
صحة الصدورنوع القبولتارٌخ التخرجالدورالجنسالجنسٌةالتقدٌرالمعدلاسم الخرٌجالكلٌةالجامعةت

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي15/07/2014االولذكرعراقٌةجٌد جدا84.349زٌن العابدٌن سعد عبد الكاظم ٌاسٌنطب الكنديبغداد1

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي15/07/2014االولذكرعراقٌةجٌد79.268ناٌف لٌث ناٌف عزٌزطب الكنديبغداد2

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌة(الٌمن)تعادل شهادات15/07/2014االولانثىعراقٌةجٌد77.93شهد كمال عزٌز مجٌدطب الكنديبغداد3

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي15/07/2014االولانثىعراقٌةجٌد77.869لٌنا خلٌل خلف عبدطب الكنديبغداد4

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي15/07/2014االولانثىعراقٌةجٌد77.788زهراء طارق عبد العزٌز كرٌمطب الكنديبغداد5

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي15/07/2014االولذكرعراقٌةجٌد76.424علً مازن عزٌز مرهونطب الكنديبغداد6

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي15/07/2014االولذكرعراقٌةجٌد75.445لٌث علً جبر حرجانطب الكنديبغداد7

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي15/07/2014االولذكرعراقٌةجٌد74.443محمد طارق عبد الوهاب نجمطب الكنديبغداد8

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي15/07/2014االولذكرعراقٌةجٌد73.795محمد عامر حسٌن عبدطب الكنديبغداد9

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي15/07/2014االولذكرعراقٌةجٌد72.734احمد عبد الرزاق عبد الحسٌن عبد الرضاطب الكنديبغداد10

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي15/07/2014االولذكرعراقٌةجٌد72.152ٌوسف ناجً حبش عبدعلًطب الكنديبغداد11

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي15/07/2014االولانثىعراقٌةجٌد72.019مروة سعٌد نوري احمدطب الكنديبغداد12

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي15/07/2014االولانثىعراقٌةجٌد71.872فاتن حمٌد رشٌد بدنطب الكنديبغداد13

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي15/07/2014االولانثىعراقٌةجٌد71.302سارة ضٌاء جواد عبدالحسٌنطب الكنديبغداد14

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌة(تعادل شهادة من االردن)ابناء اساتذة15/07/2014االولانثىعراقٌةجٌد70.463رٌتا ممتاز خضر حناطب الكنديبغداد15

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي15/07/2014االولانثىعراقٌةجٌد70.048سارة حلمً عبد الوهاب عبد الكرٌمطب الكنديبغداد16

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي15/07/2014االولانثىعراقٌةمتوسط69.996نور عالء سوادي هانًطب الكنديبغداد17

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي15/07/2014االولانثىعراقٌةمتوسط69.119ناز مازن علً محمدطب الكنديبغداد18

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي15/07/2014االولانثىعراقٌةمتوسط67.977ضحى ناظم احمد فرحانطب الكنديبغداد19

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي15/07/2014االولانثىعراقٌةمتوسط67.715اٌالف ابراهٌم حسن  علوانطب الكنديبغداد20

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي15/07/2014االولانثىعراقٌةمتوسط67.589شهد عبد الكرٌم جمٌل جعفرطب الكنديبغداد21

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي15/07/2014االولذكرعراقٌةمتوسط66.654سعد عزت سعٌد عزٌزطب الكنديبغداد22

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي15/07/2014االولانثىعراقٌةمتوسط66.53فرح نزار حسن مهديطب الكنديبغداد23

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي15/07/2014االولانثىعراقٌةمتوسط66.493ذكرى ٌاسٌن جمٌل  محمودطب الكنديبغداد24

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي15/07/2014االولانثىعراقٌةمتوسط66.328نور مثنى منٌر عبدالجبارطب الكنديبغداد25

 دورة السالم والتنمٌة 2014- 7-15شعبة التسجٌل                                   تأرٌخ التخرج /كلٌة طب الكندي/                                         جامعة بغداد2013/2014(الدور االول)     اسماء الخرٌجٌن



صحة الصدورنوع القبولتارٌخ التخرجالدورالجنسالجنسٌةالتقدٌرالمعدلاسم الخرٌجالكلٌةالجامعةت

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي15/07/2014االولذكرعراقٌةمتوسط65.002محمد علً محمد ابراهٌمطب الكنديبغداد26

