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2016/2017 االحياء المجهريةماجستيرالطبسناء عوادمروى عالء كاظم جواد 1

2016/2017احياء مجهريةماجستيرالطبنوال مزهرزينب علي هليل عليوي2

2016/2017احياء مجهريةماجستيرالطبساهره كاطعمرفت باسم جاسم علي3

2016/2017االحياء المجهريةماجستيرالطبوحيدة خفيفمرفت عبد الحسن مشجل ناصر4

2016/2017انسجة واجنةماجستيرالطباسماء طارقنور فؤاد محمد علي باقر 5

2016/2017انسجة واجنةماجستيرالطبنجاه كريمسارة عبد الحسين احمد بكال 6

2016/2017انسجة واجنةماجستيرالطبعزه جار هللاهبه احمد عبد الستار عبد القادر 7

2016/2017تشريحماجستيرالطبفائقة جوادفاضل حسام احمد سلمان 8

2016/2017امراض الدمماجستيرالطبحليمة عطيةسها كريم جبار عباس  9

2016/2017نسيج مرضيماجستيرالطبمنصوره مصطفىاحمد موسى حسن جودة  10

2016/2017كيمياء طبيةماجستيرالطبيسرى هاشمايالف عباس حسين علي  11

2016/2017امراض دمماجستيرالطبعواطف جمعهعال محمود ابراهيم حميد12

2016/2017االحياء المجهريةماجستيرالطببهيه محمد خلفهديل عبد دراج عبد الرضا13

2016/2017علم االدويةماجستيرالطببهنام عيسىهمام توفيق هادي حسين14

2016/2017الفسلجةماجستيرالطبهيام فهميحنين رباح احمد مهدي15

2017/2018انسجة واجنةماجستيرالطبكميله هاشمضحى محسن اليج  محسن16

2017/2018كيمياء طبيةماجستيرالطبخاتون عباسحرب سلمان حمود علوان17

2017/2018كيمياء حياتية سريريةماجستيرالطبكليدران خليلالرا بالسم ابراهيم ضاحي 18

2017/2018كيمياء حياتية سريريةدكتوراهالطبغيمه خضيرمينه محمد عبد الحسين كاظم19

2017/2018امراض دمماجستيرالطبنسرين حمزه محمدغيد ناهد عبد المحسن علي20

2017/2018كيمياء حياتية سريريةماجستيرالطبسميرة خضير اسماعيل هبة عباس عبد الحسين بريهي21

2017/2018علم االدويةماجستيرالطبهدية عبد جاسماحمد محمد محمود حمادي 22

2017/2018علم االدويةماجستيرالطبمحاسن علي جوادمحمد قاسم حسين اسماعيل 23

2017/2018انسجة واجنةماجستيرالطبابتسام فالح حبيبمهند سهيل نجم مجيد 24

2017/2018انسجة واجنةماجستيرالطبزينب شويرد عليويزهراء فوزي عويد محمد 25

2017/2018انسجة واجنةماجستيرالطبجميلة حسين امينتغريد عبد الرسول علي سالم 26

2017/2018كيمياء طبيةماجستيرالطبحسنة شاكر علي زهراء كاظم محمد عطية 27

2017/2018االحياء المجهريةماجستيرالطبضمياء محسن ظافرهند ماجد احمد علي 28

2017/2018انسجة واجنةماجستيرالطبابتسام علي حسنثائر محمد فرحان شراد 29

اسماء الخريجين في الدراسات العليا 
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2017/2018االحياء المجهريةماجستيرالطبرباب خلف هميمحسناء سعيد محسن سعيد30

