
 

 خ االضى انرتاعً انمُاج انتٕلٍع

 1 لصً  ٌاضٍٍ خضٍر جٍاد انمثٕل انعاو 

 2 رَذ جهٍم عٍذاٌ دهٍذم انمثٕل انعاو 

 3 يصطفى  زٌاد َعًح دطٍٍ انمثٕل انعاو 

 4 اترار  يرٔاٌ تشٍر يذًٕد انمثٕل انعاو 

 5 داٍَّ عثذ انكرٌى  عهً رزٔلً انمثٕل انعاو 

تاضى اتراٍْى عثذ هللااالء  انمثٕل انعاو   6 

انفتاح َافع يصطفى عهً عثذ انمثٕل انعاو   7 

انًتضرٌٍٍ يٍ انعًهٍاخ االرْاتٍح  

 ٔاالخطاء انعطكرٌح

 8 جالل  يذً انذٌٍ  جعفر دمحم

 9 زْراء يٕفك كرٌى عثذ انجثار انمثٕل انعاو 

 11 زْراء صالح  يذً جثار انمثٕل انعاو 

صانخ يرجاٌيصطفى عثذ  انمثٕل انعاو   11 

 12 رغذ خانذ جاضى دْاو انمثٕل انعاو 

 13 صفا عهً شاكر َصر انمثٕل انعاو 

 14 ضريذ دمحم صثذً عارف انمثٕل انعاو 

 15 رْة يجٍذ جٓاد دطٍٍ انُفمح انخاصح 

 16 تٍٍُ يعٍٍ عثذ عهً دطٍٍ انمثٕل انعاو 

شًٍاء  عثذ انرضا  خًٍص صٕب  انمثٕل انعاو 

 هللا

17 

 18 ادطاٌ  ٔائم ادطاٌ عثذ انٕادذ انمثٕل انعاو 

هللا  خهف  خضٍر عًراٌ  عثذ انمثٕل انعاو   19 

هللا انجثار دثٍة عثذ يًٍٍٓ عثذ انُفمح انخاصح   21 

 21 زْراء نٍث ريضاٌ ادًذ انمثٕل انعاو 

 22 دٍٍُ عهً يصطاف عثاش انمثٕل انعاو 

انًتضرٌٍٍ يٍ انعًهٍاخ االرْاتٍح  

 ٔاالخطاء انعطكرٌح

 23 يرِٔ كاظى عهٕاٌ دطٌٕ

انًتضرٌٍٍ يٍ انعًهٍاخ االرْاتٍح  

 ٔاالخطاء انعطكرٌح

 24 اٌاخ فؤاد تٕفٍك غُأي

 25 يرٌى طّ صانخ عسٌس انمثٕل انعاو 

 26 دٍٍُ فٕزي عثذ انذهٍى دطٍ انمثٕل انعاو 

 27 دٍذر  جاضى  دمحم يذطٍ انمثٕل انعاو 

انرزاق جاضى رٌاو داتى عثذ انمثٕل انعاو   28 

 29 ادًذ  ريضاٌ  عثٕد كثر انُفمح انخاصح 

 31 ضارِ ثائر دمحم درٌٔش انمثٕل انعاو 

 31 دطٍ كرٌى يكهف دطٍ انمثٕل انعاو 

انًتضرٌٍٍ يٍ انعًهٍاخ االرْاتٍح  

 ٔاالخطاء انعطكرٌح

 32 فضاء دٍذر جاضى انذنًًٍ

عٕدِزْراء ادطاٌ عهً  انمثٕل انعاو   33 

 2023- 2022 للعام الدراسيفي كلية الطب / جامعة بغداد  اسماء المتقدمين للدراسات العليا

