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alijawad@comed.uobaghdad.edu.iqعلي محمد جواد عبد المهدي المظفر فرع الباطنية1
drkhalid1958git@comed.uobaghdad.edu.iqخالد عبدهللا جاسم محمد الخزرجي فرع الباطنية2
mahasulaiman@comed.uobaghdad.edu.iq مها سليمان يونس سليمان الطائيفرع الباطنية3
husam75@comed.uobaghdad.edu.iq حسام علي سلمان عواد الجبوريفرع الباطنية4
sabeeh.a@comed.uobaghdad.edu.iq صبيح عباس حسن علي المشهداني فرع الباطنية5
adil.a.noaimi@comed.uobaghdad.edu.iq عادل عبد الغفور عبد الرزاق عبد الحميد النعيميفرع الباطنية6
muatazfawzi@comed.uobaghdad.edu.iq معتز فوزي حسين محمد الحديثيفرع الباطنية7
nazarlateef@comed.uobaghdad.edu.iq نزار عبداللطيف جاسم محمد العانيفرع الباطنية8
nesif.hemiary@comed.uobaghdad.edu.iq نصيف جاسم محيميد الحميريفرع الباطنية9

hilal.alsaffar@comed.uobaghdad.edu.iq هالل بهجت شوقي الصفارفرع الباطنية10
mushtaqtalib@comed.uobaghdad.edu.iq مشتاق طالب هاشم طاهر الحجاميفرع الباطنية11
manalkhudhur@comed.uobaghdad.edu.iqمنال خضرعبد الرزاق محمد العضاضيفرع الباطنية12
basmanmidhat@comed.uobaghdad.edu.iqبسمان مدحت فضيل فتح هللا ال فسخ التومفرع الباطنية13
rabahasreah@comed.uobaghdad.edu.iqرباح هياب سريح حسن السرايفرع الباطنية14
amarfaisal1976@comed.uobaghdad.edu.iqعمار فيصل حميد صبر الخليفاوي فرع الباطنية15
dmwalobaidi@comed.uobaghdad.edu.iqمحمد وهيب سلمان جاسم العبيديفرع الباطنية16
mohammadalosami@comed.uobaghdad.edu.iqمحمد هادي منشد طاهر العصميفرع الباطنية17
omarazawi@comed.uobaghdad.edu.iqعمر فاروق نافع ولي العزاويفرع الباطنية18
faiqig@comed.uobaghdad.edu.iqفائق ايشو كولایر ايشو تومافرع الباطنية19
fatema.a@comed.uobaghdad.edu.iqفاطمة عبد الكاظم حمد جار هللافرع الباطنية20
dr.alaa_1972@comed.uobaghdad.edu.iqعالء الدين سهام ناجي عبد االسديفرع الباطنية21
mohammedhannon@comed.uobaghdad.edu.iqمحمد حنون شنين جبارة السودانيفرع الباطنية22
abdullah.j@comed.uobaghdad.edu.iqعبدهللا جنجر منشد شمر الفرطوسيفرع الباطنية23
aliallawi@comed.uobaghdad.edu.iqعلي عبد المجيد ذياب مهدي عالويفرع الباطنية24
dr.mustafanema_resp@comed.uobaghdad.edu.iqمصطفى نعمة عبد علي العلياويفرع الباطنية25
gheyathabdali@comed.uobaghdad.edu.iqغياث عبد علي شالل عبد علي الحسناويفرع الباطنية26
zaljohar@comed.uobaghdad.edu.iqزهير عبد الغفور ميسر جوهر الجوهرفرع الباطنية27
dralijasm.hashim@comed.uobaghdad.edu.iqعلي جاسم هاشم عبد الساعديفرع الباطنية28
ghazi_haji@comed.uobaghdad.edu.iqغازي فرحان حاجيفرع الباطنية29
waleedali@comed.uobaghdad.edu.iqوليد ابراهيم علي اسماعيل االنصاريفرع الباطنية30
mazin.j@comed.uobaghdad.edu.iqمازن جودي ابراهيم مسربت البلداويفرع الباطنية31
ameen.a@comed.uobaghdad.edu.iqامين عبدالحسن مانع ظاهرفرع الباطنية32
aqeelkareem@comed.uobaghdad.edu.iqعقيل كريم حاتمفرع الباطنية33
