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  Ethics –فرع الطب و العالج 

 الدرجة سم الطالبا 
 28 الء كريم هايس جريدي ا  .1
 27 كمالبراهيم مصطفى ا  .2
 27 حمد حكيم محمدا  .3
 28 حمد حمدان سلمانا  .4

 28 حمد رحيم محمود سلمان ا  .5
 29 حمد مازن حميد خليل ا  .6
 26 ريج حسين محمود ا  .7

 29 زهار امين وسمي ابراهيم ا  .8
 29 سيل عدنان حمد عبد هللا ا  .9
 28 فنان واثق عبد العزيز ا  .10
 26 منية قيس جاسم حمودي ا  .11
 29 ية زهير محمد علي محمد ا  .12

 22 ية عبد السميع هاشم جاسم  ا  .13

 30 ا يمن محمد عباس دارا  .14
 28 راء قاسم محمد كاظم ب  .15
 28 راق عبد الكريم رشيد احمد ب  .16
 27 سمة عداي علي حسين ب  .17

 29 لسم ابراهيم رميض ابراهيم ب  .18
  هاد ظاهر عبد الحسن عليويج  .19

 29 ارث ستار شالل فرحان ح  .20

 29 سين سعد حميد رسن ح  .21

 29 اليا حيدر عبد الصاحب جاسم د  .22
 30 غد باسم خلف فرحان ر  .23

   فل يوسف سلمانر  .24
 28 هام جاسم محمد خلف ر  .25
 28 يام شمران عبد هللا عيسى ر  .26
 29 لزهراء عبد الحميد صالح ا  .27
 28 هراء ناجي كاظم حمادي ز  .28
 27 هراء نذير عزيز حسين ز  .29

 26 حسين ينب عليز  .30

 28 ينب ناظم نجم عبود ز  .31
 26 ارة احمد كريم س  .32



 24 ارة غالب عالوي حمد س  .33

 27 ارة كريم تايه رغيرس  .34

 27 جاد فالح حسين س  .35
 29 جاد مؤيد كاظم حاجم س  .36
 26 ديم ثائر عبد الكريم نصيف س  .37

 28 الم احمد خليفة مدلول س  .38

 29 لمى علي منشد شامخ س  .39
 27 ما عبد هللا عبد الرحمن س  .40

 30 يف الدين كمال عبد اللطيف س  .41
 29 يف سعد حسن س  .42
 29 هد رائد حسن عبد القادر ش  .43
 29 كاملهد سعد ش  .44
 26 وقي علي شوقي ش  .45

 29 يرين جمال محمود فرحان ش  .46
  حميديماء سعد ش  .47

  هيب وليد خالد ص  .48
 24 بد الرحمن نجم عبد هللا ع  .49
 27 بد الرزاق عماد عبد الرزاق ع  .50
 24 بد الرزاق وهيب ع  .51
 29 بد الكريم محمود محمد ع  .52

 28 بد هللا خليل ابراهيم جواد ع  .53

 28 بد هللا عبد الحميد ابراهيم ع  .54
 29 بير عادل احمد سعيدع  .55

 29 لي جمال تركي ع  .56
 29 لي سعد عبد هللا ع  .57
  لي محسن جواد ع  .58
 30 لي نايف احمد فرحان ع  .59

 27 مر احمد عبد الصمد ع  .60
 27 عباسمر ستار ع  .61
 30 هد صاحب علي حسين ع  .62
 19 دير كامل غدير نايل غ  .63
 28 ادي مهدي كريم ظاهر ف  .64
 30 اطمة الزهراء حيدر كاظم ف  .65
 30 اطمة الزهراء وثاق اسود ف  .66
 25 جواداسم سامي ق  .67



 28 رار محمد ناصرك  .68
 30 ينه ابراهيم لطيف محمد ل  .69
 28 حمد ثائر عبد الوهاب م  .70
  خلفحمد رعد م  .71
 28 حمد زياد هاشم احمد م  .72
 26 حمد سامي جواد م  .73
 30 ي محي الدين رريم وسام بدم  .74
 26 صطفى ابراهيم سليمم  .75
 26 صطفى اكرم عبد هللا ابراهيم م  .76
 30 صطفى عبد هللا علي م  .77
 27 صطفى مجيد محمود م  .78
 30 صطفى هالل علي م  .79
 27 صعب عبد السالم كاظم م  .80
 27 نصور ماجد محنا صكر م  .81
 28 سالم اكباشي عكبايههدي م  .82

 29 ينه عبد الكريم جبار مهدي م  .83

 30 ور موفق احمد حسينن  .84

 27 نوره عدنان سلمان  .85

 30 بة حيدر فائق مهدي ه  .86
 28 مسه محمد كريم حسين ه  .87
 29 ناء علي نايف مطر ه  .88
 18 يفاء عبد الستار جامل موحيه  .89

 24 اسر عدنان حنوني  .90

 28 ونس باسل محمود فهمي ي  .91
   
 27 عباس جدعانآيه   .92
 26 الحكم أمير محمد  .93

 27 حسن عدنان أحمد  .94
 24 غسان عبيد  .95
 28 محمدزيد سعدون   .96
 25 مهند عادل اسماعيل  .97
 26 هارون مجيد حميد  .98
99.    

 


