
صحة الصدورنوع القبولسنة القبولتارٌخ التخرجالدورسنة التخرجالجنسالجنسٌةالتقدٌرالمعدلاسم الخرٌح الرباعًالكلٌةالجامعةت

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي07/12/20162010/2011االول2016/2015انثىعراقٌةجٌد جدا81.7657ندى غازي جدوع محمدطب الكنديبغداد  1

07/12/20162013/2014االول2016/2015انثىعراقٌةجٌد جدا80.8786اسٌل عادل علً والًطب الكنديبغداد  2
نقل من  خارج العراق من سورٌا ثم نقل 

من جامعة الموصل

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌة من جامعة الموصل بكتاب 

 ولكن ال ٌوجد 30/11/2011 فً 6819/السفارة المرقم ث

كتاب السفارة

تم تاٌٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي07/12/20162010/2011االول2016/2015انثىعراقٌةجٌد79.6754رند هادي صادق حسنطب الكنديبغداد  3

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي07/12/20162010/2011االول2016/2015انثىعراقٌةجٌد78.739ٌاسمٌن فالح عابر هدارطب الكنديبغداد  4

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي07/12/20162010/2011االول2016/2015ذكرعراقٌةجٌد77.369عبد هللا محمد بهٌج موسىطب الكنديبغداد  5

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي07/12/20162010/2011االول2016/2015انثىعراقٌةجٌد76.7876ضحى امٌن خضر بدويطب الكنديبغداد  6

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي07/12/20162010/2011االول2016/2015انثىعراقٌةجٌد76.1867مروة عدنان صالح عطٌهطب الكنديبغداد  7

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي07/12/20162010/2011االول2016/2015انثىعراقٌةجٌد75.8535هبة سالم لفته شامًطب الكنديبغداد  8

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةتعادل شهادات من االمارات07/12/20162010/2011االول2016/2015انثىعراقٌةجٌد75.4707نورا ثائر مهدي جبرطب الكنديبغداد  9

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي07/12/20162010/2011االول2016/2015انثىعراقٌةجٌد75.4692هدى مصعب خلف شهاب الدٌنطب الكنديبغداد  10

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي07/12/20162010/2011االول2016/2015انثىعراقٌةجٌد75.4668دانٌة محمد قحطان عبد المجٌدطب الكنديبغداد  11

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي07/12/20162010/2011االول2016/2015انثىعراقٌةجٌد75.2283مٌنا مؤٌد اسحق شاباطب الكنديبغداد  12

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةنقل من جامعة دٌالى07/12/20162013/2014االول2016/2015انثىعراقٌةجٌد75.2058هند رحٌم صبار جبرطب الكنديبغداد  13

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي07/12/20162010/2011االول2016/2015انثىعراقٌةجٌد75.1028رشا لٌث رؤوف احمدطب الكنديبغداد  14

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةنقل ابناء اساتذة07/12/20162010/2011االول2016/2015انثىعراقٌةجٌد74.2031ضحى راشد علً فٌاضطب الكنديبغداد  15

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي07/12/20162010/2011االول2016/2015انثىعراقٌةجٌد73.5715سارة محمد صبحً عارفطب الكنديبغداد  16

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي07/12/20162010/2011االول2016/2015ذكرعراقٌةجٌد73.3098بدر لطٌف مزهر فرحانطب الكنديبغداد  17

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي07/12/20162010/2011االول2016/2015ذكرعراقٌةجٌد71.7241حٌدر محمد انور عبودطب الكنديبغداد  18

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي07/12/20162010/2011االول2016/2015ذكرعراقٌةجٌد70.4443عمر محمد فاضل عباسطب الكنديبغداد  19

لم تردنقل من خارج العراق لٌبٌا ونقل من جامعة بابل07/12/20162013/2014االول2016/2015انثىعراقٌةمتوسط69.9139اٌالف جعفر كرٌم كاظمطب الكنديبغداد  20

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي07/12/20162010/2011االول2016/2015انثىعراقٌةمتوسط69.8108شهد ٌحٌى خٌر هللا عبد هللاطب الكنديبغداد  21

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي07/12/20162010/2011االول2016/2015ذكرعراقٌةمتوسط69.4482وسام جالل عبد متًطب الكنديبغداد  22