rzan.a@comed.uobaghdad.edu.iqرزان عبدالحسن عباسفرع الباطنية34
oday.t@comed.uobaghdad.edu.iqعدي طاهر محمدفرع الباطنية35
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alialshalchy@comed.uobaghdad.edu.iqعلي كامل عبد الجبار الشالجيفرع الجراحة36
tharwatsulaiman@comed.uobaghdad.edu.iqثروت إدريس سليمان محمد الحيوفرع الجراحة37
tareqibrahim@comed.uobaghdad.edu.iqطارق إبراهيم يعقوب ابراهيم العبيديفرع الجراحة38
hasan.k@comed.uobaghdad.edu.iqحسن كريم كاطع موسى ال موسىفرع الجراحة39
saadd.farhan@comed.uobaghdad.edu.iqسعد داخل فرحان جبرالدراجيفرع الجراحة40
abdulameer.m@comed.uobaghdad.edu.iqعبداالمير محسن حسين حمزه البوخنيفسفرع الجراحة41
imad.f@comed.uobaghdad.edu.iqعماد فهد سكران احمد المشهدانيفرع الجراحة42
omarsalemkhattab@comed.uobaghdad.edu.iqعمر سالم خطاب عمر العمرفرع الجراحة43
najah@comed.uobaghdad.edu.iqنجاح كاظم محمد عباس القريشيفرع الجراحة44
samir.a@comed.uobaghdad.edu.iqسمير علي مطر حسين الجبوريفرع الجراحة45
alitarik@comed.uobaghdad.edu.iqعلي طارق عبد الواحد عبد الحميد بريقعفرع الجراحة46
ahmedkhalaf72@comed.uobaghdad.edu.iqاحمد خلف جاسم موسى التميميفرع الجراحة47
ahmed.muhei@comed.uobaghdad.edu.iqاحمد محي رشيد مجيد السامرائيفرع الجراحة48
iyadabbas@comed.uobaghdad.edu.iqاياد عباس سلمان علي العبيديفرع الجراحة49
sabah.n@comed.uobaghdad.edu.iqصباح نوري طابور جارح السعدفرع الجراحة50
ali.b@comed.uobaghdad.edu.iqعلي باقرعبدالحسين قاسم الحليفرع الجراحة51
tahseenm.hashim@comed.uobaghdad.edu.iqتحسين مزهر هاشمفرع الجراحة52
mahmuod.k@comed.uobaghdad.edu.iqمحمود خضير ياسين نويديس المشهدانيفرع الجراحة53
montadharurology@comed.uobaghdad.edu.iqمنتظر حميد نعمة سلمان الحسينيفرع الجراحة54
ahmed.a@comed.uobaghdad.edu.iqاحمد عبود خلف كمرالعكيديفرع الجراحة55
azzam.m@comed.uobaghdad.edu.iqعزام محسن عباس السالميفرع الجراحة56
moayad.a@comed.uobaghdad.edu.iqمؤيد عباس فاضل طه العانيفرع الجراحة57
shatha.ak@comed.uobaghdad.edu.iqشذى عبداالمير حمد حسن الكوازفرع الجراحة58
aqeel.s@comed.uobaghdad.edu.iqعقيل شاكر محمود االنباريفرع الجراحة59
yasirnaifqassim@comed.uobaghdad.edu.iqياسر نايف قاسم علي الخالديفرع الجراحة60
hayder.a@comed.uobaghdad.edu.iqحيدر عبداالميرعبدالنبي جعفرالحميريفرع الجراحة61
manwaralnaqqash@comed.uobaghdad.edu.iqمنورعبداالله محمدعلي مهدي النقاشفرع الجراحة62
ammar.t@comed.uobaghdad.edu.iqعمار طالب نوح جابر الياسريفرع الجراحة63
drmkfaraj@comed.uobaghdad.edu.iqمنير خماس  فرجفرع الجراحة64
basim.rassam@comed.uobaghdad.edu.iqباسم رسام غضبان حسين الساعديفرع الجراحة65
ahmed.alwassiti@comed.uobaghdad.edu.iqاحمد شاكر علي الواسطيفرع الجراحة66
firas75spine@comed.uobaghdad.edu.iqفراس عبد الهادي ناصر العبيديفرع الجراحة67
