
الدراسةالمرحلة اسم الطالبت
صباحيالرابعةاالء مؤيد عباس خنجر1
صباحيالرابعةاحمد حسن جياد عبد الصاحب السويدي2
صباحيالرابعةاحمد حمزه خليل ابراهيم3
صباحيالرابعةاحمد ديكان كاظم جري4
صباحيالرابعةاحمد طالل كاظم حيدر الهاشمي5
صباحيالرابعةاحمد عبد كاظم حمزة اكرع6
صباحيالرابعةاحمد علي ياسين جابر محمد7
صباحيالرابعةاديانة جميل محمد العلوان8
صباحيالرابعةاستبرق خالد كاظم يوسف الخفاجي9
صباحيالرابعةاستبرق عبد الحسين مدحي جاسم المسعودي10
صباحيالرابعةاستبرق عالء خضير جاسم الجنابي11
صباحيالرابعةاسراء حيدر جواد كاظم12
صباحيالرابعةاسراء خضير عباس خلف العباس13
صباحيالرابعةاطياف ثائر هادي جعفرالعمشري14
صباحيالرابعةاكرم جابر جاسم عبدالكريش15
صباحيالرابعةالمنتظر عالء الدين كريم خضير جسمان16
صباحيالرابعةالوند رعد سعدي عبود الحاتمي17
صباحيالرابعةامنية احسان رشيد اسماعيل عوض18
صباحيالرابعةامير جابر فنيطل عبيد الرحيل19
صباحيالرابعةامير جبار عبد هللا محمد20
صباحيالرابعةامير علي طالب عبد علي العمبكي21
صباحيالرابعةامير فاهم عبد هللا فرهود الحمداوي22
صباحيالرابعةانتظار جلوب كاطع مخيف 23
صباحيالرابعةانفال طارق عزيز محمد العابدي24
صباحيالرابعةايه عباس كاظم عباس محمد25
صباحيالرابعةبالل حيدر حسن محمد حصيني 26
صباحيالرابعةبنين حسين حمود عبيدالوطيفي27
صباحيالرابعةثائر عبد الجبار كاظم نعيثل السعيدي 28
صباحيالرابعةحسن علي حسن عبود البو ناجي29
صباحيالرابعةحسن كريم جعين عباس الحيدري30
صباحيالرابعةحسن هادي عبد دخيل العرباوي31
صباحيالرابعةحسين سعدون حسين نور الياسري32
صباحيالرابعةحسين عامر جاسم محمد العالك33
صباحيالرابعةحسين عمار محمد مرزة الشمري34
صباحيالرابعةحسين عكاب داخل حداد ال جبر35
صباحيالرابعةحسين غضبان عباس صاحب السعبري36

تقنيات المختبرات الطبية



صباحيالرابعةحسين محمد عبد االمير مطلك الخفاجي37
صباحيالرابعةحميده عامر عبيد مهدي الشمري38
صباحيالرابعةحنين محمد حسن ابراهيم الخفاجي39
صباحيالرابعةحنين نعمه صبر موسى النعماني40
صباحيالرابعةحوراء عبد االمير حسين محسن الزاملي41
صباحيالرابعةحيدر حسين جفاطة هلول المسلماوي42
صباحيالرابعةحيدر عامر عباس ثكب المنصوري43
صباحيالرابعةحيدر علي موسى جاسم بهية44
صباحيالرابعةحيدر وناس حسين يونس كية45
صباحيالرابعةرحاب حسين عبد طوفان السعداوي46
صباحيالرابعةرسل حيدر عبد الحسن مراد الجبوري47
صباحيالرابعةرفل حليم عبد الرزاق عبود48
صباحيالرابعةرقيه قاسم محمود ويس الخفاجي49
صباحيالرابعةرنا عباس مطلب جوده الزبيدي50
صباحيالرابعةرنين علي كاظع عبد الفتالوي51
صباحيالرابعةرواء ياسين حسين شنشول الربيعي52
صباحيالرابعةرؤى مؤيد ساجت جاسم المحمد53
صباحيالرابعةريام احمد سليم لطيف الملي54
صباحيالرابعةزهراء علي صاحب جاسم الخفاجي55
صباحيالرابعةزهراء علي نصر حمزه الغانمي56
صباحيالرابعةزينب حسين بريسم مزعل  اليساري57
صباحيالرابعةزينب عامر موسى جعفر الحسيني58
صباحيالرابعةسارة محمد جاسم حميد الحطاب59
صباحيالرابعةسميه مجيد خلف حريب الموسوي60
صباحيالرابعةسيف عالوي صادق عبد الكاظم الخفاجي61
صباحيالرابعةشيماء عمر عبد هللا خضر62
صباحيالرابعةصافي سالم عبيد عليوي السعبري63
صباحيالرابعةصفاء الدين عباس طالب علي الشريفي64
صباحيالرابعةطه كريم عبد المهدي شرار السلطاني65
صباحيالرابعةطيبه علي صباح كاظم 66
صباحيالرابعةظمأ خضير حسن جاسم الصغير67
صباحيالرابعةعباس حبيب مظهر عبد العادلي68
صباحيالرابعةعباس حسين عبد العباس فرج الجنابي69
صباحيالرابعةعبد االله حسين بطال محمد البابا70
صباحيالرابعةعبد هللا اثير عسكوري هادي الدجيلي71
صباحيالرابعةعبد هللا علي رعد وافي البوجاسم72
صباحيالرابعةعبد هللا علي عبد الحسين سرحان المنصوري73
صباحيالرابعةعبير ماجد جبار كعيد الجحيشي74
صباحيالرابعةعال ثامر داخل عبيد الفرمان75



