
  كلیة الصیدلة  جامعة الموصل
  البكالوریوس/الشھادة  الدراسة الصباحیة

  الدور االول  ١٩٩٧- ١٩٩٦:سنة التخرج
 )ھـ١٤١٨صفر ( ٢٣ –م ٢٩/٦/١٩٩٧  في ٣٢٠:رقم وتاریخ االمر الجامعي 

  
  اسم الطالب الثالثي  ت

 خالد ولید اسماعیل امین   ١

 زینة مظفر انور النعمة  ٢

 للھیبيصالح محسن محمد ا  ٣

 صالح محمد امین یوسف محمد   ٤

 رنا جالل بطرس حنا  ٥

 نورا نوفل زكي رشدي  ٦

 احمد فاضل ابراھیم خلیل  ٧

 مروة موفق نایف محمد   ٨

 رقیة معاذ حامد السلطان   ٩

 فراس حسن جاسم محمد   ١٠

 حارث خالد محمد حسن   ١١

 وائل منیر محمد صادق الرواس  ١٢

 حمد طارق احمد رزوقي م  ١٣

 قاسم طھ قاسم الدباغ  ١٤

 عمر عصام حمو الدباغ  ١٥

 محمود عبد الحافظ  ١٦

 عمر عدنان محمد سلیم  ١٧

 احمد زكي رمضان صالح  ١٨

 زینة ضیاء عبد القادر  ١٩

 سعید عبد اهللا حاجب سالم  ٢٠

 محمد بشیر شیت مصطفى  ٢١

 لیلى اكرم داؤد سلو  ٢٢

 وضاح یاسین طھ علي  ٢٣

 ث سامي احمدمفاز حار  ٢٤

 یاسر جمعة ابراھیم مراد  ٢٥

 نعمت غاندي عزیز احمد  ٢٦



 درید كامل رشید اسماعیل  ٢٧

 نھاد اسحق عیسى كوركیس  ٢٨

 ایناس اكرم نعوم كساب  ٢٩

 وعد بطرس توما بطرس  ٣٠

 عمر كاظم داؤد الجبوري  ٣١

 عبد المجید ابراھیم عباس خضیر  ٣٢

 مسلم جعفر نجف علي  ٣٣

 براھیم خلیل حموديعمار ا  ٣٤

 مردان برجس زكر خلف  ٣٥

 فواز عبد الكریم عبد اهللا محمد   ٣٦

 سمر محمد خلیل عبد اهللا  ٣٧

  
  
  
  
 

  كلیة الصیدلة  جامعة الموصل
  البكالوریوس/الشھادة  الدراسة الصباحیة

  الثاني دورلا  ١٩٩٧- ١٩٩٦:سنة التخرج
 )ھـ١٤١٨ االول جمادى(٢٩ –م ١/١٠/١٩٩٧  في ٧١٥رقم االمر الجامعي 

  
  اسم الطالب الثالثي  ت

 مضر سالم ابراھیم  ١

 نعمت خالت حجي  ٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  كلیة الصیدلة  جامعة الموصل
  البكالوریوس/الشھادة  الدراسة الصباحیة

  الدور االول  ١٩٩٨- ١٩٩٧:سنة التخرج
 )ھـ١٤١٩ربیع االول ( ١٨ –م ١٢/٧/١٩٩٨  في ٣٠٠:رقم وتاریخ االمر الجامعي 

  
  اسم الطالب الثالثي  ت

 زینة عبد المنعم عبد المجید  ١

 مصعب محمد خلف  محمود  ٢

 معاذ ھاشم صالح سالمة  ٣

 محمد خالد جمال الدین نوري  ٤

 میسر محمد علي عبد اهللا   ٥

 علي طالب غالب  ٦

 محمود خضیر عكلة  ٧

 عمر عبد الحكیم حامد  ٨

 سھیر مؤید رشید  ٩

 عزیزكرم عامرعبد ال  ١٠

 رضاء مذخر شریف  ١١

 ایمن جاسم محمد حسین  ١٢

 ھشام عمر محمود  ١٣

 مجیب احمد صالح شھبین  ١٤

 زینة سطام احمد   ١٥

 محمد زھیر خلیل  ١٦

 لبیب حسون عبد اهللا  ١٧

 سھى حاجم محمد  ١٨

 محمد صالح نوري  ١٩

 سالم حازم محمود  ٢٠

 حمید محمد فتاح  ٢١

 وسام سعید   ٢٢

 املحسنین ك  ٢٣

 فاتن ھاشم  ٢٤

 قاسم محمد طاھر  ٢٥

 تامیم حسن خالت  ٢٦



 عمار ممتاز  ٢٧

 قتیبة احمد   ٢٨

 رانیا حمود حمد اهللا  ٢٩

 نغم عاصم صابر   ٣٠

 بسمان محمد فوزي  ٣١

 سنان محمد علي   ٣٢

 سعد خلف   ٣٣

 سنان فرات  ٣٤

 جھاد عبد الفتاح  ٣٥

 رافد امین  ٣٦

 ھاني محمد احمد   ٣٧

 لم علي ذھبانسا  ٣٨

 احمد طارق  ٣٩

 شلوفة مصطفى  ٤٠

  
  
  
  
  
  
  
  
 

  كلیة الصیدلة  جامعة الموصل    
  البكالوریوس/الشھادة  الدراسة الصباحیة

  الثانيالدور   ١٩٩٨- ١٩٩٧:سنة التخرج
 م ١/١٠/١٩٩٨  في ٥١٥:رقم وتاریخ االمر الجامعي 

  
  اسم الطالب الثالثي  ت

 حامد نافع حموشي  ١
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  كلیة الصیدلة  عة الموصلجام
  البكالوریوس/الشھادة  الدراسة الصباحیة

  الدور االول  ١٩٩٩- ١٩٩٨:سنة التخرج
 )ھـ١٤٢٠ -٣-١٧ –م ٣٠/٦/١٩٩٩  في ٢٧٠:رقم وتاریخ االمر الجامعي 

  
  اسم الطالب الثالثي  ت

 شیماء ضیاء محمد شیت  ١

 اماني ابراھیم یونس جرجیس   ٢

 عمر فخري سعید محمد   ٣

 علي فاروق عبد القادر عبد الرحمن  ٤

 عدنان علي زینل حسین  ٥

 اسراء محمد جبر فتحي  ٦

 عمار بابا بھنان یونو  ٧

 یاسر فخري مصطفى حسین  ٨

 دینا قیدار غانم جاسم  ٩

 اسالم طارق قاسم احمد  ١٠

 شیماء غازي ذنون محمد  ١١

 مراد سركیس نوح یسي  ١٢

 ھند ساري حماد احمد   ١٣

 ن خالد نیازي حناسنا  ١٤

 عبد القادر ابراھیم عبد القادر حسین  ١٥

 ساجد خزعل امین حسین   ١٦

 شیماء ھادي سعید جاسم  ١٧

 احمد جمال محمود عبد الرحمن  ١٨

 فراس یاقو یوحنا توما  ١٩

 ازھر عبد المطلب ابراھیم محمد   ٢٠

 خالد وداعة خالد احمد  ٢١

 دالیا ناظم سلطان طھ  ٢٢

 دى احمد حمزة حسیننور الھ  ٢٣

 شیماء اكرم خطاب عمر   ٢٤

 اسماعیل خضر یوسف سلیمان  ٢٥

 دالور عبد الحمید احمد غائب  ٢٦



 مثال میسر عبد الجبار مجید   ٢٧

 وسن محمود حسن طھ  ٢٨

 عباس ھاشم نغیمش علوان  ٢٩

 سعید الیاس اسماعیل كجل  ٣٠

 مطر محمد مندیل صالح  ٣١

 جريفراس وافي عبد الوھاب   ٣٢

 االن نوئیل اسطیفان عیسى  ٣٣

 تارة سعید كوركیس حنا  ٣٤

 احمد ادیب احمد محمد   ٣٥

  
  
  
  
  
  
  
  

  كلیة الصیدلة  جامعة الموصل
  البكالوریوس/الشھادة  الدراسة الصباحیة

  الثانيالدور   ١٩٩٩- ١٩٩٨:سنة التخرج
 )ھـ ١٤٢٠ جمادى االول ٢٠(–م ٣٠/١٠/١٩٩٩  في ٥٦٥: االمر الجامعي المرقم 

  
  اسم الطالب الثالثي  ت

 فھد احمد  ھادي حمود البراشي  ١

 غسان محمد خیري سلمان عزیز  ٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  كلیة الصیدلة  جامعة الموصل
  البكالوریوس/الشھادة  الدراسة الصباحیة

  الدور االول  ٢٠٠٠- ١٩٩٩:سنة التخرج
 ) ھـ١٤٢١ع االول  ربی٢٠  (–م ٢٢/٦/٢٠٠٠  في ٩/٣٣/٥٠٦١:رقم اآلمر الجامعي