 احياء مجهرية/ ماجستير  االحياء المجهريةفرع 



 خ االضى انرتاعٍ انقُاج   انذراضح انًطهىتح انرىقُع

دتهىو عال يعادل نهًاجطرُر  

 /االيراض انصذرَح وانرُفطُح

عهٍ  كسار  كىَد   انُفقح انخاصح

 راضٍ

1 

دتهىو عال يعادل نهًاجطرُر  

 /االيراض انصذرَح وانرُفطُح

 2 ذقً ضُاء كاظى دمحم انُفقح انخاصح

دتهىو عال يعادل نهًاجطرُر  

 /االيراض انصذرَح وانرُفطُح

 3 جعفر َصُر ضحُة تذع انُفقح انخاصح

دتهىو عال يعادل نهًاجطرُر  

 وانرُفطُح/االيراض انصذرَح 

 4 جُُذ عهٍ احًذ ضهًاٌ انُفقح انخاصح

دتهىو عال يعادل نهًاجطرُر  

 /االيراض انصذرَح وانرُفطُح

االيُر  حىراء فاضم عثذ انقثىل انعاو

 يهذٌ

5 

دتهىو عال يعادل نهًاجطرُر  

 /االيراض انصذرَح وانرُفطُح

 6 حُذر فالح حطٍ حطٍُ انُفقح انخاصح

نهًاجطرُر/ دتهىو عال يعادل  

 االيراض انصذرَح وانرُفطُح

 7 دمحم  عاغىر حًىد حطٍ انُفقح انخاصح

دتهىو عال يعادل نهًاجطرُر  

 /االيراض انصذرَح وانرُفطُح

يصطفً  اضكُذر   دعى انًالكاخ انطثُح

 ضهًاٌ  غرياهٍ

8 

دتهىو عال يعادل نهًاجطرُر  

 /االيراض انصذرَح وانرُفطُح

طانة  َاجٍ عهٍ انقثىل انعاو

 عثذعهٍ

9 

دتهىو عال يعادل نهًاجطرُر  

 /االيراض انصذرَح وانرُفطُح

هاجر اتراهُى يخهف  انقثىل انعاو

 عثذ انهادٌ

11 

دتهىو عال يعادل نهًاجطرُر  

 /االيراض انصذرَح وانرُفطُح

انًرضرٍَُ يٍ انعًهُاخ 

 االرهاتُح واالخطاء انعطكرَح

انرحُى  خهف  والء  عثذ

 عثُص

11 

دتهىو عال يعادل نهًاجطرُر  

 /االيراض انصذرَح وانرُفطُح

انُاصر ضعىد  َاضر عثذ انُفقح انخاصح

 رحُى

12 

دتهىو عال يعادل نهًاجطرُر  

 /االيراض انصذرَح وانرُفطُح

 13 ضجً  ياهر كايم جطاو انقثىل انعاو

دتهىو عال يعادل نهًاجطرُر  

 /اَكى انقهة وانػراٍَُ

اتراهُى غازٌ حًذ  دعى انًالكاخ انطثُح

 رفع

14 

دتهىو عال يعادل نهًاجطرُر  

 /اَكى انقهة وانػراٍَُ

 15 احًذ  جاضى يهذٌ جثر انقثىل انعاو

دتهىو عال يعادل نهًاجطرُر/اَكى  

 انقهة وانػراٍَُ

احًذ  عثذ انرحُى   انُفقح انخاصح

 ضهطاٌ  دمحم

16 

دتهىو عال يعادل نهًاجطرُر  

 /اَكى انقهة وانػراٍَُ

 17 احًذ عادل عثاش  ضانى انقثىل انعاو

دتهىو عال يعادل نهًاجطرُر  

 /اَكى انقهة وانػراٍَُ

اضًاء غاكر ظاهر  انُفقح انخاصح

 غهراغ

18 

دتهىو عال يعادل نهًاجطرُر/اَكى  

 انقهة وانػراٍَُ

 19 اَالف خاغع َعًح عهٍ انقثىل انعاو

دتهىو عال يعادل نهًاجطرُر  

 وانػراٍَُ/اَكى انقهة 

انًرضرٍَُ يٍ انعًهُاخ 

 االرهاتُح واالخطاء انعطكرَح

جهُم عكُع هادٌ 

 انػًرٌ

21 

دتهىو عال يعادل نهًاجطرُر/  

 اَكى انقهة وانػراٍَُ

 دعاء دمحم جًُم يُصىر روٌ غهذاء انحػذ انػعثٍ

 

21 

نهًاجطرُر / دتهىو عال يعادل  

 اَكى انقهة وانػراٍَُ

رؤي ايٍُ عًاظ  انقثىل انعاو

 حطٍُ

 

22 

 2023- 2022 للعام الدراسيفي كلية الطب / جامعة بغداد  اسماء المتقدمين للدراسات العليا

 الي معادل للماجستيرفرع الطب الباطني / دبلوم ع



 

 خ االضى انرتاعٍ انقُاج انذراضح انًطهىتح انرىقُع

دتهىو عال يعادل نهًاجطرُر/  

 اَكى انقهة وانػراٍَُ

رَذ اَاد حكًد داود  انقثىل انعاو

 ضهًاٌ حكًد

 

23 

دتهىو عال يعادل نهًاجطرُر/  

 اَكى انقهة وانػراٍَُ

رَذ عثذ انىاحذ حًُذ  انقثىل انعاو

 عهٍ

24 

دتهىو عال يعادل نهًاجطرُر/  

 اَكى انقهة وانػراٍَُ

 25 ضعذ اتراهُى رحُى ضعار انُفقح انخاصح

دتهىو عال يعادل نهًاجطرُر/  

 اَكى انقهة وانػراٍَُ

 26 عهٍ رعذ َعًح كرَى انُفقح انخاصح

دتهىو عال يعادل نهًاجطرُر/  

 اَكى انقهة وانػراٍَُ

 27 فرح ضعذ دمحم عهىاٌ انُفقح انخاصح

دتهىو عال يعادل نهًاجطرُر/  

 اَكى انقهة وانػراٍَُ

كرَى عثذ انحطٍُ كرَى  دعى انًالكاخ انطثُح

 زغُر

28 

دتهىو عال يعادل نهًاجطرُر/  

 اَكى انقهة وانػراٍَُ

 29 نؤٌ ضانى حُا اتراهُى انُفقح انخاصح

دتهىو عال يعادل نهًاجطرُر/  

 اَكى انقهة وانػراٍَُ

 31 دمحم رضا فرياٌ عُطً انُفقح انخاصح

دتهىو عال يعادل نهًاجطرُر/  

 اَكى انقهة وانػراٍَُ

يروج احًذ عهىاٌ  انُفقح انخاصح

 خضُر

31 

دتهىو عال يعادل نهًاجطرُر/  

 اَكى انقهة وانػراٍَُ

 32 يُال يؤَذ  عثذ يخهف انقثىل انعاو

دتهىو عال يعادل نهًاجطرُر/  

 اَكى انقهة وانػراٍَُ

 33 يُاهم  تاضى فهذ يحًىد انخاصحانُفقح 

دتهىو عال يعادل نهًاجطرُر/  

 اَكى انقهة وانػراٍَُ

َعى عسخ عثذ انًهذٌ   انُفقح انخاصح

 ضثرٍ

34 

دتهىو عال يعادل نهًاجطرُر/  

 اَكى انقهة وانػراٍَُ

 35 َىر رحًٍ عالوٌ دمحم انقثىل انعاو

دتهىو عال يعادل نهًاجطرُر/  

 وانػراٍَُاَكى انقهة 

 َطر عثذانىهاب عثذ انقثىل انعاو

 انرزاق غاكر

36 

دتهىو عال يعادل نهًاجطرُر  

 /انرذاخم انقططارٌ

يرذضً  عهٍ  جاضى   انقثىل انعاو

 وادٌ

37 

دتهىو عال يعادل نهًاجطرُر  

 /انرذاخم انقططارٌ

 38 يازٌ تاضم يسهر عثىد انقثىل انعاو



1 
 

 