mohammedbassil@comed.uobaghdad.edu.iqمحمد باسل اسماعيلفرع الجراحة68
drsttar@comed.uobaghdad.edu.iqستار مجيد كاظم حربيفرع الجراحة69
muhammednaeem@comed.uobaghdad.edu.iqمحمد نعيم عبدهللافرع الجراحة70
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hasanain.f@comed.uobaghdad.edu.iqحسنين فرحان حسنفرع الجراحة71
ali.abd@comed.uobaghdad.edu.iqعلي عبدالعزيزعبدعلي الشاويفرع الجراحة72
haydar.h@comed.uobaghdad.edu.iqحيدر حمزة عبيد العابديفرع الجراحة73
shamil.a@comed.uobaghdad.edu.iqشامل عبود هالل الدبيفرع الجراحة74
heba.abd@bccru.uobaghdad.edu.iqهبة محمد عبدالواحد النصراويفرع الجراحة75 ibrahim.ali@comed.uobaghdad.edu.iqابراهيم علي رجبفرع الجراحة76 mariam.i@comed.uobaghdad.edu.iqمريم عيسى عبد القادرفرع الجراحة77
najmah@comed.uobaghdad.edu.iqنجمة محمود ميران شرف الخزعليفرع النسائية78
wasanwajdi@comed.uobaghdad.edu.iqوسن وجدي ابراهيم عبد الرزاق الشيخفرع النسائية79
yusra.n@comed.uobaghdad.edu.iqيسرى نعمان محمد علي الطائيفرع النسائية80
ekhlas.j@comed.uobaghdad.edu.iqاخالص جبار كاظم طخيخ الغزيفرع النسائية81
afraamahjoobal-naddawi@comed.uobaghdad.edu.iqعفراء محجوب نفل جعفر النداويفرع النسائية82
shaimaa79kadhim@comed.uobaghdad.edu.iqشيماء كاظم جاسم حمادي الحماديفرع النسائية83
raghad.a@comed.uobaghdad.edu.iqرغد عبد الحليم كاظم علي العيسىفرع النسائية84
farah@comed.uobaghdad.edu.iqفرح عبدالحسين صالحفرع النسائية85
nadia.n@comed.uobaghdad.edu.iqنادية نايف غازيفرع النسائية86
salmahadad@comed.uobaghdad.edu.iqسلمى عباس ناجي حسن الحدادفرع االطفال87
muhi_janabi@comed.uobaghdad.edu.iqمحي كاظم وناس بريسم الجنابيفرع االطفال88
numan.hameed@comed.uobaghdad.edu.iqنعمان نافع حميد محمود الحمدانيفرع االطفال89
narimanfahmi@comed.uobaghdad.edu.iqنريمان فهمي احمد عزت زينلفرع االطفال90
dhia@comed.uobaghdad.edu.iqضياء حسن سعيد حسن البلداويفرع االطفال91
mazinaljadiry@comed.uobaghdad.edu.iqمازن فيصل فرحان شويخ الجادريفرع االطفال92
munib.a@comed.uobaghdad.edu.iqمنيب احمد كاظم جواد الزبيديفرع االطفال93
sadiq.alhammash@comed.uobaghdad.edu.iqصادق محمد جياد الهماشفرع االطفال94
nebalwaillsaadi@comed.uobaghdad.edu.iqنبال وائل سعدي حسين الدباسفرع االطفال95
hasaneinghali@comed.uobaghdad.edu.iqحسنين حبيب غالي جابر الشمريفرع االطفال96
muneerafadhil@comed.uobaghdad.edu.iqمنيرة فاضل رضا محمد الحسينيفرع االطفال97
rabab.f@comed.uobaghdad.edu.iqرباب فرحان ثجيل سعدون القيسيفرع االطفال98
mohammedfadhil@comed.uobaghdad.edu.iqمحمد فاضل ابراهيم شهاب الكرويفرع االطفال99
manala.habib@comed.uobaghdad.edu.iqمنال عدنان حبيب حميدي المهنافرع علم االمراض100
drsalimhamoudi@comed.uobaghdad.edu.iq سالم رشيد حمودي فليح العبيديفرع علم االمراض101
nabeelghazihashim@comed.uobaghdad.edu.iqنبيل غازي هاشم اسماعيل الخطيبفرع علم االمراض102
