
الدراسةالمرحلة اسم الطالب ت

صباحياالولىابتهاج حيدر علي حسين1

صباحياالولىاحمد جاسم محمد ياسر2

صباحياالولىاحمد سامي شيحان هريس3

صباحياالولىرسوب/ احمد سالم راهي 4

صباحياالولىاحمد سلمان عبد سلمان5

صباحياالولىاحمد عبد هللا رحيم علي6

صباحياالولىاخالص عقيل حلبوص عبد الرضا7

صباحياالولىاديان عماد زباله جبر8

صباحياالولىاشراق مشتاق طالب ناجي9

صباحياالولىامير حسن عبيد هاشم10

صباحياالولىامير عكوش شهيد جياد11

صباحياالولىامير علي عجيل جوده12

صباحياالولىامير هليل محل كطاط13

صباحياالولىاياس منصور حسين محمد14

صباحياالولىايمن حسين قند شعيبث15

صباحياالولىايه طارق مهدي صالح16

صباحياالولىباقر عبيس هادي كزار17

صباحياالولىبتول عالء طالب عبد االمير18

صباحياالولىبتول نوري عبيد دواي19

صباحياالولىبسام حسن حليص مرزه20

صباحياالولىبنين جواد كاظم هادي21

صباحياالولىتبارك باسم خضير نهير22

صباحياالولىتبارك عالء محسن عباس23

صباحياالولىتبارك علي عبد الحسن كاظم24

صباحياالولىتبارك علي عبد حمزه25

صباحياالولىجعفر غالب جبار لفته26

صباحياالولىجعفر نعمه نجم عبد27

صباحياالولىحسام سالم عسكر28

صباحياالولىحسام علي محمد عثيج29

صباحياالولىحسن هاني محيبس بريدي30

صباحياالولىحسين جاسم محمد حمزه31

صباحياالولىحسين حسام محسن كردي32

صباحياالولىحسين حيدر منديل مالك33

صباحياالولىحسين عالء محمد ناجي34

صباحياالولىحسين علي عبيد كحط35

صباحياالولىحسين محمد جاسم كاظم36

تقنيات الفيزياء الطبية



صباحياالولىحسين محمد جاسم يونس37

صباحياالولىحميد جبار عبد حسين38

صباحياالولىحنين مهند عطيه جاسم39

صباحياالولىحوراء رؤوف برهي عبد40

صباحياالولىحيدر اياد قحطان محيسن41

صباحياالولىحيدر كاظم جالب حسن42

صباحياالولىدعاء عصام خلف جابر43

صباحياالولىدعاء كاظم جبر عباس44

صباحياالولىدالل سهيل نجم عبيد45

صباحياالولىرانيا حميد كاظم هربود46

صباحياالولىرحمة علي خليف مهدي47

صباحياالولىرزاق ستار جبار عبد48

صباحياالولىرسل كريم منصور كاظم49

صباحياالولىرعد عبد الهادي والي نشعان50

صباحياالولىرفل ماجد حسين دهش51

صباحياالولىرقيه محمد كطه محمد52

صباحياالولىرند ماجد شاطي صكبان53

صباحياالولىرويده ضيف هاشم محمد54

صباحياالولىزهراء فضل عبيد مجري55

صباحياالولىزهراء محمد حسين علوان56

صباحياالولىزهراء محمد كامل عبد الحسين57

صباحياالولىزين العابدين حامد عبيد ناشد58

صباحياالولىزين العابدين فاضل مطلب طراد59

صباحياالولىزينب حسين جواد عبود60

صباحياالولىزينب حميد كاظم هربود61

صباحياالولىزينب علي عبيد راضي62

صباحياالولىزينب علي كاظم علي63

صباحياالولىزينب لطيف زغير عبد الساده64

صباحياالولىزينب محمد عبد العباس نجم65

صباحياالولىساره عقيل جابر حسن66

صباحياالولىساره قيس عدنان عبيد67

صباحياالولىسجاد امير حازم محمد68

صباحياالولىسجاد حليم حسن طه69

صباحياالولىسجاد كاظم كاصد خزعل70

صباحياالولىسعد عيدان علي شلغم71

صباحياالولىسالم حاكم كاظم فهد72

صباحياالولىسهيل علي عبد الحسين عباس73

صباحياالولىسيف علي راجي كاظم74

