
صحة الصدورنوع القبولسنة القبولتارٌخ التخرجالدورسنة التخرجالجنسالجنسٌةالتقدٌرالمعدلاسم الخرٌح الرباعًالكلٌةالجامعةت

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي12/07/20152009/2010االول2014/2015ذكرعراقٌةجٌد79.3036اٌهاب علً ابراهٌم حمزةطب الكنديبغداد1

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي12/07/20152009/2010االول2014/2015انثىعراقٌةجٌد76.8617زهراء رافد حسن عبودطب الكنديبغداد2

تم تاٌٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةتعادل شهادات من لٌبٌا12/07/20152009/2010االول2014/2015انثىعراقٌةجٌد76.232شهرزاد ٌحٌى كرٌدي جالبطب الكنديبغداد3

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي12/07/20152009/2010االول2014/2015ذكرعراقٌةجٌد75.4083سٌف الدٌن عادل كامل حسٌنطب الكنديبغداد4

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي12/07/20152009/2010االول2014/2015ذكرعراقٌةجٌد74.743علً فاضل عباس محمدطب الكنديبغداد5

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي12/07/20152009/2010االول2014/2015انثىعراقٌةجٌد74.5582سحر جعفر خرٌبط عبدهللاطب الكنديبغداد6

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي12/07/20152009/2010االول2014/2015ذكرعراقٌةجٌد73.7438احمد علً عبد الحسٌن جابرطب الكنديبغداد7

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي12/07/20152009/2010االول2014/2015ذكرعراقٌةجٌد73.3208حسٌن علً كاظم حسٌنطب الكنديبغداد8

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةكلٌة الطب/نقل من جامعة المثنى/قبول مركزي12/07/20152009/2010االول2014/2015ذكرعراقٌةجٌد73.146حسن عبد الهادي عبد االمٌر حسنطب الكنديبغداد9

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي12/07/20152009/2010االول2014/2015ذكرعراقٌةجٌد72.5536استٌفان اوهان ٌوسف سركٌسطب الكنديبغداد10

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي12/07/20152009/2010االول2014/2015انثىعراقٌةجٌد72.0462ٌسر جعفر طالب احمدطب الكنديبغداد11

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي12/07/20152009/2010االول2014/2015ذكرعراقٌةجٌد71.8395خالد جمال مبدر جلوبطب الكنديبغداد12

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي12/07/20152009/2010االول2014/2015ذكرعراقٌةجٌد71.6186محمد كاظم حسٌن خزعلطب الكنديبغداد13

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي12/07/20152009/2010االول2014/2015انثىعراقٌةجٌد71.4946اٌالف رٌاض سٌف سالمطب الكنديبغداد14

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةكلٌة الطب/نقل من جامعة المثنى/قبول مركزي 12/07/20152009/2010االول2014/2015انثىعراقٌةجٌد71.2555طٌبة مؤٌد عبد المنعم عبد الجبارطب الكنديبغداد15

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي12/07/20152009/2010االول2014/2015انثىعراقٌةجٌد71.2383مروة ستار عباس جودةطب الكنديبغداد16

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي12/07/20152009/2010االول2014/2015انثىعراقٌةجٌد70.8405قمر علً صالح مهديطب الكنديبغداد17

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي12/07/20152009/2010االول2014/2015انثىعراقٌةجٌد70.6242شدن خورشٌد حمٌد شكرطب الكنديبغداد18

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي12/07/20152009/2010االول2014/2015ذكرعراقٌةجٌد70.2615حسن قاسم محمد علً مهديطب الكنديبغداد19

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي12/07/20152009/2010االول2014/2015انثىعراقٌةجٌد70.1551مرٌم طالل اٌوب سلٌمطب الكنديبغداد20

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي12/07/20152009/2010االول2014/2015ذكرعراقٌةمتوسط69.2264علً زهٌر عبد الحسٌن مهديطب الكنديبغداد21

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي12/07/20152009/2010االول2014/2015انثىعراقٌةمتوسط68.4395نهلة حمادي سلوم محمدطب الكنديبغداد22

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي12/07/20152009/2010االول2014/2015انثىعراقٌةمتوسط67.4709رٌم سرهٌد ماهود زٌارطب الكنديبغداد23

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي12/07/20152009/2010االول2014/2015انثىعراقٌةمتوسط67.4669مها جعفر علً جاسمطب الكنديبغداد24

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي12/07/20152009/2010االول2014/2015ذكرعراقٌةمتوسط66.8275صادق جعفر علً اكبر اكبرطب الكنديبغداد25

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي12/07/20152009/2010االول2014/2015ذكرعراقٌةمتوسط66.6561عمر علً حسٌن حمٌدطب الكنديبغداد26

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي12/07/20152009/2010االول2014/2015ذكرعراقٌةمتوسط66.5881معاذ مؤٌد رمزي نشأتطب الكنديبغداد27

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي12/07/20152009/2010االول2014/2015ذكرعراقٌةمتوسط65.5293سٌف صالح مهدي غلٌمطب الكنديبغداد28

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي12/07/20152009/2010االول2014/2015انثىعراقٌةمتوسط65.4878رشا حنون داخل جادلطب الكنديبغداد29

