
الدي(22/10/2020) ج الم ــــخ التخ تار
يع االول1442هـ) ج الهجري ( 5 ر ــــخ التخ تار

ة ة الدراسات االول ة شؤون طل ة الطب/ شع ل غداد/  جامعة  منا لن يتوقف ج (الدور االول)للعام الدرا (2019-2020) دورة تعل اسماء الخ

نوع القبولتاريخ التخرجالدورالجنسيةالجنسالتقديرالمعدلاسم الطالبالكليةالجامعةت
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرامتياز92.2604هيثم نبيل خالد صالحالطببغداد1
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرامتياز91.0142احمد عبد الحمزه هادي عبودالطببغداد2
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد جدا89.0483زهراء محمد علي حسينالطببغداد3
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد جدا88.7827زينب رافد حسن عبودالطببغداد4
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد جدا88.6838مصطفى حسين عجالن حسنالطببغداد5
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد جدا88.3537سارة وليد حميد حبيبالطببغداد6
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد جدا88.2463عبد هللا مثنى جياد مرزوكالطببغداد7
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد جدا88.2444حسين حيدر كاظم عبد االميرالطببغداد8
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد جدا88.1194حيدر كريم قاسم امطيلجالطببغداد9

مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد جدا88.0589دانيه عبد الرزاق راضي محمدالطببغداد10
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد جدا87.1324غاده باسم حميد هاديالطببغداد11
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد جدا86.7134رنين صالح فنجان عبدهللالطببغداد12
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد جدا86.6886زيد عبد الجليل نوري عبد االميرالطببغداد13
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد جدا86.6527فاطمه اسامه عالء الدين درويش لطفيالطببغداد14
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد جدا86.1021عبد هللا مثنى ابراهيم عبد هللالطببغداد15
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد جدا85.8678سالي سعد حميد بريسمالطببغداد16
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد جدا85.8134زهراء علي كاظم سابطالطببغداد17
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد جدا85.7715زينب جاسم صدام فرحانالطببغداد18
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد جدا85.6360ريم عمار عبد الجبار عبد الرحمنالطببغداد19
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد جدا85.2313فاطمه خالد محمد قدوريالطببغداد20
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد جدا85.1602شريف محمد حسين شريف يوسفالطببغداد21
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثى جيد جدا85.0780يمام محمود ياسين خلفالطببغداد22
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مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد جدا84.9369عبد هللا صباح موسى فاضلالطببغداد23
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد جدا84.6655احمد محمد عبد الوهاب عبدالطببغداد24
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد جدا84.6268قمر احمد حسين علوانالطببغداد25
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد جدا84.5737رشا احمد عباس موسىالطببغداد26
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد جدا84.5364عيسى احسان عباس حسن عليالطببغداد27
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد جدا84.3819رسل فياض جمعة علوانالطببغداد28
مسرعين22/10/2020األولعراقيةانثىجيد جدا84.2456مريم توفيق جاسم محمدالطببغداد29
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد جدا84.1880حسين جاسم طالب مجيدالطببغداد30
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد جدا84.0718ربى عباس احمد عباسالطببغداد31
موهوبين22/10/2020األولعراقيةذكرجيد جدا83.9502محمد أياد محمد سلطان الطببغداد32
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد جدا83.9071عبد الخالق جواد مزهر راضيالطببغداد33
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد جدا83.7809مينة مازن سالم عبد الرزاق الطببغداد34
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد جدا83.7501ضحى محمد قاسم يحيىالطببغداد35
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد جدا83.7473ساره علي طالب هاشمالطببغداد36
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد جدا83.5688ساره نعمه عباده ابراهيمالطببغداد37
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد جدا83.5061سجاد سالم عودة جميلالطببغداد38
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد جدا83.4862داليا نبيل داود صادقالطببغداد39
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد جدا83.4170وديان قصي قاسم محمودالطببغداد40
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد جدا83.3569منار عدي ( محمد رؤوف ) محجوبالطببغداد41
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد جدا83.3301فاطمه محمد ابراهيم عيدانالطببغداد42
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد جدا83.2495حنين رائد كامل فاضلالطببغداد43
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد جدا82.9927مي محمد فاضل عليالطببغداد44