2017/2018االحياء المجهريةماجستيرالطبدالل عبيد ابراهيممها منصور محمد صاحب 31

2017/2018االحياء المجهريةماجستيرالطبمنتهى هادي عيسىحيدرنصيف جاسم محمد 32

2017/2018االحياء المجهريةماجستيرالطبكريمة عبيد محيسنحسين علي حسين طوبان33

2017/2018كيمياء حياتية سريريةماجستيرالطبشذى كريمنوفل اياد محمود سامح 34

2017/2018االحياء المجهريةماجستيرالطبنضال صاحبلينا فالح  عبد الحسن35

2018/2019االحياء المجهريةدكتوراهالطبفوزية عبد هللارفيف يوسف رشيد جبر  36

2018/2019االحياء المجهريةدكتوراهالطبرباب ياسينزينب جمعة قاسم حميد  37

2018/2019االحياء المجهريةدكتوراهالطبليلى سلطانرغد رعد هويدي صالح  38

2018/2019االحياء المجهريةدكتوراهالطبفخريه سلمانصالح مهدي حسن حمد39

2018/2019تشريحماجستيرالطبنبال محي عيسىبسام كريم عبد االمير عبد الخالق  40

2018/2019انسجة واجنهماجستيرالطبسليمة خلف كاظمهدى حسين عيد فاير 41

2018/2019كيمياء حياتية سريريةدبلوم العالي المهنيالطبسها اكرم احمدعمار كمال جعفر عبد هللا 42

2018/2019كيمياء حياتية سريريةدبلوم العالي المهنيالطبالهام ناصر عبد العظيمدريد جعفر باقر حسين 43

2018/2019كيمياء طبيةالدكتوراهالطبضويه محمداالء شوقي عبد الباري محمد 44

2018/2019االحياء المجهريةماجستيرالطبرمزية مرزه ناصرايالف عباس خضير اسكندر 45

2018/2019االحياء المجهريةماجستيرالطبفوزية عبد الحسن عيسىزينب جمعة فاضل رحيم 46

2018/2019انسجة واجنةماجستيرالطبابتسام جاسم سودانيرشا عامر خلف سلطان  47

2018/2019كيمياء حياتية سريريةدكتوراهالطبفليحة علوان عباسعبد الحميد عبد الخالق عليوي  48

2018/2019احياء مجهريةماجستيرالطباالء عباس حسينسرى سعد طالب ارواك49

2018/2019انسجة واجنةماجستيرالطبسوريه فرحان محمدرشا ابجد سلمان محمد50

2018/2019تشريحماجستيرالطباسراء نزار مرزاحيدر فاضل جواد كاظم  51

2018/2019كيمياء حياتية سريريةدبلوم العالي المهنيالطبلمياء زكي عليدعاء سعيد محمد سلمان 52

2018/2019علم االدويةدكتوراهالطبجميلة كحول داخلنصير مهدي محمد مغامس 53

2018/2019كيمياء حياتية سريريةماجستيرالطبشيرين جواد حميدمصطفى محمد صادق باقر 54

2018/2019كيمياء حياتية سريريةماجستيرالطبميسون مهدي حسنهبة غسان رجب رضا 55

2018/2019فسلجةماجستيرالطبهدى عبد الستار جبارسارة حيدر خالد فرمان 56

2018/2019فسلجةماجستيرالطبنهله موسى حسينسجا ماهر محمد حسين 57

2018/2019فسلجةماجستيرالطبسعاده ابراهيم محمدصدر الدين سامي عبد مشعب 58
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2018/2019فسلجةماجستيرالطبهدية ابراهيم صالحمحمود شاكر خزعل علي 59

2018/2019علم االدويةدكتوراهالطبغنية مهدي حسنمرتضى صالح جبر بنيان60

2018/2019كيمياء طبيةماجستيرالطببدرية دواح مرموصحسين سريع حسين عجة 61

2018/2019علم االدويةماجستيرالطبوداد ناجي كميلمحمد عبد الحسين علي غانم62

2018/2019كيمياء طبيةماجستيرالطبليلى حسين ملوحمصطفى برهان علي فياض  63

2018/2019كيمياء طبيةماجستيرالطبفائزة احمد عطيهعباس محمد هاشم عباس   64

2018/2019 االحياء المجهريةماجستيرالطبهيفاء محمد مصلحاحمد لفته حمد  فياض65

2018/2019كيمياء حياتية سريريةماجستيرالطبسعاد كاظم محمدرضاامير عامر عبد الحسين علي  66