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي07/12/20162010/2011االول2016/2015انثىعراقٌةمتوسط69.3503دٌنا عقٌل صبري شاكرطب الكنديبغداد  23

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي07/12/20162010/2011االول2016/2015انثىعراقٌةمتوسط69.2786ندى حسن علوان عبد هللاطب الكنديبغداد  24

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي07/12/20162010/2011االول2016/2015ذكرعراقٌةمتوسط69.1465عمر عادل حامد ٌونسطب الكنديبغداد  25

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي07/12/20162010/2011االول2016/2015ذكرعراقٌةمتوسط68.9075محمد ابراهٌم سعدون عنادطب الكنديبغداد  26

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي07/12/20162010/2011االول2016/2015انثىعراقٌةمتوسط68.4949بلسم باتع خلٌفة هاللطب الكنديبغداد  27

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي07/12/20162010/2011االول2016/2015انثىعراقٌةمتوسط67.6485حنان عبد الحسٌن غضٌب فرٌجطب الكنديبغداد  28

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي07/12/20162010/2011االول2016/2015انثىعراقٌةمتوسط67.6204اٌة عبد الواحد عبد هللاطب الكنديبغداد  29

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي07/12/20162010/2011االول2016/2015انثىعراقٌةمتوسط67.2644رٌام احمد فارس رشكطب الكنديبغداد  30

لم تردتعادل شهادات من االمارات07/12/20162009/2010االول2016/2015ذكرعراقٌةمتوسط67.2494منٌر مشرق منٌر عباسطب الكنديبغداد  31

 (بطلبتنا و حشدنا نحمً العراق و نبنٌه)            دورة 2016- 7-12شعبة التسجٌل              تأرٌخ التخرج /كلٌة طب الكندي/                                        جامعة بغداد2016/2015(الدور االول)اسماء الخرٌجٌن



صحة الصدورنوع القبولسنة القبولتارٌخ التخرجالدورسنة التخرجالجنسالجنسٌةالتقدٌرالمعدلاسم الخرٌح الرباعًالكلٌةالجامعةت

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي07/12/20162010/2011االول2016/2015انثىعراقٌةمتوسط67.117شهد رضا عبد العباس صالح مهديطب الكنديبغداد  32

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي07/12/20162010/2011االول2016/2015انثىعراقٌةمتوسط66.6606فاطمة عبد الجلٌل جاسم مزعلطب الكنديبغداد  33

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي07/12/20162010/2011االول2016/2015انثىعراقٌةمتوسط66.318احمد وئام عبد الرزاق عبد الكرٌمطب الكنديبغداد  34

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي07/12/20162010/2011االول2016/2015انثىعراقٌةمتوسط66.1319رنا خالد جاسم شغاتًطب الكنديبغداد  35

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي07/12/20162010/2011االول2016/2015ذكرعراقٌةمتوسط66.0992محمد سعد ٌاس خضٌرطب الكنديبغداد  36

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي07/12/20162010/2011االول2016/2015انثىعراقٌةمتوسط64.289زٌنب عامر موسى جبرطب الكنديبغداد  37

لم تردنقل من لٌبٌا ثم نقلها من جامعة المثنى07/12/20162013/2014االول2016/2015انثىعراقٌةمتوسط63.7714امل فالح خلف علً الربٌعًطب الكنديبغداد  38

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي07/12/20162010/2011االول2016/2015ذكرعراقٌةمتوسط63.699نائل ٌاسٌن حسن جاسمطب الكنديبغداد  39

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي07/12/20162010/2011االول2016/2015انثىعراقٌةمتوسط62.8784رقٌة عبد الكرٌم حسن محمدطب الكنديبغداد  40

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي07/12/20162007/2008االول2016/2015انثىعراقٌةمتوسط62.77رشا ساطع عبد الكرٌم جوادطب الكنديبغداد  41

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي07/12/20162009/2010االول2016/2015ذكرعراقٌةمتوسط62.652اسماعٌل مٌعاد اسماعٌل هاديطب الكنديبغداد  42

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةنقل من جامعة القادسٌة07/12/20162013/2014االول2016/2015ذكرعراقٌةمتوسط62.3662مصطفى سعد صالح مرزهطب الكنديبغداد  43

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةنقل ابناء اساتذة07/12/20162010/2011االول2016/2015انثىعراقٌةمتوسط62.2858سالً حسٌن شهٌد لفتهطب الكنديبغداد  44