ار الشال  د الج امل ع أ.د. ع 
ة الطب ل د  عم

د منصور أ.د. عائدة رش
ة ة وشؤون الطل د للشؤون العلم معاون العم

م.د. سمارة موفق ع حس 
ة ة الدراسات االول ة شؤون طل  مدير شع



الدي(22/10/2020) ج الم ــــخ التخ تار
يع االول1442هـ) ج الهجري ( 5 ر ــــخ التخ تار
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مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد جدا82.9905زينب رائد طارق شرهانالطببغداد45
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد جدا82.8568نبأ ماجد حميد خيالالطببغداد46
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد جدا82.8339يسر علي عثمان كاطعالطببغداد47
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد جدا82.6475عذراء عبد هللا حسين مهديالطببغداد48
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد جدا82.4764شمس شعالن خلف شذرالطببغداد49
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد جدا82.3837رسل خالد صكبان حميدالطببغداد50
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد جدا82.3724احمد تميم نوري مصطفىالطببغداد51
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد جدا82.3539ماريه سعد خاشع سطمالطببغداد52
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد جدا81.9455حنين صدقي اسماعيل رزوقيالطببغداد53
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد جدا81.9203عبد هللا صباح عمران حسينالطببغداد54
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد جدا81.8637أوس عبد المحسن محمود عباسالطببغداد55
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد جدا81.8240حنين منعم حسين علوانالطببغداد56
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد جدا81.7319سحر سعد مهدي سدخانالطببغداد57
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد جدا81.6800عمار سمير محمدرؤوف صالحالطببغداد58
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد جدا81.6782مينا اسعد جميل مهديالطببغداد59
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد جدا81.6427فرح رائد سالم محمودالطببغداد60
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد جدا81.5172مها عبد السالم حمزة ناصرالطببغداد61
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد جدا81.4334وسام علي يوسف فتاحالطببغداد62
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد جدا81.4159تمارا ماجد خلف اسماعيلالطببغداد63
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد جدا81.3253علي نور الدين عبد الجليل شاويالطببغداد64
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد جدا81.3093نور علي حسين كاظمالطببغداد65
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد جدا81.2982زهراء حسن مرار هويديالطببغداد66
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مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد جدا81.2409سميه عمر حسين جميلالطببغداد67
موهوبين22/10/2020األولعراقيةذكرجيد جدا81.2242علي محمد عبد هللا احمدالطببغداد68
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد جدا81.1619أمير كامل عبد الكريم سعيدالطببغداد69
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد جدا81.1449ربا عالء الدين فاضل محمودالطببغداد70
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد جدا81.0472يقين ستار مجبل طالعالطببغداد71
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد جدا80.9430سيف محمد حسن محمودالطببغداد72
أبناء اساتذة22/10/2020األولعراقيةذكرجيد جدا80.9411محمد معن عبد العزيز شفيق الطببغداد73
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد جدا80.8682احمد عماد محمد امين عاشورالطببغداد74
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد جدا80.8460آيه محمد يونس عباسالطببغداد75
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد جدا80.8201ريام عزام خلف غضبانالطببغداد76
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد جدا80.8129احمد هاشم عبد الرحمن عليالطببغداد77
مسرعين22/10/2020األولعراقيةانثىجيد جدا80.7803رند سامي عبد الكريم حسون الطببغداد78
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد جدا80.7515حيدر عبد الحسين جاسم محمد عليالطببغداد79
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد جدا80.7318زهراء نبيل ياسر عليالطببغداد80
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد جدا80.6252ثريا هيثم عباس سلمانالطببغداد81
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد جدا80.6110صابرين مصعب عبده سيد احمدالطببغداد82
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد جدا80.3488شيماء عقيل جابر عباسالطببغداد83
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد جدا80.3427فاطمه فائز اسماعيل عليالطببغداد84
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد جدا80.3178ايالف هاشم مريوش رهيجالطببغداد85
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد جدا80.2944يوسف عباس حسن عليالطببغداد86
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد جدا80.2777طه اياد جبار سلومالطببغداد87
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد جدا80.2422علي ماجد هادي سلمانالطببغداد88
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ة ة الدراسات االول ة شؤون طل ة الطب/ شع ل غداد/  جامعة  منا لن يتوقف ج (الدور االول)للعام الدرا (2019-2020) دورة تعل اسماء الخ

