
(19/9/2021)الميالدي التخرج تاريخ

(ه1443 صفر 12 ) الهجري التخرج تاريخ
االولية الدراسات طلبة شؤون شعبة/ الطب كلية/ بغداد جامعة هدفنا تعلمنا دورة (2021-2020) الدراسي للعام(االول الدور) الخريجين اسماء

نوع القبولذاس٠خ اٌرخشجاٌذٚساٌجٕغ١حاٌجٕظاٌرمذ٠شاٌّعذياعُ اٌطاٌةاٌى١ٍحاٌجاِعحخ

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشج١ذ جذا89.7146ِصطفٝ ِاجذ د١ّذ سؽ١ذاٌطةتغذاد1

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشج١ذ جذا89.0098ِذّذ طاسق عثذ اٌعض٠ض وش٠ُاٌطةتغذاد2

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشج١ذ جذا87.9773ا١ِش عثذ اٌذّضٖ ٘ادٞ عثٛداٌطةتغذاد3

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشج١ذ جذا87.0043ض١اء اٌذ٠ٓ صثاح طاسػ د١ّذٞاٌطةتغذاد4

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ جذا86.7756عاسٖ ؽٙاب ادّذ صثاساٌطةتغذاد5

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشج١ذ جذا86.6898ٔٛاس جٕاْ ٔٛسٞ ٠ٛعفاٌطةتغذاد6

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ جذا86.2716إِٔٗ دافع عض٠ض ج١ًّاٌطةتغذاد7

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشج١ذ جذا86.0998ِصطفٝ داٚد ؽاوش ِذّٛد اٌطةتغذاد8

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشج١ذ جذا86.0286دغٓ ِضش عذٔاْ ِذّٛداٌطةتغذاد9

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ جذا85.8988آ٠ٗ لر١ثح عثذ االٌٗ دغ١ٓاٌطةتغذاد10

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ جذا85.7843جّأٗ ععذ د١ّذ تش٠غُاٌطةتغذاد11

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشج١ذ جذا85.7616ِذّذ تاعُ عج١ً عثاطاٌطةتغذاد12

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشج١ذ جذا85.3389٘ذ٠ش ِذّذ ِفرٓ واظُاٌطةتغذاد13

الموهوبين19/9/2021األٚيعشال١حروشج١ذ جذا85.3203ِذّذ صاٌخ اتشا١ُ٘ ِذّذ اٌطةتغذاد14

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ جذا85.2241ٚفاء دّٛدٞ صاٌخ دّٛدٞاٌطةتغذاد15

الموهوبين19/9/2021األٚيعشال١حروشج١ذ جذا84.9673دغٓ عثذ اٌٍّه خ١ًٍ ٔجُ اٌطةتغذاد16

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشج١ذ جذا84.9408اوثُ اعاِٗ عثذ اٌعض٠ض داخًاٌطةتغذاد17

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشج١ذ جذا84.8406عٍٟ ٌط١ف جاعُ ِذّذاٌطةتغذاد18

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ جذا84.6684عذش طا٘ش ِشاد ِذّذاٌطةتغذاد19

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشج١ذ جذا٠84.5491ٛعف ِإ٠ذ فاضً ج١ًّاٌطةتغذاد20

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشج١ذ جذا٠84.1139ذ١ٝ ععذ ِذّذ ادّذاٌطةتغذاد21

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ جذا83.9499اع١ً خاٌذ صافٟ ِجٍٟاٌطةتغذاد22

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشج١ذ جذا83.9193لاعُ عّاد عٍّاْ عثادٖاٌطةتغذاد23

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ جذا83.8363فشح د١ّذ ِج١ذ صّذاٌطةتغذاد24
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مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ جذا83.8238اعشاء ادّذ عثذ اٌؾ١ٙذ ِشذضٝاٌطةتغذاد25

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ جذا83.7917ا٠ّاْ عثذ اال١ِش وشدٞ عثذ اٌجثاساٌطةتغذاد26

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ جذا83.5139س٠ّا ٠ٛعف اٌفش٠ذ ذٛف١كاٌطةتغذاد27

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ جذا83.3623سعً ِٛفك عثذ عٛاداٌطةتغذاد28

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ جذا83.3383صت١ذٖ ثاِش د١ّذ خٍفاٌطةتغذاد29