  
  اسم الطالب الثالثي  ت

 علیاء ازھر محي الدین ذنون المشھداني   ١

 ابراھیم محمد فیصل فتحي محمد النعیمي   ٢

 مجد محمد علي محمد البعداني  ٣

 محمد عبد الغفور احمد یونس القطان  ٤

 معین مخلص حربي محمود علیوي   ٥

 مد صالح المختار ھاني مھیدي مح  ٦

 د عبد الستار محمود محمد الفھادمھن  ٧

 ھند یاسین یونس احمد النعیمي  ٨

 وسن جودت حمدي یحیى الدباغ  ٩

 بھجت سعید عیسى داؤد الحسو  ١٠

 احمد عبد الجبار محمود شاھر الشاھر  ١١

 ربیع جبرائیل عبد اهللا حام الریكاني  ١٢

 ھالة ناظم لطیف شاكر االلوسي  ١٣

  توحلةسرى معتصم غانم سعد اهللا  ١٤

 سائد حسني غبد الرزاق سلمان زیود   ١٥

 سعد حسن عارف حسن المزوري  ١٦

 ذو الفقار محمد حبیب علوان الشمري   ١٧

 رغد كنانة محمد عبد المجید ثابت  ١٨

 محمد قیدار غانم جاسم السمان  ١٩

 نھى محمد یحیى عبد اهللا الدلي  ٢٠

 اشرف مذخر شریف وھب الغبشة  ٢١

 رشید ال كري المیرانيحسین محمد   ٢٢

 نجاح عبد المحسن صالح محمد الطالبي   ٢٣

 ابتھال جاسم عیسى حمدان العطیوي   ٢٤

 اباء عدنان رؤوف امین قصاب باشي   ٢٥

 رضوان محمد صالح یوسف عباس العباس  ٢٦



 احمد عبد السالم محمد یونس القزاز   ٢٧

 تمیم خالد احمد عبو االعرج  ٢٨

 ي عبد القادر یاسین النعیمي حذیفة عبد الھاد  ٢٩

 شامل ارشد صالح ابراھیم الوزان  ٣٠

 محمد عبد الرضا عبد الرسول محمد السراج  ٣١

 اروى وجیھ راغب علي شاھین  ٣٢

 احمد محمد محمد حمود الناھي  ٣٣

 ازھار عبوش خضر متي دعبول  ٣٤

 زینة سالم جمیل ذنون ابلیش  ٣٥

 طالب مھدي حمید حسن العجیمي  ٣٦

 احمد عبد الغني عبد العزیز سعید القزاز  ٣٧

 ایمان عبد الرحیم احمد علي البیاتي  ٣٨

 صبا غانم عبد الجبار ذنون الصفار  ٣٩

 ایمن محمد طاھر عبد اهللا عبد الرحمن العبیدي  ٤٠

 مظفر الیاس خضر احمد ضنون  ٤١

 عبد اهللا خالد عبد الرحمن صدیق المالح  ٤٢

 جواد االسديوسام عبد الھادي محمد   ٤٣

 ھشام امجد عبد الرزاق احمد كرجیة  ٤٤

 حارث سالم محمد غزال الطائي  ٤٥

 نزیھ محمد حسن احمد السیوف  ٤٦

 سفیان قحطان احمد عبد الرحمن المال یوسف  ٤٧

 وسیم شمدین خدر الیاس جندي  ٤٨

 زینة خلیل سعید یحیى الشكرجي  ٤٩

 محمد شاكر حسن علي صوفي   ٥٠

 ل عبد القادر مصطفى قدواوزجان زین  ٥١

 اورال محمد بكر طھ االمین  ٥٢

 ربیع عبد اهللا صالح مرعي الجبوري  ٥٣

 سالم اعمیري محمد عبید الجبوري  ٥٤

 محمد خضیر عبد عبد اهللا الغانمي  ٥٥

 فرقد عبد الحسن طعمة مطر الشكوي  ٥٦

 غسان جمیل یعقوب صلیبا جبرو  ٥٧



 محمد سلطان محمد عقالن الحویج   ٥٨

 عبیر خیر الدین عبد اهللا حسین  ٥٩

 حسین عبد الرزاق سوید نعیم النعیم  ٦٠

 اسامة برھان محمد حسن البزاز  ٦١

 سنان احمد محمد علي العنزي  ٦٢

 عبد الناصر حسین یوسف الخضر العباس  ٦٣

 بیداء عصام عبد القادر علي السنجري  ٦٤

 رائد عبد صالح محیسن الزیدي  ٦٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  كلیة الصیدلة  ة الموصلجامع
  البكالوریوس/الشھادة  الدراسة الصباحیة

  الثانيالدور   ٢٠٠٠- ١٩٩٩:سنة التخرج
 ) ھـ١٤٢١ جمادى الثاني ٢١(–م ١٩/٩/٢٠٠٠  في ٨٠١٠:رقم اآلمر الجامعي

  
  اسم الطالب الثالثي  ت

 عصام محمد سیف الدین عبد الوھاب تاخطیب  ١

 علي كریت علي قاسوالمانسكي  ٢

 محمود ھاشم عبد العزیز محمود حنون  ٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  كلیة الصیدلة  جامعة الموصل
  البكالوریوس/الشھادة  الدراسة الصباحیة

  الدور االول  ٢٠١٠- ٢٠٠٩:سنة التخرج
 ) ھـ١٤٢١ ربیع االول ٢٠  (–م ١/٧/٢٠٠١  في ٩/٣٣/٥٩٢٠: رقم اآلمر الجامعي

  
  اسم الطالب الثالثي  ت

  حسن االعنزياسماء محسن خلیل  ١

 ضیاء احمد طھ محمد العزاوي  ٢

 محمد امیر ابراھیم حسین الطائي  ٣

 غیث میسر عبد الرزاق حسو العزیر  ٤

 ریاض احمد عطو سرحان ال شعیب   ٥

 منھل دانیال شابا بھنام ال یوناني  ٦

 مضر نزار داؤد سلیمان خروفة  ٧

 منال عبد المنعم ابراھیم عبد الفتاح الفرحة  ٨

 زیل ماھر فتوحي طوبیا النقاشج  ٩

 علي عبد الحسن حنون محیسن االزرقي  ١٠

 نور طاھر علي محمد الدباغ  ١١

 شدن عبد الستار عبد الفتاح شیت الجومرد  ١٢

 بشرى عبد الخالق قاسم عثمان الحمادي  ١٣

 منھل احمد عبد القادر عنبر عبده  ١٤

 میثم ھاشم حسین سعد  ١٥

 ل قاسم العمرماھر ابراھیم اسماعی  ١٦

 معاذ قحطان بشیر ابراھیم علي  ١٧

 ندى بولص دانیال بولص ال دانو  ١٨

 ثامر عبد الجبار عمر خطاب الدلیمي   ١٩

 زید موفق یونس قاسم الدركزلي  ٢٠

 محمد عبد الكریم یونس عباس ال بكر  ٢١

 فارس عناد محمد مصطفى الجبوري  ٢٢

 سینعلیاء بشار علي احسان اسماعیل مال ح  ٢٣

 نغم یوسف نجم داؤد ال نیسان  ٢٤

 مظفر عبد المنعم محمد علي شھاب الزبیدي  ٢٥

 ایمان عبد اهللا عزیز حسین الراشدي  ٢٦



 سماھر محمد شریف حاجي محمد الكوبي  ٢٧

 میثم رزاق عبد الحسن راضي الطائي  ٢٨

 ایمان سعید محمد قافر الوجیھ  ٢٩

 شیماء علي حسین علي الشماع  ٣٠

 ر احمد محمد اسماعیل البریفكانيعما  ٣١

 محمد عبد اهللا ولد الحبیب الجكني  ٣٢

 سفیان محسن سلیمان نادر الكموصلي   ٣٣

 الھام حسن شیخو عزیز الھسنیاني  ٣٤

 ھدیل محمد علي حسین عباس  ٣٥

 زھراء نظیر احمد عبد اهللا المال   ٣٦

 ضحى حسوني نور عبد علي شناوة  ٣٧

 م الجبوريعباس محمد عواد نعو  ٣٨

 صالح ناصح جابر علوان السكني  ٣٩

 حسین علي صاحب حسین الساعدي  ٤٠

 ھیثم یمنس جاسم محمود الجمیلي  ٤١

 علي غالب شاتي ناصر الحسیناوي  ٤٢

 امیة محروس خلیل لطوف الخلق  ٤٣

 قیس زھیر محمد صالح السلیفاني  ٤٤

 یونس ذنون یونس صالح الطحان  ٤٥

 س القائديوسیم كریت خدر الیا  ٤٦

 بالل عبد الغني توفیق محمد النجفي  ٤٧

 حمد عبد المجید احنید خضیر السالمي  ٤٨

 علي عبد المنعم رؤوف سلیمان  المالح  ٤٩

 وائل حسن محمد حسن الكیم  ٥٠

 سنان محمد عبد اهللا محمود المولى  ٥١

 ماھر كاظم عبد حسن الجعیفري  ٥٢

 حسن جلیل كریم مھلھل العسكري  ٥٣

 ائشة ربیع یاسین محمد الخلیلع  ٥٤

 رعد حمید تركي عطیة الغزالي  ٥٥

 ستار علي ھني احمد الحربي  ٥٦

 نبیل عبد القادر احمد عبو المتیوتي  ٥٧



 صمیم ایدین  ماربین كوركیس الھرمزي  ٥٨

 شھید مجید حسین غیاض االسدي  ٥٩

 غبیرنجم عبد اهللا علي الحرباوي  ٦٠

 بیدياحمد زكي قاسم مصطفى الع  ٦١

 سحر جاسم محمد رشید السامرائي  ٦٢

 زید احمد عبد الحمید سالم الكفاوین  ٦٣

 قاسم عماش محمد حسین الجبوري  ٦٤

 فالح سبتي جمعة عماش السامرائي  ٦٥

 مسلم جواد حسن فارس الشیاھنة  ٦٦

 منذر نعمان عبد العزیز احمد السامرائي  ٦٧

 سھیل حسین محمد علي التحافي  ٦٨

 جواد وزیر دویني الشمرتينبراس   ٦٩

 وسن خالد شاكر احمد الشیخ طاھر اللھیبي  ٧٠

 علي مأمون  قاسم عبد الرحمن الرفاعي  ٧١

 سامیة رفعت علي حسین الراعي  ٧٢

 دالل كاظم عوض الظالمي  ٧٣

 نزار محمد اسعد عبد الھ محمود القاضي  ٧٤

 حارث مثنى بدر الدین اللیلة  ٧٥

 ب الجبوريباسم احمد صالح  ثال  ٧٦

  
  
  

  كلیة الصیدلة  جامعة الموصل
  البكالوریوس/الشھادة  الدراسة الصباحیة

  الثانيالدور   ٢٠٠١- ٢٠٠٠:سنة التخرج
 ) ھـ١٤٢١ جمادى الثاني ٢١(–م ١٩/٩/٢٠٠١  في ٨٠١٠:رقم االمر الجامعي