نوع القبولتاريخ التخرجالدورالجنسيةالجنسالتقديرالمعدلاسم الطالبالكليةالجامعةت
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد جدا80.2317زينب علي جابر عليالطببغداد89
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد جدا80.2201نورهان بدري جمال عبد الوهابالطببغداد90
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد جدا80.1456تبارك راضي فاضل حموديالطببغداد91
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد جدا80.0506زينب كريم علي جاسمالطببغداد92
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد79.9871نور رحيم صبار جبرالطببغداد93
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد79.9608غدير حيدر مصطفى قاسمالطببغداد94
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد79.9384فاطمة غسان هزبر محمدالطببغداد95
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد79.8561شهد عماد عبد الحمزه محمدالطببغداد96
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد79.7606عباس سرحان امه خان يحيىالطببغداد97
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد79.7541هدى باسل هالل عبد الحسينالطببغداد98
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد79.6485سرى حسام عبد الكريم رشيدالطببغداد99

مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد79.5543زهراء علي جميل عبد الرزاقالطببغداد100
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد79.5147زينب عمار قاسم عبد الغفورالطببغداد101
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد79.3599لينة زياد طارق مهديالطببغداد102
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد79.2097طيبه محمد عبد الحسن عباسالطببغداد103
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد79.1276اسيل حسن فهد خزعلالطببغداد104
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد78.9795زهراء اياد قاسم محمدالطببغداد105
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد78.8321شمس سعد عبد نجمالطببغداد106
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد78.8231محمد جمال محمد رسولالطببغداد107
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد78.8063هدى كنعان صالح شريفالطببغداد108
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد78.7842تقى طاهر عبداللطيف عبودالطببغداد109
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد78.7289حسين خليل ابراهيم جابرالطببغداد110
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نوع القبولتاريخ التخرجالدورالجنسيةالجنسالتقديرالمعدلاسم الطالبالكليةالجامعةت
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد78.6884شروق عبد الناصر عبد اللطيف سلمانالطببغداد111
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد78.6111مؤمن عقيل مسلم عبودالطببغداد112
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد78.5830حيدر سعيد جاسم محسنالطببغداد113
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد78.5741زينب حيدر كاظم جوادالطببغداد114
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد78.5584داليا علي عبد المهدي عبد الوهابالطببغداد115
نقل من تكريت22/10/2020األولعراقيةانثىجيد78.5506سرى حميد نصيف جاسم الطببغداد116
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد78.5217ساره جاسم محمد صالحالطببغداد117
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد78.3280يسرى محمد بهاء الدين ابراهيمالطببغداد118
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد78.2884ساره يوسف محمد يوسفالطببغداد119
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد78.2560هيا عباس عبد هللا حسينالطببغداد120
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد78.2508ساره نصير عبد الرزاق موسىالطببغداد121
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد78.1587حسين طاهر حسين هاشمالطببغداد122
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد78.1533كرار صادق جعفر هوصانالطببغداد123
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد78.0874هاشم علي كمال محمدالطببغداد124
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد78.0711ياسر عامر جواد اصفرالطببغداد125
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد78.0539امير عامر احمد عبد السادةالطببغداد126
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد78.0479افنان مظفر داود سلمانالطببغداد127
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد78.0066مصطفى فالح عبد الحسن عليالطببغداد128
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد78.0056سارة يحيى يوسف جمعهالطببغداد129
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد77.8424تغريد سامي رحيم موسىالطببغداد130
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد77.8026زينب علي طالب هاشمالطببغداد131
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد77.8018بنين تحسين بعيوي سميرالطببغداد132

ار الشال  د الج امل ع أ.د. ع 
ة الطب ل د  عم

د منصور أ.د. عائدة رش
ة ة وشؤون الطل د للشؤون العلم معاون العم

م.د. سمارة موفق ع حس 
ة ة الدراسات االول ة شؤون طل  مدير شع



الدي(22/10/2020) ج الم ــــخ التخ تار
يع االول1442هـ) ج الهجري ( 5 ر ــــخ التخ تار

ة ة الدراسات االول ة شؤون طل ة الطب/ شع ل غداد/  جامعة  منا لن يتوقف ج (الدور االول)للعام الدرا (2019-2020) دورة تعل اسماء الخ