صباحيالرابعةعال جالوي جواد عبد العابدي76
صباحيالرابعةعلي اسماعيل علي اسماعيل77
صباحيالرابعةعلي ثاقب رحمان حسوني الحميداوي 78
صباحيالرابعةعلي جعفر مرتضى علوان الحمش79
صباحيالرابعةعلي جواد كاظم ظاهر الزغيبي80
صباحيالرابعةعلي حامد رسام حمزه الخيكاني81
صباحيالرابعةعلي حسن برهان حمزة82
صباحيالرابعةعلي رضا شمران كزار 83
صباحيالرابعةعلي سامي حسون جوير النعيمي84
صباحيالرابعةعلي طالب مطرود مطلك الحسناوي85
صباحيالرابعةعلي عواد امير غالي الجبوري86
صباحيالرابعةعلي هادي طعمه كاظم الزاملي87
صباحيالرابعةعلياء باسم منعم جبر 88
صباحيالرابعةفاطمه محمد بناي كاظم الكالبي89
صباحيالرابعةفاطمه يسر سعد مطلك الكريطي90
صباحيالرابعةفرزدق قيس حمزة منصور91
صباحيالرابعةكريم حيدر كريم خضير الجبوري92
صباحيالرابعةالنا علي زيدان ديكان الحالوي93
صباحيالرابعةلينا ليث عبد العباس ناجي الركابي94
صباحيالرابعةمحمد تقي مسلم حسن السلطاني95
صباحيالرابعةمحمد سعيد حسين عباس  الغراوي96
صباحيالرابعةمحمد شاكر تايه جواد الجمالي97
صباحيالرابعةمحمد صالح هادي محسن المرشدي98
صباحيالرابعةمحمد عصام عيسى عبد هللا العمار99

صباحيالرابعةمحمد عماد عباس حمزة عيدان 100
صباحيالرابعةمحمد فاضل عجه خشن101
صباحيالرابعةمحمد قاسم حسين خالف ال واوي102
صباحيالرابعةمروه حسين هادي لوفة الفتالوي103
صباحيالرابعةمسلم راجح شاكر شنشول السلطاني104
صباحيالرابعةمصطفى حسن هاتف حمود الياسري105
صباحيالرابعةمصطفى عدنان صكبان عطية العابدي106
صباحيالرابعةمصطفى محسن كاظم محمد خطل107
صباحيالرابعةمنتظر حسن عطية مومن اللهيبي108
صباحيالرابعةميس حميد حسين كاظم الشمري109
صباحيالرابعةنبأ خضير حسن جاسم الصغير110
صباحيالرابعةنغم خضير جبر خيون الشميساوي111
صباحيالرابعةنور علي عيال ماضي السعيدي112
صباحيالرابعةنور محمد مزعل حميد113
صباحيالرابعةنور مظفر مرزه سلمان الحلي114