khitamral_khafaji@comed.uobaghdad.edu.iqختام رزاق كاظم محمد الخفاجيفرع علم االمراض103
sahiraali@comed.uobaghdad.edu.iq ساهرة عبود علي سابط الساعديفرع علم االمراض104
sazana.alatrooshi@comed.uobaghdad.edu.iqسازان عبد الوهاب مرزا عمراالتروشيفرع علم االمراض105
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bm.al-musawi@comed.uobaghdad.edu.iqبسام موسى صادق باقر الموسويفرع علم االمراض106
jafaralalsaidissa@comed.uobaghdad.edu.iqجعفر نوري جعفر امين ال عيسىفرع علم االمراض107
haithemal_rubaie@comed.uobaghdad.edu.iqهيثم احمد محمد جواد الربيعيفرع علم االمراض108
israaali@comed.uobaghdad.edu.iqاسراء علي حسين مطلك الناصريفرع علم االمراض109
kifahalani@comed.uobaghdad.edu.iqكفاح حمدان عبد الغفور سلمان العانيفرع علم االمراض110
ameer_dhahir@comed.uobaghdad.edu.iqامير ظاهر حميدي عباس احمدفرع علم االمراض111
zainabkhalid@comed.uobaghdad.edu.iqزينب خالد شهاب احمد المختارفرع علم االمراض112
haider.has@comed.uobaghdad.edu.iqحيدر حسن جليل الشمريفرع علم االمراض113 nadalwan@comed.uobaghdad.edu.iqندى عبد الصاحب العلوانفرع علم االمراض114
farislami@comed.uobaghdad.edu.iqفارس حسن صبر اسماعيل الالميفرع طب االسرة والمجتمع115
jawadkadhim.aldiwan876@comed.uobaghdad.edu.iqجواد كاظم احمد سلطان الديوانفرع طب االسرة والمجتمع116
aliaa.m@comed.uobaghdad.edu.iq علياء مكي حسن محمود الصافيفرع طب االسرة والمجتمع117
nadiaalgizzi@comed.uobaghdad.edu.iqنادية عزيز ناصرفرع طب االسرة والمجتمع118
emanadnanalkaseer@comed.uobaghdad.edu.iqايمان عدنان فالح فجر القصيرفرع طب االسرة والمجتمع119
falah.h@comed.uobaghdad.edu.iqفالح حسن كريم ماهودفرع طب االسرة والمجتمع120
haidarm.jawad@comed.uobaghdad.edu.iqحيدر مهدي جواد مهدي الشكرجيفرع الفارماكولوجي121
mohammedqasimatrakji@comed.uobaghdad.edu.iqمحمد قاسم يحيى صالح مال هللا االطرقجيفرع الفارماكولوجي122
hudaibraheem@comed.uobaghdad.edu.iqهدى إبراهيم قاسم ابراهيم القاضيفرع الفارماكولوجي123
samaraabdali@comed.uobaghdad.edu.iqسمارة موفق علي حسينفرع الفارماكولوجي124
mohammed.a@comed.uobaghdad.edu.iqمحمد عبدالحسن جبارةفرع الفارماكولوجي125
jassem.mohammed@comed.uobaghdad.edu.iqجاسم محمد كرحوت علي باشا الحديثيفرع االحياء المجهرية126
malfaham108@comed.uobaghdad.edu.iqمحمد عبد األخوة حسن احمد الفحام فرع االحياء المجهرية127
haifaa.abd@comed.uobaghdad.edu.iqهيفاء سلمان عبد الرحيم محمد الحديثي فرع االحياء المجهرية128
jabbarrzangor@comed.uobaghdad.edu.iqجبار رسن زنكور عيسى العتابيفرع االحياء المجهرية129
muhammedm.alani@comed.uobaghdad.edu.iqمحمد معروف محمد حديد العاني فرع االحياء المجهرية130
aidarashid@comed.uobaghdad.edu.iqعائدة رشيد منصور ابراهيم الدرزيفرع االحياء المجهرية131
shathaf.abdullah@comed.uobaghdad.edu.iqشذى فاروق عبد هللا محمد الغضبانفرع االحياء المجهرية132
