
 )قاعة ابن النفيس(

 ماجستير احياء مجهرية

 التوقيع مكان العمل االسم ت

  الصحة مرتضى بشير صبار عبد هللا 1

  الصحة علي عبد االمير عكلة فرادي 2

  غير موظفة ريام صادق جودة عاصي 3

  غير موظفة حمدوناسماء مظر علي  4

  تعليم زهراء عدنان غضبان 5

  غير موظفة علياء عباس رشيد 6

  غير موظفة فاطمة عمر صابر 7

  غير موظفة نسيبة خالد صدام 8

 

 ماجستير فارماكولوجي

 التوقيع مكان العمل االسم ت

  الصحة رسل عبد الفتاح عبد الحسين ابراهيم 1

  الصحة االء غيث احمد خلف 2

  الصحة نادين طارق عباس هادي 3

  الصحة رضاء عماد خليل كريم 4

  الصحة احمد جمال عبد الرحمن 5

  تعليم ء عبد الكريم حسينبرا 6

  الصحة رنا قيس عبد الوهاب 7

  الصحة زينب محمد رضا عبد المعطي 8

  الصحة سجاد مصطفى ثامر 9

  الصحة فاطمة سنان سلمان 11

  الصحة احمد عادل عبيد 11

  الصحة الق حسين علي 12

  الصحة زينب سعد عبد الرحمن 13

  الصحة محمد محمود كامل 14

  الصحة يالن عامر صبريش 15

  الصحة رشا عبد االله مصطفى 16

 

 دكتوراه فارماكولوجي

 التوقيع مكان العمل االسم ت

  غير موظفة غسق قيس عبد الحسين 1

  تعليم نيفين نهال حنا 2

  غير موظف جيهاني عقيل نا 3

  صحة بسمان قاسم شريف 4

 

 



 

 ()قاعة الزهراوي

 ماجستير فيزيولوجي

 التوقيع مكان العمل االسم ت

  الصحة نورس صباح نجم عبد 1

  الصحة رنا صادق عبد عون 2

  الصحة رند صالح جاسم 3

  الصحة محمد مازن عبد الستار 4

  الصحة نادية منتصر شالل 5

  الصحة سوالف عماد عزت 6

  غير موظف محمد جمعة جاسم 7

 

 ماجستير فيزياء طبية

 التوقيع مكان العمل االسم ت

  غير موظفة االء حسن عبد علي 1

  غير موظف ذو الفقار نجم عبد 2

  غير موظفة زينب سامي عبد العزيز 3

  غير موظفة قمر عدنان جاسم 4

  غير موظفة ايالف احمد مصطفى 5

  غير موظفة شهد عصمت عبد االمير 6

  غير موظفة صفا خالد عبد الصاحب 7

  غير موظف مصطفى ابراهيم احمد  8

  غير موظفة االء ياسين رشيد 9

  غير موظفة مريم عامر محمود 11

 

 

 

 



 

 (فرع علم االمراض والطب العدلي)قاعة 

 علم االمراض / امراض دمماجستير 

 التوقيع ملمكان الع االسم ت

  الصحة امنة محمد صالح رجب 1

  الصحة دعاء ظاهر عباس رضا 2

 

 علم االمراض / نسيج مرضيماجستير 

 التوقيع مكان العمل االسم ت

  الصحة غفران علي جاسم 1

 

 علم االمراض / نسيج مرضي دكتوراه

 التوقيع مكان العمل االسم ت

  التعليم وفاء خليل ابراهيم 1
 

 علم االمراض / وراثةماجستير 

 التوقيع مكان العمل االسم ت

  الصحة ود ثامر سلمان نايل 1

  الصحة هدى هالل محمد 2

 

 دبلوم طب عدلي

 التوقيع مكان العمل االسم ت

  الصحة مها محمد عبد هللا 1

 

 

 

 

 



 )قاعة الرازي(

 كيمياء حياتية سريريةماجستير 

 التوقيع مكان العمل االسم ت

  غير موظف ى عبد رحمة وشيحمثن 1

  غير موظف فاطمة عدنان كاظم جواد 2

  صحة بارق اسماعيل طه ياس 3

  صحة حسام علي عبد محسن 4

  صحة راغب حبيب بطي مزيعل 5

  صحة ايالف عبد عليوي مسعد 6

  غير موظف عدنان علي خلف بنور 7

  غير موظف مهتدى علي جلوب مراد 8

  صحة اضينمارق مجيد علي ر 9

  صحة احالم علي لفته عبد 11

  صحة زينة محمد حسن اسماعيل 11

  صحة سامي مجيد علي راضي 12

  صحة شهالء سليم محمود رسول 13

  صحة فاضل جبار عبدالحسين ذياب 14

  صحة ناديا عليوي مجبل حسين 15

  غير موظفة نور محمد فاضل كطين 16

  صحة هاجر وليد خماس جعفر 17

  غير موظفة اسالم سعد محمود 18

  صحة ايمان مدحت عباس 19

  غير موظفة اية ياسين طاهر 21

  غير موظفة داليا مهدي صالح 21

  غير موظفة رند مناضل ابراهيم 22

  صحة زمن هادي خليف 23

  غير موظف ضياء محمد حسن ضياء 24

  صحة اكرم صباح مطشر 25

  صحة وجيه جبار داغر 26

  صحة حسين شحيت مسير 27

  غير موظفة رانيا عالء حميد 28

  صحة عباس محمود مراد 29

  غير موظفة شذى مكي كاظم 31

  صحة اميرة حاتم جاسم 31

 