صباحيالرابعةنورس محمد صالح موله 115
صباحيالرابعةهبه سالم فاضل حسون الجاسم116
صباحيالرابعةهبه ماجد حميد حسين اللهيبي117
صباحيالرابعةهدى حيدر حسين جاسم السويدي118
صباحيالرابعةهيفاء جاسب جحالي عواد العارضي119
صباحيالرابعةوسام عقيل مسلم جبار محيميد الجبوري120
صباحيالرابعةوصال شافع غازي راشد الجبوري121

الدراسةالمرحلة اسم الطالبت

مسائيالرابعةابرار عباس فؤاد مسلم الخفاجي1

مسائيالرابعةابراهيم عباس احمد كاظم الجبوري2

مسائيالرابعةاحمد جاسم حمزة صايل الجبوري3

مسائيالرابعةاحمد حليم هادي محمد المدني 4

مسائيالرابعةاحمد طه حسين حمادي الخفاجي5

مسائيالرابعةاحمد قاسم عبد عبد الحسن6

مسائيالرابعةاحمد محمد عبيس كاظم الشريفي7

مسائيالرابعةاحمد هاشم عناد شروم البشتيوي8

مسائيالرابعةاشراق علي حسين كاظم العزاوي9

مسائيالرابعةاصيل صكبان هادي رشيد العيساوي10

مسائيالرابعةامير رسول محسن ناصر الوسامي11

مسائيالرابعةايهاب عدنان كاظم درب النافعي12

مسائيالرابعةبراء رزاق هادي شهيد العويدي13

مسائيالرابعةبنين علي محمد مهدي اللزاكي 14

مسائيالرابعةجاسم عليوي جاسم موسى اليساري15

مسائيالرابعةحسام فارس صليبي حسين الكريطي16

مسائيالرابعةحسن عبد الحسين محمد عبد هللا الياسري 17

مسائيالرابعةحسنين علي عيسى مجبل 18

مسائيالرابعةحسين خضر محمد محسن الخشخشي19

مسائيالرابعةحسين رزاق جاسم خشان العيساوي20

مسائيالرابعةحسين علي محمد عبيس المنصوري21

مسائيالرابعةحيدر جابر حمزه عبود22

مسائيالرابعةحيدر جواد حسون راجي الفتالوي23

مسائيالرابعةحيدر حسين سماوي حسين المعموري24

مسائيالرابعةحيدر عبد الحمزة حسن علي السلطاني25

مسائيالرابعةحيدر عبد الكريم حبيب طالب الخالدي26

مسائيالرابعةحيدر فليح جابر حمد الهاللي27

مسائيالرابعةحيدر هادي نعمه علوان28

مسائيالرابعةرسل عباس خزعل حسن الغزالي29

مسائيالرابعةرسوم عادل جابر سلمان 30



مسائيالرابعةرشا صالح مهدي شهيب الشمري31

مسائيالرابعةرند رجه هاشم حميد الكيظي32

مسائيالرابعةرياض بشير رعد خضير البديري33

مسائيالرابعةزهراء رضا محمد داود الشمري34

مسائيالرابعةزهراء سلمان هادي سلمان السنجري35

مسائيالرابعةزهراء كريم جمعة علوان السلطاني36

مسائيالرابعةزهراء محمد حسن جواد الجايد37

مسائيالرابعةزياد خلف منذور عبيد38

مسائيالرابعةزيد زهير سعيد رشيد وتوت39

مسائيالرابعةزيد ناجح محمد جواد العرداوي40

مسائيالرابعةزينب طاهر ياسر محان  الساعدي41

مسائيالرابعةزينب فالح طالب شباده عالوي الجعفيري42

مسائيالرابعةزينة ابراهيم هاشم جاسم البكيرات43

مسائيالرابعةساري سعد زويد خليف الدليمي44

مسائيالرابعةسجاد حيدر محمد رضا محمد علي الشماع45

مسائيالرابعةسيف ضياء حسين حمود46

مسائيالرابعةشروق محمد حسين كاظم47

مسائيالرابعةشهد جبار أحميد خضير 48

مسائيالرابعةصادق طاهر مسلم محمد49