2019/2020 االحياء المجهرية دكتوراه              الطبحكيمة عطا هللاسعيد عراك تركي   حمادي67

2019/2020كيمياء حياتية سريريةماجستيرالطبكريمه بلبول صريصرعباس عبود رديني   جواد68

2019/2020كيمياء حياتية سريريةماجستيرالطبليلى هاشم ياسينهيثم ساجت حمادي لفته69

2019/2020كيمياء حياتية سريريةماجستيرالطبزينب ناجي عبد مصطفى محمد فاضل   حمودي70

2019/2020كيمياء طبيةماجستيرالطبصبيحه شاكر خلفهديل كريم وشك تقي71

2019/2020االنسجة واالجنةماجستيرالطبناديه عدنان عبد الرحمنبكر علي جواد حسن72

2019/2020التشريحماجستيرالطبتاييد فاضل عباسصفا عبد الناصر فاضل عبدالرضا73

2019/2020االنسجة واالجنةماجستيرالطبسميره عبدهللا حسنام البنين هالل هادي عبد الحسن74

2019/2020كيمياء حياتية سريريةماجستيرالطبزينب رضا حسينلمى محمود عيدان جاسم75

2019/2020كيمياء طبيةماجستيرالطبناهده سلمان نصيففاروق ياسين خضير جياد76

2019/2020التشريحماجستيرالطبهناء علي خضيرهيثم محمد عبود خماس77

2019/2020كيمياء حياتية سريريةدكتوراهالطبابتسام زيدان مصلحمصطفى سالم خلف لفتة78

2019/2020كيمياء حياتية سريريةالدبلوم العالي المهنيالطبسلمى حسين عونيمصطفى مناضل فاضل علي79

2019/2020 االشعة التشخيصيةالدبلوم العاليالطبهدى عبد الستاراحمد ماجد سلمان صالح80

2019/2020الفسلجةماجستيرالطبخلود عبد االمير مهديمهند مهدي ضمد  محسين81

2019/2020احياء مجهريةماجستيرالطبغاده حازم احمدزهراء فارس عبد هللا سعيد82

2019/2020احياء مجهريةماجستيرالطبمنتهى قنيد عليوي رند راشد عبد السادة حصيد83

2019/2020احياء مجهريةماجستيرالطبساجده علواننور فارس حكمت حريش84

2019/2020احياء مجهريةماجستيرالطباقبال محسن جابرسجى زهاء فليح حسن85

2019/2020الكيمياء الطبيةماجستيرالطبسميره مردان روستمرغداء عدنان سيابخش بيروز86

2019/2020الكيمياء الحياتية السريريةماجستيرالطبارتفاع مطشر فالحاطياف لطيف حمد طرفه87



سنة التخرج األختصاص الدقيقالشهادة الكلية / الجامعة أسم األم الثالثياألسم الرباعي ت