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشج١ذ جذا83.1486٘أٟ عثذ اٌىش٠ُ دّادٞ ع١غٝاٌطةتغذاد30

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشج١ذ جذا83.0638٘ؾاَ ٚد١ذ ِىطٛف ٌىٓاٌطةتغذاد31

معادلة شهادة19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ جذا83.0327د١ٕٓ ؽٙاب أدّذ د١ّذاٌطةتغذاد32

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ جذا83.0111ص٘شاء عثاط طاٌة دغ١ٓاٌطةتغذاد33

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ جذا82.9065سعً تؾ١ش دٌف ِذّذاٌطةتغذاد34

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشج١ذ جذا82.6068ادّذ ع١ذاْ عثذ ع١ٍُاٌطةتغذاد35

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ جذا82.5809صت١ذٖ عاتش عثذ اٌشدّٓ ادّذاٌطةتغذاد36

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ جذا82.4864سٔذٖ عٍٟ ِذّذ دغ١ٓ واظُاٌطةتغذاد37

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشج١ذ جذا82.3675خاٌذ سائذ عثٛد ِذّٛداٌطةتغذاد38

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ جذا82.3452ِش٠ُ غغاْ ٔاجٟ عثذاٌذغ١ٓاٌطةتغذاد39

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشج١ذ جذا82.3072اعاِٗ عم١ً خ١ًٍ صثاحاٌطةتغذاد40

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ جذا82.1040٘ذٜ جاعُ ٌفرٗ ع٠ٛذاٌطةتغذاد41

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشج١ذ جذا81.9992دغٓ عٍٟ دغ١ٓ ِٙذٞاٌطةتغذاد42

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ جذا81.9112ع١ّٗ عذ٠ش داٚد عثذ اٌثالٟاٌطةتغذاد43

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ جذا81.7784٘اجش ِعٓ دّذ دغ١ٓاٌطةتغذاد44

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ جذا81.7518ِش٠ُ ١ٌث ِذٟ ِذّٛداٌطةتغذاد45

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ جذا81.7491ِش٠ُ ٘اؽُ دغٓ عٟ عٍٟاٌطةتغذاد46

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ جذا١ِ81.7393ظ سدّٓ دغ١ٓ دشصاٌطةتغذاد47

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ جذا81.7205آ٠ٗ ؽٛلٟ عثذ اٌغالَ عع١ذاٌطةتغذاد48
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مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشج١ذ جذا81.6010عثذ هللا خاٌذ فشج عٍٟاٌطةتغذاد49

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ جذا81.4476ؽٙذ ظافش ِذّٛد ٠عمٛباٌطةتغذاد50

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ جذا81.3963٘اٌٗ عّش دغ١ٓ ج١ًّاٌطةتغذاد51

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ جذا81.32٘ثٗ ٔجُ عثذ هللا اعّاع١ًاٌطةتغذاد52

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشج١ذ جذا81.2587ساِٟ ِذّذ عثذ اٌغالَ لاعُاٌطةتغذاد53

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشج١ذ جذا81.22ِمذاد دغٓ دغ١ٓ عالٚٞاٌطةتغذاد54

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ جذا80.9741ص٠ٕة عثذ اٌغالَ دّٛد جاعُاٌطةتغذاد55

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ جذا80.8060سغذ خض١ش عثاط ِذّذاٌطةتغذاد56

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ جذا80.7326ٔذاء ٘اؽُ ٔج١ة ِذّٛداٌطةتغذاد57

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ جذا80.6221ِش٠ُ واظُ ٘اؽُ ٠اع١ٓاٌطةتغذاد58

أبناء االساتذة19/9/2021األٚيعشال١حروشج١ذ جذا80.5954ِذّذ عالء د٘اَ دّذ اٌطةتغذاد59

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشج١ذ جذا80.4633عثذ هللا ِذّذ جاعُ عثذ اٌثالٟ اٌطةتغذاد60

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ جذا80.3702سٚاْ عّش فاسٚق ذٛف١كاٌطةتغذاد61

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشج١ذ جذا80.3087عّاس ج١ًٍ سعذ ؽاوشاٌطةتغذاد62

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ جذا80.2052ٔٛس ٔافع ٔاظُ ِٙذٞاٌطةتغذاد63