 ت االسن الرباعي القناة الحوقيع

 1 ثائر بهجث دمحم هصطفى النفقة الخاصة 

 2023- 2022للعام الذراسي في كلية الطب / جاهعة بغذاد اسواء الوحقذهين للذراسات العليا 

 جشريح/ دكحوراه  الحشريحفرع 



 

 خ االسى انزتاعً انقُاج انذراسح انًطهىتح انتىقٍع

دتهىو عال يعادل نهًاجستٍز/االشعح  

 انعالجٍح واالوراو

 1 رتاب دمحمعهً حسٍ طانة انقثىل انعاو

دتهىو عال يعادل نهًاجستٍز/االشعح  

 انعالجٍح واالوراو

سهزاء دمحم حسٍٍ عثذ االيٍز   انقثىل انعاو

 عهً

2 

نهًاجستٍز/االشعح  دتهىو عال يعادل 

 انعالجٍح واالوراو

 3 فزاس فكزي َجٍة  ٌىَس انُفقح انخاصح

 4 نثُى عثاس حسٍ عثذ انُفقح انخاصح دتهىو عال /انجزاحح انعايح/انتخذٌز 

 5 دمحم َذٌز يحًىد حسٍٍ انُفقح انخاصح دتهىو عال /انجزاحح انعايح/انتخذٌز 

 6 َىر صالح يهذي عزاك انُفقح انخاصح دتهىو عال /انجزاحح انعايح/انتخذٌز 

 7 هثه جًال َاصز سهًاٌ انُفقح انخاصح دتهىو عال /انجزاحح انعايح/انتخذٌز 

 8 وفاء صادق شاوي نفتح انُفقح انخاصح دتهىو عال /انجزاحح انعايح/انتخذٌز 

 9 احًذ َاٌف حسٍ عثذ انُفقح انخاصح دتهىو عال /انجزاحح انعايح/انتخذٌز 

عال /انجزاحح انعايح/انتخذٌز دتهىو   11 استثزق عهً صادق جاسى انُفقح انخاصح 

 11 سزيذ ياسٌ اسًاعٍم عهً انقثىل انعاو دتهىو عال /انجزاحح انعايح/انتخذٌز 

 12 عذراء  عًزاٌ  يهذي عثاس انُفقح انخاصح دتهىو عال /انجزاحح انعايح/انتخذٌز 

 13 عالء حسٍٍ تخٍم حسٍٍ انُفقح انخاصح دتهىو عال /انجزاحح انعايح/انتخذٌز 

سٌذ عثاس عهً دمحم عثذ انُفقح انخاصح دتهىو عال /انجزاحح انعايح/انتخذٌز   14 

 2023- 2022نهعاو انذراسً فً كهٍح انطة / جايعح تغذاد اسًاء انًتقذيٍٍ نهذراساخ انعهٍا 

