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 لسم صحة المجتمع

 اسم الطالب ت اسم الطالب ت اسم الطالب ت
 نور الهدى صباح 33 علً صالح دمحم 17 مهدي حسن مصطفى 1

 مرتضى عادل رعد 36 زٌنه رسول عاشور 18 دمحم علً مهدي 2

 مرٌم ممداد عراره 33 زٌد بهاء حسٌن 19 صباح حسن متتظر 3

 صابرٌن عبد هللا كرٌم 34 مرتضى حازم عٌسى 22 فاطمه عدنان حمودي 4

 مرتضى سالم بدوي 35 نبأ محمود هاشم 21 زٌنب مهدي صالح 5

 حماد خشان طالب 36 لاسم دمحم صالح 22 دمحم غاوي باسم 6

 زهراء احمد ناظم 37 سوزان اسعد هادي 23 اسل مهدي هادي 7

 حسن هٌثم حسن 62 مصطفى مخلد دمحم 24 رلٌه صالح عبٌس 8

 حٌدر احمد جواد 41 طوعه دمحم عطوى 25 جعفر ستار جبار 9

 حٌدر صباح طالب 42 سجاد رعد جابر 26 ساره فالح مهدي 12

 زهراء عباس فاضل 43 لٌنا حٌدر عجاج 27 سجاد ظافر دمحم  11

 حسٌن مٌثم عبد االمٌر 44 علً سرحان عباس 28 دمحم صادق رحٌم 12

 احمد حسٌن سبتً 45 ناهض حٌدر عبد الرسول 29 منار جاسم علً 13

 نبأ صدام حسٌن 46 زهراء حسن علٌوي 32 شهد اسماعٌل وحٌد 14

 رٌام سالم حسٌن 47 اساور عباس عبد الجاسم 31 مصطفى حامد عبد علً 15

 علً صافً كرٌم 48 سلماندعاء ضٌاء  32 سٌف عماد دمحم 16

 

 لسم التمرٌض

 اسم الطالب ت اسم الطالب ت اسم الطالب ت
 زهراء موحان عبود 62 نور جواد سعٌد 21 احمد اثٌر حكمت  1

 سجى لاسم علوان 60 مٌنا علً نور 22 طٌبة حسام الدٌن علً 2

 سجى جاسم دمحم 63 مهدي لٌس عبدالحسٌن 23 مرٌم دمحم عبٌد 3

 شهد واثك فلٌح 66 منى ابراهٌم علً 24 بالر حٌدر ساجتدمحم  4

 سلمان بالر كاظم 45 مسار لاسم حسون 25 ضحى حٌدر هادي 5

 صبٌحه احمد لاسم 46 تبارن حٌدر عبٌس 26 غسان عذاب كعٌشش 6

 صفا توفٌك دمحم 47 بنٌن حسن هادي 27 علً ماهل كاظم 7

 زهراء عبد الحلٌم فاضل 48 اٌات ناظم شاكر 28 علً فاهم عبد لفته 8

 حوراء علً دمحم 49 اسراء علً عبد الحسٌن 29 كرار عماد عسر 9

 نور امجد عبود 52 اٌات علً مصبح 32 عباس حسٌن عبد الرضا 12

 فاطمه حسٌن مطشر 51 امنٌات سلمان كاظم 31 عباس حٌدر حمٌد 11

 دمحمزهراء عالء  52 اسحاق نعمه مشعان 32 علً حسٌن دمحم علً 12

 دعاء ستار جابر 53 حسٌن جبار مخٌف 33 فاطمه ادرٌس حبٌب 13

 ساره سعٌد رشٌد 54 حسٌن علً شجر 34 فاطمه الزهراء عباس عبود 14

 حوراء حسن دمحم 55 حسٌن منذر نعمان 35 فاطمه عماد عزٌز 15

 منتظر دمحم لفته 56 حوراء كامل كاظم 36 زٌنب شاكر خلف 16

 امل اثٌر كاظم 57 حلٌمه خضٌر عباس 35 عمرانتبارن عادل  17

 مٌامً سعد جاسم 58 حٌدر لاسم عبد 36 فاطمه مهدي صالح 18

  رلٌه صباح سلوم 37 شروق تكلٌف عالج 19

 زهراء باسم دمحم 62 ٌعلى علً عبد اسماعٌل 22
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 لسم المختبرات الطبٌة

