
  امعة الموصلج        
  خريجو كلية الصيدلـة

  )٩٣-االولالــدور ( ٢٠١٢-٢٠١١للعام الدراسي 
  ) ١٤٣٣/ شعبان  /١١ (الموافق ١/٧/٢٠١٢في  ٩/٣٣/١٤٢١١بموجب االمر الجامعي المرقم 

  واللقب الرباعي االسم  ت

 الفارس شهد ميسر نايف محمد   .١
 عالء راكان عزيز مجيد الطائي   .٢
 إبراهيم السراجرؤى نزار يحيى    .٣
 حيدر فؤاد إبراهيم محمود الحمداني   .٤
 ساره احمد محمد وحيد الطائي   .٥
 زهراء حسين علي محمد البياتي   .٦
 رنا متي افرام سيمون افرام   .٧
 علي باسوان هاله فؤاد قاسم محمد   .٨
 صفا محمد عمر محمود العشو   .٩

 بشرى محمد ياسين حمدون الجبوري   .١٠
 الطائيأسيل حازم محمد جادر    .١١
 آية هزاع إسماعيل مجيد القطان   .١٢
 احمد عبد صالح عبوش الحديدي   .١٣
 مها جاسم محمد صالح الجبوري    .١٤
 ميس منهل ممتاز شاكر بيبي   .١٥
 إكرام هاني سعدون محمد الحسن   .١٦
 حسن رافع خليل يحيى البزاز   .١٧
 منار عبيد عزيز محمد الحمداني    .١٨
 العزيز مجيد الطالب  عبد وسن هشام احمد   .١٩
 زينب فارس خليل محمود المشهداني   .٢٠



 فرح إبراهيم يونس جرجيس الحيالي    .٢١
 رجاء علي صالح عبد الجبوري   .٢٢
 ينغسق احمد داؤد سليمان السويدا   .٢٣
 مروان غانم داؤد العفاص  ىمرو   .٢٤
 آالء ضياء مولود محمد الحديثي   .٢٥
 سرى جزيل إبراهيم محمد السمان   .٢٦
 توفيق عبد السالم الصمدي *)عبد المناف( رؤى   .٢٧
 علي الذنون)* يحيى نزهت(يحيى معن    .٢٨
 فاضل إسماعيل البصراوي رراويه فه   .٢٩
 هبه نبيل داؤد سليمان خروفة    .٣٠
 رند إدريس ذنون حسين داؤد المعاضيدي   .٣١
 ريتا حازم نجيب طوبيا  قشعة   .٣٢
 زينب عبد اهللا خليل احمد العالف   .٣٣
 محمد قيدار قاسم حميد جرجيس   .٣٤
 محمد الشماع دعاء محمد عبد الفتاح   .٣٥
 الشيخ احمد  هديل مؤيد اسماعيل محمد   .٣٦
 هبة اكرم يونان داؤد القس    .٣٧
 زهراء قصي عبد الجبار رشاد الحالوجي   .٣٨
 بيداء قادر اسماعيل خليل العبداهللا   .٣٩
 رؤى طارق محمد بالل الحميد   .٤٠
 ورده حازم شهاب جرجيس العكيدي    .٤١
 جيتنور قيس قاسم محمد صالح    .٤٢
 حنان لؤي سالم عبد العزيز النوري  .٤٣
 هديل عماد احمد قاسم حمودات   .٤٤
 رضوان عبد السالم خليل ابراهيم الصائغ  .٤٥
 صفا رائد احمد سليمان الجمال  .٤٦
 عجاج افياء داؤد سليم داؤد  .٤٧



 فاطمة حسن سعيد حسن البرزنجي  .٤٨
 عبير زهير يونس علي الجواري  .٤٩
 خالد محمد ذياب السلطانسرى   .٥٠
 أروى عزام محمد شكر الخباز  .٥١
 الرشيد  وسن ولي احمد عيسى  .٥٢
 احمد عبد الوهاب عبد اهللا صالح العركوب  .٥٣
 سجى نبهان عداي عيدان الزهيري  .٥٤
 فاضل حاجم العزاوي )*علي عبد(نوره   .٥٥
 سليمان الحمداني  نضال يوسف عمر  .٥٦
 الخالق حسين رشيد هرمزليدنيز عبد   .٥٧
 عواد شريف الزيدي زهراء خضير  .٥٨
 السنجري  سرى طالب غانم محمد  .٥٩
 رشد باسل محمد يحيى الخياط  .٦٠
 زيد جمال كردي زعين العبيدي  .٦١
 مروه خير الدين عبد اهللا ابراهيم القهوجي   .٦٢
 زهراء يونس سعيد صالح الجبوري  .٦٣
 كبة ساره نجاح محمد حمد  .٦٤
 شيماء إبراهيم محمود محمد الشماع  .٦٥
 رغد عادل عمر يوسف الشرفاني  .٦٦
 كرم سالم عبد اهللا حسن العبيدي   .٦٧
 غيداء احمد حسن محمد الغفو  .٦٨
 آمنه محمد نافع سعيد الصائغ  .٦٩
 اهللا السبعاوي آمنه إبراهيم صالح عبد  .٧٠
 نور ناهض طه عبد اهللا القيماقجي  .٧١
 محمد خالد سالم حسين المال حسين  .٧٢
 االحمد  مؤمنه محمود احمد عبو  .٧٣
 سماء صدقي إسماعيل حاتم السلطان  .٧٤



 دعاء صالح محمود طه المولى  - ٧٥
 زبيده مهند عبد المجيد عبد العزيز توحلة - ٧٦
 ال دلكتا  فرح فائق زكريا شابا - ٧٧
 حسين محمد الليلة  )*محمد طيب(محمود  - ٧٨
 انمار قتيبه يونس احمد العباسي - ٧٩
 دعاء منير صبيح محمد البياتي - ٨٠
 بسمة كوركيس بطرس كوركيس ال طراجي - ٨١
 آمنه عبد المنعم سعد اهللا عبد السالم البكري - ٨٢
 دعاء جالل عبد حمود العكيلي - ٨٣
 مصطفى ناطق شعبان حسين النعيمي  - ٨٤
 ككنا ميرنا اكرم ميا ساوا - ٨٥
 حوراء كريم محمد خلف العبيدي - ٨٦
 إيهاب زهير يونس سليمان االشقر - ٨٧
 محمد خالد محمود محمد الحديدي - ٨٨
 ولدان رفيق حسيب قادر السراج  - ٨٩
 زينب حسين كاظم  حسين الخالدي - ٩٠
 مصطفى جمال صديق محمد الحيالي - ٩١
 الجلو رند نعمت فرج نعيم عبو - ٩٢
 زكو إيهاب سالم وديع حنا - ٩٣

  