 + دتهىو عال يعادل نهًاجستٍز / دتهىو عال فزع انجزاحح



1 
 

 خ االعى انشتاعٙ انمُاج انذساعح انًطهٕتح انتٕلٛع

 1 يشِٔ يانك يٓذ٘ صانخ انُفمح انخاصح اجغتٛشي 

 2 يصطفٗ غاص٘ فشداٌ داجٙ انُفمح انخاصح اجغتٛشي 

 3 فشح كًال كاظى خاتظ انُفمح انخاصح اجغتٛشي 

 4 عاسج دغٍٛ خهف عهٙ دعى انًالكاخ انطثٛح اجغتٛشي 

 5 يصطفٗ يُجذ دايذ اتشاْٛى انمثٕل انعاو اجغتٛشي 

 6 ٔالء عثذ انجثاس يصطفٗ جٕاد انخاصحانُفمح  اجغتٛشي 

 7 آٚح فشاط دمحم فؤاد دمحم سضا انمثٕل انعاو اجغتٛشي 

 8 انذٍٚ يذغٍ عثاط اؽشف َٕس انمثٕل انعاو اجغتٛشي 

 9 داَٛح ثائش صثش٘ يذًٕد انمثٕل انعاو اجغتٛشي 

 11 اٚح ثائش  صثش٘ يذًٕد انعاوانمثٕل  اجغتٛشي 

 11 نماء تاعم طّ عثذ انكشٚى انُفمح انخاصح اجغتٛشي 

 12 دٛذس عادل سؽٛذ يٓذ٘ انمثٕل انعاو اجغتٛشي 

 13 عاجذ  يجٛذ  دًٛذ  دغٍٛ انُفمح انخاصح اجغتٛشي 

 14 ادًذ غانة دًذعشٖ  انمثٕل انعاو اجغتٛشي 

 15 هللا دمحم دعاء يٕفك َصش انمثٕل انعاو اجغتٛشي 

 16 انذغٍ ؽٓذ دغٍ ْاد٘ عثذ انمثٕل انعاو اجغتٛشي 

 17 يذًٕد صكش دأد عُاٌ انمثٕل انعاو اجغتٛشي 

 18 طٛف  دمحم صثٛخ دمحم انمثٕل انعاو اجغتٛشي 

 19 انذٍٚ انذٍٚ تٓاء اعًاء اٚٓاب صذس انُفمح انخاصح اجغتٛشي 

 21 يٛظ عًٛش  يذغٍ  يٓذ٘ انمثٕل انعاو اجغتٛشي 

 21 عجٗ اٚاد عًش سصٔلٙ انُفمح انخاصح اجغتٛشي 

 22 سٔاعٙ يصطفٗ فؾٛم خهٛف انُفمح انخاصح اجغتٛشي 

 23 دانٛا سعذ دًٛذ يجٛذ انُفمح انخاصح اجغتٛشي 

 24 صُٚة ْاؽى يذًٕد انٛاط انُفمح انخاصح اجغتٛشي 

 25 صُٚة يانك دمحم جذٔع انمثٕل انعاو اجغتٛشي 

 26 سغذج ععذ خانذ دغٍ انُفمح انخاصح اجغتٛشي 

 27 ْذٖ كاظى ٚاعٍٛ يعاسج انمثٕل انعاو اجغتٛشي 

 28 صثا كاظى دمحم خهف انُفمح انخاصح اجغتٛشي 

 29 سغذج فٕص٘ طانة سعٕنٙ انُفمح انخاصح اجغتٛشي 

 31 االيٍٛ جًال ادًذ دسٔٚؼ انمثٕل انعاو اجغتٛشي 

 31 ٔسٔد عهٙ ٕٚعف دًضج انمثٕل انعاو اجغتٛشي 

 32 ستٗ عثاط صٕٛٓد خؾاٌ انُفمح انخاصح اجغتٛشي 

 33 فشح فشٚذٌٔ يذٙ انذٍٚ يصطفٗ انُفمح انخاصح اجغتٛشي 

 34 ْثّ  دغٍ تْٕاٌ داؽٕػ انُفمح انخاصح اجغتٛشي 

 35 دعاء جثاس كاظى عهٙ انخاصحانُفمح  اجغتٛشي 

 36 يشٔج عثذ انكشٚى  عثذ انذغٍٛ عضٚض انمثٕل انعاو اجغتٛشي 

 37 سٔٚذِ يصطفٗ كايم دمحم انمثٕل انعاو اجغتٛشي 

 38 ٚاعًٍٛ سٚغاٌ كاظى فهٛخ انمثٕل انعاو اجغتٛشي 

 39 ْثّ دًٛذ سصاق َعًّ انعاوانمثٕل  اجغتٛشي 

 41 صُٚة دغٍ يغهى عثذ انذغٍٛ انُفمح انخاصح اجغتٛشي 

 41 هللا عهٙ إُٚاط صثٛخ عثذ انمثٕل انعاو اجغتٛشي 

انًتضشٍٚٛ يٍ  اجغتٛشي 

االسْاتٛح انعًهٛاخ 

 ٔاالخطاء انعغكشٚح

 42 انكشٚى انغُٙ عثذ ْال يؤٚذ عثذ

 2023- 2022نهعاو انذساعٙ فٙ كهٛح انطة / جايعح تغذاد اعًاء انًتمذيٍٛ نهذساعاخ انعهٛا 

 اسياكٕنٕجٙ / ياجغتٛش + دكتٕساِفشع انف
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 خ االعى انشتاعٙ انمُاج انذساعح انًطهٕتح انتٕلٛع