صباحياالولىشهالء مزهر عبد الزهره ساجت75



صباحياالولىصباح كاظم عبود جرو76

صباحياالولىصفا محسن صافي جبر77

صباحياالولىعباس احمد عبيس علي78

صباحياالولىعبد هللا فاضل حسن كاظم79

صباحياالولىعبد هللا كريم عبد هللا علي80

صباحياالولىعبد هللا هيثم عباس محمد81

صباحياالولىعذراء جواد عبد الحسن صالح82

صباحياالولىعلي حسن كامل ابراهيم83

صباحياالولىعلي حسين كاظم علي84

صباحياالولىعلي عباس عبد جبر85

صباحياالولىعلي عبد الحسين عبد السادة جبر86

صباحياالولىعلي عبد المطلب عبد الحسين كاظم87

صباحياالولىعلي عدنان كاظم سلمان88

صباحياالولىعلي عقيد محمد علي عباس89

صباحياالولىعلي كاظم حبيب عزبه90

صباحياالولىعلي محمد عبد علي عبد الحمزه91

صباحياالولىعلي محمد عبد فهيد92

صباحياالولىعلي نعيم عيدان عبد الزهره93

صباحياالولىعلي هادي باقر زينل خلف94

صباحياالولىعلي هادي محمد عويز95

صباحياالولىعمر كاظم عباس حسون96

صباحياالولىغسق رائد كاظم حميد97

صباحياالولىغيث جهاد حمود عيدان98

صباحياالولىغيث عبد الهادي والي نشعان99

صباحياالولىفاطمة كريم حطحوط محمد100

صباحياالولىفاطمه عبد الكريم عباس غالب101

صباحياالولىفقدان عبد اليمه كريم جسوم102

صباحياالولىقاسم محمد محسن عوده103

صباحياالولىكاظم محمد كاظم عبيد104

صباحياالولىكاظم مهدي مطلك صبار105

صباحياالولىكرار مرتضى شاكر كريم106

صباحياالولىكواكب موحان عارف نوري107

صباحياالولىلفته احسان تركي حسن108

صباحياالولىمثنى كريم جاسم عبد هللا109

صباحياالولىمجتبى محمد عويز طالل110

صباحياالولىمجتبى نزار حسن زينل111

صباحياالولىمحمد جبار محمد هادي112

صباحياالولىمحمد جواد كاظم حمادي113

صباحياالولىمحمد جواد كاظم حنون114



صباحياالولىمحمد حسن عبد الرزاق كاظم115

صباحياالولىمحمد رعد شنان عبادي116

صباحياالولىمحمد زكي حبيب علي117

صباحياالولىمحمد صالح والي هدهود118

صباحياالولىمحمد عباس عبد الحسين غازي119

صباحياالولىمحمد عدنان كاظم حسين120

صباحياالولىمحمد عزيز حمزه ابو عمامه121

صباحياالولىمحمد علي حسين علي122

صباحياالولىمحمد علي مهدي محمد123

صباحياالولىمحمد علي نايف وناس124

صباحياالولىمحمد علي هيثم صادق ابو القاسم125

صباحياالولىمحمد عواد صافي مشعان126

صباحياالولىمحمد فيصل مهدي صالح127

صباحياالولىمحمد قاسم كاظم ابراهيم128

صباحياالولىمحمد مهدي حميد جاسم محمد129

صباحياالولىمرتضى كاظم حاتم سلطان130

صباحياالولىمريم عباس كامل شريف131

صباحياالولىمسلم رحيم عبيد حسين132

صباحياالولىمصطفى حسين جاسم عريف133

صباحياالولىمصطفى عباس جواد كاظم134

صباحياالولىمصطفى علي حسين كاظم135

صباحياالولىمصطفى علي شوين عبود136

صباحياالولىمصطفى علي هربوت غازي137

صباحياالولىمصطفى نعمه هلول كاظم138

صباحياالولىمقتدى حميد عبد زيد عواد139

صباحياالولىمنتظر عبد هللا رحيم علي140

صباحياالولىمنتظر ميثاق سالم نوري141

صباحياالولىمنتظر نعمان ستار علوان142

صباحياالولىمنصور حمزه ربيع جاسم143

صباحياالولىمنصور سماوي تايه جيثوم144

صباحياالولىمنير عبد االمير حسين كاظم145

صباحياالولىمهدي مهيمن كاظم جواد146