  
  اسم الطالب الثالثي  ت

 غانم عبد مجرن مطیران الخالدي  ١

 الزیديحسین جمعة عبد حسین   ٢

 ولید كاظم علیوي سلمان الزریجاوي  ٣

 سنان جورج توما سلیمان  ٤

 وسام عطیة سلمان بزاز الزیدي  ٥



 نغم حسین علوان جبارة العباسي  ٦

 زمان عبد طینة حسون الطرفي  ٧

 محمد سعید صالح حسین الطائي  ٨

  
  
  
  
  
  
 

  كلیة الصیدلة  جامعة الموصل
  ریوسالبكالو/الشھادة  الدراسة الصباحیة

  الدور االول  ٢٠٠٢- ٢٠٠١:سنة التخرج
 ) ھـ١٤٢٣ ربیع الثاني ٢٠  (–م ١/٧/٢٠٠٢  في ٦٥٢٠: رقم اآلمر الجامعي

  
  اسم الطالب الثالثي  ت

 محمد علي محسن یونس احمد ال سلو  ١

 رغد قیس عزیز یوسف الیامیلي  ٢

 یاسر حازم صابر امین العناز  ٣

 میمونة قاسم یحیى رحاوي  ٤

  نجم عبد محمود الحیاليمحمد  ٥

 االء ایاد عبد اهللا عبد القادر  الحاج خطاب  ٦

 ایاد میس علي صالح الحدیثي  ٧

 نادیة عطا اهللا حسین عاصي العلكاوي  ٨

 اسامة ایوب یعقوب یوسف المعتوق  ٩

 ناظم كامل حنطي عبود الشبالوي  ١٠

 سنى عبد الحلیم عبد المجید الالوند  ١١

 ق محمد النجفيمروة سالم توفی  ١٢

 احمد ھامش نعمة بدن الدراجي  ١٣

 محمد ناظم محمد علي السعرتي  ١٤

 بسام عبد الصاحب حسن جنیح الحسیناوي  ١٥

 زھراء سفیان محمود عبد المجید ثابت  ١٦

عمار عبد الرحمن یونس مصطفى المال   ١٧
 ذنون

 لؤي احمد محمد حسن الجلبي  ١٨



 رائد امین حاجي علو البیداوي  ١٩

 عالء محمد حسین عبد الزھرة الحسیناوي  ٢٠

 محمود فخري یاسین محمود العبیدي  ٢١

 ریا امیر رؤوف عبد اهللا  صباغ  ٢٢

 عمر عبد االلھ فاضل مصطفى الحمداني  ٢٣

 خلود حیال عودة كریم الخفاجي  ٢٤

 سیف الدین حسام حسین محمود المظفري  ٢٥

 محمد عبد الرحمن حسین احمد الذیباني  ٢٦

 احمد ناظم علي خالد الدوبرداني  ٢٧

 اسامة دھكان اسماعیل محمد البیاتي  ٢٨

 ندى ذنون یونس محمد خلیل  ٢٩

 قاسم عالوي بدر جابر الخزاعي  ٣٠

 سفیان موسى ابلحد خوشو بیرو  ٣١

 اثیر خضیر حمد سلیمان المشھداني  ٣٢

 فادي سالم منصور عبد االحد لبو  ٣٣

 الح البیاتيحیدر عبد الحافظ كرجي ص  ٣٤

 عدنان مھدي حمید حسین العجیمي  ٣٥

 حسین علي خلیفة مصلح الخلیفة  ٣٦

 فرح طالل خضر ابراھیم الحیاوي  ٣٧

 ظالل عبد القادر خالد محمد المحمد  ٣٨

 شاكر حمود عبد اهللا محمد الحاج محمد  ٣٩

 فائز احمد عبد اهللا جرجیس المولى  ٤٠

 انعمار كامل عبد النبي جوھر البدر  ٤١

 طالب انور قنبر صالح الطائي  ٤٢

 محمد علي احمد عیسى الداؤودي  ٤٣

 اسراء غانم قاسم یحیى مال محمد  ٤٤

 میسون جاسم عبد الرضا كاظم ال ھجول  ٤٥

 زید باسل محمد شیت عبد الحكیم الخیاط  ٤٦

 بسمة زكي فتحي محمد العباسي  ٤٧

 عمر كامل جریس سمعان الریان  ٤٨

 یق محمد الحیاليفالح ضیاء صد  ٤٩



 خلدون جنان سعید حمید العبادي  ٥٠

 فرح خالد ایلیا عبد االحد ابو الصوف  ٥١

 وعد صالح عباس یوسف الخزان  ٥٢

 ھیثم عدنان عتوي سعید العامري  ٥٣

 حارث احمد سھیل نجم الصمیدعي  ٥٤

 زینة عبد علي جبر موسى الساعدي  ٥٥

 بن ناز كمال محمد علي عبد اهللا  ٥٦

 حاب محمود حسن محمود كبةر  ٥٧

 ھیمن فائق محمد علي الداؤودي  ٥٨

 ھدى محمد علي ابراھیم محمد الكسار  ٥٩

 سالم محمد حسن بایر جرادات  ٦٠

 شھاب احمد جعفر محسن كشكول  ٦١

 محمد باسل حمود مظھور العاني  ٦٢

 احمد كمال حسین محمد البیاتي  ٦٣

 رامي فتحي حسن عبد اهللا ابو طعیمة  ٦٤

روان عبد العظیم ابراھیم عبد الحق   ٦٥
 الجعبري

 خالد حمادي عبد الحسن عطیة الحجام  ٦٦

  
  
 

  كلیة الصیدلة  جامعة الموصل
  البكالوریوس/الشھادة  الدراسة الصباحیة

  الثانيالدور   ٢٠٠٢- ٢٠٠١:سنة التخرج
 ) ھـ٧/١٤٢٣ /٢١(–م ٢٩/٩/٢٠٠٢  في ١٠٨٨٨رقم اآلمر الجامعي 

  
  لثالثياسم الطالب ا  ت

 راشد محسن اسد اهللا علي االسدي  ١

 فؤاد عودة كاظم حسین الشمري  ٢

 فرات ناظم عباس علي الصفار  ٣

 عالء صبحي مظلوم حسون الخماسي  ٤

 زید محمد حسن قاسم الموسوي  ٥

 محمد قاسم محمد علي بشیر الھاشمي  ٦

 معتز احمد حامد سالم العالف  ٧



 بیستون عادل ویس احمد زنكنة  ٨

 ارسان مصطفى كمال صبغة اهللا زینل  ٩

 
 

  كلیة الصیدلة  جامعة الموصل
  البكالوریوس/الشھادة  الدراسة الصباحیة

  الدور االول  ٢٠٠٣- ٢٠٠٢:سنة التخرج
 ١٤٢٤ -جماد الثاني - الموافق  الثالث ٢٠٠٣\٨\٢ في ٤٢١١:رقم االمر الجامعي 