نوع القبولتاريخ التخرجالدورالجنسيةالجنسالتقديرالمعدلاسم الطالبالكليةالجامعةت
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد77.7425نجاح رفعت عبدالسالم ابراهيمالطببغداد133
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد77.7012دينا عباس محمد ياسالطببغداد134
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد77.6741لبنى رائد عبود محمودالطببغداد135
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد77.6724احمد محمد كاظم جوادالطببغداد136
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد77.6038اسيل مازن كامل حامدالطببغداد137
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد77.5333منار ثائر حمدان علوانالطببغداد138
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد77.5079شمس قاسم احمد سلمانالطببغداد139
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد77.2654سميه اكرم محمد عليالطببغداد140
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد77.2499علي جاسم محمد ثابتالطببغداد141
موهوبين22/10/2020األولعراقيةذكرجيد77.2444احمد منتصر قاسم محمدالطببغداد142
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد76.9347غيداء قاسم محمد عباسالطببغداد143
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد76.8658عال عبد الرزاق فنجان محمدالطببغداد144
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد76.8509آيه احمد رضا عليالطببغداد145
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد76.8380نور صباح نوري طابورالطببغداد146
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد76.8160فرح محسن اسماعيل محسنالطببغداد147
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد76.8139عال جاسم عبود دويجالطببغداد148
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد76.7723نبراس حسين بتي صافيالطببغداد149
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد76.7384ريم احمد ساجد محمدعليالطببغداد150
مسرعين22/10/2020األولعراقيةذكرجيد76.7114غيث مصطفى غازي سلوم  الطببغداد151
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد76.6486زهراء محسن عباس داودالطببغداد152
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد76.6085زين العابدين صباح صاحب امينالطببغداد153
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد76.6003يسر عالء حسين حمزهالطببغداد154

ار الشال  د الج امل ع أ.د. ع 
ة الطب ل د  عم

د منصور أ.د. عائدة رش
ة ة وشؤون الطل د للشؤون العلم معاون العم

م.د. سمارة موفق ع حس 
ة ة الدراسات االول ة شؤون طل  مدير شع



الدي(22/10/2020) ج الم ــــخ التخ تار
يع االول1442هـ) ج الهجري ( 5 ر ــــخ التخ تار

ة ة الدراسات االول ة شؤون طل ة الطب/ شع ل غداد/  جامعة  منا لن يتوقف ج (الدور االول)للعام الدرا (2019-2020) دورة تعل اسماء الخ

نوع القبولتاريخ التخرجالدورالجنسيةالجنسالتقديرالمعدلاسم الطالبالكليةالجامعةت
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد76.5580حيدر عدنان عبس حسينالطببغداد155
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد76.5575فارس عبد الناصر غالب عطشانالطببغداد156
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد76.5110دنيا سعد زيدان عبد الوهابالطببغداد157
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد76.4696احمد خالد عبد الرضا اسماعيلالطببغداد158
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد76.4586اسيل صادق مولى جعفرالطببغداد159
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد76.3750اسالم منتظر فوزي عبدهللالطببغداد160
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد76.3300سجاد علي حاتم ماجدالطببغداد161
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد76.2596رقيه ضرار ناصر حسينالطببغداد162
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد76.2479انس مهدي رحيم جيادالطببغداد163
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد76.1863حيدر حسين عبد الرضا عسكرالطببغداد164
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد76.1768هيثم سلمان محمد عبد الزهرهالطببغداد165
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد76.1520حيدر محمد صبيح شويخالطببغداد166
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد76.0890احالم حميد جميل مرهونالطببغداد167
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد76.0685زهراء رافد فرج عبد الرزاقالطببغداد168
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد76.0083نور محمد شاكر حسينالطببغداد169
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد75.9957زهراء قاسم مهبش دانةالطببغداد170
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد75.9807ريم عالء الدين حسين عليالطببغداد171
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد75.9764فرح زيد عبدالنافع رضاالطببغداد172
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد75.9151احمد عقيل عزيز عباسالطببغداد173
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد75.8918نور عالء حسين جمعةالطببغداد174
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد75.8657االمين خليل اسماعيل عبدالطببغداد175
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد75.8644الحسن محمد ابراهيم عزيزالطببغداد176

ار الشال  د الج امل ع أ.د. ع 
ة الطب ل د  عم

د منصور أ.د. عائدة رش
ة ة وشؤون الطل د للشؤون العلم معاون العم

م.د. سمارة موفق ع حس 
ة ة الدراسات االول ة شؤون طل  مدير شع



الدي(22/10/2020) ج الم ــــخ التخ تار
يع االول1442هـ) ج الهجري ( 5 ر ــــخ التخ تار