اسماء الخريجين في الدراسات العليا 

2019/2020كيمياء حياتية سريريةماجستيرالطبميسون علي لفتهشهد علي ماضي عكله88

2019/2020كيمياء حياتية سريريةدكتوراهالطبصبيحة منصور حسيننسرين احمد ناصر حسين89

2019/2020كيمياء طبيةدكتوراهالطبنضال صالح مرزاعلي نعيم حسين مهاوش90

2019/2020 التشريحماجستيرالطبسوسن عبد الرحمن عبد القادرلبنى ضاري محمد عبد هللا91

2019/2020فيزياء طبيةماجستيرالطبهاشميه جابر حسينبشائر حميد كرم اسماعيل92

2019/2020فسلجةماجستيرالطبيسرى عبد الحميد محمداسراء حمادي فهد عيسى93

2019/2020االنسجة واالجنةماجستيرالطبسميعه ابراهيم جمعةعلي احمد ناجي احمد 94

2019/2020امراض الدمماجستيرالطبسعاد شاكر خزعل فرح عمار هادي خماس 95

2019/2020التشريحماجستيرالطبرباب محسن عبدهللاعلي عبد الستار عبد الجبار كاظم96

2019/2020كيمياء حياتية سريريةدكتوراهالطبحوري عاجب قحباشعباس مسعد عجيد عصاد97

2019/2020امراض الدمماجستيرالطبسعديه حسن صالحياسمين موفق مهدي98

2020/2021التشريح البشريماجستيرالطبسعاد محمد شاكرفراس رياض محمد عبدهللا99

2020/2021االنسجة واالجنةماجستيرالطبجنان جعفر باقرنور كاظم جواد محمد100

2020/2021كيمياء طبيةماجستيرالطبسعاد محمد عبدهللارغد احمد محمد هاشم101

2020/2021فيزياء طبيةماجستيرالطبزينه صباح محمدلينا سرمد رشيد حسين102

2020/2021االحياء المجهريةماجستيرالطبهناء عبد جبرسيف سعد ابراهيم عواد103

2020/2021كيمياء طبيةدكتوراهالطبنجية حسن حمودبشير سلطان داير عاجل104

2020/2021كيمياء طبيةدكتوراهالطبرابحة علي عودهعامر موسى علي عبود105

2020/2021كيمياء طبيةماجستيرالطبسمية عبد الزهرة فرجفرح حسن ناصر فرج106

2020/2021امراض الدمدكتوراهالطبغنية عبيد حسنزهير عبد علي عباس امين107

2020/2021علم الوراثةماجستيرالطبازهار علي عبدهللامحسن علي محسن علي108

2020/2021فيزياء طبيةماجستيرالطبميعاد عبد الرزاق عبد الوهابانفال جبار كطافه مشلوش109

2020/2021فيزياء طبيةماجستيرالطبسميره ابراهيم اسماعيلدانيا ظافر حميد صالح110

2020/2021فيزياء طبيةماجستيرالطبماجده محمد جوادهبه عثمان محمد جبر111

2020/2021علم االدويةماجستيرالطبغضون بشير جرجريشاوس ظهير يوسف مراد112

2020/2021فيزياء طبيةماجستيرالطبنضال عبد الرزاق عبد الستارعمر نجاح جبير حسين113

2020/2021االنسجة واالجنةماجستيرالطبسلوى صاحب جبارامنه سلمان محمد عبدهللا114

2020/2021فيزياء طبيةماجستيرالطبفاطمة خليل جاسمزينب احمد فاضل عباس115

2020/2021كيمياء طبيةماجستيرالطبفاطمة مجيد فهدسهاد حميد صحن حسن116
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2020/2021االحياء المجهريةدكتوراهالطبزينب عبد السالمروان عامر فاضل جاسم117

2020/2021االحياء المجهريةدكتوراهالطبايمان خليلنور محمد طاهر فياض118

2020/2021االحياء المجهريةدكتوراهالطبعفاف حمزاوي فليحساره عبد السالم وحواح  119

2020/2021االنسجة واالجنةماجستيرالطبنهيه عباس خشناسراء احمد عبدالحسين  بدر120

2020/2021االحياء المجهريةماجستيرالطبمكية حديدحيدر حاتم حافظ  مؤنس121

2020/2021االحياء المجهريةدكتوراهالطبرجاء عبد االمير مجيدعبدالرحمن محمد حسن هادي  122