صباحياالولىمهيمن ضاري محمد عباس147

صباحياالولىمينا نزار علي عمران148

صباحياالولىنبهار شفيق غافل رويهي149

صباحياالولىنصير وعد حسن جبار150

صباحياالولىنور الهدى رسول هادي كاظم151

صباحياالولىهاني ثابت حسين صالح152

صباحياالولىهبة كريم كتاب مرجان153



صباحياالولىهديل حبيب فاضل محمد علي154

صباحياالولىهديل حسين حمزه شاكر155

صباحياالولىوسام أرشد فليح حسن156

صباحياالولىياسر عايد فليح حسن157

صباحياالولىياسر غانم مدلول وداي158

الدراسةالمرحلة اسم الطالب ت

مسائياالولىاحمد سالم نوري عبد النبي1

مسائياالولىاحمد سرحان فرحان عبد نور2

مسائياالولىاحمد عقيل عبيس حمزه3

مسائياالولىاحمد علي جارح ضايف4

مسائياالولىاحمد كاظم صالح عباس5

مسائياالولىاحمد محسن مدلول علي6

مسائياالولىاحمد نجم عبد حمدان7

مسائياالولىافنان حسين عباس حمزه8

مسائياالولىام البنين علي رسولي لطيف9

مسائياالولىامير حسن خضير ليلو10

مسائياالولىامير حسن مدلول محمد11

مسائياالولىامير شاكر عبد هللا سلهام12

مسائياالولىامير صالح سامي صالح13

مسائياالولىامير عقيل مسلم كريم14

مسائياالولىامير فليح عيسى شنيور15

مسائياالولىامير قاسم جفات مضهد16

مسائياالولىامير ماهر عبادي مطر17

مسائياالولىامير ناظم جاسم محمد18

مسائياالولىانعام كريم مهدي عباس19

مسائياالولىايمن نبيل عادل خضير20

مسائياالولىأيمن ثجيل عبد الزهره والي21

مسائياالولىبارق عباس كاظم محمد22

مسائياالولىباسم محمد خليف حسن23

مسائياالولىباقر حكمت خلف وارد24

مسائياالولىباقر عبد الستار جبر جياد25

مسائياالولىبندر فالح صطم خنجر26

مسائياالولىبنين حبيب علي طالب27

مسائياالولىبنين عامر عباس عبيد28

مسائياالولىبنين عدنان علي عبد الحسين29

مسائياالولىبنين كاظم نور محسن30

مسائياالولىبنين هاشم علي هاشم31

مسائياالولىتأجيل/بيداء نعمه حمد عبد32

مسائياالولىتبارك جبار خليف كاظم33



مسائياالولىتبارك صالح هادي عبيد34

مسائياالولىتيسير فالح عبد الحسين كاظم35

مسائياالولىجاسب نعيش شيالخ عليوي36

مسائياالولىجنات صالح مهدي كاظم37

مسائياالولىجواد كاظم عبد هللا زغير38

مسائياالولىحازم عبد اللطيف حسن عبد الخضر39

مسائياالولىحسام وهاب رشيد سرهيد40

مسائياالولىحسن احسان علي حمزه41

مسائياالولىحسن رائد عبدالكاظم عبدالحسن42

مسائياالولىحسن عباس فليح حسن43

مسائياالولىحسنين محمد عامر قاسم44

مسائياالولىحسين جميل زغير جياد45

مسائياالولىحسين حميد شهيد عبد46

مسائياالولىحسين صادق دويج جبر47

مسائياالولىحسين علي حسين سعدون48

مسائياالولىحسين علي نجم عبد هللا49

مسائياالولىحسين فليح حسن راضي50

مسائياالولىحسين قاسم محمد خضير51

مسائياالولىحسين لطفي عادل خضير52

مسائياالولىحسين محمد عبيد موازي53

مسائياالولىحيدر احمد فيصل مظلوم54

مسائياالولىحيدر صفاء نعيم رزوقي55

مسائياالولىحيدر ضرغام عزيز فتح هللا56

مسائياالولىدعاء علي عبد الحسين سلمان57

مسائياالولىدنيا احمد عودة عمال58

مسائياالولىذو الفقار تومان نعمه محمد59

مسائياالولىذو الفقار جواد عبود زين60

مسائياالولىرباب جواد كاظم شميل61