maryam@comed.uobaghdad.edu.iqمريم كريم علي حسين الصميدعي فرع االحياء المجهرية133
inasksharquie@comed.uobaghdad.edu.iqايناس خليفة عبيد شرقي الشرقيفرع االحياء المجهرية134
zainaba.hamid@comed.uobaghdad.edu.iqزينب عبد الحسين حامد محسن الربيعيفرع االحياء المجهرية135
drsarmadzeiny@comed.uobaghdad.edu.iqسرمد محمد حسين محمد رضا الزينيفرع االحياء المجهرية136
Basim.ibrahim@comed.uobaghdad.edu.iqباسم محمد إبراهيم محمد البياتيفرع االحياء المجهرية137
randriadh@comed.uobaghdad.edu.iqرند رياض حافظ خالد الموصليفرع االحياء المجهرية138
hiba.s@comed.uobaghdad.edu.iqهبة صباح جاسم محمد الزوبعيفرع االحياء المجهرية139
yasmeenalbayaa@comed.uobaghdad.edu.iqياسمين جواد احمد جواد البياعفرع االحياء المجهرية140
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shaimaa.kazem@comed.uobaghdad.edu.iqشيماء جواد كاظم حمدفرع االحياء المجهرية141
khalidahkareemabbas@comed.uobaghdad.edu.iqخالدة كريم عباسفرع االحياء المجهرية142
falah.hassan@comed.uobaghdad.edu.iqفالح حسن هاديفرع االحياء المجهرية143
dr.shaymajamal@comed.uobaghdad.edu.iqشيماء جمال أحمد ابراهيم العانيفرع التشريح144
nawfalhadithi@comed.uobaghdad.edu.iq نوفل خضير ياس داود البياتيفرع التشريح145
drmaanalkhalisy@comed.uobaghdad.edu.iqمعن حمد حسين شوكت الخالصي فرع التشريح146
i.f.jaafar@comed.uobaghdad.edu.iqفردوس محمد جعفر باقر الساعديفرع التشريح147
issam.t@comed.uobaghdad.edu.iq عصام طارق عبدالوهاب نجم المجمعيفرع التشريح148
mahmoud.m@comed.uobaghdad.edu.iqمحمود مشعل محمد طه الشمريفرع التشريح149
hudasalrawazq@comed.uobaghdad.edu.iqهدى صاحب عبد المحمد حسون الروازقفرع التشريح150
zahraaali@comed.uobaghdad.edu.iq زهراء قاسم علي جاسم القسام فرع التشريح151
yasaminal-qassab@comed.uobaghdad.edu.iqياسمين ثامر قدوري احمد القصابفرع التشريح152
tharwaaltai@comed.uobaghdad.edu.iqثروة هادي حسن ارحيم الطائيفرع التشريح153
hindhamed75@comed.uobaghdad.edu.iqهند حامد شاكر حمودي الكيالنيفرع التشريح154
shoub_yassin@comed.uobaghdad.edu.iqشعوب ياسين حسينفرع التشريح155
ranninazawi@comed.uobaghdad.edu.iqرنين خليل توفيق محمد العزاويفرع التشريح156
lina.a@comed.uobaghdad.edu.iqلينا علي حسين دهيس الخفاجيفرع التشريح157
zainab.z@comed.uobaghdad.edu.iqزينب زاهد سعدون حمودي المعموري فرع التشريح158
shaimaa.a@comed.uobaghdad.edu.iqشيماء علي عبد المجيدفرع التشريح159
ahmed.mohammed@comed.uobaghdad.edu.iqاحمد محمد لطفيفرع التشريح160
zainabm.alawad@comed.uobaghdad.edu.iqزينب مثنى جياد مرزوك العواد   فرع الفيزيولوجي161
numans@comed.uobaghdad.edu.iqنعمان سلمان داود كاظم النعيميفرع الفيزيولوجي162
ghassan_thabet@comed.uobaghdad.edu.iqغسان ثابت سعيد موسى العانيفرع الفيزيولوجي163
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