 

 



 

 (ابن حيان)قاعة 

 دكتوراه كيمياء حياتية سريرية

 التوقيع مكان العمل االسم ت

  صحة انعام هاتو كاظم بطي 1

  صحة زهير عاصي حسين خلف 2

  صحة منتهى عبدالمجيد عارف علي 3

  صحة هيثم محمد سعد اسود 4

  صحة اسماعيل صادق خشان 5

  غير موظف عادل علي ميرزا 6

  غير موظفة نور كتاب هاشم 7

  غير موظف عباس عبود رديني 8

  صحة رحيم صبار جبر 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرع طب االسرة والمجتمع( )قاعات

 ة مهنيطب اسردبلوم 

 التوقيع مكان العمل االسم ت

  صحة اغادير سالم تركي 1

  صحة فاطمة ابراهيم اسماعيل 2

  صحة انعام احمد جواد 3
  صحة زهراء سعدون رشيد 4
  صحة مينا عقيل ناجي 5
  صحة ابراهيم موفق شالل 6
  صحة فاطمة ماهر خضر 7

 

 طب اسرةدبلوم معادل للماجستير 

 التوقيع لعملمكان ا االسم ت

  صحة ايات حميد دحام 1

  صحة زينب مؤيد عبد الوافي 2

  صحة سرى زهير حبيب 3

  صحة سما عبد الحميد عبد المجيد 4

  صحة عائشة اكرم يوسف 5

  صحة تارا بديع علي 6

  صحة فادية منير عبود 7

  صحة مروى طالل كاظم 8

  صحة هند عبد االله عبد الصاحب 9

  صحة بد السالم يونسصفا ع 11

  صحة هند سرمد احسان 11

  صحة ضحى محمد عبد الحر 12

  صحة لينا جمعة خلف 13

 

 وبائيات حقليةدبلوم معادل للماجستير 

 التوقيع مكان العمل االسم ت

  صحة عبد هللا موفق عباس 1
 

 ماجستير طب مجتمع

 التوقيع مكان العمل االسم ت

  صحة ريا خلدون حمزة 1

  صحة مريم عامر علي 2
 

 



 

 )الطابق الثامن/ مستشفى بغداد التعليمي(

 

 ايكودبلوم معادل للماجستير 

 التوقيع مكان العمل االسم ت

  الصحة وسام جاسم محمد 1

  الصحة زهراء محمود عباس 2

  الصحة فراس سالم فخري 3

  الصحة طيبة قاسم محمد 4

  الصحة زيد عبد الحسين عبود 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

قاعة االستاذ الشهيد خضير البدري/ الطابق االرضي/ مجمع االستشاريات/ 

 مستشفى بغداد التعليمي

 

 دبلوم معادل للماجستير امراض مفاصل وتأهيل طبي

 التوقيع مكان العمل االسم ت

  صحة دينا وسام محمود شريف 1

  صحة ليزان ساالر محمد نوري 2

  ةصح رحمة صباح طارق احمد 3

  صحة حوراء صدقي مهدي 4

  صحة دعاء نضال ناصر 5

  صحة عمار ضياء موسى 6

  صحة فاطمة رشيد فليح 7

  صحة مروة سالم عباس 8

  صحة مروى محمد كطوف 9

  صحة هدى عبد علي زبون 11

  صحة سمية عبد الحسن عبد الكريم 11

  صحة ميثم نور عبود 12

  صحة زهراء عبد االمير شوكت 13

  صحة سجاد احمد مجدي 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 قاعة فرع الطب/ الطابق االول/ مستشفى بغداد التعليمي

 

 صدرية وتنفسيةامراض دبلوم معادل للماجستير 

 التوقيع مكان العمل االسم ت

  صحة براء مهدي احمد 1

  صحة راحيل احمد قحطان 2

  صحة جيهان علي هاشم 3

  صحة حسام والي غالي  4

  صحة رشا محيي مخيسير 5

  صحة ود خليل رشيد 6

  صحة نور صالح محمد 7

  صحة غيث ضياء هادي 8

  صحة براق ناجي ناظم 9

  صحة انفال اياد خالد 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 )قاعة فرع الجراحة(

 دبلوم معادل للماجستير عالجية واورام

 التوقيع مكان العمل االسم ت

  لصحةا سارة حامد فاضل حاشوش 1

  الصحة الرا مزهر جاسم محسن 2

  الصحة شيماء عادل عليوي 3

  الصحة نورا صادق امين 4

  الصحة نور عبد الحسين حسن 5

  الصحة نور رضا رسول 6

  الصحة احمد صباح محمد جميل 7

 

 تخديردبلوم 

 التوقيع مكان العمل االسم ت

  الصحة ام البنين صباح عبد الصمد 1

  الصحة ض عبد المنافوسن ريا 2

  الصحة احمد عادل احمد 3

  الصحة عامر كريم جودة 4

  الصحة سارة كاظم صلهوم 5

  الصحة سهاد نمر عجيل 6

 

 