مسائيالرابعةصدام حسين رهيف خلبوص السعيدي50

مسائيالرابعةعباس راسم عباس ابراهيم المنصوري51

مسائيالرابعةعباس رسمي عبد العباس عباس اليساري52

مسائيالرابعةعباس سعيد محسن مرهج53

مسائيالرابعةعباس فوزي راضي حسين اليساري54

مسائيالرابعةعبيد نجم عبيد وناس55

مسائيالرابعةعدنان محمود مهدي محمود الموسوي56

مسائيالرابعةعربي نزار عربي جاسم السعدي57

مسائيالرابعةعالء جبار مطر عرب البديري58

مسائيالرابعةعالء صبار عبيس حسون عتيجاوي59

مسائيالرابعةعلي ثامر داخل عبيد الفرحان60

مسائيالرابعةعلي حسين كاظم علوان الكريطي61

مسائيالرابعةعلي حميد محسن كاظم62

مسائيالرابعةعلي غانم فاهم عبيس الشكري63

مسائيالرابعةعلي محمود عبد الكاظم سلمان الربيعي 64

مسائيالرابعةعلي مكي وطيفي جاري الربيعي65

مسائيالرابعةعلي ميثم حمزة عبود 66

مسائيالرابعةعلي هادي عبد حسين 67

مسائيالرابعةعماد حمزة احمد كاظم الشريفي68

مسائيالرابعةفاطمة حسين حمزة كاظم علك69



مسائيالرابعةفاطمة نعمه ظاهر محيسن الحدراوي70

مسائيالرابعةقاسم عبد الكاظم ياسر منذور الشرقي71

مسائيالرابعةقتيبة سامي مظلوم حسين السلطاني72

مسائيالرابعةكاظم محمد حسن شاكر ناصر الحديدي73

مسائيالرابعةكامل حسان عبد شويلي السلطاني74

مسائيالرابعةكرار جعفر عبد جسوم عباس المنصوري 75

مسائيالرابعةكرار ناصر حسين جواد76

مسائيالرابعةمثنى هيثم عباس محمد االنباري77

مسائيالرابعةمحمد خليبص  ظاهر حداوي الساعدي 78

مسائيالرابعةمحمد زكر يونس علي عاشور 79

مسائيالرابعةمحمد سعد كاظم حمزة الطائي80

مسائيالرابعةمحمد صالح كاظم خليل الكناني81

مسائيالرابعةمحمد عدنان رشيد محمد الزبيدي82

مسائيالرابعةمحمد علي امين غنام عبد هللا83

مسائيالرابعةمحمد علي عوده كاظم السلطاني84

مسائيالرابعةمحمد علي كامل هظيم الجبوري 85

مسائيالرابعةمحمد قاسم راضي ابراهيم الحمداني86

مسائيالرابعةمحمد قحطان عدنان محمد العقابي87

مسائيالرابعةمرتضى قاسم عباس حسون العبيدي88

مسائيالرابعةمرتضى مجيد داخل لكين 89

مسائيالرابعةمرتضى محمد عبد الحسين موسى الحسيني90

مسائيالرابعةمريم اياد محمد كاظم رواشد91

مسائيالرابعةمريم علي حسين عليوي الضاحي92

مسائيالرابعةمريم علي عواد حمزة  السعيدي93

مسائيالرابعةمصطفى عبد الرحيم حسين موسى شبر94

مسائيالرابعةمصطفى محمد لطيف عبد عون الشروقي95

مسائيالرابعةمصطفى نجاح حسن عجيل المياحي96

مسائيالرابعةمهدي صادق طه هادي المحنه97

مسائيالرابعةمودة ثائر حميد الظاهر العيثاوي98

مسائيالرابعةنهى فاضل جبار سعيد الجنابي99

مسائيالرابعةنور الهدى ناجح حسن مرزوك100

مسائيالرابعةنور علي عبد الحسين كاظم الشيخ101

مسائيالرابعةنور كاظم عبد الزهرة حسين 102

مسائيالرابعةوطبان عادي كتاب سالم الكوام103

مسائيالرابعةوفاء مهدي حمزه سبتي الزايبة104

مسائيالرابعةياسر فيصل خضر عبد هللا شهربان105