 43 صْشاء دٛذس ساضٙ فشْٕد انُفمح انخاصح اجغتٛشي 

 44 سَذ نٛث اعًاعٛم خضٛش انُفمح انخاصح اجغتٛشي 

 45 انذغٍ ؽغٛذل اتٕانذغٍ دٛذس عثذ انمثٕل انعاو اجغتٛشي 

 46 ععذ دمحم َٕٚظ خانذ انُفمح انخاصح اجغتٛشي 

 47 ْانّ ياجذ ادًذ عثذانعضٚض انمثٕل انعاو اجغتٛشي 

 48 انكاظى رٚاب سغذ عاسف عثذ انمثٕل انعاو اجغتٛشي 

 49 انشدًٍ دمحم صٚاس اتشاْٛى عثذ انمثٕل انعاو اجغتٛشي 

 51 تٛغٛش يذغٍ كشٚى دعذٔػ انمثٕل انعاو اجغتٛشي 

 51 انكشٚى انغتاس عثذ أدًذ ياجذ عثذ انُفمح انخاصح اجغتٛشي 

 52 اًَاس عذَاٌ عهًٛاٌ دغٍٛ انمثٕل انعاو اجغتٛشي 

 53 سٚاو عذ٘ داتى عهطاٌ انُفمح انخاصح اجغتٛشي 

 54 دمٙ دمحم تالش عثذ انمائى ضاس٘ انمثٕل انعاو اجغتٛشي 

 55 اٚاخ ٚاعٍٛ خضش عثذانشدًٍ انمثٕل انعاو اجغتٛشي 

 56 انمادس َاظى دمحم اّٚ عثذ انمثٕل انعاو اجغتٛشي 

 57 دغٍٛانشدًٍ  سائذ دمحم عثذ انُفمح انخاصح اجغتٛشي 

 58 انًجٛذ دًٛذ صْشاء ثايش عثذ انمثٕل انعاو اجغتٛشي 

 59 سَٛى لاعى عثاد٘ يٓذ٘ انُفمح انخاصح اجغتٛشي 

 61 عهٙ صٍٚ انعاتذٍٚ عثذاتٕ انذغٍ  انُفمح انخاصح اجغتٛشي 

 61 جاعى ؽٓذ يأيٌٕ ادًذ انمثٕل انعاو اجغتٛشي 

 62 دمحم عاٚذ َجى طاعٕط انمثٕل انعاو اجغتٛشي 

 63 دغٍٛ فٛصم دغٍٛ عهٙ انمثٕل انعاو اجغتٛشي 

 64 ؽزٖ لاعى ؽشٚف دمحم انُفمح انخاصح اجغتٛشي 

 65 يُٓذ ؽًشاٌ عجٛم عثذ انُفمح انخاصح اجغتٛشي 

 66 سعم ٕٚعف دغٍ دغٍٛ انمثٕل انعاو اجغتٛشي 

 67 ْثّ دغٍٛ عهٙ صانخ انُفمح انخاصح اجغتٛشي 

 68 اعًاء عهٙ ؽكش دمحم انُفمح انخاصح اجغتٛشي 

 69 ؽفاء عهًاٌ صانخ  خهف انُفمح انخاصح اجغتٛشي 

 71 َٕٚظ صاتش خهف دغٍ انعاوانمثٕل  اجغتٛشي 

 71 انًذغٍ دغٍٛ أيٍٛ ْثح عثذ انمثٕل انعاو دكتٕساِ 

 72 انعضٚض دمحم تذس دمحم عثذ انمثٕل انعاو دكتٕساِ 

 73 دمحم ؽاكش ْاؽى يغهى انُفمح انخاصح دكتٕساِ 

 74 َٕس خضٛش صانخ تشد٘ انمثٕل انعاو دكتٕساِ 

 75 يُٓذ فالح دغٍ عثذ انذًٛذ انمثٕل انعاو دكتٕساِ 



 

 خ االسى انرتاعً انقُاج انذراسح انًطهٕتح انتٕقٍع

 1 ٔسٍ  َعًح عثذ انحسٍ  راضً انقثٕل انعاو ياجستٍر/طة يجتًع 

 2 يٓا يجاْذ طاْر احًذ انُفقح انخاصح ياجستٍر/طة يجتًع 

 3 زْراء زٍْر جٕاد سعذي انقثٕل انعاو ياجستٍر/طة يجتًع 

 4 قاسى جهٍم اتراٍْىجُاٌ  انقثٕل انعاو ياجستٍر/طة يجتًع 

دتهٕو عال يعادل  

 نهًاجستٍر/طة االسرج

 5 اسًاء حسٍٍ حًٕد دمحم انُفقح انخاصح

دتهٕو عال يعادل  

 نهًاجستٍر/طة االسرج

 6 سراء يجٍذ  شكر يحًٕد انُفقح انخاصح

دتهٕو عال يعادل  

 نهًاجستٍر/طة االسرج

 7 تًارِ عالء عثذ انسْرِ حًٕد انقثٕل انعاو

دتهٕو عال يعادل  

 نهًاجستٍر/طة االسرج

 8 ايُح عاير احًذ جهٍم انقثٕل انعاو

دتهٕو عال يعادل  

 نهًاجستٍر/طة االسرج

 9 ْذٌر رٌاض ٌٕسف حًادي انقثٕل انعاو

دتهٕو عال يعادل  

 نهًاجستٍر/طة االسرج

 11 ضحى عهً عثذ انًحسٍ شٓاب انقثٕل انعاو

دتهٕو عال يعادل  

 االسرجنهًاجستٍر/طة 

 11 سارج رعذ عثذ انكرٌى دمحم انقثٕل انعاو

دتهٕو عال يعادل  

 نهًاجستٍر/طة االسرج

زٌُة  كًال يصطفى كًال  انُفقح انخاصح

 يحًٕد

12 

دتهٕو عال يعادل  

 نهًاجستٍر/طة االسرج

 13 صفا عهً حسٍٍ عثٍذ انُفقح انخاصح

دتهٕو عال يعادل  

 نهًاجستٍر/طة االسرج

 14 عهٍاء  عٍسى  عًراٌ  عٍسى انقثٕل انعاو

دتهٕو عال يعادل  

 نهًاجستٍر/طة االسرج

 15 االء َعٍى يثُى غانً انقثٕل انعاو

دتهٕو عال يعادل  

 نهًاجستٍر/طة االسرج

انًتضرٌٍٍ يٍ انعًهٍاخ 

 االرْاتٍح ٔاالخطاء انعسكرٌح

 يرٔج صفاء دمحم َٕري عثذ

 انرزاق

16 

دتهٕو عال /طة اسرج  

 يًُٓ

 17 اَجً َاظى احًذ صادق انعاو انقثٕل

دتهٕو عال /طة اسرج  

 يًُٓ

 18 شٓذ حًٍذ كاظى دمحم انقثٕل انعاو

دتهٕو عال /طة اسرج  

 يًُٓ

 19 رعذ عثذ انهطٍف طّ ٌحٍى دعى انًالكاخ انطثٍح

 2023- 2022 نهعاو انذراسًفً كهٍح انطة / جايعح تغادا  اسًاء انًتقذيٍٍ نهذراساخ انعهٍا

  دتهٕو عال+  دتهٕو عانً يعادل نهًاجستٍر+  ياجستٍر/  طة االسرج ٔانًجتًعفرع 
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 ت االسن الرباعي القٌاة التوقيع

 1 سيف رغذ سلين حسي الٌفقة الخاصة 

 2 ايواى  ثائر  طعوه صالح الٌفقة الخاصة 

 3 علي جليل عواد ًحو الٌفقة الخاصة 

 2023- 2022للعام الذراسي في كلية الطب / جاهعة بغذاد اسواء الوتقذهيي للذراسات العليا 

 هاجستير علن االهراض / ًسيج هرضي/  العذليعلن االهراض والطب فرع 
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 خ االعى انشتاعٙ انمُاج انذساعح انًطهٕتح انرٕلٛع

