضا

9

ايات خضير عباس

79

علي حسن لفته

10

80

علي قاسم ناصر

2

ايات محمد جرك وافي
ايالف اعالن حسين

81

علي محسن جبر

12

ايه قيس حيدر فتاح

82

علي ناجي حسن

13

براق فيصل جياد

83

14

تبارك ثامر حميد

84

غدير فرحان حسن
غدير عبد العظيم صحن

15

تبارك ساهي كريم
تبارك عباس راضي

85

غدير وصفي ناتي

86

فاطمة جعفر صادق

17

تبارك مهدي عبد الصاحب

87

فاطمة دفار كريم كاظم

18

تقى عمار علي

88

19

جالل يحيى رضيوي

89

فاطمة سلمان محمد
فاطمة عبد الحسين جلوب

20

حسن فالح حسن

90

فاطمة علي حسن

21

حسن فالح شدهان

91

فاطمة قاسم كاظم

22

حسن هادي حمود

92

فاطمه حمود حسين

23

حسنين سالم عبد السيد

93

24

حسين حميد عجم

94

فرح عماد عاجل
لمياء سعيد عبدهللا

25

حسين علي حسين

95

محمد جابر محسن

26

حسين علي خلف مطير
حسين علي نوري

96
97

محمد حاكم بجاي خضر
محمد مجيد جليل

28

حميدة فهد محمد

98

محمود فاضل محمود مسير

29

حوراء اسعد محمود سحور

99

مختار عامر متعب

30

حوراء ساجت سعود

100

31

حوراء سعدون ثامر
حوراء عالء حسين

101

مرتضى عباس عبد ردام
مرتضى فليح امحان

102

مريم طارق ياسين

33

حوراء ميثم حسن

103

مريم عزت عبدهللا مهدي

34

داليا هشام محمد

104

35

دعاء حسن دخيل
دعاء كريم راضي

105

مصطفى جاسب شمخي
مصطفى كاظم محمد

106

مصطفى محمد قاسم

37

دينا علي ابراهيم علي

107

38

ذو الفقار علي عبد الحسين

108

منتظر شمخي جبير
منتظر فرحان شمخي

39

رحمة هللا حافظ علي
رحمه جاسم سلطان

109

مهيمن سالم حميد

110

موسى جعفر عبد الرزاق

41

رسل رسمي انور

111

42

رسول حامد عبد الرسول حامد
رقيه عقيل منعم

112

مؤمل علي محمد سلمان
ميامين حيدر حسن جاسم

113

ميسر مثنى كاظم داخل

44

رؤى عادل صالح

114

نبأ فاضل فلفل عبيد

45

ريام كاظم غازي

115

نبع احمد صبيح

46

زهراء حيدر سلوم اسماعيل

116

نور حسنين محمد جمال

11

16

27

32

36

40

43

47

زهراء سالم مزبان

117

نور شاكر عكار

48

زهراء سلمان عباس

118

نور محمد حسن جاسم

49

زهراء عبد الحسين طويهر
زهراء عمران موسى حالن

119

نورس رشيد حميد

120

نوره هليل مفتن زبون

51

زهراء فراس امين كاظم

121

52

زهراء كريم طعمه كاظم

122

هاجر سعد عبد الرحيم
هبه فؤاد حمزة

53

زهراء مالك رحيم
زهراء محمد عيسى

123

هدى خلف راضي

124

هدى عوده عباس

55

زهراء هادي عبدهللا

125

هدى كاظم ناجي ناصر

56

زينب الكبرى عباس عودة
زينب جبار كريم

126

هدى محمد علي صادق

127

هدى ناجي كاظم شكر

58

زينب سلمان زمزير

128

هدى وليد شهيد

59

زينب صفاء محسن
زينب كريم احمد

129
130

هيبت جبار فياض
وسن ستار عامر

61

زينب لفته يوسف

131

وهاد ثامر راشد

62

سجاد حسين علي

132

وئام علي حريجة

63

سجى سعد علي نايف

133

ياسر ضرغام تركي

64

سرور فاضل خضير

134

ياسين وسام غني

65

سماء راضي هالل
شغف صهيب هادي

135

ايالف اشكول عوفي

136

شيماء شنين محمد

67

شكران مشتاق طالب سلمان
شهالء مزهر جبار

137

احمد عبد الرحمن شاتي تاغي

138

فراس عطية عبد علي

69

شهيناز كريم حمزة

139

احمد راهي حنظل

70

شيرين رائد بداي

140

50

54

57

60

66
68

