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

سم االرقم و االسم  ت
الرقم واسم  االسم ت القاعة 

سم االرقم و االسم ت القاعة
 القاعه

 جميد اليف  11 مينا فاضل رحيم  32 لرازيا  31 زينه حيدر ناجي طه  12 ناسيابن   2 ضرار يوسف  إبراهيم 2
 جميد اليف  14 نبأ شوكت غالب ثابت 31 ابن حيان  2 زينه طالب نصيف  11 سيناابن  4 امحد سعد حممد  1
 جميد اليف  17  نبأ وليد خليل حيدر  31 ابن حيان  12 سارة رسول حبر فياض 11 سيناابن  70  اب امحد عبد الوه 1
 جميد اليف  21 نضال فالح حسن حممود 34 حيانابن   9 سجى مخيس عبد  14 سينا ابن 20 عبد اهلل  إمساعيل 4
 جميد اليف  12 نور ضياء حممد فائق  31 حيانابن   21 سجى عبد العزيز  11 سينا ابن 12 أسيل فالح حسن دواح  1
 جميد اليف  12 هدى جاسم حممد سويد 33 حيانابن   28   سالم ستار سرى  13 سيناابن  14 حبيب حممد  أمنه 3
 جميد اليف 14 هدى حممود شاكر رزيج 37 حيانابن   22 مسا سعد ماجد عبد 17 سيناابن  17 انس حازم رجاء خملف 7
 جميد اليف  13 هدير فايز كاظم امحد 38 حيانابن   11 مسية علي حممود  18 سيناابن  10 عدنان حممود  أنسام 8
 جميد اليف  18 هديل عقيل خليل صباح 32 حيانابن   14 شاهو صابر جبار  12 سيناابن  42 أنوار أمحد زغري  2

 جميد اليف  42 هند سعد جسام حممد  70 حيانابن   17 شروق علي صاحل  40 سيناابن  44 حسن عبد اهلل  أوراد 20
 جميد اليف  41 وجدان عماد شفيق  72 حيانابن   11   س عقيل عيسىمش 42 سيناابن  47 امحد خلف صاحل إيثار 22
 جميد اليف  41 ورود رائد امساعيل صاحل 71 حيانابن   13 شهد شهاب امحد  41 سيناابن   10 براء اياد طاهر راضي 21
 جميد اليف  48 القادر يامسني خالد عبد  71 حيانابن   17 شهد علي خليل  41 سيناابن   32 شالل  إمساعيلتبارك  21
    حيانابن   40 صفا خالد خلف امحد 44 سيناابن   34 تبارك عادل مهدي  24
    ابن حيان  41 طيبة خالد عيادة  41 ابن سينا  37 متارة رائد داود كريم 21
    ابن حيان  41 عبد القادر عبد اجلبار  43 سيناابن   7 حنني فرحان مصلح  23
    ابن حيان  31 عبد اهلل غسان  47 الرازي  2 صباححنني نصري  27
    ابن حيان  14 عبري محد مطر حسني 48 الرازي  4 رانيا شاكر عبيد  28
    ابن حيان  11  عبد الكريمعلي سلطان  42 الرازي  2 رقية فهمي جواد  22
    ابن حيان  18 علي طاهر حسني  10 لرازيا  21 رند صالح مهدي جنم 10
    ابن حيان  30 عمر سامي خبيت  12 لرازيا  22 روان مهند ابراهيم  12
    حيانابن   4  عمر حممد امحد  11 لرازيا  11 رويدة عز الدين عطية  11
    جميد اليف  2 غفران حتسني حممود  11 لرازيا  17 ريم حامد بكر  11
    جميد اليف  1 غفران سالم خلف  14 لرازيا  40 زمن إمساعيل علي  14
    جميد اليف  3 فاطمة حممود عبد  11 الرازي  17 زهراء حافظ حسني  11
    جميد اليف  8 مازن لطيف حسني 13 لرازيا 11 زيد يوسف عبد اهلل  13
    جميد اليف  20 مروة جبار رشيد 17 لرازيا  41 زينب خليل ابراهيم  17