  
  اسم الطالب الثالثي  ت

 الرفاعيمحمود ھاشم محمود جاسم   ١

 نادین زھیر رزوقي بشیر عزوز  ٢

 امنة مظفر انور احمد النعمة  ٣

 یاسر ادیب محمود حسین السراج  ٤

 جان جوزیف غانم عبداالحد الشماني   ٥

 سیماء محمود الحاج قاسم صالح الحارثي  ٦

 علي عبدالحكیم حامد احمد العزو  ٧

 محمد علي صالح محسن العقاق  ٨

 اؤد الخالديمحمد داؤد محمود د  ٩

 وجدان نزار سلیمان داؤد الشكرجي  ١٠

 محمد نور الدین محمود القطان  ١١

 حامد عمر محیمید خلف السبعاوي  ١٢

 ھدى ابراھیم یحیى احمد دالل باشي  ١٣

 وسام ابراھیم محمد حسن  الدلیمي  ١٤

 حال نوئیل میخا حنا الطباخ  ١٥

 فادي نعیم رفو ابراھیم عطااهللا  ١٦

 حنا كرومي یونو الجمیل فراس   ١٧

 زمرد كمال محمد علي عبداهللا  ١٨

 عدي عدنان سالم احمد الصفار  ١٩

 سرى انمار بدران علي القوز بكر  ٢٠

 امیر سلمان عیسى عمران بیعي  ٢١

 محمد عبید فرحان ذیاب الدلیمي  ٢٢

 ھبة محمد حمدون حسین الخزرجي  ٢٣



 ھبة زیاد طھ امین االمین  ٢٤

 ن طھ محمود الطائيیاسر یاسی  ٢٥

 مروان ابراھیم عبداهللا ابراھیم الزبیدي  ٢٦

 اطیاف عبداهللا سلطان عبداهللا العكیدي  ٢٧

 نھاد حسین احمد حسن الجبوري  ٢٨

 مصطفى عبد الحمید احمد رضا البیاتي  ٢٩

 رامي بابا بھنان یونو سكریا  ٣٠

 ثائر مصلح ھادي سھیل المسعودي  ٣١

 سم سعید العزاويعلیاء ضیاء الدین جا  ٣٢

 زید سلیم عبد علي ماھود الحجاج  ٣٣

 غدیر حاتم محمد علي الجادر   ٣٤

 اسامة عبد اهللا حسن صالح الجبوري  ٣٥

 بسام وفاء مھدي صالح الزیادي  ٣٦

 ادھم انور یعقوب سمعان الریان  ٣٧

 عادل احمد محمد قائد سالم  ٣٨

 ھیمن عبد الباسط توفیق طھ النعیمي  ٣٩

 فرج كرومي باكوس حبشزید   ٤٠

 محمود غازي محمود داؤد الداؤدي  ٤١

 عالء حمزة عباس سلطان البدیري  ٤٢

عبد الرزاق عیسى عبد الرزاق ابراھیم   ٤٣
 الخضر

 نغم یوسف حبیب یوسف عازر  ٤٤

 سناء محمد سعید عبد اهللا شرو  ٤٥

 محمد جاسم محمد رحیم العبیدي   ٤٦

 محمد طھ حمید احمد الخالدي  ٤٧

 حیدر رضا سلمان راضي الجبوري  ٤٨

 انسام یونس جاسم مرجان الطائي  ٤٩

 زینة مصطفى بھاء الدین مصطفى العبیدي  ٥٠

 االء خالد سلیمان داؤد الطائي  ٥١

 رشا نزار بطرس موسى الحداد  ٥٢

 شذل خاف نومان شاھر الرفیعي  ٥٣

 اسیل جاسم محمد احمد النعیمي  ٥٤



 مد المحمديزھراء محمد صالح علي مح  ٥٥

 قاسم حمزة مرزا حمزة البو مصري  ٥٦

 كرم عبد الباري عبد الجواد ذنون الجوادي   ٥٧

 محمد نبیل محمد احمد المالح  ٥٨

 منتھى شریف عجیل معدي الخفاجي  ٥٩

 مصعب عبد الجبار حسن  خلف القیسي  ٦٠

 االء راشد شاكر  رشید الجمیلي  ٦١

 نجیبة حسین محسن علي البیاتي  ٦٢

 انمار ضرار حسین علي العلواني  ٦٣

 بتول اسماعیل خلیل ابراھیم العابدي  ٦٤

 ریم اكرم خالد مصطفى فكرت  ٦٥

 عادل شمخي سالم ناصر الركابي  ٦٦

 عقیل حمید جاسم محمد المعموري  ٦٧

 مشتاق طالب اسد خان طرخان الزغیبي  ٦٨

 ماجد ابراھیم عزیز سرحان السلیفاني  ٦٩

  

  ة الصیدلةكلی  جامعة الموصل
  البكالوریوس/الشھادة  الدراسة الصباحیة

  الدور الثاني  ٢٠٠٣- ٢٠٠٢:سنة التخرج
  )١٤٢٤ رجب ٢٧(-٢٣/٩/٢٠٠٣ في ٥٤٠٠:رقم اآلمر الجامعي 

  
  اسم الطالب الثالثي  ت

 میثم احمد عبداالئمة عبود بحراني  ١

 سھیل صباح شابا جرجیس شھارا  ٢

 خلدون خاشع محمود محمد الراوي  ٣

 مصطفى كمال عبد الصمد علي البیاتي  ٤

 محمد فاضل حسین جاسم الجبوري  ٥

 صادق فلیح حسن جیاد العسكري  ٦

 ھیثم ساجت حمادي لفتة الشروعي  ٧

 عمار صاحب مجید جاسم ال غریب  ٨

 نورس عارف عبد الواحد جمعة االجودي  ٩

    



  كلیة الصیدلة  جامعة الموصل
  كالوریوسالب/الشھادة  الدراسة الصباحیة

  الدور االول  ٢٠٠٤- ٢٠٠٣:سنة التخرج
 ) ھـ١٤٢٥-جمادى االول ١٠ (٢٨/٦/٢٠٠٤ في ٣٦٠:رقم االمر الجامعي 

  
  اسم الطالب الثالثي  ت

 رنا جنان ناصر ابلحد مطلوب  ١

 مروان محمد میرخان سعید الزیباري  ٢

 زھراء عامر ھاشم خالد النعیمي  ٣

 زینب ھیثم فتحي احمد الحمداني  ٤

 احمد حكمت یونس مجید الحمداني  ٥

 زھراء حازم عبد الباقي سلطان الصراف  ٦

 فواز عبد الغني مصطفى موسى العساف  ٧

 زھراء صدیق قاسم یونس الیونسي  ٨

 زیاد خلف مدید محمد الجبوري  ٩

اسیل عبد االلھ عبد الرحمن عبد اهللا   ١٠
 الشھواني

 ماجد احمد یحیى القدیمي  ١١

  الدین محمد احمد المولىمروة حسام  ١٢

 محمد عصام عباس شجاع الراوي  ١٣

 یاسین طاھر عبد اهللا محمد الھتاري  ١٤

 عماد شھاب احمد محمود العبیدي  ١٥

 احمد بھجت بشیر توفیق مال جرجیس  ١٦

 صباح احمد خضر جاسم الجبوري  ١٧

 حسان احمد محمد حسن الجلبي  ١٨

 وفيشیماء جیاد جرجیس عبد الباقي الص  ١٩

 رضوان منصور محمد احمد   ٢٠

 ایاد صفاء یونس طلیع الصفاوي  ٢١

 معاذ محمد مصطفى الزغول  ٢٢

 سیف نجیب حمید احمد الطائي  ٢٣

 اقباس عزیز محمد جواد الشمري  ٢٤

 االء ھاشم محمد مراد المسعودي  ٢٥



ابراھیم محمد طیب عبد الباقي عبد الرحمن   ٢٦
 المال یوسف

 ال الدین نوري النوريشیماء خالد جم  ٢٧

 ھبة محمود عبید  ٢٨

 رنا حسون شعبان حمود ال عواد  ٢٩

 حال حكمت شاكر یونس البكري  ٣٠

 سلیمان احمد رفعت محمود سلیمان بك  ٣١

 عمر شعبان رمضان حسن السبعاوي  ٣٢

 یزن حیدر حسین طھ العبادي  ٣٣

 مضر قتیبة عبد الرحمن عبد اهللا الكركجي  ٣٤

 العزیز حیاوي قاسم الحمدانيخالد عبد   ٣٥

 علي ھاشم محمد علي الزراري  ٣٦

 سرار عباس فضیل داؤد الشرماء  ٣٧

 مثنى طھ خلف عكلة اللویزي  ٣٨

 ھبة صبحي مصطفى یحیى العزو  ٣٩

 جمان فائق عزیز رشید الونداوي  ٤٠

 سجى ایاد احمد فتحي النجار  ٤١

 االء تركي شیت محمد النعیمي  ٤٢

  احمد ابراھیم الزبیديعروبة خلیل  ٤٣

 حال ناظم عبودي عبد الكریم الحداد  ٤٤

 عمر مھنى یحیى یونس المالح  ٤٥

 عمر نواف عبد یحیى العبادي  ٤٦

 واثق ھاشم ابراھیم العلي العكیدي  ٤٧

 ریاض حسن حسین علي العلي  ٤٨

 عدي كنانة ابراھیم الجادر  ٤٩

 عمر احمد ذنون حسین الطائي  ٥٠

 یحیى صالح حمادي حارث زھیر   ٥١

 مثنى نزار قاسم احمد الصفار  ٥٢

 احمد ابراھیم خلیل حسین الحبیب  ٥٣

 تمیم ریاض سلیم احمد السلیم  ٥٤

 محمد سعد الدین صالح مصطفى الحافظ  ٥٥

 عمر حسن محمود احمد الراشدي  ٥٦



  كلیة الصیدلة  جامعة الموصل
  البكالوریوس/الشھادة  الدراسة الصباحیة

  الثانيالدور   ٢٠٠٤- ٢٠٠٣:جسنة التخر
 ) ھـ١٤٢٥- شعبان١٨ (٢/١٠/٢٠٠٤ في ٥٠٠بموجب االمر الجامعي المرقم 

  
  اسم الطالب الثالثي  ت

 عدي ھاشم عزیز محمد الطائي  ١

 ھیمان جالل مجید بھنام السمعاني  ٢

 یوسف صالح یوسف مصطفى الشاكر  ٣

 عمر ھنطش عبداهللا سعید ابوھنطش  ٤

  متي كجوسامر یوسف حبیب  ٥

 تمارة ریاض صبیح اسماعیل المولى  ٦

 عمر قیدار عبدالجبار حامد الحیالي  ٧

 بشرى نجم عبد اهللا علي الجبوري  ٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  كلیة الصیدلة  جامعة الموصل
  البكالوریوس/الشھادة  الدراسة الصباحیة

  الدور االول  ٢٠٠٥- ٢٠٠٤:سنة التخرج
 ) ھـ١٤٢٦- (٣٠/٦/٢٠٠٥ في ٦٣٣١: عي رقم االمر الجام

  
  اسم الطالب الثالثي  ت

 مھند عماد محي الدین حسن  ١

 سراء ضیاء قاسم حمو  ٢

 سعد محمد مجید حسن  ٣

 بان ھشام قاسم خلیل  ٤

 ھبة رضوان توفیق شریف  ٥

 دعاء خالد احمد عبو  ٦

 ھیمن عمر احمد امین  ٧

 سیف خالد یحیى سلطان  ٨

 ام متيصفاء بولص بھن  ٩

 سمیر محمد محمود احمد   ١٠

 علي عطا اهللا حسین عاصي  ١١

 حنان جدعان علي صالح  ١٢

 عمر سالم یونس قاسم  ١٣

 براء ریاض احمد عبد الرزاق  ١٤

 ایمان حسان یحیى حسین  ١٥

 زینة محمد ماھر حامد محمد  ١٦

 شیماء یحیى ایوب مصطفى  ١٧

 اسماء عبد المجید احمد حمزة  ١٨

  محمد عبد الرحمن سعیدعماد  ١٩

 محمد قیدار سعید احمد  ٢٠

 دنیز عدنان عمر محي الدین  ٢١

 اسراء ثاني مصطفى عبد اهللا  ٢٢

 صھیب عزیز حسین علي  ٢٣

 یمامة غازي عبد الرحمن عبد اهللا  ٢٤

 احمد محمد طاھر عبد القادر محمد   ٢٥

 احمد صبحي محمد ابو طبیخ  ٢٦



 انوار عادل ابراھیم محمد   ٢٧

 حیدر كامل عباس عبد عون  ٢٨

 نور حكمت یحیى یونس  ٢٩

 محمد طالل حكمت عبد القادر  ٣٠

 مھند جاسم محمد سعید  ٣١

 رفل زھیر محمد قادر  ٣٢

 اكرم احمد حمو مصطفى  ٣٣

 محمد مشرف صایل یاسین  ٣٤

 عبد الستار قاسم یاسین محمد علي  ٣٥

 وسن محسن محمد یونس  ٣٦

 اسماعیلندى ھاني ابراھیم   ٣٧

 یاسر حامد مجید حسن  ٣٨

 احمد طھ یونس علي  ٣٩

 شیماء فتح اهللا عبد اهللا محمد  ٤٠

 افنان ابراھیم خلیل ثالج  ٤١

 عمر خالد محمود داؤود  ٤٢

 حاتم خزعل كریم خلف  ٤٣

 محمد مؤید احمد محمد  ٤٤

 مھا فؤاد عبد الوھاب محمد  ٤٥

 خالد عبد الغفور محمد عبد الرحمن  ٤٦

 محمد خزعل عبد اهللا محمد  ٤٧

 نازلي نبیل شاكر عثمان  ٤٨

  
  