2020/2021االحياء المجهريةماجستيرالطبخوله شيحان مخلفاحمد عبد فرحان مخلف 123

2020/2021علم االدويةماجستيرالطبسوسن صاطع عبد الحميدمصطفى عالء محمد  علي 124

2020/2021كيمياء حياتية سريريةماجستيرالطبقسمه شليح فيصلاسيل حسن قيطان  هندي125

2020/2021فيزياء طبيةماجستيرالطبدالعه حمود عباسعلي كاظم سيد حسن126

2020/2021انسجة واجنةماجستيرالطبخولة محمد رضا حسينهبه ماجد رسول 127

2020/2021كيمياء حياتية سريريةدبلوم عالي مهنيالطببنيه صالح صالحعلي عبدهللا قاسم زبون128

2020/2021كيمياء حياتية سريريةدبلوم عالي مهنيالطبصبيحه هادي عبودرحاب كاظم عبد جاسم129

2020/2021كيمياء حياتية سريريةدبلوم عالي مهنيالطبخوله مال هللا ابراهيمنور ابراهيم جليل ابراهيم130

2020/2021كيمياء حياتية سريريةدبلوم عالي مهنيالطباميره سالم احمدزينه يوسف جميل احمد131

2020/2021كيمياء طبيةماجستيرالطبمها محمد جاسمضحى علي حسين مهبش132

2020/2021كيمياء حياتية سريريةماجستيرالطبوفيقه شاكر عبدهللاهبه خالد زبيري محمد133

2020/2021كيمياء حياتية سريريةماجستيرالطبشذى داخل عباساحمد مهدي دحام جاسم134

2020/2021كيمياء حياتية سريريةماجستيرالطبابتسام حسين ناصرخالد جمال هادي حنصوص135

2020/2021كيمياء حياتية سريريةماجستيرالطبدالل سعود شاللهاجر حامد غضبان يوسف136

2020/2021كيمياء حياتية سريريةماجستيرالطبسليمه اليج مفتنايمان جبار عريمش صادق137

2020/2021كيمياء طبيةماجستيرالطبكريمه اسماعيل علواناسراء عباس رشيد حمود138

2020/2021كيمياء طبيةماجستيرالطبعليه عبد الزهره ياسينزهراء حسين عبد الكريم حمود139

2020/2021كيمياء طبيةماجستيرالطبزهره محي دليعذراء حسين ابراهيم عوده140

2020/2021كيمياء حياتية سريريةماجستيرالطبزينب غازي نعمانمريم عماد شاكر وهيب141

2020/2021كيمياء حياتية سريريةدكتوراهالطبالهام عبد الهادي احمدليث شكري عبدالحليم عمر142

2020/2021احياء مجهريةدكتوراهالطبسوسن عدنان مصطفىعبدهللا عباس عبدهللا 143

2020/2021احياء مجهريةماجستيرالطبهناء لطيف عبدرفل هاشم رهيف عبد144

2020/2021احياء مجهريةماجستيرالطبحياة عبدهللا معلهرباب محمد عبود حشوش 145
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2020/2021احياء مجهريةماجستيرالطبانيسه احمد سلمانامينه سعد مدحت عبد الرحمن146

2020/2021علم االدويةدكتوراهالطبرسمية كريم جاسمهناء رحيم عبد هللا عبد علي147

2020/2021كيمياء حياتية سريريةماجستيرالطبايه حسين عبيدايسل علي احمد عباس148

2020/2021انسجة واجنةماجستيرالطبساره فهمي يوسفمريم ماجد اسحق اللوس149

2020/2021كيمياء حياتية سريريةماجستيرالطبمها عبد الحافظ خزعلرنيم رافع موسى محد150

2020/2021كيمياء حياتية سريريةماجستيرالطبوداد بدر حسنعبد هللا حسن دريول كاظم151

2020/2021كيمياء حياتية سريريةماجستيرالطبامل وهاب محمدزينب عيسى محسن محسن152

2020/2021كيمياء حياتية سريريةماجستيرالطبخشفه صالح توفيقصدام جابر خضير حنضل153
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2004-2003فارما كولوجيدكتوراهالطببتول امين حسين عبد 1