مسائياالولىرحاب ليث عبد الحسين نعمه62

مسائياالولىرضا محمد ضياء يوسف63

مسائياالولىرضوان حسن شهيد عبيد64

مسائياالولىريسان نعيم اليذ فنجان65

مسائياالولىزهراء احمد جبر عبيد66

مسائياالولىزهراء احمد حسين عبد الحميد67

مسائياالولىزهراء جودي كريم جبار68

مسائياالولىزهراء حامد غازي لعيبي69

مسائياالولىزهراء رعد فضل كطاع70

مسائياالولىزهراء عبد الرسول عبد الزهره بخيت71

مسائياالولىزهراء عبد الكريم نعمه عبد الرضا72



مسائياالولىزهراء فاضل خميس حسن73

مسائياالولىزهراء قاسم صالح مهدي74

مسائياالولىزهراء قيس عبد الواحد زرزور75

مسائياالولىزهراء محمد عدنان محسن76

مسائياالولىزيد جبار كاظم يونس77

مسائياالولىزيد حيدر ناجي كليل78

مسائياالولىزيد عماد ستار محمد79

مسائياالولىزين العابدين سجاد هادي مهدي80

مسائياالولىزين العابدين سعد خضير عبد هللا81

مسائياالولىزينب احمد عبد الكاظم زاهي82

مسائياالولىزينب سعد عباس عبد االمير83

مسائياالولىزينب فاهم كاظم حسن84

مسائياالولىزينب كاظم محي عبد الحسن85

مسائياالولىزينب كلف جدوع الشبالوي86

مسائياالولىزينب محمد تسجيل عبد87

مسائياالولىزينب موسى كاظم جاسم88

مسائياالولىزينه بدري عبود شاكر89

مسائياالولىساره عبد زيد سكن ناصر90

مسائياالولىسجاد انيس منعم غياض91

مسائياالولىسجاد رياض هادي نوماس92

مسائياالولىسجاد سهيل نجم كمير93

مسائياالولىسجاد عبد الجليل ابراهيم علي94

مسائياالولىسجاد محسن جبار كاظم95

مسائياالولىسجاد محمد جبر جراد96

مسائياالولىسجاد محمد حسين علوان97

مسائياالولىسجى فواز حسين علي98

مسائياالولىسالم موسى محمد منشد99

مسائياالولىسلمان كاظم محمد راشد100

مسائياالولىسلمى عبد الهادي عبود جواد101

مسائياالولىسيف جبار فرج شريف102

مسائياالولىسيف عبدالحسن عباس عطيه103

مسائياالولىشاكر عبد عبد الكاظم حسين104

مسائياالولىشهاب احمد ياسر شريده105

مسائياالولىصابرين مالك مراد حلواص106

مسائياالولىصاحب ابراهيم عبد االمير كاظم107

مسائياالولىصدام سلمان عبد هللا عبود108

مسائياالولىصفا كريم عطية جاسم109

مسائياالولىضفاف قاسم دخيل شبيب110

مسائياالولىعباس اسماعيل ابراهيم جواد111



مسائياالولىعباس عالء ثامر عوده112

مسائياالولىعباس وسام علي لعيبي113

مسائياالولىعبد هللا صباح كاظم جبار114

مسائياالولىعبد هللا علي مهدي محمد115

مسائياالولىعبد هللا عمار حامد مهدي116

مسائياالولىعبدهللا صباح كاظم جبار117

مسائياالولىعقيل مسلم هادي صالح118

مسائياالولىعالء حسين شيال هالل119

مسائياالولىعلي احمد كريم ناصر120

مسائياالولىعلي بشير اسماعيل اسعد121

مسائياالولىعلي ثامر عبد زيد عباس122

مسائياالولىعلي حسن رهيف علوان123

مسائياالولىعلي حسن هادي عبد الزهره124

مسائياالولىعلي حسين جرداغ كاطع125

مسائياالولىعلي حسين زامل عبد عون126

مسائياالولىعلي خالد محيسن غيدان127

مسائياالولىعلي رياض كاظم ديلي128

مسائياالولىعلي سليم حسين عليوي129

مسائياالولىعلي طالب حمزه فاضل130

مسائياالولىعلي عادل عزيز عبيد131

مسائياالولىعلي عاشور محيبس فرحان132

مسائياالولىعلي عباس طالب كاظم133