  

  كلیة الصیدلة  جامعة الموصل
  البكالوریوس/الشھادة  الدراسة الصباحیة

  الثانيالدور   ٢٠٠٥- ٢٠٠٤:سنة التخرج
 ) ھـ١٤٢٦- شعبان ٢٩ (٣/١٠/٢٠٠٥ في ١٠٥٣٠: رقم االمر الجامعي 

  
  اسم الطالب الثالثي  ت

 لحزینة ذنون محمد صا  ١

 نورة نور الدین محمد حمید  ٢



 احمد شعیب كرموش ابراھیم  ٣

 رنا بنیان محمد احمد  ٤

 محمد شھیم محمود غالب  ٥

 ھیثم احمد نجم عبد اهللا  ٦

 ابراھیم عبد الوھاب محمد علي محمد  ٧

 عبد الرحمن زھیر خلیل عبد الحمید  ٨

 ھدى محمد یحیى محمد  ٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  كلیة الصیدلة  جامعة الموصل
  البكالوریوس/الشھادة  الدراسة الصباحیة

  الدور االول  ٢٠٠٦- ٢٠٠٥:سنة التخرج
  .٢٠٠٦/ ١٦/٧ المؤرخ في ٩/٣٣/١١٦٦٩:رقم االمر الجامعي 

  
  اسم الطالب الثالثي  ت

 عثمان احمد عثمان محمد الباججي  ١

 عبیر عامر عبودي ابلحد نوشي  ٢

 اكرم فتاح عبو بابا أللوسنوران   ٣

 رغد عثمان احمد طھ الدباغ  ٤

 نور ھشام احمد محمد االطرقجي  ٥

 محمد خالد احمد شاھین المولى  ٦

 رشا خالد شاكراحمد الشیخ ظاھر  ٧

 فاطمة ھیثم فتحي احمد الحمداني  ٨

 عبد اهللا عقیل احمد طھ الطیار  ٩

 دلبرین حكمت عبد القادرحسین البرزنجي  ١٠

 عال قصي محمود عبد اهللا القطان  ١١

 محمد احمد جاسم محمد المحمد  ١٢

 مینا احمد محمد وحید الطائي  ١٣

 اوراھم داؤد یونان  اورو الكرموسي  ١٤

 فرح ولید محمود محمد الدبوني  ١٥

 انغام ھالل یونان متي انطون  ١٦

 سیف فاروق محمد منیر احمد النعمة  ١٧

 جبورياسراء فاضل یاسین جاسم ال  ١٨

 زینب عباس محمد علي محمود الخالدي  ١٩

 دلشاد علي عبد اهللا الیاس الباباوات  ٢٠

 نور رافع علي االحمد الغنام  ٢١

 اسماء طالل محمود علي العبیدي  ٢٢

 ظفر مقداد عبد الفتاح عبد القادر الخشاب  ٢٣

 علي احمد زین العابدین  محمد البیاتي  ٢٤

  الحیاليرأفت طارق محمد عبد اهللا  ٢٥

 علي فتحي طابوراحمد النجار  ٢٦



 احمد فارس سعد اهللا اسماعیل التكاي  ٢٧

 نور احمد عبد الفتاح عبد المجید الالوند  ٢٨

 نیاز نجم الدین محمد صالح  ٢٩

 شیماء عباس احمد علي السعداوي  ٣٠

 علي احمد خلف محیمید السبعاوي  ٣١

 نورا سالم فاضل سلیم الصفار  ٣٢

 بد المنعم ابراھیم عبد الفتاح العبیديمحمد ع  ٣٣

 قصي شاھین علي ظاھر الظاھر   ٣٤

 حیدر رعد عبد المجید امین الخفاجي  ٣٥

 عمر عبد العزیز یونس طلیع الصفاوي  ٣٦

 فرقد كریم اسماعیل حسون الحمداني  ٣٧

 خالد میخائیل متي سلیمان حنا الختیار  ٣٨

 احمد مزاحم صدیق علي نجم التتنجي  ٣٩

 محمد اكرم حسین عبد اهللا السوفارجي  ٤٠

 ھیثم نعمان عبد العزیز احمد ال نیسان  ٤١

 معن نعوم جورج نعوم   ٤٢

 مناف ابراھیم صالح عبد اهللا السبعاوي  ٤٣

 عبد المنعم نایف خلف حسین أل عبد اهللا  ٤٤

 محمد جاسم فتحي احمد الزیدي  ٤٥

 احمد طارق احمد محمد الحمدوني  ٤٦

 اد غانم عبد الفتاح الشكرجيیعرب عم  ٤٧

 عالء ابراھیم متي ابراھیم متمرة  ٤٨

 مصطفى جاسم محمد احمد النعیمي  ٤٩

 ثائر خضیر سلیمان عبد الرحمن الجبوري  ٥٠

 احمد عبد الرحیم منصور حسین داؤود  ٥١

 محمد خلیل محمود فارس العزو  ٥٢

 احمد صالح حمود منصور الكردي  ٥٣

  البیاتيسعد محسن اكبر علي  ٥٤

 محمد ولید سعد اهللا حمدون المولى  ٥٥

 محمد فاضل عبد اهللا ارزیج النعیمي  ٥٦
  
  



  كلیة الصیدلة  جامعة الموصل
  البكالوریوس/الشھادة  الدراسة الصباحیة

  الثانيالدور   ٢٠٠٦٣- ٢٠٠٥:سنة التخرج
 ) ھـ١٤٢٧- رمضان ٣ (٢٥/٩/٢٠٠٦ في ١٥٦٩١:رقم االمر الجامعي

  
   الثالثياسم الطالب  ت

 خطاب عمر یونس العدواني  ١

 عمر عبد الحافظ سحري الطائي  ٢

 وسن عبد الوھاب محمود الراوي  ٣

 ھیثم سالم یونس الطحان  ٤

 سدین عالء محمود قداوي  ٥

 عمار ابراھیم حسین سرحان  ٦
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  كلیة الصیدلة  جامعة الموصل
  البكالوریوس/دةالشھا  الدراسة الصباحیة

  الدور االول  ٢٠٠٧- ٢٠٠٦:سنة التخرج
  ھـ١٤٢٨جمادى االخر١٦ م الموافق ٢٠٠٧/٧/١ في ١١٢٥٦: رقم االمر الجامعي

  
  اسم الطالب الثالثي  ت

 ایمان عبداهللا سلیمان عبد اهللا العباسي   ١

 حسن سعد سعیــد احمد الدیوه جي  ٢

 سارة طھ اسماعـیل احمد المجذاب  ٣

 ـز موفـق سـلمان احمد الجبوريمـعت  ٤

 مـحمـد ابراھـیم مـحمـد حسن العدول  ٥

 زینب محمـد محمود حمودي الشماع  ٦

 رغدا محمــد سامــي فاضل السلیم  ٧

 آفرس عزة مجید قادر  ٨

 طیف انمار بدران علي القوز بكر  ٩

 براء مولود احمــد ابراھیم الدباغ  ١٠

 ریم صباح علي شمالي العبد اهللا  ١١

 اسراء محمود خلیل احمد البجاري  ١٢

 غدیـر علي طالب محمود العثمان  ١٣

صبا محمد ظافر عبد الخالق ناصح   ١٤
 الغضنفري

 أسیل قحطان عبداللــھ حسین رضوان  ١٥

 أفراح محمــد طاھر رشیــد العباسي  ١٦

 علیـاء جاسم محـمـد العزاوي  ١٧

 زینب نظام محمود حسن البارودي  ١٨

 صطفى باسل مـحمـد یحیى الخیاطمـ  ١٩

 اسراء عبد الجواد صالح حسن الجوادي  ٢٠

 مـفیـد حامـد صالح احمد المعماري  ٢١

 اسراء أسامة یوسف یونس كشمولة  ٢٢

 نجوى نبـیل یحـیى حمو الدباغ  ٢٣

 أسماء وعداهللا حســن علي الحبة  ٢٤

 ھـدى عـلي عبـید عیسى السبعاوي  ٢٥

 مجید التكاحمد ھیمان احمد   ٢٦



 عـمـر عاصم ذنـون داؤد المشھداني  ٢٧

 دینا عامر بطــرس داؤد أل عكو  ٢٨

 عبد الناصر احمـد علي حسین الجوعاني  ٢٩

 اوس زكریا یحیى محمد المعاضیدي  ٣٠

محمد علي (احمد عبدالملك بــدري   ٣١
 النوري)