الموهوبين19/9/2021األٚيعشال١حروشج١ذ جذا80.2021ِذّذ جّاي خٍف عط١ح اٌطةتغذاد64

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ جذا80.1912ٚئاَ ٘ؾاَ جغاَ ِذّذاٌطةتغذاد65

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ جذا80.1837ظفش عادي اتشا١ُ٘ سِضاْاٌطةتغذاد66

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ جذا80.1522ِش٠ُ خ١ًٍ اتشا١ُ٘ ِذّٛداٌطةتغذاد67

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشج١ذ79.8783ِذّذ د١ذس عثذ اٌشضا عثٛداٌطةتغذاد68

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشج١ذ١ٌ79.8322ث ِذّذ جاعُ ٔعّٗاٌطةتغذاد69

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ79.8314اعشاء عّاد اٌذ٠ٓ ج١ًّ اعّاع١ًاٌطةتغذاد70

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ79.8158ا٠ٗ عٍٟ خض١ش ِذّٛداٌطةتغذاد71

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ79.7892دا١ٔٗ ِعرصُ عثذ هللا دّذٞاٌطةتغذاد72
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مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ79.7452ِش٠ُ ؽىش ِذّٛد اتشا١ُ٘اٌطةتغذاد73

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشج١ذ79.6814تشاق ٌإٞ صاٌخ خ١ّظاٌطةتغذاد74

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ79.5877س٠ذاْ فاسٚق عثاط عٍٟاٌطةتغذاد75

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ79.4973عّا ِذّذ عثذ اٌذغٓ ٘ادٞاٌطةتغذاد76

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ79.3943سٔذ ٔث١ً ج١ًّ عٍّاْاٌطةتغذاد77

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ79.2973ِش٠ُ ل١ظ ٘اذف عع١ذاٌطةتغذاد78

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ79.1543ؽّظ أدّذ اعّاع١ً عثذ األ١ِش اٌطةتغذاد79

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ79.0564ذثاسن ادّذ طا٘ش ِٛعٝاٌطةتغذاد80

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ78.8873ص٘شاء عثذ اٌىش٠ُ جٛدٟ جاعُاٌطةتغذاد81

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ78.8657ص٘شاء لاعُ ِذّذ وّشاٌطةتغذاد82

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشج١ذ78.6199عثذ اٌجثاس داِذ جثاس عثذ اٌشد١ُاٌطةتغذاد83

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ78.5993أصاٌٗ دغٓ واظُ ِذّذاٌطةتغذاد84

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ78.5160ؽّظ ١ِٕش دغٓ عٍٟاٌطةتغذاد85

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ78.3276اٌض٘شاء د١ذس عٍٟ سعٛياٌطةتغذاد86

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ78.2317سل١ٗ ٔث١ً ادّذ ِىٟاٌطةتغذاد87

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ78.0396سٔذ صثاح عثذ عٍٟ فذعُاٌطةتغذاد88

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ77.9390ؽٙذ ععذ ِج١ذ ٘اؽُاٌطةتغذاد89

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ77.8848ّٔاسق جاعُ ِذب عٍٛاْاٌطةتغذاد90

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشج١ذ77.8619ص٠ذ عشِذ عثذ اٌعض٠ض عٍٛاْاٌطةتغذاد91

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ77.7571سغذاء جّاي جثش اتشا١ُ٘اٌطةتغذاد92

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ77.7231ت١ٕٓ عثذ اٌج١ًٍ لاعُ طعّحاٌطةتغذاد93

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ77.6637اتشاس ٘اؽُ ٔعّٗ ادس٠ظاٌطةتغذاد94

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ77.6024٘اٌٗ د١ّذ ِذّذ ت١ثٟاٌطةتغذاد95

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ77.6008عاٌٟ عثذ اٌغالَ عض٠ض ِصطفٝاٌطةتغذاد96
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مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ77.5934د١ٕٓ عًٙ س١٘ف عىاياٌطةتغذاد97

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ77.5870ؽٙذ داذُ عضاٚٞ ٠ذ١ٝاٌطةتغذاد98

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ77.5814ٔٛس اٌٙذٜ جاعُ فٕجاْ عٍٟاٌطةتغذاد99

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ77.5435سٔذ عثذ اٌجثاس ادس٠ظ جثشٞاٌطةتغذاد100