    جميد اليف  21 م شاكر داود عبيدمري 18 الرازي  12 زينب رياض مجيل  18

    جميد اليف  27 مريم حممد مهدي  12 الرازي  11 زينب عامر رافع صبار  12

    جميد اليف  10 ميسره زياد شهاب  30 لرازيا  18 زينب علي كاظم  10
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 ابن حيان  32 عادلـه عادل مليـح مجيل 12 بن سيناا  6 أالء عبد اللطيف حممود عبد العزيز 2
 ابن حيان  23 عائشة خالد رشيد علي 11 ابن سينا  8 حممد عمر صادق إبراهيم 1
 ابن حيان  5 عبد اهلل نيسان عالوي مسري 11 ابن سينا  32 يونس محد علي عبد الكريما 1
 ابن حيان 33 عطاء ماهر توفيق شاكر  14 ابن سينا  36 لناصر محدي عزاوياروى عبد ا 4
 ابن حيان  59 علي سعد كموش كاظم 11 ابن سينا  38 علي سراء خريي حممدا 1
 ابن حيان  32 علي عدنان مازن عبد اهلل 13 ابن سينا  22 نصيف ية عماد سعدا 3
 حيانابن   53  طه جابر حبيب غفران 17 ابن سينا  36 عواد يالف مثىن حممدا 7
 ابن حيان  55 ملياء حامد عبد اهلل جاسم  18 ابن سينا  38 ارحيم تقى عدنان عبد الستار 8
 ابن حيان  63 مريم امحد مطلوب بردي 12 ابن سينا  52 طالع تقى حممد مجعان 2
 جميداليف  3 مريم صالح حسن جابر 40 ابن سينا 66 تقى نبيل عبد الرحيم عبد املنعم 20
 جميد اليف  33 مصابيح بشار امحد محيد 42 ابن سينا 68 جعفر صادق فايز مرعب  22
 جميد اليف  9 مصطفى مسري عيسى بكر 41 ابن سينا  52 خملف حنني شعبان سليم 21
 جميد اليف  5  مصطفى عبد اهلل عودة  41 الرازي  2  عبد احلسني دعاء رعد صاحل 21
 جميد اليف  34 معاذ خري اهلل ثابت شهاب 44 الرازي  5 عبد احلسني رسل فاضل عناد 24
 جميد اليف  22 ميادة مؤيد طالب مضحي 41 الرازي  5 نهار رسل نعمة مروح 21
 جميد اليف  5 ميس عبد املهيمن حممد  43 الرازي  33  رفل سامي جراد صاحل 23
 جميد اليف 36 نا ثامر صاحل حممدمي 47 الرازي  35 امحد رقية ابراهيم عبد الوهاب 27
 جميد اليف  39 نبـأ خالد حسن فليح 48 الرازي  29 علي رقية شاكر حممود 28
 جميد اليف  32 إمساعيلنبـأ حممد عباس  42 الرازي  33 تركي رند مولود عفات 22
 جميد اليف  36 جنـوى حممـود شكـر حممود 10 الرازي  32 ريام حامت عباس مظعن 10
 جميد اليف  24 نور عبد الرمحن ياسني  12 الرازي  55 مجيل زبيدة أسامة عبد الرمحن 12
 جميد اليف  25 هـاجر فريد فـارس  11 الرازي  32 عبد القادر نس حتسنيأزهراء  11
 جميد اليف  33 هدى نيسان امحد سامل 11 الرازي  59 حممد عليزهراء علي حسن  11
 جميد اليف 35 هدى يونس خضري محاد 14 الرازي  63 موسى زينب سليم رحيم 14
 ابن حيان  39 جاسم هدير سلمان شحاذة 11 ابن حيان  2 سارة خالد مسري رميض 11
    ابن حيان  29 مهدي سدرة زياد طارق 13
    ابن حيان  5 مسيعة مؤيد حممود سلمان  17
    بن حيانا  36 عبد اهلل شهد قيس مشرف 18
    ابن حيان  33 اهلل لطيف جاسم طيبة عبد 12
    بن حيانا  35 ظالل عبد الستار صاحل 10
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 ابن حيان  32 هبة صالح محودي   12 ناسي ابن   33 اشواق طالب دريج حسني 2
 ابن حيان  38 هبه محادي جاسم  11 ابن سينا  33 مأمون سعيد سعد اهلل أمنة 1
 ابن حيان  23    ودق عبد الرمحن 11 ابن سينا  35 شامل كامل عساف أنسام 1
 ابن حيان  36 وعد عبد القهار فليح  14 ابن سينا  34 مصطفى خاشع حمسن إيالف 4
    ابن سينا  23 بهاء سامي خضري عدوان 1