2004-2003فارماكولوجيماجستيرالطبنهى محمد صالح2

2004-2003فارماكولوجيماجستيرالطباحمد هاشم مطلوب3

2004-2003فارماكولوجيماجستيرالطبحسام وهاب صاحب 4

2004-2003طب مجتمعماجستيرالطببان احمد مجيد5

2004-2003فسلجةدكتوراهالطبفاطمة صالح الدين6

2004-2003فسلجةدكتوراهالطبدنيا اياد طه مكي7

2004-2003فسلجةماجستيرالطبفراس محمد حسين جعفر8

2004-2003فسلجةماجستيرالطبحيدر علي لفته موسى9

2005-2004طب مجتمعدكتوراهالطبباسم حسين باهر10

2005-2004االحياء المجهريةالدكتوراهالطبوليد خالد عبد الرضا11

2005-2004امراض الدمالماجستيرالطبوقاص محمد فاضل12

2006-2005الفسلجةالماجستيرالطبعفاف عبد العزيز نفلمصعب حبيب علي13

2006-2005فارماكولوجيالماجستيرالطبنوال عبد الرحيم رياضزينب عدنان حاتم مغامس14

2006-2005االحياء المجهريةالماجستيرالطبفوزية سالم حسينرغد كاظم عبيد حسن15

2006-2005فارماكولوجيالماجستيرالطبمائدة مشتاق شقيقصابرين سعد سلمان16

2006-2005االنسجة واألجنة الماجستيرالطباحالم مكي خليلداليا مجيد جاسم17

2006-2005كيمياء طبيةالماجستيرالطبرابحة صبحي كاظمأركان فؤاد رديف 18

2006-2005فارماكولوجيالماجستيرالطبرفيعه حسين عليمها محسن خلف19

2007-2006أحياء مجهريةالدكتوراهالطبرجاء عزيز حسينعبير ضياء تويج20

2007-2006أحياء مجهريةالماجستيرالطبسعدية جهاد عبد العانيرغد بناي جار هللا21

2007-2006فارماكولوجيماجستير الطبقبيلة راضيجنان عبد االمير صبيح 22

2007-2006فارماكولوجيماجستير الطبحسيبة كريم فارسكامران حسين محمد 23

2007-2006االحياء المجهرية دكتوراه الطبفوزية حسين صالحزياد احمد شبيب 24

2007-2006االحياء المجهرية دكتوراه الطبملكية عبد محمودعلي ابراهيم علي25

2011-2010انسجة واجنة ماجستيرالطبساهره كاظم زغيرسارة حسين ماضي 26
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2012-2011فارماكولوجيماجستيرالطبتهاني عبد االمير احمدمحمد عبد المطلب عبد الباري27

2012-2011فارماكولوجيماجستيرالطبملكيه عبد الحسين مهديبهاء امين عبد الحسين28

2012-2011االحياء المجهريةماجستيرالطبنهاد خلف فالحانوار محمد الزم29

2012-2011احياء مجهريةماجستيرالطبسعدية احمد علواناحالم اسماعيل ابراهيم30

2012-2011احياء مجهريةماجستيرالطبليلى فاضل جوادصبا صبيح علي31

2012-2011كيمياء سريريةماجستيرالطبغيمه خضيرمينه محمد عبد الحسين32

2013-2012فارماكولوجيماجستيرالطبحمودة هادي وهابندى صاحب شاكر33

2013-2012كيمياء حياتية سريريةماجستيرالطبصبيحه منصور حسيننسرين احمد ناصر 34

2014-2013كيمياء حياتية سريريةدكتوراهالطببهيه عبد الغني موسىزينب عبد االمير الشماع.35

