
 كلية الصيدلة/ جامعة االنبار 
 1028-1027 الفصل األول نهائي/ ( األوىل)جلوس املرحلة  أرقام

 

 

 

 القاعةسم االرقم و االسم ت سم القاعة االرقم و االسم  ت

 ابن رشد  45 رنا حممد دحام جسام 12 ابن رشد  1 امحد خالد حامد  2
 ابن رشد  45 رؤى عبد السالم عبد  11 ابن رشد  3 امحد حممود خلف  1
 ابن رشد 45 محاد ريام سعد علي 11 ابن رشد 5 امساء علي صاحل  1
 ابن رشد 56 سارة ثامر عدنان داود 14 ابن رشد 5 اماني اياد محدان  4
 ابن رشد 53 سجى ايوب امساعيل  15 ابن رشد 5 اماني مؤيد حممد  5
 ابن رشد 55 سراب عبد العظيم  16 ابن رشد 16 امنة غامن عبد الغني  6
 ابن رشد 55 د سعد امحد سعو 17 ابن رشد 11 امنه هاشم عبود  7
 ابن رشد 55 سفانه جبار عبد اهلل  18 ابن رشد 13 انسام فاضل ياس  8
 ابن رشد 06 مسا عبد الرزاق حممد  19 ابن رشد 14 اوراد عبد اهلل سعود  9
 ابن رشد 01 مسيه وليد نوري 40 ابن رشد 15 ايات عالء حامت جابر 20
 ابن رشد 03 يد جخيم شفاء مح 42 ابن رشد 15 اية امساعيل هادي  22
 ابن رشد  04 شهد نافع فجر بدر 41 ابن رشد  16 اية مجعه عوده  21
 ابن رشد  05 شيماء سامي عباس  41 ابن رشد  11 ايالف انور زعالن  21
 ابن رشد  05 شيماء هاشم امحد  44 ابن رشد  15 ايالف عويد هراط  24
 ابن رشد  56 يماء يوسف ياسني ش 45 ابن رشد  14 اميان عبد لستار محيد  25
 ابن رشد 51 صبا جواد راهي  46 ابن رشد 10 ايناس اديب ياسني  26
 ابن رشد 55 صفا فالح علي رحيان 47 ابن رشد 15 بريفان علي زهري فلك 27
 ابن رشد 50 صالح الدين ضياء  48 ابن رشد 36 بلقيس سامل حممد 28
 ابن رشد 06 صهباء حممد ياسني  49 ابن رشد 31 تقى جاسم محد طاهر 29
 ابن رشد 55 ضحى حسني حممود  50 ابن رشد 35 جعفر علي عبيد  10
 ابن رشد 01 طيب رائد حسن زاير  52 ابن رشد 35 جنان حيدر كاظم  12
 ابن رشد 05 طيبة سجاد عبد زيد  51 ابن رشد 30 حامد صبحي طركي  11
 ابن رشد 05 بة سعيد حممود طي 51 ابن رشد 30 حذيفة امساعيل خلف 11
 ابن رشد 00 طيبة علي كاظم  54 ابن رشد 56 حسني رشيد خلف  14
 ابن رشد  00 طيبة حمي الدين  55 ابن رشد  51 حسني عبد محد  15
 ابن رشد  166 عباس حيدر حممد  56 ابن رشد  55 محد خليف مهاوش  16
 ابن رشد  161 حممد عبد الرمحن  57 ابن رشد  55 اخلطاب عمر باسم 17
 ابن رشد  165 عبد اهلادي عبد  58 ابن رشد  50 رفل صفاء الدين صباح 18
 ابن رشد 165 الستار امحد  عبري عبد 59 ابن رشد 41 رنا حسني علي دايح 19
 ابن رشد 165 علياء خالد عبد علي  60 ابن رشد 41 رنا كحيط امحد فرحان 10



 كلية الصيدلة/ جامعة االنبار 
 1028-1027 الفصل األول نهائي( / األوىل)جلوس املرحلة  أرقام

 
 

سم االرقم و االسم ت سم القاعة االرقم و االسم  ت
 القاعه

 الرازي  30 نور اياد طه 92 ابن رشد  160 غادة امحد جرب 62
 الرازي  56 نور صباح شعبان جاسم 91 ابن رشد  111 غزوان محيد عبيد  61
 الرازي  51 نور قيس رزيك ابراهيم 91 ابن رشد 111 غفران رياض حممد  61
 بن رشدا  51 نور هشام جاسم حممد 94 ابن رشد 115 غيد حييى عباس  64
 الرازي  54 نوره كاظم حدوان  95 ابن رشد 115 فاطمه المي دعيبل  65
 الرازي  55 هالة ناظم سلوم زعني 96 الرازي 1 مطرود  فاطمه حممود 66
 الرازي  55 هدى امحد مخيس جدوع 97 الرازي 3 فيصل خليل زيدان  67
 الرازي  50 هدى حممد سهيل  98 الرازي 5 قطر الندى سعيد محد  68
 الرازي  41 ياسر حممد علوان حممد 99 الرازي  5 كرم هاني فواد حممد 69
 ابن رشد  55 ياقوت مجيل صاحل عبد 200 الرازي  0 ود عباس كوثر حمم 70
 الرازي  45 يقني خالد حممود صاحل 202 الرازي  0 حممد حسني حممد  72
    الرازي  16 حممد خليل ابراهيم 71
    الرازي  11 حممد سلمان خلف  71
    الرازي  13 حممد صباح حممود  74
    الرازي  15 حممد فيصل غازي  75

    الرازي  14 حممود قيس امحد حممود 76

    الرازي  15 مرام خالد عبد  77

    الرازي  10 مريم علي جبار ربيع 78

    الرازي  11 مريم وليد خالد  79

    الرازي  11 مزيد كاظم جاسر  80

    الرازي  15 مصطفى سعيد علي  82

    الرازي  14 عبد احلسني  حيدر مالك 81

    الرازي  10 صاحب عبد جنم مالك 81

    الرازي  15  علوان نزار منار 84

    الرازي 36  رشاد حممد مي 85

    الرازي  31  السالم عبد مياده 86

    الرازي  33 ميار عبد الرمحن  87

    ابن رشد 54 نبأ بشار نايف خلف 88

    لرازيا 35 نور اهلدى علي حسن 89

    لرازيا 30 حممد حسني  نور اهلدى 90