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي12/07/20152009/2010االول2014/2015انثىعراقٌةمتوسط65.1221بلسم ناصر عبد الحسٌن لفتةطب الكنديبغداد30

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي12/07/20152009/2010االول2014/2015انثىعراقٌةمتوسط64.9171رشا ابراهٌم سلمان مطرطب الكنديبغداد31

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي12/07/20152009/2010االول2014/2015ذكرعراقٌةمتوسط64.7706حٌدر سعد جودي عبدطب الكنديبغداد32
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صحة الصدورنوع القبولسنة القبولتارٌخ التخرجالدورسنة التخرجالجنسالجنسٌةالتقدٌرالمعدلاسم الخرٌح الرباعًالكلٌةالجامعةت

تم تاٌٌد صحة صدور وثائقه الدراسٌةنقل من اوكرانٌا الى جامعة المثنى ثم الى كلٌتنا12/07/20152009/2010االول2014/2015ذكرعراقٌةمتوسط64.6892مصطفى صادق عباس عبدطب الكنديبغداد33

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي12/07/20152009/2010االول2014/2015انثىعراقٌةمتوسط64.5456شٌرٌن رعد سعد عباسطب الكنديبغداد34

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي12/07/20152009/2010االول2014/2015ذكرعراقٌةمتوسط63.8924حسن علً عبد الحسٌن مهديطب الكنديبغداد35

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي12/07/20152009/2010االول2014/2015ذكرعراقٌةمتوسط63.5635احمد احسان عالء سلمانطب الكنديبغداد36

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي12/07/20152008/2009االول2014/2015انثىعراقٌةمتوسط63.5405سارة محمد حسٌن مرهونطب الكنديبغداد37

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي12/07/20152009/2010االول2014/2015انثىعراقٌةمتوسط63.4417نور عدنان علً حسنطب الكنديبغداد38

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي12/07/20152009/2010االول2014/2015انثىعراقٌةمتوسط63.2646منار منذر خلٌل ابراهٌمطب الكنديبغداد39

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي12/07/20152009/2010االول2014/2015انثىعراقٌةمتوسط62.4687نور عبد الستار جبار خلٌفطب الكنديبغداد40

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي12/07/20152009/2010االول2014/2015انثىعراقٌةمتوسط61.6976غفران محسن شامخ جبرطب الكنديبغداد41

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي12/07/20152009/2010االول2014/2015ذكرعراقٌةمتوسط61.3003فراس ظاهر مهدي حسنطب الكنديبغداد42

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي12/07/20152009/2010االول2014/2015انثىعراقٌةمتوسط60.765اٌات حسٌن نعمان حسنطب الكنديبغداد43

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي12/07/20152009/2010االول2014/2015انثىعراقٌةمتوسط60.0454سارة عماد جابر خضٌرطب الكنديبغداد44

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي12/07/20152009/2010االول2014/2015ذكرعراقٌةمقبول59.3192حسن عبد الهادي كرٌدي جبرطب الكنديبغداد45

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي12/07/20152007/2008االول2014/2015ذكرعراقٌةمقبول58.9334بالل جواد كاظم مطرطب الكنديبغداد46

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي12/07/20152009/2010االول2014/2015انثىعراقٌةمقبول58.831صفا خالد صبحً محمودطب الكنديبغداد47

تم تاٌٌد صحة صدور وثائقه الدراسٌةنقل من اوكرانٌا12/07/20152009/2010االول2014/2015ذكرعراقٌةمقبول57.6495محمد طالب ثجٌل فرحانطب الكنديبغداد48

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي31/12/20152009/2010الثان2014/2015ًذكرعراقٌةمقبول57.4139عبد هللا حقً اسماعٌل وقتًطب الكنديبغداد49

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي12/07/20152008/2009االول2014/2015انثىعراقٌةمقبول57.0975منى قٌس جمال الدٌن محمد كاظمطب الكنديبغداد50

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةنقل من جامعة دٌالى/قبول مركزي12/07/20152004/2005االول2014/2015انثىعراقٌةمقبول57.0607فٌان ثروت احمد رشٌدطب الكنديبغداد51

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي12/07/20152007/2008االول2014/2015ذكرعراقٌةمقبول55.4276سالم نمٌر محمد حسٌن ابراهٌمطب الكنديبغداد52

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي12/07/20152009/2010االول2014/2015انثىعراقٌةمقبول55.0255سحر طاهر جبار كاظمطب الكنديبغداد53

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي31/12/20152009/2010الثان2014/2015ًذكرعراقٌةمقبول54.9621محمد اٌاد عبد الكرٌم شكرطب الكنديبغداد54

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي31/12/20152008/2009الثان2014/2015ًذكرعراقٌةمقبول54.5625علً طه ٌاسٌن عباسطب الكنديبغداد55

صحة الصدورنوع القبولسنة القبولتارٌخ التخرجالدورسنة التخرجالجنسالجنسٌةالتقدٌرالمعدلاسم الخرٌح الرباعًالكلٌةالجامعةت

تم  تدقٌق وثٌقة االعدادٌةمركزي2008-12/07/20162009الثان2015ً-2014انثىعراقٌةمقبول53.966عال قٌس كاظم زوٌنطب الكنديبغداد1
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