 1 عهٙ فاْى يجٕٓل عاجد انمثٕل انعاو ياجغرٛش 

 2 إعشاء جاعى دمحم عطّٛ انُفمح انخاصح ياجغرٛش 

 3 ْذٖ  عصاو  جٕاد كاظى انمثٕل انعاو ياجغرٛش 

 4 ْاجش ظافش ادًذ صتاس انمثٕل انعاو ياجغرٛش 

 5 عال  عاصى  جٕاد  اتشاْٛى انمثٕل انعاو ياجغرٛش 

 6 َٕس ادًذ ساضٙ سدًٍ انمثٕل انعاو ياجغرٛش 

يُٛش  اعًاعٛمانشصاق   انمادس  عثذ عثذ انمثٕل انعاو ياجغرٛش   7 

 8 يشِٔ  عثذ انشضا  عثذ انخانك  جعفش انمثٕل انعاو ياجغرٛش 

 9 ْاد٘ يغهى عادل عثاط انمثٕل انعاو ياجغرٛش 

انًرضشٍٚٛ يٍ انعًهٛاخ  ياجغرٛش 

 االسْاتٛح ٔاالخطاء انعغكشٚح

 11 يصطفٗ دغٍٛ عهٙ جاعى

 11 تثُّٛ  سدًٍ  خهٛم  خهٕٛ٘ انمثٕل انعاو ياجغرٛش 

انذًٛذ عثذعهٙ تهمٛظ ععٛذ عثذ انمثٕل انعاو ياجغرٛش   12 

 13 فاطًح فاضم يطش عالٔ٘ انمثٕل انعاو ياجغرٛش 

 14 دعاء دًٛذ كاظى دمحم انمثٕل انعاو ياجغرٛش 

 15 اترٓال دمحم لادس يذًٕد انمثٕل انعاو ياجغرٛش 

 16 ذذشٚش  كاظى سجة ساضٙ انُفمح انخاصح ياجغرٛش 

 17 عجٗ   دمحم عهٙ  ششلٙ انمثٕل انعاو ياجغرٛش 

 18 شًظ دًضِ عهٙ دمحم انُفمح انخاصح ياجغرٛش 

 19 ْاجش  كشٚى  عثذ انغادِ يذٛغٍ انمثٕل انعاو ياجغرٛش 

 21 يُٛش َضاس عهًاٌ ادًذ انمثٕل انعاو ياجغرٛش 

 21 عهٙ دغٍٛ  كشٚى صانخ انمثٕل انعاو ياجغرٛش 

انذًٛذ نطٛف دًٛذ صُٚة  عثذ انمثٕل انعاو ياجغرٛش   22 

 23 ٔدٚاٌ  دشٚضِ  كضاس  دًذاٌ انُفمح انخاصح ياجغرٛش 

انكشٚى عٓذ ْشاو يذًٕد عثذ انمثٕل انعاو ياجغرٛش   24 

 25 عهٙ االكثش  عثاط عثذ انٕادذ شزس انمثٕل انعاو ياجغرٛش 

 26 اٚالف لٛظ داذى انذغٍ انُفمح انخاصح ياجغرٛش 

 27 عاسج جاعى ساضٙ صثٛخ انمثٕل انعاو ياجغرٛش 

 28 كٕثش ٚاعش يشجم َاصش انمثٕل انعاو ياجغرٛش 

انٕادذ ْاد٘ اتشاْٛى عاسِ عثذ انمثٕل انعاو ياجغرٛش   29 

 31 ايُح  ععٛذ لائذ  دغٍ انمثٕل انعاو ياجغرٛش 

انًرضشٍٚٛ يٍ انعًهٛاخ  ياجغرٛش 

 االسْاتٛح ٔاالخطاء انعغكشٚح

دمحم سضادغٍٛ ياجذ   31 

هللا شٓذ خانذ دمحم خٛش انُفمح انخاصح ياجغرٛش   32 

 33 يشٚى دمحم دغٍ عثذ انمثٕل انعاو ياجغرٛش 

 34 تشاق  دمحم كٕٚى عثذ انذغٍ انمثٕل انعاو ياجغرٛش 

 35 ضذٗ نفرّ غاٚة يذافش انُفمح انخاصح ياجغرٛش 

 36 صاتشٍٚ ٚعمٕب دًاد عغاف انُفمح انخاصح ياجغرٛش 

 37 شٓذ شاكش يذًٕد عثذ انمثٕل انعاو ياجغرٛش 

2113رٔ٘ انشٓذاء لثم  ياجغرٛش   38 سٚى عاسف عثذ انهطٛف دكًد 

 39 عهٙ خانذ دًٛذ جاتش انمثٕل انعاو ياجغرٛش 

 41 عاسِ دٔٚج يشاس ْٕٚذ٘ انُفمح انخاصح ياجغرٛش 

 ادًذ عهٙ عثذ عهًاٌ انُفمح انخاصح ياجغرٛش 

 

41 
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 خ االعى انشتاعٙ انمُاج انذساعح انًطهٕتح انرٕلٛع