 اسم الطالب ت اسم الطالب ت اسم الطالب ت
 عمار هاشم ناصر حسٌن 43 رلٌه بهاء الدٌن دمحم كاطع 32 زهراء علً خضٌر دمحم 1

 غدٌر احمد كاظم فواز 46 رلٌه عبد الرضا عبد الحسن 33 عباس فاضل حسن سوادي 2

 فاطمه حمزه علوان حمٌد 43 زهراء جبار عبد الزهره كاظم 34 مصطفى دمحم حمزه علٌوي 3

 فاطمه خلٌل حسن عباس 66 زٌد عماد كاظم عباس 35 زهراء حسٌن عبد علً عٌسى 4

 فاطمه رضوان فاضل شاكر 67 زٌنب ضٌاء ناٌف شرجً 36 احمد حسن جابر مهدي 5

 هادي عبد الحسٌنفاطمه صالح  68 زٌنب عاٌد مهدي رشٌد 37 احمد حسٌن كاظم عبٌد 6

 فاطمه عصام ٌحٌى خضٌر 69 زٌنب عباس كاظم دمحم 38 احمد لؤي عباس دمحم 7
 فاطمه لاسم شعشاع جخٌم 72 زٌنب عبد الحسٌن عبد هللا 39 اشراق سعد حسٌن جاسم 8
 دمحم اٌاد اسعد جبار 71 زٌنب لاسم عباس 42 امنه حمزه خٌر  هللا 9
 مثنى داخل عفر مدب 72 حٌدر فاٌز عٌدان شبٌب 41 اٌه صالح عبد عون رحٌم 12
 مرٌم ثامر دلٌمً كاظم 73 ضحى فاضل كاظم عمران 42 اٌه حسٌن شنٌور هندي 11
 هدى اسماعٌل حاتم مٌرو 74 طٌبة عالء صاحب دمحم 43 اٌه جعفر موسى علً 12
 هدٌل راضً صالح مهدي 75 لمر حٌدر سلمان كعٌد 44 بنٌن راضً عباس سعٌد 13
 ٌاسر فٌصل كاظم ذٌاب 76 غدٌر بهاء علً مراد 45 بنٌن عصام عمران عبد 14
 نور عباس خضٌر حسن 77 زهراء عمار رحٌم عبٌس 46 د عطٌببنٌن هادي معب 15

 مؤمل فارس رزاق حسون 78 زٌد عمٌل نجم عبد 47 تبارن رحٌم هادي حولً 16

 مصطفى دمحم طالب غوٌلً 79 ساره حٌدر حمٌد جمٌل 48 تبارن عدي ٌحٌى موسى 17

 محمود رائد سالم مظهر 82 سجى علً صٌوان دحام 49 تمى حسٌن علً حسٌن 18

 مروه عبد الباري فاضل جبر 81 سرور رحٌم صكبان 52 تمى حلٌم وهاب جبر 19

 ممتدى حسن ناظم وحٌد 82 شروق ضٌاء ناٌف شرجً 51 حسن احمد عكله علً 22

 مصطفى صباح دمحم سلمان 83 شروق مثنى علً حسٌن 52 حسن دمحم عبود عوده 21

 منار هانً حسٌن راضً 84 علً صاحب علً كاظم 53 حسٌن شداد حمد عبٌس 22

 دمحم الماسم  حسنٌن خلٌل 85 علً صباح فجر حسٌن 54 حسٌن عماد هاشم داود 23

 عبدهللا مسعددمحم صادق نجم  86 علً نهاد حمودي جاسم 55 حمزه سهل دمحم عبد الحمزه 24

 منتظر عبد الكرٌم ٌحٌى ٌوسف 87 غٌداء صالح مهدي ماشً 56 حوراء داود فلٌح زغٌر 25

 نهى فاضل عباس خاجً 88 لاسم دمحم والً حسٌن  57 حوراء عباس هاشم عبد عون 26

 نبأ علً طالب عبد الرضا 89 لاسم عامر مطلب حسن 36 حٌدر  طه اعالن ناٌف 27

 نرجس رٌاض كاظم حسٌن 92 كرار كاظم عوده عبد الحسن 37 حسٌن معٌوفزهراء علٌان  28

 نور الهدى نعمان ابراهٌم 91 طٌبه دمحم جبار ناٌف 42 رسل هٌثم كرٌم حمزه 29

  عبٌر جلٌل عبد مسلم جاسم 42 رضا نعمه مهدي هادي 32

 غٌث حٌدر دمحم علً 40 رلٌه احسان عباس عبد عون 31
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 لسم االدارة المانونٌة