مسائياالولىعلي عبد الحق احمد جاسم134

مسائياالولىعلي ماجد محمد سعد135

مسائياالولىعلي محمد خضير محمد136

مسائياالولىعلي نعمه علي عبد137

مسائياالولىعلي نعيم سرحان طوفان138

مسائياالولىعلي يوسف عاشور حسن139

مسائياالولىعلياء عوده نعمه حمزه140

مسائياالولىعماد فاضل فرحان خضير141

مسائياالولىغزوان فيصل عبد ثعبان142

مسائياالولىغيث غانم كاظم ناصر143

مسائياالولىفاطمة حسان جواد حسان144

مسائياالولىفاطمة عباس جبار ماهود145

مسائياالولىفاطمه رياض ظاهر محسن146

مسائياالولىفاطمه مؤيد محسن عطشان147

مسائياالولىفاطمه هادي ياسر محان148

مسائياالولىفرقان فريد حسن ناصر149

مسائياالولىقاسم صباح حمزه حسين150



مسائياالولىكاظم راضي حمزه عبادي151

مسائياالولىكاظم علي كاظم عبود152

مسائياالولىكاظم نعمة جابر سالم153

مسائياالولىكرار أيوب محمد حسين154

مسائياالولىكرار جاسم كاظم امين155

مسائياالولىكرار حيدر عباس عبيد156

مسائياالولىكرار صبار عنو عبد157

مسائياالولىلبنى لؤي اسماعيل فياض158

مسائياالولىليث سالم كاظم محمد159

مسائياالولىمحمد احمد شاكر تعيب160

مسائياالولىمحمد جاسم سليمان عبد161

مسائياالولىمحمد جبار حمزة حسين162

مسائياالولىمحمد جواد عبد الحسن صالح163

مسائياالولىمحمد جواد كاظم دنيف164

مسائياالولىمحمد حسين موشان حميدي165

مسائياالولىمحمد حمزه خضير كيطان166

مسائياالولىمحمد حيدر جابر حمزه167

مسائياالولىمحمد خضر علي ناصر168

مسائياالولىمحمد سليم ريه فرحان169

مسائياالولىمحمد شنان محمد عبيد170

مسائياالولىمحمد صالح مهدي عبد العباس171

مسائياالولىمحمد عاشور عبيد حسين172

مسائياالولىمحمد عبد العباس جليل وناس173

مسائياالولىمحمد عبد النبي احمد تركي174

مسائياالولىمحمد علي مازن كريم بردان175

مسائياالولىمحمد غازي رحيم دخيل176

مسائياالولىمرتضى سمير سعدون كاظم177

مسائياالولىمرتضى عامر عبد الكاظم جاسم178

مسائياالولىمرتضى عبد الباري جري ناصر179

مسائياالولىمرتضى محمد جابر غيدان180

مسائياالولىمرتضى محمد جبر حمزه181

مسائياالولىمريم عالوي عبد الحمزه عكموش182

مسائياالولىمسلم طالب دخيل عباس183

مسائياالولىمسلم علي عباس كاظم184

مسائياالولىمصطفى مضر ظاهر درب185

مسائياالولىمالك ستار عبد الكريم مهدي186

مسائياالولىمنتظر احمد عبد الواحد ابراهيم187

مسائياالولىمنتظر حسين عبد هللا طاهر188

مسائياالولىمنتظر صباح ابو حنه عباس189



مسائياالولىمنتظر عبد الواحد موسى حسين190

مسائياالولىمنتظر مفيد عبد الجبار مهدي191

مسائياالولىمهتدى صباح عباس ناصر192

مسائياالولىمؤمل علي كريم عبود193

مسائياالولىميسم فالح جاسم محمد194

مسائياالولىنبأ رحيم كلول كريم195

مسائياالولىنجالء محمد ثامر لفتة196

مسائياالولىنرجس حيدر عبد الرضا مجبل197

مسائياالولىنرجس عدنان هادي حسين198

مسائياالولىنرجس علي نجم عبيد199

مسائياالولىنسرين هادي عبد جاسم200

مسائياالولىنصير مكي بربر كاظم201

مسائياالولىنور الهدى قاسم موات خلف202

مسائياالولىنور حيدر جريو مكي203

مسائياالولىنور محسن ضياء عبد204

مسائياالولىهيثم نوري عناد طرين205