انًرضشٍٚٛ يٍ انعًهٛاخ  ياجغرٛش 

 االسْاتٛح ٔاالخطاء انعغكشٚح

 42 ايُّٛ دغٍ عثاط اتشاْٛى

 43 دٛذس َٕياط كُثش طاْش انمثٕل انعاو ياجغرٛش 

 44 فاطًّ عهٙ سغٛف عذا٘ انمثٕل انعاو ياجغرٛش 

انشصاق دغٍٛ عٛف تاعى عثذ انُفمح انخاصح ياجغرٛش   45 

انذغٍٛ داخم خذٚجّ  عهٙ عثذ انمثٕل انعاو ياجغرٛش   46 

 47 ستاب جٕاد كاظى دْٛشػ انمثٕل انعاو ياجغرٛش 

 48 اٚح ثائش كًال سدٛى انُفمح انخاصح ياجغرٛش 

 49 ششٔق  دمحم كايم يصطفٗ انمثٕل انعاو ياجغرٛش 

عًشاٌ عثٕد صُٚة دايذ عثذ انمثٕل انعاو ياجغرٛش   51 

 51 يعرض طالل  خهف  دغٍٛ انمثٕل انعاو ياجغرٛش 

 52 يٕعٗ طاسق يٕعٗ خاجٙ انُفمح انخاصح ياجغرٛش 

 53 ْذٖ ْاد٘ عًٕد عثاط انمثٕل انعاو ياجغرٛش 

 54 َٕس يجٛذ نفرح خًٛظ انُفمح انخاصح ياجغرٛش 

 55 غصٌٕ ادًذ شكش يذًٕد انمثٕل انعاو ياجغرٛش 

انعاوانمثٕل  ياجغرٛش   56 َٕس صثاح عثذ انًٓذ٘ دًضِ 

انجثاس ايٍٛ ْثّ عمٛم عثذ انمثٕل انعاو ياجغرٛش   57 

انًرضشٍٚٛ يٍ انعًهٛاخ  ياجغرٛش 

 االسْاتٛح ٔاالخطاء انعغكشٚح

انذغٍٛ دغٍ  يٓأػ فشح عثذ  58 

انًرضشٍٚٛ يٍ انعًهٛاخ  ياجغرٛش 

 االسْاتٛح ٔاالخطاء انعغكشٚح

 59 يُعى عاٚذ عانى نفرّ

 61 ْذٚم دًٕد٘  طاْش دًاد٘ انمثٕل انعاو ياجغرٛش 

االيٛش جاعى ادًذ ْٔاب عثذ انُفمح انخاصح ياجغرٛش   61 

 62 سداب عثذ ششف ظاْش انمثٕل انعاو ياجغرٛش 

 63 يشٔج  لٛظ  عهًٛاٌ  ادًذ انمثٕل انعاو ياجغرٛش 

 64 دٕساء سٚاض دًضِ دمحم انمثٕل انعاو ياجغرٛش 

2113رٔ٘ انشٓذاء لثم  ياجغرٛش   65 ذًاسج ععذ غُٙ عضٚض 



 

 

 

 خ االسن الرتاعي القناج الذراسح الوطلىتح التىقيع

 1 شهذ دمحم عثذالىهاب شاكر القثىل العام هاجستير/فيسيىلىجي 

 2 اريج عثذالجثار  هحوىد حسيي النفقح الخاصح هاجستير/فيسيىلىجي 

 3 هذير سالن هالك عثذ الحويذ النفقح الخاصح هاجستير/فيسيىلىجي 

 4 تالل صادق عثذالثاقي اتراهين القثىل العام دكتىراه/ فيسيىلىجي 

 5 داليا صالح عثذ الفتاح زينل القثىل العام دكتىراه/ فيسيىلىجي 

 6 حيذر غالي وادي علىاى القثىل العام دكتىراه/ فيسيىلىجي 

 2023- 2022 للعام الذراسيفي كليح الطة / جاهعح تغذاد   اسواء الوتقذهيي للذراساخ العليا