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ77.5165ِا١ٌٛٔا ِذّذ عشفاْ ؽاوشاٌطةتغذاد101

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشج١ذ77.5117عم١ً عصاَ عثذ اٌشضا ِشذضٝاٌطةتغذاد102

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ77.4518٘ثٗ جاعُ ِذّذ ِج١ذاٌطةتغذاد103

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشج١ذ77.3982أٚط ِذّذ جّٙٛس دّٛاٌطةتغذاد104

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشج١ذ77.3422د١ذس عالء عثذ اٌذغ١ٓ عٍّاْاٌطةتغذاد105

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ77.2812ٔٛس د١ّذ ٔعّح ٚعّٟاٌطةتغذاد106

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ77.2205آ٠ٗ ا٠اد عىاب ِغٍُاٌطةتغذاد107

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ77.1907ص٘شاء عذٔاْ خ١ًٍ عٍٟاٌطةتغذاد108

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشج١ذ77.1568ِصطفٝ ادّذ عثذ اٌٍط١ف عٍٟاٌطةتغذاد109

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ77.0862س٠ُ وٕعاْ طاٌة اتشا١ُ٘اٌطةتغذاد110

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ77.0285ص٠ٕة خاٌذ عث١ذ ِذّذاٌطةتغذاد111

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ76.9449ترٕٙش٠ٓ ف١ٍ١ة اٚؽأا سؽٛاٌطةتغذاد112

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشج١ذ76.9386ِذّذ طا٘ش عثاط سضااٌطةتغذاد113

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ76.9363ص٘شاء عادي عثذ اٌغراس عثذ اٌشدّٓاٌطةتغذاد114

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ76.8629غغك د١ذس دغ١ٓ عٍٟاٌطةتغذاد115

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ76.8332٘اٌٗ ِٙذٞ صاٌخ ِٙذٞاٌطةتغذاد116

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ76.7854ِالن عادي ٔعّاْ ؽٙاباٌطةتغذاد117

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ76.7780عجا دغ١ٓ عٍٟ صاٌخاٌطةتغذاد118

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ76.7556ٔثأ صىثاْ عض٠ض اتشا١ُ٘اٌطةتغذاد119

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ76.6448اعً ادّذ عّشاْ دغ١ٓاٌطةتغذاد120
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مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشج١ذ76.6342عٍٟ ِاصْ دغٓ صىةاٌطةتغذاد121

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ١ِ76.6274ٕا اتشا١ُ٘ ٌطفٟ وّاياٌطةتغذاد122

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشج١ذ76.3520ِٕرظش ععذ عثاط اتشا١ُ٘اٌطةتغذاد123

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ76.3469صفا جّعٗ الفٟ دغٓاٌطةتغذاد124

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشج١ذ76.3436عٍٟ ذشوٟ ِثشد ِثاسناٌطةتغذاد125

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشج١ذ76.2933دغ١ٕٓ عاسف دغ١ٓ عٍٟاٌطةتغذاد126

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ76.2597االء صادق ٌِٛٝ جعفشاٌطةتغذاد127

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ١٘76.1624اَ دغٓ ٔصش هللا ٔعّٗ هللااٌطةتغذاد128

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ76.0896ٔٛس ِغعذ ا١ِش ئعّاع١ًاٌطةتغذاد129

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشج١ذ76.0753دغٓ سعٛي دغ١ٓ ِض٘شاٌطةتغذاد130

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ75.9627عاسج عالء ِذّذ وش٠ُاٌطةتغذاد131

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشج١ذ75.8721تىش ٔث١ً ععذٞ دغٓاٌطةتغذاد132

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ75.7469ا٠ٙاْ فاسط ٔٛاس ادّذاٌطةتغذاد133

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ75.6528ذثاسن ِذّذ عثاط ٔعّحاٌطةتغذاد134

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ١ِ75.6305ٕا ِٕٙذ د١ّذ سؽ١ذاٌطةتغذاد135

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ75.6228سداب ِٕزس ٔعّاْ ٠ٛعفاٌطةتغذاد136

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ75.5866ضذٝ خاٌذ ِذّذ فاضًاٌطةتغذاد137

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ١ِ75.5769ظ ِذّٛد ؽاوش دّٛدٞاٌطةتغذاد138

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشج١ذ75.5663أدّذ ١٘ثُ عثذ اٌخاٌك لاعُاٌطةتغذاد139

