
تاريخ االمر الجامعيرقم االمر الجامعيالتقديرالشهادة التخصصالكليةاسم الطالبت

.13053/5/2.2012/9/23أمتٌاز دكتوراهالفسلجة الطب باسمه محمد عبد اللطٌف 1

.13054/5/2.2012/9/23جٌد جداًدكتوراهاحٌاء مجهرٌة الطب عبد الرحمن محمد جٌران 2

.14911/5/2.2012/11/4جٌدماجستٌر كٌمٌاء طبٌة الطب هبه سوادي جاسم 3

.14910/5/2.2012/11/4جٌدماجستٌر كٌمٌاء طبٌة الطب زٌنب جابر صبر 4

.14984/5/2.2012/11/6جٌد جداًماجستٌر الفارماكولوجً الطب حٌدر حامد عباس 5

.15783/5/2.2012/11/22جٌد جداًدكتوراهعلم االمراض الطب بسام محمد حمٌد 6

.15782/5/2.2012/11/22جٌدماجستٌر علم االمراض الطب مً حكمت ٌوسف 7

.16633/5/2.2012/12/9جٌد جداًدكتوراهاحٌاء مجهرٌة الطب ابراهٌم عبد المجٌد مصطفى 8

.16651/5/2.2012/12/10جٌددكتوراهاحٌاء مجهرٌة الطب شٌماء الزم سلمان 9

.16989/5/2.2012/12/16جٌد جداًماجستٌر الفسلجة الطب بسام محمد عبد الزهرة 10

.16988/5/2.2012/12/16جٌد جداًماجستٌر الفسلجة الطب ابراهٌم عبد هللا محمود 11

.16987/5/2.2012/12/16جٌدماجستٌر الفسلجة الطب مهٌمن علً رضا 12

.16649/5/2.2012/12/10جٌد جداًماجستٌر احٌاء مجهرٌة الطب قدس ومٌض جمال 13

.16647/5/2.2012/12/10جٌد جداًماجستٌر علم االمراض الطب تقى جبار جخٌم 14

.16986/5/2.2012/12/16جٌد جداًماجستٌر علم االمراض الطب رفاه عادل عبود 15

.16650/5/2.2012/12/10جٌد ماجستٌر احٌاء مجهرٌة الطب فاهم محسن محمود 16

.16648/5/2.2012/12/190جٌد جداًماجستٌر الفارماكولوجً الطب محمد فرٌد حمٌد 17

.196/5/2.2013/1/9جٌد جداًدكتوراهاحٌاء مجهرٌة الطب اروى مجاهد عبدهللا 18

.197/5/2.2013/1/9جٌد جداًماجستٌر تشرٌح بشري الطب ماهر فنجان طاهر 19

.198/5/2.2013/1/9جٌد جداًماجستٌر كٌمٌاء حٌاتٌة سرٌرٌة الطب نادٌة نوري حسن 20

.199/5/2.2013/1/9جٌدماجستٌر احٌاء مجهرٌة الطب سعدون عبد عبد الرضا 21

.200/5/2.2013/1/9جٌد جداًماجستٌر الفارماكولوجً الطب لمى سعد باقر 22

.201/5/2.2013/1/9جٌد جداً ماجستٌر طب المجتمع الطب خلود عودة ابو دكة 23

.5/2.2013/1/28/ 968جٌد جداً دكتوراهعلم االمراض الطب مصطفى عبد الواحد مخٌف 24

.969/5/2.2013/1/28جٌد ماجستٌر كٌماٌاء حٌاتٌة سرٌرٌة الطب صادق احمد عبدهللا 25

.1700/5/2.2013/2/11جٌد جداً دكتوراهاحٌاء مجهرٌة الطب سهاد هادي محمد 26

.3944/5/2.2013/3/25جٌد جداً ماجستٌر الفارماكولوجً الطب ندى صاحب شاكر 27

.3943/5/2.2013/3/25جٌد جداً دكتوراهاحٌاء مجهرٌة الطب ثناء رشٌد عبد الرحمن 28

.4496/5/2.2013/4/3جٌد جداً دكتوراهاحٌاء مجهرٌة الطب منتهى مداح حسن 29

.4497/5/2.2013/4/3جٌددكتوراهاحٌاء مجهرٌة الطب علً جلٌل علً 30

.7631/5/2.2013/6/18جٌد جداًماجستٌر الفارماكولوجً الطب اٌهاب سالم حسٌن 31

.7477/5/2.2013/6/13جٌد جداًدكتوراهالفارماكولوجً الطب احمد محمد تقً حسٌن 32

.7478/5/2.2013/6/13جٌد جداًدكتوراهعلم االمراض الطب ناهض كامل علوان 33

.7479/5/2.2013/6/13جٌدماجستٌر طب المجتمع الطب حسٌن علً ناجً 34

.5/2.2013/6/30/ 8198جٌد جداً ماجستٌر فسلجة الطب شذى رؤوف عبد الرحٌم 35

.2013/6/30 .8197/5/2جٌد جداً دكتوراهاحٌاء مجهرٌة الطب ذرى عواد كاظم 36

.8195/5/2.2013/6/30جٌد دكتوراهطب المجتمع الطب وسٌم كٌالن شاكر 37

.8196/5/2.2013/6/30جٌدماجستٌر احٌاء مجهرٌة الطب آسٌا فاضل رضا 38

.8809/5/2.2013/7/11جٌدماجستٌر فسلجة الطب محمد احسان عبد الرزاق 39

.8811/5/2.2013/7/11جٌد جداً ماجستٌر تشرٌح بشري الطب فراس محمد غازي 40

.9971/5/2.2013/8/15جٌدماجستٌر كٌمٌاء حٌاتٌة سرٌرٌة الطب ألماز نعمه دهلة حافظ 41

.9970/5/2.2013/8/15جٌدماجستٌر كٌمٌاء حٌاتٌة سرٌرٌة الطب نسرٌن احمد ناصر 42
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