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رقم وتاريخ االمر الجامعيالمعدلاالختصاصالقسماالسمت
١٥٤٠/١١/٣في ٧٨,٣١٢٠٠٥/٢/٢٤علم االدوية علم االدوية نزار سليمان داؤد محمد١
٢٧٦٥/١١/٣ في ٨٤,٤٦٢٠٠٥/٣/٣التشريحالتشريحمنى زهير عبد الكريم احمد٢
٢٤٥٨/١١/٣ في ٧٨,٧٢٠٠٥/٣/٢٣الكيمياء الحياتيةالكيمياء الحياتيةصبا خيري صالح جلميران ٣
٢٤٥٧/١١/٣ في ٧٥,٧٨٢٠٠٥/٣/٢٣علم االدويةعلم االدويةزينة سطام حمد خلف٤
٢٨٩٤/١١/٣ في ٨٤,٧٧٢٠٠٥/٤/٤التشريحالتشريحرنا ممتاز رؤوف قصاب باشي٥
٣٤٤٥/١١/٣ في ٧٨,٦٩٢٠٠٥/٤/١٨طب المجتمعطب المجتمعشذى عبد الرحمن حسو مرعي٦
٣٤٤٧/١١/٣ في ٧٨,٦٢٠٠٥/٤/١٨علم االدويةعلم االدويةنجالء سعدي اسماعيل عبد اهللا٧
٣٤٤٤/١١/٣ في ٨٠,٨٨٢٠٠٥/٤/١٨الفسلجة الطبيةالفسلجة الطبيةرجاء احمد يونس محمد٨
٣٤٦٣/١١/٣ في ٨١,٠٦٢٠٠٥/٤/١٩طب المجتمعطب المجتمعوفاء يونس محمد صديق٩
٤٣٠٠/١١/٣ في ٧٩,١١٢٠٠٥/٥/٩التشريحالتشريحايمان غانم شيت جرجيس١٠
٥١٦٤/١١/٣ في ٧٥,٦٢٠٠٥/٥/٣١علم االدوية علم االدوية جوناء خالد ممدوح صادق١١
٥١٦٨/١١/٣ في ٨٠,٢٨٢٠٠٥/٥/٣١الكيمياء الحياتيةالكيمياء الحياتيةصفبة عدنان صالح محمد١٢
٥٢٤١/١١/٣ في ٧٦,٦٧٢٠٠٥/٦/١الكيمياء الحياتيةالكيمياء الحياتيةمي يونس يحيى عزيز١٣
٥٢٣٩/١١/٣ في ٨٠,٣٦٢٠٠٥/٦/١طب المجتمعطب المجتمعرقية عدنان صالح محمد١٤
٥٢٤٠/١١/٣ في ٧٨,٨٢٠٠٥/٦/١طب المجتمعطب المجتمعايناس احمد سعيد حامد١٥
٥٥٥٥/١١/٣ في ٧٥,١٣٢٠٠٥/٦/٨التشريحالتشريحاشرف عبد الرحيم ايوب عبد الرحيم١٦
٥٦٤٧/١١/٣ في ٧٨,٩٢٢٠٠٥/٦/١٢الكيمياء الحياتيةالكيمياء الحياتيةاحسان حسن طه حسين١٧
٥٧٥٦/١١/٣ في ٧٩,٩٢٠٠٥/٦/١٤علم االمراضعلم االمراضهبة ناظم محمد عبد اهللا١٨
٦١٥٣/١١/٣ في ٨٣,٦٢٠٠٥/٦/٢٦علم االمراضعلم االمراضوصال طلب فتحي عمر١٩
٦١٥٤/١١/٣ في ٧٧,٥٣٦٢٠٠٥/٦/٢٦علم االمراضعلم االمراضصفوان ابراهيم عبد الجواد ذنون٢٠
٦٥٦٨/١١/٣ في ٧٩,٨٣٢٠٠٥/٧/٥االحياء المجهريةاالحياء المجهريةذكرى الكسان كنعان متي٢١
٦٥٦٧/١١/٣ في ٨٨,٣٤٢٠٠٥/٧/٥االحياء المجهريةاالحياء المجهريةفراس محمد داؤد سليمان٢٢
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٦٨٩٩/١١/٣ في ٨٦,١٧٢٠٠٥/٧/١٣االحياء المجهريةاالحياء المجهريةايمان محمد مجيد قدو٢٣
٦٩٠٠/١١/٣ في ٧٦,٩٢٠٠٥/٧/١٣طب المجتمعطب المجتمعهالة ابراهيم عبد اهللا محمد٢٤
٦٩٤١/١١/٣ في ٨٢,٤٧٢٠٠٥/٧/١٣طب المجتمعطب المجتمعطارق محمد ذياب السلطان٢٥
٧٠٠٦/١١/٣ في ٧٣,١٢٠٠٥/٧/١٧االمراضاالمراضقصي محمد حسين علي٢٦
٧٥٧٤/١١/٣ في ٨٤,٤٥٢٠٠٥/٧/٢٨االحياء المجهريةاالحياء المجهريةانسام محمد حمدون حسين٢٧
٧٥٧٩/١١/٣ في ٩٠,٤١٢٠٠٥/٧/٢٨االحياء المجهريةاالحياء المجهريةاسماء زكي شيتاوي شاهين٢٨
٧٥٧١/١١/٣ في ٨٠,٧٢٠٠٥/٧/٢٨علم االمراضعلم االمراضمنال ذنون احمد ابراهيم٢٩
٨١٢٩/١١/٣ في ٨٧,٧٨٢٠٠٥/٨/١١االحياء المجهريةاالحياء المجهريةابراهيم توفيق عبد اهللا احمد٣٠
٨٢٥٣/١١/٣ في ٨٤,٨٨٢٠٠٥/٨/١٤االحياء المجهريةاالحياء المجهريةسيف عبد االله مصطفى احمد٣١
٨٦٧٨/١١/٣في ٧٦,٨١٢٠٠٥/٨/٢٣طب المجتمعطب المجتمعانعام محمد زكي عبد الكريم٣٢
٨٨٤١/١١/٣ في ٨٥,٢٥٢٠٠٥/٨/٢٨علم االدويةعلم االدويةهاني مهيدي محمد صالح داؤد٣٣
٨٨٧٤/١١/٣ في ٧٨,٦٢٢٠٠٥/٨/٢٨االحياء المجهريةاالحياء المجهريةسعيد احميد حسين محمد٣٤
٩١٦٦/١١/٣ في ٧٩,٧٨٢٠٠٥/٩/٤علم االمراضعلم االمراضهدى محمود فيصل حمش٣٥
٩٧٢٣/١١/٣ في ٧٧,٥٢٠٠٥/٩/١٤علم االمراضعلم االمراضعبد القادر سالم احمد حسين٣٦
١٠٥٠١/١١/٣ في ٧٩,٧٣٢٠٠٥/١٠/٣االحياء المجهريةاالحياء المجهريةصباح رمضان نجم عبد اهللا٣٧
١٠٥٠٢/١١/٣ في ٨٥,٥٢٠٠٥/١٠/٣علم االدويةعلم االدويةابراهيم محمد فيصل فتحي٣٨
١٧٢٢٣/١١/٣ في ٨٧,٨٢٢٠٠٥/١٢/٢٩الكيمياء الحياتيةالكيمياء الحياتيةعمر اكرم جرجيس احمد٣٩
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