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ75.5112ص٠ٕة عٍٟ طا٘ش عثذ هللااٌطةتغذاد140

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ75.4988ضذٝ ِذّذ غاصٞ ِذّذاٌطةتغذاد141

 التعليم الحكومي الخاص19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ75.4959إِٓح ؽشٚاْ واًِ عثرٟ اٌطةتغذاد142

الصباحي

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشج١ذ75.2813ِصطفٝ ِٛفك عٍطاْ ِذّذ جٛاداٌطةتغذاد143
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مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ75.2564ِغه عاطع سداَ ِشصٚناٌطةتغذاد144

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ75.2406سا١ٔٗ عثذ اٌصّذ عثذ هللا ِذّٛداٌطةتغذاد145

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ75.2276اعرثشق ِذغٓ واظُ ٔا٠فاٌطةتغذاد146

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشج١ذ75.2208ِذّذ دغ١ٓ وٛاد عشاجاٌطةتغذاد147

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ75.2165ؽٙذ ِذّذ فٙذ خضعًاٌطةتغذاد148

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ75.1282ٚعٕاء ظا٘ش ِذغٓ عثذ اال١ِشاٌطةتغذاد149

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشج١ذ75.0868ادّذ تغاَ دغ١ٓ عثذ اٌٛ٘اباٌطةتغذاد150

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ75.0808عٕا عّش غأُ ٔاظُاٌطةتغذاد151

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ75.0437٘اجش ١ٌٚذ خاٌذ ا١ِٓاٌطةتغذاد152

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشج١ذ75.0311عّش اسواْ دشب ا١ِٓاٌطةتغذاد153

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشج١ذ75.0134ِصطفٝ ادّذ ذٛف١ك ؽش٠فاٌطةتغذاد154

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ74.9994عث١ش ِٕزس عٍٟ ِطٍهاٌطةتغذاد155

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ١ِ74.9779ظ ٠اط خض١ش ٠عمٛباٌطةتغذاد156

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ74.9693ِش٠ُ ٔاجٟ ساضٟ ِذّذاٌطةتغذاد157

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشج١ذ74.8363عٍٟ ٠ؾاس عثذ اٌشدّٓ عثذ اٌشصاقاٌطةتغذاد158

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ74.7679ِش٠ُ تاعُ اخ١ّظ اتشا١ُ٘اٌطةتغذاد159

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ74.7199ص٠ٕة ٔا٠ف عع١ذ سؽ١ذاٌطةتغذاد160

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ74.6812ا٠ّاْ جٛاد دغٓ ِٙٛاياٌطةتغذاد161

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ74.6389ِش٠ُ ادّذ خٍف عثذ اٌذغ١ٓاٌطةتغذاد162

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ74.6318دالي ِٛفك ع١ذُ٘ تغذادٞاٌطةتغذاد163

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ74.4771ص٠ٕة ادغاْ اتشا١ُ٘ ؽشلٟاٌطةتغذاد164

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ74.4610د٠ٕا أدّذ ص٘ذٞ ِذّذ سؤٚفاٌطةتغذاد165

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشج١ذ74.4068ادس٠ظ ؽاوش ٘اؽُ دافعاٌطةتغذاد166

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ74.2779ِش٠ُ خ١ًٍ عثذ ِصطافاٌطةتغذاد167
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مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ74.1996فاطّٗ دافع عٍٛاْ ِذّٛداٌطةتغذاد168

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ74.0919ص٠ٕة عٍٟ عثاط واطعاٌطةتغذاد169

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ74.0133آ٠اخ ٚ٘اب سصاق دّضٖاٌطةتغذاد170

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ74.0040اعشاء صائً عثذ هللا ِصطفٝاٌطةتغذاد171

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ73.9424تغّٗ عّاد اٌذ٠ٓ داٚد عٍّاْاٌطةتغذاد172

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ73.8640ٚعٓ ادّذ ؽٛود ِذّٛداٌطةتغذاد173

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ73.7362ِش٠ُ سائذ جاتش ادّذاٌطةتغذاد174

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ73.7304ٔٛس عالَ جثاس ج١اداٌطةتغذاد175

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ73.6789ٔذٜ ِثٕٝ ؽش٠ف اتشا١ُ٘اٌطةتغذاد176