رحاوي محمد ) محمد سعیـد(ابتسام أمیر   ٣٢
 جاویش

 ـتل ابـراھیـم احمد الوتارنیـنوفر نـك  ٣٣

 نـور انور نافـع عبود العاني  ٣٤

 ایناس اسماعیل خالد اسماعیل موسى  ٣٥

 رغد سالم جاسم محمد المشلح  ٣٦

 عـمـر محمود عبـد الرزاق علي النعیمي  ٣٧

 فـیصل صباح جاسـم محمد الجبوري  ٣٨

 غزوة خابوري زیـدان حامد الشیخوا  ٣٩

ابراھـیـم عبد اهللا أل مـحمـود عبـد اهللا   ٤٠
 خمیس أغا

 نیـنوس یـونان كوركـیس ابراھیم مارایشو  ٤١

 سھى حسام علي حسین اللھیبي  ٤٢

 ظفر سالم محمـد محمود النعیمي  ٤٣

 احمد أثیر سلطان مھدي الحیالي  ٤٤

 خولة عاصي جاســم محمد الطائي  ٤٥

 عبـیـر منصور عبد الرسول حسون الحكیم  ٤٦

 لب عـبد محل الدلیميمـشـتاق طا  ٤٧

 رشا صالـح خضــر احمد المعماري  ٤٨

 مـروة مـساعد یحـیى عبد اهللا البزاز  ٤٩

 روعة محسن عباس حسن الدلیمي  ٥٠

 مـھـند مـحمـد جاسم محمد الطائي  ٥١

 سرى عبد المحسن یونس سلیم العالف  ٥٢

 خلیــل معیوف احمــد محمد المحمد  ٥٣

 لیم الخشابمـحمـود بـسام داؤود س  ٥٤

 مـحمـد جار اهللا جاسم محمد العبوطة  ٥٥

 آزاد جرجیس محمــد حسین المزوري  ٥٦



 ھـند حـسام الـدین فارس اعبید  ٥٧

 زانا حسن خالد احمد الجباري  ٥٨

 غادة عزیـز محـمـد احمد السبعاوي  ٥٩

 عال نزار عبد العزیز عبد الحكیم عقراوي  ٦٠

 لدخولةمـحمـد قـحطان صدیـق محمد ا  ٦١

 مـحمـود عـبد الكریم فـتحي حسین الربیعي  ٦٢

 عامر عزیز جاسم عبد القادر احمد  ٦٣

 فادي جـمیـل حـنا یوسف السیفو  ٦٤

 نـور محمود مـحمـد خلیل عقراوي  ٦٥

 عـمـر محـمـد امین احـمد عاشور الخالدي  ٦٦

 احمد حازم عزیــز عبد اهللا البزاز  ٦٧

 ـة عربي تركي دینا عون اللــھ عطیـ  ٦٨

 لـیلـیان جـمـیـل حـمدان عبد الجواد  ٦٩

 عاصمة احمد سلیمان علي الجرجري  ٧٠

 رفل متي اسطیفان عیسى البناء  ٧١

 نواف مـحمـد سلیـمان خلف الجرجري  ٧٢

 نـور احـمـد صادق رشید محمد  ٧٣

 فـتحي تركي علي عمر النعیمي  ٧٤

عبد القدوس عبد اللطیف عبداهللا  محمد   ٧٥
 القاضلي

 فائز مروان فـخـر الدین خالد أل فلیح  ٧٦

 دعاء محمد تیسیر دحــام احمد النجماوي  ٧٧

 مـحسـن محمود الیاس ناصر الحیالي  ٧٨

 علیاء حسین علي غالب الشرابي  ٧٩

 رؤى صالح مھدي قنبر الكركوشي  ٨٠

 سرى ولیـد حمـید محمد لؤلؤة  ٨١

 لىنـور ھـشام سـعـد اهللا حمدون المو  ٨٢

 رشا محمد احمــد علي الھزاع  ٨٣

 رشا ھالل جنــداري جمعة الجمیلي  ٨٤

 مـحمـد فـلیح حـسن محمد الحدیثي  ٨٥

 عبد القادر مصطفى ابراھیـم زین العابدین  ٨٦

 عـمـر طارق محمود قاسم یعقوب  ٨٧



 ھـدى جـاسم عبـاس حساني الحسیني  ٨٨

 مـحمـد یـوسـف مـحمـد احمد النعیمي  ٨٩

 جیا حســن علي مصطفى سنكاوي  ٩٠

 سرى عبد العزیز اسماعـیل عزیز الدباغ  ٩١

 عادل عنیزان عوین الشمري  ٩٢

 زید عبد السالم كاظم جواد القداوي  ٩٣

 عبد الكریم علي محمـد السعدون  ٩٤

 استبرق یحیــى احمد مصطفى العبید  ٩٥

 ھیوا عـمر جـبار عارف شواني  ٩٦

 سماعیل الخیاطمـحمـد عـصام كـمال ا  ٩٧

 عبـیـدة عامر یحیى الرجب البجاري  ٩٨

 أسامة عدنان جاسـم محمد النعیمي  ٩٩

 احمد محمود علي عبد اهللا الجبوري  ١٠٠

عـمـر ریاض حمـدون عبد الرحیم   ١٠١
 النجماوي

رشا رعد عبد الغفور محمد رفیق   ١٠٢
 الغضنفري

 رشا قاسم احمــد عاشور النعیمي  ١٠٣

 حي مـحمـد داؤود الداؤودمالـك صب  ١٠٤

 مـحـمد حـسن مظـفـر یونس الرزو  ١٠٥

 نـور مـحمـد حـمـدي ابراھیم التكریتي  ١٠٦

 زید بشیر بدران ابراھیم الحیالي  ١٠٧

 ابراھیم حســن عبداهللا صالح القطان  ١٠٨

 ریاض صالح مرعي حمد الدلیمي  ١٠٩

 فـھـد مـحمـد رفعـت مصطفى ارم العنزي  ١١٠

 د عادل محمد عسكر الجبورياحم  ١١١

 حسن علي حسیــن محمود البیاتي  ١١٢

 ولـدان نبـیل شاكـر عثمان الخیاط  ١١٣

 مـحمـد خالـد سـلیـمان محمد العزو  ١١٤
  
  
  
  
  
  



  كلیة الصیدلة  جامعة الموصل
  البكالوریوس/الشھادة  الدراسة الصباحیة

  الثانيالدور   ٢٠٠٧- ٢٠٠٦:سنة التخرج
  ھـ١٤٢٨ رمضان ١٩ المصادف  اإلثنین ١/١٠/٢٠٠٧ في ٩/٣٣/١٦١١٦:عي رقم االمر الجام

  
  اسم الطالب الثالثي  ت

 رواء عبد اللطیف عبد اهللا  ١

 محمد عبد اهللا احمد  ٢

 یاسر احمد جمعھ عبداهللا  ٣

 حسن واثق رووف  ٤
  
  
  
 
 

    

  كلیة الصیدلة  جامعة الموصل
  البكالوریوس/الشھادة  الدراسة الصباحیة

  الدور االول  ٢٠٠٨- ٢٠٠٧:لتخرجسنة ا
   ھـ١٤٢٩جمادى االخر ٢٦م الموافق ٢٠٠٨/٧/١ في ٩٧٤٤: رقم االمر الجامعي

  