ة ة الدراسات االول ة شؤون طل ة الطب/ شع ل غداد/  جامعة  منا لن يتوقف ج (الدور االول)للعام الدرا (2019-2020) دورة تعل اسماء الخ

نوع القبولتاريخ التخرجالدورالجنسيةالجنسالتقديرالمعدلاسم الطالبالكليةالجامعةت
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد75.8135احمد محمد ياسين توفيقالطببغداد177
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد75.7314ابراهيم خالد ابراهيم علوانالطببغداد178
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد75.7219علي عبد الكريم جاسم مطرالطببغداد179
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد75.6872أروى رائد مشعل محمدالطببغداد180
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد75.6344هيثم هاني يحيى حمدانالطببغداد181
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد75.6290غفران جمال عبد عليويالطببغداد182
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد75.6221مريم ماجد رضا نذيرالطببغداد183
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد75.6199عبد الرحمن محمد عبد الرزاق محمدالطببغداد184
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد75.6003ايه ليث كاظم عبدالطببغداد185
أبناء اساتذة22/10/2020األولعراقيةذكرجيد75.5785احمد جاسم محمد صالح الطببغداد186
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد75.5635يوسف محمد رضا ناصرالطببغداد187
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد75.5593زينه رياض عبد هللا احمدالطببغداد188
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد75.3727شذى محمد عزيز عليالطببغداد189
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد75.3534صفا ناظم حميد حسينالطببغداد190
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد75.2965فيروز جالل خماس عبدالحسينالطببغداد191
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد75.0999محمد عباس طه محمدالطببغداد192
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد75.0525شهد عبد الرزاق حميد ابراهيمالطببغداد193
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد75.0404مصطفى ثامر محسن عباسالطببغداد194
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد74.8621اطياف احمد شكر محمودالطببغداد195
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد74.8232تبارك عباس كامل عبد الحسينالطببغداد196
أبناء اساتذة22/10/2020األولعراقيةانثىجيد74.7701شمس ياسر عباس عطية الطببغداد197
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد74.6686رفل قاسم محمد حسنالطببغداد198

ار الشال  د الج امل ع أ.د. ع 
ة الطب ل د  عم

د منصور أ.د. عائدة رش
ة ة وشؤون الطل د للشؤون العلم معاون العم

م.د. سمارة موفق ع حس 
ة ة الدراسات االول ة شؤون طل  مدير شع



الدي(22/10/2020) ج الم ــــخ التخ تار
يع االول1442هـ) ج الهجري ( 5 ر ــــخ التخ تار

ة ة الدراسات االول ة شؤون طل ة الطب/ شع ل غداد/  جامعة  منا لن يتوقف ج (الدور االول)للعام الدرا (2019-2020) دورة تعل اسماء الخ

نوع القبولتاريخ التخرجالدورالجنسيةالجنسالتقديرالمعدلاسم الطالبالكليةالجامعةت
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد74.6228مريم زهير مكلف دويجالطببغداد199
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد74.5194مرتضى عدنان محمد عبدالطببغداد200
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد74.5065سما محمد جواد عباسالطببغداد201
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد74.4895يسر احمد محمد محمد حسينالطببغداد202
أبناء اساتذة22/10/2020األولعراقيةانثىجيد74.4841مريم مهند ناظم حكمت أحمد الطببغداد203
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد74.4538اسيل خليل ابراهيم حسينالطببغداد204
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد74.4146عبد الرحمن علي عبد الرحمن عليالطببغداد205
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد74.3438حسين علي عبد الحميد عبد المهديالطببغداد206
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد74.3423براء أثير حميد رجبالطببغداد207
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد74.2193زيد عبد القادر خضير احمدالطببغداد208
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد74.2088امير طالب عبد سلمانالطببغداد209
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد74.1319محمد سعدون عبد العزيز محمدالطببغداد210
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد74.0828مروة جبار جريان حسونالطببغداد211
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد74.0620حيدر علي عبد الرسول حموديالطببغداد212
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد73.9782زهراء ماجد نعمة حسينالطببغداد213
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد73.9778غيث حيدر مجيد رشيدالطببغداد214
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد73.8752ريهام محمد ابراهيم علوانالطببغداد215
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد73.8668مصطفى محمود صالح جمالالطببغداد216
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد73.8516والء حسن مهدي جراخالطببغداد217
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد73.7810زهراء فاضل عباس كاظمالطببغداد218
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد73.7305علي احمد اسمر منخيالطببغداد219
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد73.6664داليا ماهر صالح محمدالطببغداد220