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ73.6652سٚاْ اعّاع١ً ٠ذ١ٝ اعّاع١ًاٌطةتغذاد177

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشج١ذ73.56ِغٍُ اِٛسٞ ِغٍُ عم١ًاٌطةتغذاد178

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ73.4718ص٠ٕة خاٌذ ٔاجٟ ٔاصشاٌطةتغذاد179

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ73.4449٘ثٗ داصَ داٚد عٍّاْاٌطةتغذاد180

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ73.3463ؽّظ ِذّذ سضا عٍٛاْ عثٛداٌطةتغذاد181

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ73.3219سعً ١ٌث لاعُ عثاطاٌطةتغذاد182

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشج١ذ73.3213وّاي ِٙذٞ دغ١ٓ ٠اطاٌطةتغذاد183

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشج١ذ73.3198دغ١ٓ جٛاد واظُ خ١ٍفاٌطةتغذاد184

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ73.1833ط١ثٗ فإاد ؽٙاب ادّذاٌطةتغذاد185

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ73.1805تشاء عّاد جاعُ ِذًاٌطةتغذاد186

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ٠73.1136م١ٓ صثاح ٘ادٞ ِذّذاٌطةتغذاد187

أبناء االساتذة19/9/2021األٚيعشال١حروشج١ذ72.8724دغ١ٓ عٍٟ دغ١ٓ اتشا١ُ٘ اٌطةتغذاد188

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ72.8129سا١ٔا جعفش ٠ذ هللا عثذ عٍٟاٌطةتغذاد189

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشج١ذ72.6848ئدغاْ داِذ ِذّذ عٍٟ عثذ اٌذغ١ٓاٌطةتغذاد190

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ72.6657ٔٛس جعفش عثذ اٌذغ١ٓ صادقاٌطةتغذاد191
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نوع القبولذاس٠خ اٌرخشجاٌذٚساٌجٕغ١حاٌجٕظاٌرمذ٠شاٌّعذياعُ اٌطاٌةاٌى١ٍحاٌجاِعحخ

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ72.6549ص٠ٕة دغٓ جاعُ عذ خاْاٌطةتغذاد192

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ72.6471عجٝ خاٌذ عٍٟ ف١ذاْاٌطةتغذاد193

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ72.6229آ٠ٗ ِذّذ غ١ٍُ ع٠ٛذاٌطةتغذاد194

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ72.5795ِش٠ُ اوشَ سف١ك ذٛف١كاٌطةتغذاد195

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ72.5263ذّاسا اعّاع١ً ٕ٘ذٞ ِذّٛداٌطةتغذاد196

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشج١ذ72.4575اتشا١ُ٘ جّعح صاٌخ اتشا١ُ٘اٌطةتغذاد197

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ72.4361ذثاسن لاعُ دغٓ واظُاٌطةتغذاد198

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشج١ذ٠72.3913اع١ٓ ِج١ذ عثذ دٛؽٟاٌطةتغذاد199

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشج١ذ72.3093عٍٟ ععذ عٍٟ سؽ١ذاٌطةتغذاد200

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ72.2744ستاب خض١ش خٍف ٔضاياٌطةتغذاد201

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ72.2707٘ثٗ فاضً عٍّاْ عثذ اٌغٕٟاٌطةتغذاد202

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشج١ذ72.2419عٍٟ عصاَ عثذ اٌّطٍة دغ١ٓاٌطةتغذاد203

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ72.0469ص٠ٕة ض١اء غأُ عّشاٌطةتغذاد204

أبناء االساتذة19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ72.0231د٠ٕا دغ١ٓ د١ّذ وش٠ُ اٌطةتغذاد205

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشج١ذ72.0163عٍٟ ١ِثُ عثاط وش٠ُاٌطةتغذاد206

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ72.0080ترٛي عثذ اٌشضا ِٙذٞ ا١ِٓاٌطةتغذاد207

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ71.9964ص٠ٕة سد١ُ ع١ٕذ دّٛداٌطةتغذاد208

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ71.9014ِٕٝ عصاَ ادّذ ِذّذاٌطةتغذاد209

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ71.8762ِٙا ط١ة عثّاْ عثذ اٌشصاقاٌطةتغذاد210

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ71.7866سٔذ جعفش عذٔاْ دغٓاٌطةتغذاد211