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي07/12/20162010/2011االول2016/2015انثىعراقٌةمتوسط61.7307فاطمة عبد المحسن عبد الوهاب فرحانطب الكنديبغداد  45

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي07/12/20162010/2011االول2016/2015ذكرعراقٌةمتوسط61.4708احمد علً محمد علً محمدطب الكنديبغداد  46

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي07/12/20162009/2010االول2016/2015انثىعراقٌةمتوسط60.8073نورا عزٌز محمود ذاريطب الكنديبغداد  47

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي07/12/20162010/2011االول2016/2015ذكرعراقٌةمقبول59.455عمر سعود محمود علًطب الكنديبغداد  48

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةنقل من جامعة واسط07/12/20162013/2014االول2016/2015انثىعراقٌةمقبول59.3856االء حسٌن حمٌد عودةطب الكنديبغداد  49

نقل من جامعة سورٌا ثم جامعة كربالء07/12/20162010/2011االول2016/2015ذكرعراقٌةمقبول58.9499مرتضى مٌثم قاسم خزعل الدفاعًطب الكنديبغداد  50
الى كتاب وزارة " نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌة استنادا

 12875/ س 11/ و / 5التعلٌم والبحث العلمً المرقم  ت م

17/11/2010فً 

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي07/12/20162010/2011االول2016/2015ذكرعراقٌةمقبول58.7537احمد عبد السالم دحام محمدطب الكنديبغداد  51

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي07/12/20162010/2011االول2016/2015ذكرعراقٌةمقبول57.9992محمد خلٌل رزاق لفتهطب الكنديبغداد  52

تعادل شهادات من االمارات07/12/20162010/2011االول2016/2015ذكرعراقٌةمقبول55.5341اسامة احمد نافع حسنطب الكنديبغداد  53
الى كتاب " نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌة  استنادا

 15/12/2010 فً 2685السفارة فً ابو ظبً المرقم 

وعدم وجود كتاب السفارة

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي07/12/20162010/2011االول2016/2015ذكرعراقٌةمقبول54.8119مهند حاكم مدفون راضًطب الكنديبغداد  54

نؤٌد صحة صدور وثائق االعدادٌةقبول مركزي07/12/20162010/2011االول2016/2015انثىعراقٌةمقبول54.6404اطٌاف عبد زغٌر حمزةطب الكنديبغداد  55

لم تردنقل من اوكرانٌا ومن جامعة الموصل07/12/20162013/2014االول2016/2015انثىعراقٌةمقبول54.2609زٌان رٌبوار لطٌف مصطفىطب الكنديبغداد  56

 (بطلبتنا و حشدنا نحمً العراق و نبنٌه)            دورة 2016- 7-12شعبة التسجٌل              تأرٌخ التخرج /كلٌة طب الكندي/                                        جامعة بغداد2016/2015(الدور االول)اسماء الخرٌجٌن



صحة الصدورنوع القبولسنة القبولتارٌخ التخرجالدورسنة التخرجالجنسالجنسٌةالتقدٌرالمعدلاسم الخرٌح الرباعًالكلٌةالجامعةت

نؤٌد صحة صدورقبول مركزي29/12/20162009/2008الثان2016/2015ًانثىعراقٌةمقبول54.7637دالٌا احمد جاسم ٌاسٌنطب الكنديبغداد1

لم ترد صحة صدورنقل من الٌمن29/12/20162009/2008الثان2016/2015ًذكرعراقًمقبول52.4329مصطفى موزر منٌر عبد هللاطب الكنديبغداد2

نؤٌد صحة صدورنقل من سورٌا29/12/20162011/2010الثان2016/2015ًذكرعراقًمقبول52.1652عمر رزوقً عبد الحسٌن سعدطب الكنديبغداد3

لم ترد صحة صدورتعادل من السعودٌة29/12/20162010/2009الثان2016/2015ًانثىعراقٌةمقبول51.8348تارة محمد فوزي احمدطب الكنديبغداد4

 (بطلبتنا و حشدنا نحمً العراق و نبنٌه)            دورة 2016-12-29شعبة التسجٌل              تأرٌخ التخرج /كلٌة طب الكندي/                                        جامعة بغداد2016/2015(الدور الثانً)اسماء الخرٌجٌن