 كرار خلٌل جاسم 19 زهراء اسماعٌل عٌدان 12 اٌاد غانم محسن دمحم 1

 كاظم جعفر كاظم عبد 22 زٌد سرحان حمد محسن 11 بنت الهدى دمحم علٌوي 2

 مٌس علً جفات مشٌر 21 جاسم عبٌدساره دمحم  12 مزاحم دمحم فتحًتبارن  3

 مصطفى دمحم صالح مهدي 22 شرٌفه عباس كاظم كرٌم 13 تبارن مٌثم حسن عبٌس 4

 دمحم حسن علً حسٌن 23 عبد هللا مهدي حمٌد ظاهر 14 حٌدر عامر علوان جبر 5

 دمحم عبدالزهره لفته خضٌر 24 عبد الرضا  مظهر راضً 15 حٌدر حسٌن موسى حسن 6

 مجتبى فؤاد نعمه كاظم 25 علً سلٌم فزع جباره 16 دمحم عبٌس حبٌبحسٌن  7

 مجتبى مدلول غصب حمادي 26 فاطمه حسن علً سلمان 17 حسام جعفر كاظم عبٌد 8

  كوثر اٌاد داود سلمان 18 ذو الفمار عامر فٌصل 9

 

 لسم ادارة المواد

 

 عبد زٌد راتبمصطفى  19 سوسن فالح حسن 12 اٌوب عوض خلٌل 1

 دمحم كاظم مندٌل 22 سجاد حسٌن عبٌد 11 احمد عدي حاتم 2

 دمحم هٌثم حسٌن 21 شٌماء احمد عطا 12 امٌر حسٌن عبد 3

 مروه علً عبد الحر 22 ضً لاسم جابر 13 زٌنب جواد عبد الكاظم 4

 مؤمل عواد موسى 23 علً حامد علوان 14 زٌنب دمحم كاظم 5

 دمحم عٌسى عمران 24 حسٌن حٌدرعلً  15 زٌن العابدٌن مازن زٌد 6

 مصطفى صبٌح مهدي 25 علً لٌسعلً  16 زهراء علً مراد 7

 نعمت دمحم جاسم 26 دمحم مٌثم دمحم 17 زهراء عباس مهدي 8

  منتظر دمحم ساجد 18 علً نعٌم مزعل 9

 

 لسم انظمة الحاسوب

 

 حسٌن غٌداء مهدي شبٌب 23 سعاد هاشم علً هاشم 12 احمد حمزه احمد كاظم 1

 طه عباس هاشم حسٌن  24 شهد حسام ماجد 13 امٌر علً حسٌن علً 2

 مصطفى حمٌد الدٌن البال  25 رباب جواد عبد الواحد 14 انعام كرٌم كطوف  3

 مصطفى مكً سالم عباس 26 رعد مؤٌد زغٌر عبٌس 15 بنٌن عباس جاسم زوٌد 4

 مالن هٌثم عوده كاظم 27 زهراء حسٌن حمزه جاسم 16 بتول عباس جابر علً  5

 مروه علً عبد الحر 28 علً حٌدر عبد زٌد  17 تبارن احمد عبد علً  6

 نور الهدى عمار نوري 29 علً حسٌن عبد زٌد سلمان 18 حسٌن عباس عبد الحمزه  7

 نور الهدى مسلم حسن راضً 32 علً سعدون كاظم خضٌر 19 حسام وهاب رشٌد موجد 8

 نور برزان لاسم دمحم 31 علً نبٌل عباس شناوه 22 حنٌن دمحم جواد كاظم 9

 هدى عبد الهادي جاسم عبٌس 32 علً حمزه زغٌر محمود 21 حوراء ٌحٌى كاظم عوده 12



  علً عبد الكرٌم خالد داخل 22 سجاد رٌاض هادي توماس 11
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 لسم المحاسبة

 

 فاطمه عزٌز حسٌن حمزه 15 د صالح حسن علواناسع 8 احمد دمحم مضر عباس 1

 كرار دمحم علً جبار 16 شانًسلوان هالل منصور  9 امٌر مٌثم هاتف حسانً 2

 دمحم ارشد عباس عبٌد 17 شهد ابراهٌم صالح اعبٌد 12 اٌات ٌوسف ابراهٌم مشعل 3

 دمحم عبد االمٌر علً حسٌن 18 الولٌد احمد عبدهللا طٌبه 11 جاسم دمحم عطٌه عنون 4

 مصطفى جعفر حاتم بعٌوي 19 علً دمحم هادي جاسم 12 زٌد علً جواد كاظم 5

 نرجس حسن عبد الهادي  22 علً مولف جواد كاظم 13 سجاد رزاق هاتف حسانً 6

   علً ناهض حسن حسٌن 14 سرمد لاسم حمٌد شخٌر 7

 