  اسم الطالب الثالثي  ت

 لمى مؤید سعداهللا خلیل العبیدي  ١

 نور احمد محمد وحید الطائي  ٢

 نیفین نھال حنا داؤد اسطیفو  ٣

 ایمان طارق محمد شھاب الفارس  ٤

 یونس سمیر الھالليسمارة سمیر   ٥

 ھبة ماجد حمود مخلف الفالحي  ٦

 ھبھ موفق عطاش حسن الطائي  ٧

 ایناس حازم احمد شریف النعیمي  ٨

 یوسف كمال یونس احمد الونداوي  ٩

 رحاب محمد یونس ابراھیم الحیالي  ١٠

 مروة جاسم محمد سعید المختار  ١١

 نور نور الدین عبد القادر مصطفى الحافظ  ١٢

  ولید مذبوب نعمةكرم  ١٣



 زھراء رعد عبد الجبار احمد البكوع  ١٤

 رونق ابراھیم عباس محمد الحیالي  ١٥

 رغد موفق سلیمان صالح الحمداني  ١٦

 مروان قیدار غانم جاسم السمان  ١٧

 سنا ریاض سلیم احمد السلیم  ١٨

 رشا حازم شیت ابراھیم المختار  ١٩

 مروة نبیل خلیل عمر الطالب  ٢٠

 د حازم عبد الكریم الیدياحم  ٢١

 محمود علي حسین علي المشھداني  ٢٢

 نبا عادل عبد محمد الحیالي  ٢٣

 راز نظمي علي مصطفى   ٢٤

 مھا محمد سعید شھاب احمد العبیدي  ٢٥

 ایمان فاضل سالم محسن العزاوي  ٢٦

 علي ناھل محمد علي سلیمان  ٢٧

 زیاد ھابیل سلو بولص شموعي  ٢٨

ر عبد الخالق ناصح بلسم محمد ظاف  ٢٩
 الغضنفري

 ملك عبد اهللا محمد علي عبداهللا ال حجو  ٣٠

 اسراء خزعل صدیق اسماعیل النعیمي  ٣١

 احمد اسعد حسین علي السبعاوي  ٣٢

 ریم ھاني محمد عبدالرزاق السامرائي  ٣٣

 عصام عبید كرحوت علوان الكربولي  ٣٤

 مصطفى خالد جمال الدین نوري النوري  ٣٥

  عبد االلھ خلیل حسین الحبیباسماء  ٣٦

 رغد حمد بلو محمود العبیدي  ٣٧

 محمد فرحان علي ابراھیم الدروش  ٣٨

 محمد ادریس مجید شیت الحمداني  ٣٩

 مفاز عبد الواحد محمد فتحي المشھداني  ٤٠

 فادیة عز الدین احمد محمد  ٤١

 رغدا حسان یحیى البزاز  ٤٢

 نھى سامي ذنون عبدالرحمن العمشة  ٤٣

 سارة عبد الحمید سعید بطرس نھام  ٤٤



 مھا عبد الوھاب محمود احمد البجاري   ٤٥

 جوان سلیم محمد حسن محمد  ٤٦

 ضمیاء احمد خلف اسود الجحیشي  ٤٧

 اسراء محمود مصطفى حسین الفقي  ٤٨

 اسماء محمد عادل شریف رشید دالل باشي  ٤٩

 زینب عادل سلیمان عبداهللا البكر   ٥٠

 رش قادر رشیدجنار كاكة   ٥١

 وسن نوري محمد فرحان الكروي  ٥٢

 ھبھ محمد فاضل محمد علي خلیل  ٥٣

 مروة جلیل مردان مجھول الحسناوي  ٥٤

 سیف علي اسماعیل خلیل الزبیدي  ٥٥

 رؤى مروان عاصم علي ال سلیمان اغا  ٥٦

 سیف طالل عبد الرحیم جرجیس بطي البناء  ٥٧

 لبكارایاد ابراھیم عبد القادر حسین ا  ٥٨

 نبیل لطفي ناظم فتح اهللا دنو  ٥٩

 عمر درید ناظم عبدالباقي النوري  ٦٠

 روعة نجم عبد اهللا علي الحرباوي  ٦١

 عال الزم زیدان محمود   ٦٢

 دیمة ھشام مصطفى حسین العناز  ٦٣

 یوسف عبد الجبار حازم عزیز العباسي  ٦٤

 رودینا اكرم سلمان فنجان الزیدي  ٦٥

 حمد العبیديرؤى احمد طھ م  ٦٦

 یاسین مؤید نجم عبو االعرج  ٦٧

 رشا مرشد جبیر صالح الكربولي  ٨٦

 سارة اسماعیل نصیف جاسم الجمیلي  ٦٩

 مناف عبد االلھ اسماعیل احمد العبیدي  ٧٠

 رضوان عبد العزیز خلیل شیحان ال مقصود  ٧١

 لبنى فاضل محمد علي زكر االعرجي  ٧٢

 توموریس ایشا كیوركیس بتو ال ب  ٧٣

 احمد موفق محمد سلیمان الكاتب  ٧٤

 نغم لطیف ابراھیم عبدالعزیز  ٧٥



 امال جسام محمد عباس الجمیلي  ٧٦

 بشرى محمد جاسم محمد المولى  ٧٧

 عال جمال خلف عبداهللا السوسة  ٧٨

 مصطفى نوفل عبد الرحمن علي اغا  ٧٩

 عذراء ھادي دھش صغیر الشمري   ٨٠

 *ري عمار محمد حسن صالح الجبو  ٨١

 امجد خلیل اسماعیل عبداهللا البیاتي  ٨٢

 كفایة حاتم عجاج حسون العزاوي  ٨٣

 غازي فیصل صالح محمد المعماري  ٨٤

 مازن نبیل عبد القادر حسن العباسي  ٨٥

 حسام طارق صدیق مصطفى الطائي  ٨٦
  
  
  
  
 

  كلیة الصیدلة  جامعة الموصل
  البكالوریوس/الشھادة  الدراسة الصباحیة

  الدور الثاني  ٢٠٠٨- ٢٠٠٧:خرجسنة الت
  ھـ١٤٢٩ شوال ١٣ الموافق ٢٠٠٨\١٠\١٢ في ١٥٣٩١رقم االمر الجامعي 

. 
  

  اسم الطالب الثالثي  ت

 صدى وعد اهللا عبد القادر  ١

 عبد اهللا عبد العزیز احمد حسن  ٢

 نوزت حسین عزو  ٣

 زید احمد احمد علي عواس  ٤

 میساء نبیل محمد حسن  ٥

 حرب طھ یاسین  ٦

 محمد لزام شوندي  ٧

 سعد عبد الستار یونس عبداهللا عزوبك  ٨

 نور برھان الدین عبداهللا فتاح  ٩

 فاتن رفعت جدوع عثمان  ١٠

 قصي جاسم محمد  ١١



 محمد غانم یونس عبد الباقي  ١٢

 مھا محمد خلیف زاب الحدیدي  ١٣

 محمد ابراھیم علي احمد  ١٤

 محمد جاسم حماد حمدان  ١٥
  
  
  

  كلیة الصیدلة  صلجامعة المو
  البكالوریوس/الشھادة  الدراسة الصباحیة

  الدور االول  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨:سنة التخرج
  ھـ١٤٣٠ رجب  ٨م الموافق ٢٠٠٩/٧/١ في ١٠٨٠٠: رقم االمر الجامعي

. 
  

  اسم الطالب الثالثي  ت

 رغد ریاض خلیل داؤد  ١

 فادیة یاسر عبدالغني محمود البزاز  ٢

 انفال محمد حسین صالح  ٣

 ریتا جان توماس حنا بوشجیان  ٤

 سوزان نزار كوركیس اسحق القس  ٥

 زینة صدیق توفیق اسماعیل الكسو  ٦

 رند سالم سعید سلیم جردق  ٧

 احمد صباح غانم سعد اهللا الدباغ  ٨

 لورین منیر قریاقوس شابا ال دلكتا  ٩

 بان خالد فكتور بول  ١٠

 سارة صدقي اسماعیل حاتم سلطان  ١١

  محمد صالح علي المحمديمروة  ١٢

 زرقاء خیري احمد محمد   ١٣

 حیاء معن یحیى عبداهللا الصباغ  ١٤

 احمــد حسین علي عمر  ١٥

 زینب زیاد محي الدین حسن  ١٦

 محمد غانم سلیمان حسن   ١٧

 علي سعداهللا جمعة عواد  ١٨

 فرح خواجة شاھد محمود  ١٩



 ریم ناھض نوئیل عبودي   ٢٠

 د عبدالھاديزھراء رافع محمو  ٢١

 زینب  مازن طھ حامد القطان  ٢٢

 دیالن عبد الحمید محمد عبد المجید  ٢٣

 روعة جاسم احمد مطلوب  ٢٤

 مریم صالح عزیز داؤود منونھ  ٢٥

 نور ذنون یونس محمد  ٢٦

 غادة حذیفة سعید احمد الدیوه جي   ٢٧

 سارة محمد غانم حسن    ٢٨

 عبیر مظھر عبد اهللا یحیى الحسنكو  ٢٩

 فوز نجمان یاسین عباس  ٣٠

 زید منھل عبد المجید عبدالعزیز توحلھ  ٣١

 انفال نبیل مصطفى طھ  ٣٢

 سیف سعداهللا یونس شاھین  ٣٣

 االء فاضل یاسین جاسم  ٣٤

 سنن بسام یونس احمد كشمولھ  ٣٥

 كرم صالح صفو احمد الدیو  ٣٦

 امنة صباح بشیر سعید الدلیمي  ٣٧

 نور طالل عبد علي   ٣٨

 ارام جبرائیل مجید حنا شعبو  ٣٩

 ایمان ادریس عبد حمو  ٤٠

 ربیعة مازن عون الدین صفاوي  ٤١

 نور نبیل صالح مصطفى   ٤٢

 زھراء سمیر مذبوب نعمھ   ٤٣

 مروة نزار سعد اهللا محمد   ٤٤

 جان فاضل محمد حسین عبداهللا  ٤٥

 مروة بدیع ابراھیم خلیل الدباغ  ٤٦

 ماناحمد خالد خلیل ناصر الدغ  ٤٧

 عبدالرحمن عادل محمد یوسف  ٤٨

 رؤى طالل توفیق قدو  ٤٩

 عمر اركان فتحي عاید  ٥٠



 رند واجد محمد علي سعید النعمھ  ٥١

 ماجد رضوان محمد عسكر  ٥٢

 نور سعد یحیى یونس المالح  ٥٣

   تماضر عقیل عبد العزیز امین اسماعیل  ٥٤

 الھام حسن محمود فرمان الوكاع  ٥٥

 ودیع عزیزرغید فائز   ٥٦

 ایمان ولي احمد عیسى  ٥٧

 عمر ھادي فاضل عبداهللا العكیدي  ٥٨

 نائلة قاسم عبد العزیز ابراھیم السماك  ٥٩

 منى احمد داؤد سلیمان الطائي  ٦٠

 شیماء ولید عزیز یوسف الطائي   ٦١
  
  
 

  كلیة الصیدلة  جامعة الموصل
  البكالوریوس/الشھادة  الدراسة الصباحیة

  الدور الثاني  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨:سنة التخرج
  ھـ١٤٣٠ شوال ١٢ الموافق ٢٠٠٩/١٠/١ في ١٦٢٧٣: رقم االمر الجامعي

  
  اسم الطالب الثالثي  ت

 علي صالح مولود شھاب البدراني  ١

 اشرف عبد العزیز شیخو عبد الجبار العبدلي  ٢

 سیف عبدالملك نایف علي الدباغ  ٣

 عبور\نمیر محمد جرجیس  محمد الستاوي   ٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    



  كلیة الصیدلة  جامعة الموصل
  البكالوریوس/الشھادة  الدراسة الصباحیة

  الدور االول  ٢٠١٠- ٢٠٠٩:سنة التخرج
   ھـ١٤٣١ شعبان ٢٤ الموافق ٥/٨/٢٠١٠ في ٩/٣٣/١٤١٥١: الجامعياألمررقم 