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي15/07/2014االولانثىعراقٌةمتوسط64.886سما احمد صادق هاديطب الكنديبغداد27

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي15/07/2014االولانثىعراقٌةمتوسط64.523ٌاقوت نه وشٌروان كمال عزمًطب الكنديبغداد28

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي15/07/2014االولذكرعراقٌةمتوسط63.877عمر صباح نجم عبدهللاطب الكنديبغداد29

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي15/07/2014االولانثىعراقٌةمتوسط63.3سارة عادل عثمان علوانطب الكنديبغداد30

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي15/07/2014االولانثىعراقٌةمتوسط63.223رانٌا محسن خضٌر درباشطب الكنديبغداد31

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي15/07/2014االولذكرعراقٌةمتوسط63.119حسام مهند محمد علًطب الكنديبغداد32

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي15/07/2014االولذكرعراقٌةمتوسط63.092علً كرٌم سلمان موسىطب الكنديبغداد33

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي15/07/2014االولذكرعراقٌةمتوسط62.989غٌث ضٌاء هادي حسٌنطب الكنديبغداد34

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي15/07/2014االولانثىعراقٌةمتوسط62.889اسراء علً مذبوب مهديطب الكنديبغداد35

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي15/07/2014االولذكرعراقٌةمتوسط62.189ضرغام هٌثم صدٌق حسٌنطب الكنديبغداد36

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي15/07/2014االولذكرعراقٌةمتوسط61.084حٌدر خالد عبد الرضا اسماعٌلطب الكنديبغداد37

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي15/07/2014االولانثىعراقٌةمتوسط60.255اسراء جمعة عبد الغنً سعودطب الكنديبغداد38

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي15/07/2014االولانثىعراقٌةمقبول59.245ازهار عدنان مهدي  صالحطب الكنديبغداد39

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي15/07/2014االولذكرعراقٌةمقبول58.529حٌدر هاشم مهدي موسىطب الكنديبغداد40

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي15/07/2014االولذكرعراقٌةمقبول57.891بكر حقً اسماعٌل خلٌلطب الكنديبغداد41

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي15/07/2014االولانثىعراقٌةمقبول57.82فرح ثامر كامل وهٌبطب الكنديبغداد42

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي15/07/2014االولذكرعراقٌةمقبول57.152مصطفى عبد هللا محمد صالحطب الكنديبغداد43

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي15/07/2014االولذكرعراقٌةمقبول56.737محمد احسان علً حسٌنطب الكنديبغداد44

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي15/07/2014االولانثىعراقٌةمقبول56.724بان موسى نصٌف فلٌحطب الكنديبغداد45

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌة(نقل من طب بغداد)ابناء المسؤلٌن15/07/2014االولذكرعراقٌةمقبول54.015احمد عماد عبد الخالق صابرطب الكنديبغداد46

.ان جمٌع االسماء متطابقة مع قوائم القبول الرسمٌة والمرسلة الى كلٌة طب الكندي من الجامعة سنة القبول - 1: مالحظة

(رٌتا ممتاز خضر حنا) . والطالبة(شهد كمال عزٌز مجٌد)تم استكمال اجراءات صحة صدور الوثائق العائدة الصحاب الشهادات المعادلة والخاصة بالطالبتٌن - 2   
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2013/2014الثانًذكرعراقٌة64,664احمد علً خلف محمد سلمانًطب الكنديبغداد1

2013/2014الثانًانثىعراقٌة56,002سامٌة احسان حسن عباس رضاطب الكنديبغداد2

2013/2014الثانًذكرعراقٌة52,682مٌالد عابد ٌوسف اورها  بوداغطب الكنديبغداد3

2013/2014الثانًذكرعراقٌة52,221علً عماد علً سلومً ناصرطب الكنديبغداد4

2013/2014الثانًذكرعراقٌة51,338حمزة مصطفى علً محمدطب الكنديبغداد5

صحة الصدورالدورتارٌخ التخرجنوع القبولالجنسالجنسٌةالتقدٌرالمعدلاسم الخرٌجالكلٌةالجامعةت

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةاالتكمٌل2013/2014ًقبول مركزيانثىعراقٌةمقبول53.173سرى حسٌن علً سلمانطب الكنديبغداد1

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةمحاولة ثالثة/ الثان2013/2014ًقبول مركزيذكرعراقٌةمقبول51.804زهاء الدٌن جمال سلمان موسىطب الكنديبغداد2
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