    ابن سينا  23 حسني وسام قحطان علوان 3

    ابن سينا  25 حنان ادريس علي حسني 7

    ابن سينا  34 حنني هشام قاسم  8

    ابن سينا  53 رمحة حامت حييى عبد 2

    ابن سينا  53 حامد خلف عبد الرمحنرسل  20

    ابن سينا  55 بندر زهراء حممد حممود 22

    ابن سينا  64 زيد حامت فهد فريح 21

    ابن سينا  53 سعيد حامد صادق سعيد 21

    ابن سينا  53 سالمة علي عبد 24

    ابن سينا  55 طيبة ستار خملف 21

    ابن سينا  84 عبد الرمحن عويد حممد حسني 23

    الرازي  53 عبد الرزاق ثامر صاحل حممود 27

    الرازي  34 ثائر عبد القهار  عبد اهلل 28

    الرازي  32 شالش محادي جواد عبد اهلل 22

    الرازي  38 إبراهيممحاد  إحسانعلي  10

    الرازي  33 غفران مهدي صاحل جبري 12

    الرازي  38 حممد تركي عناد فرحان 11

    الرازي  23 حممد ظافر فخري عبد القادر 11

    الرازي  26 حممد مهدي عبد فرحان 14

    الرازي  33 مروة حيدر ذياب عساف 11

    الرازي  36 مصطفى عمر عبد الرزاق  13

    الرازي  39 مقتدر حممد طالب رشيد 17

    الرازي  6 منتهى قاسم هندي بدوي 18

    الرازي  64 مؤمن عبد الرزاق عايد حشاش 12

    ابن حيان  34 نغم شهاب امحد عبد 10
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    ابن سينا  28 درويش أمحد مجال آيات 2
    ابن سينا  36 خملف رمح عبد براء 1
    ابن سينا  38 حممود مجعة امحد مجانة 1
    ابن سينا  32 حممود شاكر ظافر حذيفة 4
    ابن سينا  26  بردانعبد الصمد  حنني 1
    ابن سينا  2  علي امحدعبد العزيز  خالد 3
    ابن سينا  32 صاحل مطر محود رسل 7
    ابن سينا  56 عبد اهلل  حممد قاسم رغد 8
    ابن سينا  58 إمساعيل عبد  اياد ريام 2
    ابن سينا  62 حممود عبود عبداالله زينب 20
    ابن سينا  56 عباس خضري مقبول زينب 22
    ابن سينا  58 محد صلبي حممد سارة 21

    الرازي  33 عويد محادي كمال مسر 21

    الرازي  33 حمسن علوان منعم سوالف 24

    الرازي  36 سعود مهدي زيادعبد اهلل  21

    الرازي  24  امحدعبد اهلل عبد اخلالق  23

    الرازي  23 عبد الكريم مجيل فخري علي 27

    الرازي  23 عبد القادر سامي مكي عمر 28

    الرازي  38 سبتي صاحل مهدي عمر 22

    الرازي  54 عبد اهلل خملف حممد غفران 10

    الرازي  53 فيصل حممد جاسم حممد 12

    ابن حيان  6 حسن كايف عراك مدحم 11

    ابن حيان  33 فرحان خالدأياد  مدحية 11

    ابن حيان  33 عواد رمضان عالء مريم 14

    بن حيانا  24 هالة وائل تركي ساكن 11

    ابن حيان  23 عبد  حممد عدنان هبة 13

    ابن حيان  38 مخيس خلف امحد هيام 17

    ابن حيان  54 حممد حممود امنار وهران 18

      

      