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ71.7657ص٠ٕٗ صفٛاْ ثاتد ِصطفٝاٌطةتغذاد212

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشج١ذ71.7402ادّذ ص١٘ش ؽاوش ٌط١فاٌطةتغذاد213

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ71.6854د٠ّا سعذ جثاس عاٌُاٌطةتغذاد214

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ١ِ71.4500ٕٗ جٛاد جاعُ ِذغٓاٌطةتغذاد215
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مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ71.3447عشٜ ا٠ٙاب عشداْ ِذًاٌطةتغذاد216

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشج١ذ71.0789ِذّذ س٠اض ِذّذ دغ١ٓاٌطةتغذاد217

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشج١ذ71.0755دغ١ٓ عٍٟ خ١ْٛ عث١ذاٌطةتغذاد218

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشج١ذ71.0642د١ذس ذذغ١ٓ دغٓ عٍٛاْاٌطةتغذاد219

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ71.0310ٔٛس عثذ اٌىش٠ُ ِعٍٗ ِذّٛداٌطةتغذاد220

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشج١ذ70.9591ِذّذ ٠ذ١ٝ اتشا١ُ٘ ٔع١ّحاٌطةتغذاد221

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ١ِ70.9476غشٖ ثاِش ِج١ذ ِٙذٞاٌطةتغذاد222

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ70.6943ٔٛس اٌٙذٜ سد١ُ واظُ اِغاعذاٌطةتغذاد223

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ70.6202ذمٝ د١ذس عٍٟ ِذّذاٌطةتغذاد224

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ70.5849٘اجش غضٚاْ ِذّذ ادّذاٌطةتغذاد225

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ70.5117ص٠ٕة خ١ًٍ ٘ادٞ خ١ًٍاٌطةتغذاد226

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ70.4926وٛثش عثذ اٌىش٠ُ ِذّٛد ِٕصٛس اٌطةتغذاد227

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ70.2821٘ذ٠ً ِذّذ عثاط ٔص١فاٌطةتغذاد228

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ70.2097ِالن عٍٟ جالي عثذ اٌغفٛساٌطةتغذاد229

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشج١ذ70.1749خض١ش داٚد خض١ش ٠اطاٌطةتغذاد230

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ70.1165آ٠اخ وش٠ُ ع١ذاْ عثٛداٌطةتغذاد231

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثٝج١ذ70.1084ضذٝ ِٕٙذ ٔج١ة ؽٙاب اٌطةتغذاد232

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشج١ذ70.0754عٍٟ عثذ اٌّشذفع اتشا١ُ٘ ٠عمٛباٌطةتغذاد233

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثِٝرٛعظ69.9706ؽفاعٗ عاِش طا٘ش دغ١ٓاٌطةتغذاد234

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشِرٛعظ69.8878لاعُ ف١ٍخ واًِ عثذاٌطةتغذاد235

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثِٝرٛعظ69.6744ص٘شاء ِذّذ ٔاطك عٍٟ غاٌةاٌطةتغذاد236

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثِٝرٛعظ69.6623لّش عثاط دٚؽٟ عثذ اٌض٘شجاٌطةتغذاد237

19/9/2021األٚيعشال١حأثِٝرٛعظ69.3645عاسٖ اعاِٗ جثاس ِصٍخاٌطةتغذاد238
مركزي
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مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشِرٛعظ69.3582عٍٟ سافذ ؽاوش عثاط اٌطةتغذاد239

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثِٝرٛعظ69.1699دٕاْ صثش ؽشاس عض٠ضاٌطةتغذاد240

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثِٝرٛعظ68.9152د٠ٕا عذٔاْ عاٌُ جٛاداٌطةتغذاد241

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثِٝرٛعظ١ِ68.8326ذ٠ا عٍٟ ادغاْ عثذ اٌذ١ّذاٌطةتغذاد242

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشِرٛعظ68.6676ِذّذ عٍٟ ثاِش ِذّذ سضااٌطةتغذاد243

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثِٝرٛعظ68.6479سغذ جاعُ ِذّذ ِج١ذاٌطةتغذاد244

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثِٝرٛعظ68.6292فاطّح عاٌُ عثاط دغ١ٓاٌطةتغذاد245

نقل من خا ج العراق19/9/2021األٚيعشال١حأثِٝرٛعظ68.3129٘ذ٠ش أ١ِش طا٘ش دغ١ٓاٌطةتغذاد246