ار الشال  د الج امل ع أ.د. ع 
ة الطب ل د  عم

د منصور أ.د. عائدة رش
ة ة وشؤون الطل د للشؤون العلم معاون العم

م.د. سمارة موفق ع حس 
ة ة الدراسات االول ة شؤون طل  مدير شع



الدي(22/10/2020) ج الم ــــخ التخ تار
يع االول1442هـ) ج الهجري ( 5 ر ــــخ التخ تار

ة ة الدراسات االول ة شؤون طل ة الطب/ شع ل غداد/  جامعة  منا لن يتوقف ج (الدور االول)للعام الدرا (2019-2020) دورة تعل اسماء الخ

نوع القبولتاريخ التخرجالدورالجنسيةالجنسالتقديرالمعدلاسم الطالبالكليةالجامعةت
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد73.6199سجى سمير محمد علوانالطببغداد221
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد73.6095اسماء احمد عدنان نصيفالطببغداد222
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد73.5996زينب حميد عبد الحسين ابراهيمالطببغداد223
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد73.5939علي نبيل عبد الحميد عبد المجيدالطببغداد224
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد73.5283مينا بشار عبد القادر محمدالطببغداد225
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد73.5074استبرق حسن فهد خزعلالطببغداد226
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد73.4981زهراء جعفر حسن جوادالطببغداد227
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد73.4820محمد حيدر قاسم عبد هللالطببغداد228
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد73.4732عبد هللا وديع عبد هللا علوانالطببغداد229
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد73.4550احمد كاظم جواد حنوالطببغداد230
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد73.4111مروة سامي احمد حسنالطببغداد231
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد73.3005حسين سالم محسن محمدالطببغداد232
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد73.2903مصطفى عصام حمادي عباسالطببغداد233
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد73.2766شمس الصباح انور صباح توفيقالطببغداد234
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد73.2336علي سيف علي ياسينالطببغداد235
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد73.1334سجى ثامر عبد الرزاق جاسمالطببغداد236
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد73.0971احمد سامي رضا فتاح عليالطببغداد237
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد73.0290حسين كريم حسين زبالهالطببغداد238
مركزي22/10/2020األولعراقيةان جيد73.0184سجود يوسف حمزه موحالطببغداد239
مركزي22/10/2020األولعراقيةان جيد72.9665مريم كريم عبود أمشيفيالطببغداد240
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد72.9068عماد عبد الرحمن سلمان جاسمالطببغداد241
مركزي22/10/2020األولعراقيةان جيد72.9035بسمه فاضل جاسم بالسمالطببغداد242
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الدي(22/10/2020) ج الم ــــخ التخ تار
يع االول1442هـ) ج الهجري ( 5 ر ــــخ التخ تار

ة ة الدراسات االول ة شؤون طل ة الطب/ شع ل غداد/  جامعة  منا لن يتوقف ج (الدور االول)للعام الدرا (2019-2020) دورة تعل اسماء الخ

