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 :7117خريجو سنة  -1

 

 

 

 

 

 :7118خريجو سنة  -7

 الشهادة الحاصل عليها اإلسم ت

 دبلوم عالً طب األسرة هالة عبد الكرٌم ٌحٌى 1

 دبلوم عالً طب األسرة نور الهدى طالب دخٌل 2

 دبلوم عالً طب األسرة اٌمان عبد العباس حسٌن 3

 دبلوم عالً طب األسرة ستار كامل ثامر 4

 دبلوم عالً طب األسرة دمحم كشاش ٌوسف 5

 دبلوم عالً طب الطوارئ صالح مهدي صالح 6

 

 :7119خريجو سنة  -3

 الشهادة الحاصل علٌها اإلسم ت

 دبلوم عالً جراحة عامة كاظمكاظم جواد  1

 دبلوم عالً جراحة عامة مروة ٌاسٌن عاٌد 2

 دبلوم عالً طب األسرة صفاء خضٌر عباس 3

 دبلوم عالً طب األسرة وجدان عجٌل حسن 4

 دبلوم عالً طب األسرة زٌنب حٌدر عبد الجبار 5

 دبلوم عالً طب األسرة زٌنب كاظم بدٌوي 6

 عالً طب األسرة دبلوم استبرق أمٌن حبٌب 7

 دبلوم عالً طب األسرة زهراء جابر ابراهٌم 8

 دبلوم عالً طب األسرة سارة نعمان شاكر  9

 دبلوم عالً طب األسرة هالة علً حسٌن 10

4 

 الشهادة الحاصل عليها اإلسم ت 

 دبلوم عالً طب األسرة مرتضى كاظم ٌاسر 1

 دبلوم عالً طب األسرة خاشع عبد الكاظم جابر 2

 دبلوم عالً طب األسرة رحٌم ناٌف ناصر 3

 دبلوم عالً طب األسرة نورس عبدهللا خضٌر 4

 دبلوم عالً طب األسرة جاسم دمحم آالء 5

 دبلوم عالً طب األسرة منار نجم عبد 6

 دبلوم عالً طب األسرة أصٌل ضٌول حسن 7



 :7171خريجو سنة  -4

 الشهادة الحاصل علٌها اإلسم ت

 دبلوم عالً طب األسرة أبرار علً حسن 1

 عالً طب األسرةدبلوم  فالح حسن مالك 2

 دبلوم عالً مهنً طب األسرة علً نعمه دمحم  3

 دبلوم عالً مهنً طب األسرة سعود عزٌز ٌاسر 4

 دبلوم عالً مهنً طب األسرة حمٌد ناصر فرحان 5

 دبلوم عالً مهنً طب األسرة بشار شرهان عزٌز 6

 دبلوم عالً مهنً طب األسرة حسٌن رحٌم شنٌور 7

 دبلوم عالً مهنً طب األسرة محمود لعٌبً حمد 8

 

 :7171خريجو سنة  -5

 الشهادة الحاصل علٌها اإلسم ت

 ماجستٌر أحٌاء مجهرٌة طبٌة إٌمان شاكر سعدون 1

 ماجستٌر أحٌاء مجهرٌة طبٌة ألفت جبار مكً  2

 ماجستٌر أحٌاء مجهرٌة طبٌة هند علً ناصر 3

 طبٌةماجستٌر أحٌاء مجهرٌة  زٌنب صادق ٌوسف 4

 

 :7177خريجو سنة  -6

 الشهادة الحاصل علٌها اإلسم ت

 ماجستٌر أحٌاء مجهرٌة طبٌة فواز عبد هللا صبٌح 1

 

 

 

 

 

 

 