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثِٝرٛعظ68.0401ا٠ٗ عثذ االٌٗ ِض٘ش سؽ١ذاٌطةتغذاد247

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثِٝرٛعظ67.9537دٛساء عٍٟ ٘اؽُ غضثاْاٌطةتغذاد248

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثِٝرٛعظ67.7936ع١ٍاء ٔاصش فاضً أ١ِٓاٌطةتغذاد249

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثِٝرٛعظ67.6895ؽزس صالح ِٙذٞ دغٓاٌطةتغذاد250

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثِٝرٛعظ٠67.1934غشٜ ٠ٛعف ِشعٟ دغٓاٌطةتغذاد251

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثِٝرٛعظ66.9266ظالي ِذّذ خ١ًٍ ِذّٛداٌطةتغذاد252

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشِرٛعظ66.8824دغٓ ِاجذ دغٓ عٍٟاٌطةتغذاد253

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثِٝرٛعظ66.7646دا١ٌا ادّذ ِذّذ عٍطاْاٌطةتغذاد254

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثِٝرٛعظ66.7469آ٠اخ جاتش اتشا١ُ٘ ِٛعٝاٌطةتغذاد255

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشِرٛعظ66.6993ِذّذ سضا غا٠ة فاضً جاتشاٌطةتغذاد256

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشِرٛعظ66.6897دغ١ٓ عٍٟ عثذ اٌجثاس ِذّذاٌطةتغذاد257

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثِٝرٛعظ66.4792ص٠ٕة ادّذ عث١ذ ضادٟاٌطةتغذاد258

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثِٝرٛعظ66.3880عاسٖ عاِش عٍٟ ٔاصشاٌطةتغذاد259

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشِرٛعظ66.0145ِشذضٝ د١ذس عثذ اٌذغٓ ؽغ١ذياٌطةتغذاد260

أبناء االساتذة19/9/2021األٚيعشال١حأثِٝرٛعظ٠65.9030غش ٔث١ً واظُ عثذ اٌصادةاٌطةتغذاد261

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثِٝرٛعظ65.3987ّ٘غح غضٚاْ وّاي ج١ًّاٌطةتغذاد262
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مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثِٝرٛعظ١ٌّ64.3410ظ وش٠ُ عثذ ١ًٍ٘اٌطةتغذاد263

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثِٝرٛعظ١ِ64.1178ٕا عٍٟ ِٙذٞ خٍفاٌطةتغذاد264

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثِٝرٛعظ63.1702ؽّظ ععذ عثذ اٌٛ٘اب عثذ اٌشصاقاٌطةتغذاد265

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثِٝرٛعظ63.0345آ٠ٗ دغٓ ٘ادٞ ِٙذٞ اٌطةتغذاد266

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثِٝرٛعظ63.0091ع١ٍفا ا٠اد خاج١ه ١ِٕاطاٌطةتغذاد267

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثِٝرٛعظ62.8473سا١ٔٗ ذذغ١ٓ دغٓ ؽٍؼ اٌطةتغذاد268

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشِرٛعظ62.7832عٍٟ وش٠ُ عثٛد ع١ٍٛٞاٌطةتغذاد269

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حروشِرٛعظ٠61.2360اعش عذٔاْ واظُ دّضجاٌطةتغذاد270

مركزي19/9/2021األٚيعشال١حأثِٝمثٛي59.4027وٛثش ِذّذ صثاسغ٠ٍٟٛاٌطةتغذاد271

مسرع19/9/2021األٚيعشال١حروشِمثٛي56.3645دّضج وش٠ُ لاعُ عثذ عٍٟاٌطةتغذاد272

نقل من طب البصرة19/9/2021األٚيعشال١حروشِمثٛي55.7364ِٟٔٛ ِٙذٞ ِٛعٝ ِاصْاٌطةتغذاد273

 الشالجي الجبار عبد كامل علي. د.أ

الطب كلية عميد

الرحيم عبد سلمان هيفاء. د.أ

الطلبة وشؤون العلمية للشؤون العميد معاون

حسين علي موفق سمارة. د.م.أ

االولية الدراسات طلبة شؤون شعبة مدير 