2014-2013 هيمادكتوراهالطببتول علي خضربلسم فاضل عبد36

2014-2013كيمياء حياتية سريريةماجستيرالطبفاطمه كاظمنور كاظم هبش37

2014-2013الفارماكولوجي دكتوراهالطبنجاة ذيب عبد هللاأزهر عبدالحافظ جابر 38

2014-2013االحياء المجهريةدكتوراهالطبحميده عبد علي اسدسمير سبع رحيم 39

2014-2013االحياء المجهريةماجستيرالطبفاطمه موسى عبودعلي عبد السالم ناجي 40

2014-2013االحياء المجهريةماجستيرالطبندى عبد الرسولمروة باسم صبري41

2014-2013كيمياء حياتية سريريةماجستيرالطبسعديه خفياسيل علي عبد علي42

2014-2013كيمياء حياتية سريريةماجستيرالطبنزيه محي فاضلأنس هاشم صادق43

2014-2013االحياء المجهريةماجستيرالطبليلى سلطان احمدرغد رعد هويدي44

2015-2014كيمياء حياتية سريريةماجستيرالطبفليحه علوان عباسعبد الحميد عبد الخالق عليوي 45

2015-2014االحياء المجهريةدكتوراهالطبفائقة كاظمفؤاد غازي حسن46

2015-2014كيمياء حياتية طبيةماجستيرالطبزينب محمد تقياسالم فريد مجيد 47

2015-2014احياء مجهريةماجستيرالطبقسمة ساهي محسنحسام حسين الزم48

2015-2014علم االدويةماجستيرالطبجميله ابراهيم محمدهدى محمد حسن علي 49

2015-2014علم االدويةماجستيرالطبحليمه كحولنصير مهدي محمد 50

2015-2014احياء المجهريةماجستيرالطبسعديه عباسسحر عدنان شمس الدين 51

2015-2014احياء المجهريةماجستيرالطبرزينه رزاق عبد العباسعيشة صابر علي 52
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2015-2014كيمياء حياتية سريريماجستيرالطبرجاء برهان حميدمريم قيس احمد فاضل53

2015-2014كيمياء حياتية سريريماجستيرالطبزلفى صالح مهدينور جميل عباس محمد علي54

2015-2014كيمياء حياتية سريريماجستيرالطبلميعه خليل بالمصالح علي محمود صالح 55

2016-2015كيمياء حياتية سريريةماجستيرالطبكريمه حسين ساجتشهب احمد عودة رديف 56

2016-2015كيمياء حياتية سريريةماجستيرالطبنجيبه جابررزاق عبد الرضا ساجت باحر 57

2016-2015علم االدويةدكتوراهالطبتهاني عبد االمير احمدمحمد عبد المطلب عبد الباري وادي 58

2016-2015امراض الدمماجستيرالطبندوه عبد الوهابهالة عثمان حسن سعيد59

2016-2015علم االدويةماجستيرالطبخالدة عارف رشيدزينة اياد حسين غالم 60

2016-2015علم االدويةماجستيرالطبنظمية هاشمصبا نصير عباس صادق 61

2016-2015علم االدويةماجستيرالطبرسمية كريمهناء رحيم عبدهللا عبدعلي 62

2016-2015االحياء مجهريةماجستيرالطبعطيه عبودحمزة رضا جاسم محمد 63

2016-2015االحياء مجهريةماجستيرالطبرجاء عبد االميرعبد الرحمن محمد حسن هادي 64

2016-2015كيمياء حياتية سريريةدكتوراهالطبساهرة تقي حسينحيدر عدنان عبداالمير حسن 65

2016-2015االحياء مجهريةماجستيرالطبوليده عبد الرزغفران حمودي عبد خميس 66

2016-2015كيمياء حياتية سريريةماجستيرالطبحذام عبد الرحمانمحمد سالم عبد الرحمن67

2016-2015كيمياء طبية ماجستيرالطباحالم مخلفرسل رياض عباس عبد الجبار68

2016-2015 االحياء المجهرية ماجستيرالطبسميرة خلفنور فليح حسن داوود 69

2016-2015 االحياء المجهريةدكتوراهالطبكريمه ثاني مهوسستار جبار عجيل كتيب 70
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