نوع القبولتاريخ التخرجالدورالجنسيةالجنسالتقديرالمعدلاسم الطالبالكليةالجامعةت
مركزي22/10/2020األولعراقيةان جيد72.7961فرح عامر كاظم محمدالطببغداد243
مركزي22/10/2020األولعراقيةان جيد72.7315لينا زيد فاضل عبد الرضاالطببغداد244
مركزي22/10/2020األولعراقيةان جيد72.7275شدن باسم جاسم محمدالطببغداد245
مركزي22/10/2020األولعراقيةان جيد72.6685دينا محمد عبد المجيد رشيدالطببغداد246
مركزي22/10/2020األولعراقيةان جيد72.6561سرى عماد عبدالجبار عليالطببغداد247
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد72.5095حسين باسم عودة مهديالطببغداد248
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد72.4982مشتبى نجم عباس سعدونالطببغداد249
مركزي22/10/2020األولعراقيةان جيد72.4771تبارك عبد الباسط عباس علي الطببغداد250
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد72.3012محمد صاحب عمران حمزهالطببغداد251
مركزي22/10/2020األولعراقيةان جيد72.2445ايه طارق حميد جهادالطببغداد252
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد72.1818مصطفى احسان حكمت باقرالطببغداد253
أبناء اساتذة22/10/2020األولعراقيةان جيد72.1598ازل عبد الغفار عبد الجبار عبد الرزاقالطببغداد254
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد72.0977ياسمين محمد ساجت مشايالطببغداد255
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد72.0644طه نزار عبدهللا اسماعيلالطببغداد256
مركزي22/10/2020األولعراقيةان جيد71.9480سجى سعد كاظم محمدالطببغداد257
أبناء أساتذة22/10/2020األولعراقيةذكرجيد71.9186محمد أسعد عبد الملك مظلوم الطببغداد258
مركزي22/10/2020األولعراقيةان جيد71.8906يمام خليفه احمد علوانالطببغداد259
مركزي22/10/2020األولعراقيةان جيد71.8204غفران ثائر خليفة رحيمالطببغداد260
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد71.7629علي محمد عبيس عبد الحسينالطببغداد261
مركزي22/10/2020األولعراقيةان جيد71.5610بسمة علي حسن جعفرالطببغداد262
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد71.5567علي اثير عبد الرضا عبيدالطببغداد263
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد71.5335مينا باقر كاظم دامجالطببغداد264
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الدي(22/10/2020) ج الم ــــخ التخ تار
يع االول1442هـ) ج الهجري ( 5 ر ــــخ التخ تار

ة ة الدراسات االول ة شؤون طل ة الطب/ شع ل غداد/  جامعة  منا لن يتوقف ج (الدور االول)للعام الدرا (2019-2020) دورة تعل اسماء الخ

نوع القبولتاريخ التخرجالدورالجنسيةالجنسالتقديرالمعدلاسم الطالبالكليةالجامعةت
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد71.4441زيد حازم علي حسينالطببغداد265
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد71.3672مجيد رياض مجيد علوانالطببغداد266
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد71.2769آيه عباس فرمان عبد الرحمنالطببغداد267
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد71.2436علي حيدر جواد محمدالطببغداد268
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد71.2132ايه ايهم ناظم محمدالطببغداد269
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد71.1914ثائر سلمان حنتاو عبد الحسينالطببغداد270
أبناء اساتذة22/10/2020األولعراقيةانثىجيد71.1616شهد عمار عباس عطية الطببغداد271
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد71.1482شمس عباس دوشي عبد الزهرةالطببغداد272
موهوبين22/10/2020األولعراقيةذكرجيد71.0212يعقوب صبري ابراهيم عبد الجبارالطببغداد273
مسرعين22/10/2020األولعراقيةانثىجيد70.9784رفل محمد مندو حسين الطببغداد274
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد70.9535ابرار محمد علي اكبرالطببغداد275
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد70.9511ميس سلمان حاجم ابراهيمالطببغداد276
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد70.8569رفل صبار هليل زعين الطببغداد277
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد70.7833احمد علي حسين منصورالطببغداد278
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد70.6634عصام عقيل مسلم عباسالطببغداد279
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد70.6604مصطفى أركان عبد الرحمن مكيالطببغداد280
موهوبين22/10/2020األولعراقيةذكرجيد70.5468الحسين عبد الجليل جاسم مزعل الطببغداد281
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد70.4911احمد محمد خالد دايخالطببغداد282
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىجيد70.4540سرى وضاح جميل عبد الرزاقالطببغداد283
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرجيد70.2422حمزه خليف مزيد شبليالطببغداد284
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىمتوسط69.8999غفران سعد هاشم معروفالطببغداد285
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرمتوسط69.8731محمد رياض حسين احمدالطببغداد286
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الدي(22/10/2020) ج الم ــــخ التخ تار
يع االول1442هـ) ج الهجري ( 5 ر ــــخ التخ تار

ة ة الدراسات االول ة شؤون طل ة الطب/ شع ل غداد/  جامعة  منا لن يتوقف ج (الدور االول)للعام الدرا (2019-2020) دورة تعل اسماء الخ