 دكتىراه+  / هاجستير الفيسيىلىجيفرع 



 خ االعى انشتاػٙ انقُاج انذساعح انًطهٕتح انتٕقٛغ

 1 ػًاس  كًال جؼفش ػثذ هللا انقثٕل انؼاو دكتٕساِ 

 2 نؤ٘ كشٚى ػًشاٌ ْذٚم انقثٕل انؼاو دكتٕساِ 

 3 نًٗ يذًٕد ػٛذاٌ جاعى انُفقح انخاصح دكتٕساِ 

 4 ايال ػثاط دًٕد٘ ػثاط انقثٕل انؼاو دكتٕساِ 

 5 يٛثى دغٍٛ طشاد َٕفاٌ انُفقح انخاصح دكتٕساِ 

 6 يثُٗ فهٛخ دغٍ جهٕب انقثٕل انؼاو دكتٕساِ 

 7 اثاس دغٍ ػثذهللا يطش انقثٕل انؼاو دكتٕساِ 

 8 صثاح دغٍ دمحم تطشط انقثٕل انؼاو دكتٕساِ 

 9 ادًذ عٕاد٘ جؼفش َٕٚظ انقثٕل انؼاو دكتٕساِ 

 11 َٕس دٛذس طانة دمحم انقثٕل انؼاو دكتٕساِ 

 11 سٚا كًال دمحم صانخ ػثذ انقادس انُفقح انخاصح دكتٕساِ 

 12 دمحم َاجٙ قاعى ادًذ انُفقح انخاصح دكتٕساِ 

 13 دمحم ػطٛح داخم عهًاٌ انؼاوانقثٕل  دكتٕساِ 

 14 ٔعاو ػثذانقادس صانخ جاعى انُفقح انخاصح دكتٕساِ 

 15 ٕاس ياصٌ جٕاد دغٍَٛ انقثٕل انؼاو دكتٕساِ 

 16 صادق  ػضٚض  فشٚخ ضشٚة انقثٕل انؼاو دكتٕساِ 

انًتضشٍٚٛ يٍ انؼًهٛاخ االسْاتٛح  دكتٕساِ 

 ٔاالخطاء انؼغكشٚح

 17 ػثاط صثاس جثش دتٍٛ

 18 ػهٙ ٚذٛٗ عانى يٕعٗ انقثٕل انؼاو دكتٕساِ 

 19 هللا ايال  كايم  اتشاْٛى  ػثذ انقثٕل انؼاو دكتٕساِ 

 21 يؼتض ْاَٙ ػثذ شًخٙ انُفقح انخاصح ياجغتٛش 

 21 دغٍ دغٍٛ ػٛذاٌ فٛاض انقثٕل انؼاو ياجغتٛش 

 22 اتشاْٛى دمحم سضا عؼٛذ انقثٕل انؼاو ياجغتٛش 

 23 ٕٚعف  سيضاٌ عهًاٌ ػثذ انقثٕل انؼاو ياجغتٛش 

انًتضشٍٚٛ يٍ انؼًهٛاخ االسْاتٛح  ياجغتٛش 

 ٔاالخطاء انؼغكشٚح

 24 صفا ادًذ ػٛاػ اتشاْٛى

 25 دٛذس ػايش كاظى جٕاد رٔ٘ االػاقح ياجغتٛش 

 26 يشٚى ػقٛم ػثذ انجثاس تذٌ انقثٕل انؼاو ياجغتٛش 

 27 جثاس دًٕدػًاس ػثذانكشٚى  رٔ٘ االػاقح ياجغتٛش 

 28 اعشاء عًٛش دأد ػهٙ انُفقح انخاصح ياجغتٛش 

 29 اُٚاط  عؼذ  خضػم  ػثاط انقثٕل انؼاو ياجغتٛش 

 31 صُٚة  خانذ دًٛذ سشٛذ انقثٕل انؼاو ياجغتٛش 

 31 غفشاٌ صثش٘ جثش يذٛثظ انقثٕل انؼاو ياجغتٛش 

 32 فاطًح دمحم طالب ػثٕد انقثٕل انؼاو ياجغتٛش 

 33 صثا خهٛم دمحم صافٙ انقثٕل انؼاو ياجغتٛش 

 34 دغٍٛ  يٕداٌ  سفاك دغٍٛ انقثٕل انؼاو ياجغتٛش 

 35 ْذٖ خضٛش ػثاط ادًذ انُفقح انخاصح ياجغتٛش 

 36 ٔجذاٌ  عهًاٌ  ْاشى  عؼٛذ انقثٕل انؼاو ياجغتٛش 

 37 ػهٙ  يطش  ثجٛم نفتّ انُفقح انخاصح ياجغتٛش 

 38 يٛؼاد جٛٓاد جثش فتذٙ انخاصحانُفقح  ياجغتٛش 

 39 ػهٙ فشٚذ عهًاٌ صانخ انقثٕل انؼاو ياجغتٛش 
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 خ االعى انشتاػٙ انقُاج انذساعح انًطهٕتح انتٕقٛغ

 41 يشتضٗ ْاشى دمحم ػفص انقثٕل انؼاو ياجغتٛش 

 41 صُٚة تاعى ػثذانشدًٍ دمحم انقثٕل انؼاو ياجغتٛش 

 42 ْثّ ْاشى خهٛم دًذ انقثٕل انؼاو ياجغتٛش 

 43 يُؼٕخ دٛذس ػُٛذ ػثٛذ انُفقح انخاصح ياجغتٛش 

 44 ادالو ػثذ ػهٙ دغٍ ػاشٕس انقثٕل انؼاو ياجغتٛش 

 45 شٓذ صالح خشٍ دغٍ انقثٕل انؼاو ياجغتٛش 

 46 َٕسط طالل دمحم جؼفش انُفقح انخاصح ياجغتٛش 

 47 عجٗ ػاٚذ سداو يزٚش٘ انقثٕل انؼاو ياجغتٛش 

 48 دغٍٛ قاعى راكش عهٛى انقثٕل انؼاو ياجغتٛش 

 49 تششٖ جثاس ػشٚثٙ ضٛذاٌ انقثٕل انؼاو ياجغتٛش 

 51 صادق  َاصش دداو شايٙ انقثٕل انؼاو ياجغتٛش 

 51 صُّٚ يذًٕد ادًذ كاظى انُفقح انخاصح ياجغتٛش 

 52 دمحم  جًؼح يٓٛذ٘  جاعى انُفقح انخاصح ياجغتٛش 

انًتضشٍٚٛ يٍ انؼًهٛاخ االسْاتٛح  ياجغتٛش 

 ٔاالخطاء انؼغكشٚح

 53 عؼٛذ دغٍٛيؼضص سشاد 

 54 ادًذ َٕس٘ يٕعٗ دمحم انُفقح انخاصح ياجغتٛش 

 55 ادًذ خهف دًاد ثُٕٚٙ انُفقح انخاصح ياجغتٛش 

 56 َغى ٚاعٍٛ يذغٍ شٓم انقثٕل انؼاو ياجغتٛش 

 57 يُٓذ كؼٕد دًٛذ دغٍٛ انُفقح انخاصح ياجغتٛش 

 58 ْانّ دغٍٛ ْاد٘ شٓاب انُفقح انخاصح ياجغتٛش 

 59 َٕس دمحم ػثذ انقادس عهًٛاٌ انُفقح انخاصح ياجغتٛش 

 61 ادًذ كاظى ػثذ انؼانٙ ػهٙ انقثٕل انؼاو ياجغتٛش 

 61 صْشاء ػقٛم دمحم ساضٙ انُفقح انخاصح ياجغتٛش 

 62 عٛف خهٛم يشٕٚػ ػاصٙ انُفقح انخاصح ياجغتٛش 

 63 طٛثح عؼذ دمحم فٛاض انُفقح انخاصح ياجغتٛش 

 64 ػال يصطفٗ شُاٌ دًٛذ٘ انخاصحانُفقح  ياجغتٛش 

تششٖ  َجى انذٍٚ  ػثذهللا   انُفقح انخاصح ياجغتٛش 

 ػثذانشدًٍ

65 

 66 َٕسط إَس ػثذانؼظٛى ػثذػهٙ انقثٕل انؼاو ياجغتٛش 

 67 فالح دغٍ ػهٙ دمحم انُفقح انخاصح ياجغتٛش 

 68 شٓذ قاعى دمحم ادًذ انقثٕل انؼاو ياجغتٛش 

 69 ْذٚم  ػًاد عهًاٌ ػهٙ انؼاوانقثٕل  ياجغتٛش 

 71 ٚغشٖ  كشٚى  ػهٕاٌ  ادًذ انقثٕل انؼاو ياجغتٛش 

 71 ساَٛح ػالء دًٛذ دغٍٛ انقثٕل انؼاو ياجغتٛش 

 72 تشاء دغٍ نطٛف جاعى انقثٕل انؼاو ياجغتٛش 