  اسم الطالب الثالثي  ت

 نور سعد محمود العبيدي  ١

 شهد محسن خليل العنزي  ٢

 نضال مشعان الزيدانرضوان   ٣

 فاندا سمير عابد القس يونان  ٤

 سديل عبدالمنعم محمد شنشل  ٥

 سوسن حسن حمودي العبيدي  ٦

 روعة جاسم محمد  العبيدي  ٧

 سارة ناثر محمد الصائغ  ٨

 أمنة هشام محمد المعاضيدي  ٩

 عبير سعد عبد الغني الخشاب  ١٠

 صبا عز الدين ذنون العمر  ١١

 ادريس توحلةلبنى انمار   ١٢

 زهراء خالد احمد الطعان  ١٣

 أسراء ماجد صالح الحافظ  ١٤

 ريا حكمت اسعد الخياط  ١٥

 روزلين فتح اهللا مجيد عناية  ١٦

 زهرة احمد عبد اهللا الحمي  ١٧

 صفاء عبد الرزاق احمد العبيدي   ١٨

 ياسر جليل علي سليمان  ١٩

 حسام محمد توفيق الشكرجي  ٢٠

 ز حميد حمو النيشعطاء عبد العزي  ٢١

 بيفيان الويس الطون توما كجو  ٢٢

 نور سليم بولس  السنجقلي  ٢٣

 أسيل جمال عبد الباسط عكام  ٢٤

 أروى احمد الياس صفوالزيدان  ٢٥



 سحر توما اسحق أل رمو  ٢٦

 سهاد حمزة محمد اورج  ٢٧

 أسماء محمد هادي حديد  ٢٨

 ليزا انويه يوسف الداؤودي  ٢٩

 بد هرمز شعونينورا مؤيد ع  ٣٠

 منال جدعان علي الجبوري  ٣١

 عال اسامة عبد العزيز قلندر  ٣٢

 نور ميسر محمود الصراف  ٣٣

 مروة احمد عابد الجبوري  ٣٤

 عمرة حسين حامد الجبوري  ٣٥

 سامي وعد صبري العكيدي  ٣٦

 ايناس ازهر صالح الحافظ  ٣٧

 ايناس وافر صالح القوطجي  ٣٨

 ريرؤى الياس خضر الزهي  ٣٩

 وقار قيدار قاسم الطويل  ٤٠

 زينب عبد الغني مصطفى العساف  ٤١

 غادة مثنى احمد الصواف  ٤٢

 شهد عبد السالم محمد المختار  ٤٣

 مها حسون شعبان أل عواد  ٤٤

 صفا سعد هاشم المشهداني  ٤٥

 خبيب محمد شكر الحمراوي  ٤٦

 اواب عماد ادريس العبيدي  ٤٧

 طالبنورا عزام عبد الرحمن ال  ٤٨

 غفران بشير يحيى الطائي  ٤٩

 فرح وليد اسمير الرجبو  ٥٠

 رغد زهير نذير اخوان  ٥١

 رغد فائز ضياء شيت خطاب  ٥٢

 هدير محمد يونس النعيمي  ٥٣

 نضال ساهر ابراهيم الجبوري  ٥٤



 مارتن متي نوح أل رمو  ٥٥

 للوة ماهر محمد البكري  ٥٦

 رؤى ابراهيم اسماعيل العكيلي  ٥٧

 ة مردان حميد القطبهال  ٥٨

 عبد العزیز علي خلیف الدوغان  ٥٩

 يونس الحيالي) محمد رافع(عباس   ٦٠

 اوس سعيد شيت الدليمي  ٦١

 لورا وليد روفائيل أل جبوري  ٦٢

 معن ذنون ابراهيم العز الدين  ٦٣

 فاطمة خضير علي الجبوري  ٦٤

 عبير عصام عبد الرزاق الميراني  ٦٥

 حمد شيت الجواديميادة عبد الباسط م  ٦٦

 عبد اهللا سعد عبد اهللا بابير  ٦٧

 محمد اسعد جرجيس الباججي  ٦٨

 راني سعد اهللا سمعان الطوني ياكو  ٦٩

 فالح حسن يوسف أل عبد اهللا  ٧٠

 مصطفى نشوان داؤد خروفة  ٧١

  
  
  
  

  كلیة الصیدلة  جامعة الموصل
  البكالوریوس/الشھادة  الدراسة الصباحیة

  الدور الثاني  ٢٠١٠- ٢٠٠٩:سنة التخرج
  ١٤٣٢شعبان ٢  الموافق ٣/٧/٢٠١١ في ٩/٣٣/١٢٢٤٠:االمر الجامعي

  اسم الطالب الثالثي  ت

  لیلیان ادوار شمشون عزیز حنا البنیامین  ١

  ارشد محمود محمد عبد العكیدي  ٢

  صھیب نصیر حسن یونس آل طھ  ٣

  محمد الحسیني) محمد امین (عبیدة لؤي   ٤

  مد یونس العباديھند ثائر حازم مح  ٥

  
  



  كلیة الصیدلة  جامعة الموصل
  البكالوریوس/الشھادة  الدراسة الصباحیة

  الدور االول  ٢٠١١- ٢٠١٠:سنة التخرج
  ١٤٣٢ ذي القعدة ٤  الموافق ٢/١٠/٢٠١١ في ٩/٣٣/١٧٥٩٧:رقم االمر الجامعي

  اسم الطالب الثالثي  ت

 نورا ثامر عبد العزيز يوسف الدباغ  ١

 عيل خلف عباس الخفاجيمحمد إسما  ٢

  الجبوريدعاء خالد إبراهيم محمد  ٣

 أمل فخر الدين حامد علي الدليمي  ٤

  الزبيديألياس محمد ألياسرفل   ٥

  الخفافأيمان محمد ياسين اسماعيل  ٦

 حسن خالد احمد محمود الحماوي  ٧

 أسراء عبد المجيد تركي حمادي المعيني  ٨

 دباغزهراء صباح غانم سعد اهللا ال  ٩

 رؤى عبد العزيز علي عزيز علي الرمضاني  ١٠

 أسراء رافد محمود عبد اهللا الكسو  ١١

 يعجاجالدعاء كوركيس عزيز بهنام   ١٢

  رغد أكرم رشاد احمد الخيرو  ١٣
 زينب ذنون حسن علي محمد العكيدي  ١٤

 نور ليث احمد نجاتي يونس الطائي  ١٥

 الهاللي سيد صفاء عبد الحميد محمد  ١٦

 رحمة احمد سعد الدين محمد علي الكسو  ١٧

 هبه عدنان محمد الشيخ حسين  ١٨

 سرى سالم محمد احمد الراوي  ١٩

 جوان غريب خليل مصطفى العقراوي  ٢٠

  سارة انمار بدران علي القوز بكر  ٢١

 أيه هيثم سليم عبد الرزاق العاني  ٢٢

 سيماء بكر ذنون يونس حسن العبدلي  ٢٣

  الرزاق يحيى الراويمروة نوفل عبد  ٢٤

 شهد سعد اهللا عزيز سلو البناء  ٢٥



 سندس عبد الجبار خليل ابراهيم الحيالي  ٢٦

  العبيديمروة هاشم علي حسين  ٢٧

  محمود شاهر الشاهر  *)محمد صالح(مروة   ٢٨

  احمد معمي العبيدي)*محمد زكي(نور   ٢٩

 أيثار حسين علي احمد السيف  ٣٠

  بك   علي محمود أل شريف*)محمود عقيل (علي   ٣١

 ساندرا أديب كرومي فتوحي تتر  ٣٢

 عيسى يعقوب اسحق يعقوب جبري    ٣٣

 أمنة صائب يونس عبد الرحمن القهوجي  ٣٤

  الطليسجى نضال ذنون جاسم  ٣٥

  الطائيصفا نشوان جاسم محمد  ٣٦

 اّل احمد محمد لتيجان أمير عبد جمي  ٣٧

 الكبيسيمصطفى عبد القادر محسن ذياب   ٣٨

 زينب مروان محمد عبد اهللا الشاروك  ٣٩

 مروة وليد مذبوب نعمة  ٤٠

 نور نوفل رشاد اسماعيل مرعي  ٤١

  أمنة نافع بدر محمد الصافي    ٤٢

  نور عزت سامي عزيز نعوم  ٤٣

 محسن السيدمحمد جاسم حسن   ٤٤

 سيف سالم محمد احمد الراوي  ٤٥

 يوسف شمعوندالل طالل يعقوب   ٤٦

  كهيةور عبد األمير غالب وليسر  ٤٧

 دنيا نبيل احمد جرجيس الحصري  ٤٨

   خضر داؤد بربريألياسانس   ٤٩

 شهد أبلحد ناصر كرومي كساب  ٥٠

  فوز انس احمد يعقوب الخياط  ٥١

   العبيديتمارا زكي حسن سلطان  ٥٢

 اكنان عبد اإلله عزيز رحاوي  ٥٣

 مروان ماهر ياسين محمد اللهيبي   ٥٤

 حميد عبد اهللا حنا عبد اهللافادي   ٥٥



  العسافاحمد عبد الغني مصطفى موسى  ٥٦

  صالح المشهداني *)محمد علي(سرى عصام   ٥٧

 رؤى عباس فاضل محمود الحمداني  ٥٨

 سالم سالم مراد ظاهر الراوي  ٥٩

  عزيز قدوري المشهداني)*محمد سعيد(زينب   ٦٠

 رفل نجم عبد اهللا علي الحرباوي  ٦١

 الد عبد العزيز محمود الوتارمحمد خ  ٦٢

 كرم سعيد سليمان سليمان االتروشي  ٦٣

 نور قصي إسماعيل ياسين الخفاف  ٦٤

  زهراء حسام حامد يونس الساري  ٦٥

 ابراهيم العجيلي ميدغفران راشد ح  ٦٦

 صفا عبد الهادي صالح حمودي الصفار  ٦٧

 رغد عبد الرزاق محمد حسن الصالح  ٦٨

 لهادي علي الشيبيمروة صائب عبد ا  ٦٩

 سندس حسين شيخو عزيز مصطفي  ٧٠

 احمد عادل فتحي ياسين المشهداني  ٧١

 علي نائل سليمان داؤد الصفار  ٧٢

 احمد أنور احمد مصطفى القزاز        ٧٣

  القاضيشيالن عامر صبري علي  ٧٤

 سرى ضياء مجيد علي الطالب          ٧٥

  
  

  كلیة الصیدلة  جامعة الموصل
  البكالوریوس/الشھادة  ة الصباحیةالدراس
  الدور الثاني  ٢٠١١- ٢٠١٠:سنة التخرج

  ھــ١٤٣٢ الموافق ذي القعدة ٣/١٠/٢٠١١ في ٩/٣٣/١٧٥٩٧:رقم االمر الجامعي
  اسم الطالب الثالثي  ت

 دعاء محمد احمد مرعي الخيرو           ١

 حسن محمد حسن حسين الجحيشي   ٢

 ر   أحسان محمود حسين خضير الناص  ٣

 حمد الراويريا إسماعيل إبراهيم   ٤



 