نوع القبولتاريخ التخرجالدورالجنسيةالجنسالتقديرالمعدلاسم الطالبالكليةالجامعةت
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىمتوسط69.8269سرى احمد جواد جاسمالطببغداد287
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىمتوسط69.7976سندس محمد نور محمد معصوم محمدالطببغداد288
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىمتوسط69.7634منى محمد نعمه غانمالطببغداد289
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىمتوسط69.1952زهراء حسين ناصر حسينالطببغداد290
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرمتوسط69.0329محمد محروس علي مكطوفالطببغداد291
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىمتوسط68.8385فاطمه غالب عبيد مطرودالطببغداد292
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىمتوسط68.7583آيه محمد حاجم مجيد الطببغداد293
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىمتوسط68.7555بان صدوق أبو طالب محمدالطببغداد294
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرمتوسط68.7376علي الهادي عبد الحسين جليل خضيرالطببغداد295
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرمتوسط68.4413احمد عبد الرزاق إسماعيل محمدالطببغداد296
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرمتوسط68.2651وليد خالد سمور عجميالطببغداد297
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرمتوسط68.2629محمد حيدر عطاء سبيط مجبل الطببغداد298
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىمتوسط67.9945جنان رحمن حسين جاسمالطببغداد299
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرمتوسط67.9819محمد عزيز حسن ماضيالطببغداد300
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرمتوسط67.6137جعفر غسان محمد حسينالطببغداد301
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىمتوسط67.3669شهد علي عبد محمودالطببغداد302
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىمتوسط67.3607مريم حسام الدين صالح عبد هللالطببغداد303
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىمتوسط67.0430زبيده ساهر علي حسينالطببغداد304
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىمتوسط67.0090اسيا حسين إبراهيم كاظمالطببغداد305
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرمتوسط66.9921حسن قاسم محمد صالح مهديالطببغداد306
مركزي22/10/2020األولفلسطينيةانثىمتوسط66.9888عال وليد طالب خضرالطببغداد307
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرمتوسط66.8361مصطفى صادق جعفر حسنالطببغداد308
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الدي(22/10/2020) ج الم ــــخ التخ تار
يع االول1442هـ) ج الهجري ( 5 ر ــــخ التخ تار

ة ة الدراسات االول ة شؤون طل ة الطب/ شع ل غداد/  جامعة  منا لن يتوقف ج (الدور االول)للعام الدرا (2019-2020) دورة تعل اسماء الخ

نوع القبولتاريخ التخرجالدورالجنسيةالجنسالتقديرالمعدلاسم الطالبالكليةالجامعةت
مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرمتوسط66.7840عمار عيسى عمران عيدانالطببغداد309
مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىمتوسط66.6444راما ابراهيم عبد الوهاب احمدالطببغداد310

مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىمتوسط66.5372شهد حازم عابد خلفالطببغداد311

مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىمتوسط65.9755همس ضياء عبد القادر عبد الرحمنالطببغداد312

مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرمتوسط65.6347علي سعد حمدان لفتهالطببغداد313

مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىمتوسط65.6033بان عباس زكي فارسالطببغداد314

مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىمتوسط65.5727هاله سلوان غازي عبدالقادرالطببغداد315

مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرمتوسط64.4217عبد هللا رائد جواد مهديالطببغداد316

مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىمتوسط64.0743أنفال عبد المنعم صالح مهديالطببغداد317

مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرمتوسط64.0618محمد صالح مجيد محمدالطببغداد318

مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىمتوسط63.8994نبأ عادل علي عباس الطببغداد319

مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىمتوسط63.2623سهيلة صباح صبري ماهودالطببغداد320

مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىمتوسط63.1691رسل علي عبد الرحمن محمدالطببغداد321

مركزي22/10/2020األولعراقيةذكرمتوسط63.1169كاظم جاسب مولى غالي الطببغداد322

مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىمتوسط61.6361مريم مصطفى حسين علي الطببغداد323

موهوبين22/10/2020األولعراقيةذكرمتوسط60.4698عمر سعد خليفة عليالطببغداد324

مركزي22/10/2020األولعراقيةانثىمقبول57.0743اسراء عبدالكريم طاهر محسنالطببغداد325

نقل من رومانيا22/10/2020األولعراقيةذكرمقبول52.6185صفاء رحيم حسن عليانالطببغداد326

نقل من ذي قار نقال من ليبيا22/10/2020األولعراقيةانثىمقبول52.0736طيبة أنور عبدالعزيز ناجيالطببغداد327
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