 مٌكانٌن المدرةلسم 

 

 اول غزل ت اول سٌارات ت اول تبرٌد ت

 تهانً رٌاح تركً 1 د غالًتمى زاه 1 ابراهٌم لطٌف نصٌف 1

 حسن رائد عبد الكاظم 2 حسن باسم وحٌد 2 امٌر حٌدر حسونً 2

 حسٌن رعد دمحم 3 حسٌن سجاد عٌسى  3 امٌر موفك خضٌر 3

 حسٌن علً حٌدر 4 سجاد سالم عبد مجبل 4 بنٌن مهدي نعمه 4

 حنان حسٌن مزعل 5 لاسم رعد عزام 5 عباس عادل مخٌف 5

 حٌدر عبد الكرٌم صبري 6 مصطفى كرٌم حمزه 6 عباس ناظم عمران 6

 فاطمه علً عبد الحسن  7 اثٌر عماد جبار 7 اٌالف عادي عبدهللا 7

 كرار عمٌل دمحم سلمان 8 انعام كرٌم كطوف 8 تبارن احمد سامً 8

 كوثر حمزه فاضل 9 احمد عودهدنٌا  9 زٌنب زٌاد كاظم 9

 حسن طعمه دمحم 12 سجاد حٌدر حسٌن 12 زٌنب علً راهً 12

 رسول اباذر سالم 11 ضرغام الحسن جاسم 11 زٌنب غنً كاظم 11

 زٌنب حسٌن لٌس 12 علً باسم دمحم عبد الزهره 12 زٌنه فاضل طالب 12

 صالح مهديسماح  13 كرار حامد عبد الحسن 13 سجاد سالم عبد زٌد  13

 شهزنان احمد كاظم 14 دمحم فارس عزٌز حسٌن 14 عباس احمد نعمه 14

  مأمون دمحم مجٌد  15 عبد هللا رافل معز 15

 مؤمل ناظم عبد الكرٌم 16 علً حسٌن خٌري 16

 مصطفى عمٌل ابراهٌم 17 علً خالد عبد الكاظم 17

 مصطفى محمود حمٌد 18 فاطمه حسان جواد 18

 مهدي محسن حسٌن 19 لفته حسٌنلاسم  19

 مٌالن دمحم كاظم  22 دمحم حسٌن جواد 22

  اسراء نوفل سامً 21
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 اجهزه طبٌة

 فاطمه عامر كطران 11 زٌنب مؤٌد هاشم 6 احمد عباس كاظم 

 فاطمه عالء صاحب 12 شعالن عمار مكً 7 كاظمامٌر حسٌن ناجً  2

 محسن وهاب عناد 13 عالء الدٌن ضٌاء خلٌل 8 حسٌن عالء خلف 3

 مهدي علً مهدي حمود 14 علً عمار غانم 9 حٌدر دمحم هادي 4

 منتظر رعد جوده عبد علً 15 فاطمه احمد موسى 12 زهراء نجم عبٌد 5
 

 المساحه

 ٌوسف علً حامد فارس 19 لاسم فالح سلمان دمحم 12 بنٌن علً جواد كاظم 1

 وارث عزت خضٌر عاشور 22 مصطفى ٌاسٌن حمادي فاضل 11 حٌدر احمد علٌوي عوده 2

 ٌمٌن حازم عبد الواحد دمحم 21 كاظم عٌال دمحم لاسم  12 زهراء سالم علوان وناس 3

 عاصًاسراء دمحم عبٌد  22 دمحم مخلص الزم لعٌبً 13 زٌنب عماد شاكر طه 4

 حٌدر نعمه شرهان حاجم 23 مؤمل عماد سعدون عبد 14 عباس مهند عباس مهدي 5

 ممتدى لاسم دمحم جابر 24 دمحم حسن عبد الحمزه ٌوسف 15 علً لاسم جبار كاظم 6

 هدٌل كاظم عاشور دخنه 25 منتظر ومٌض علً حسٌن 16 كاظم حمزه طٌبه محً 7

  الحر كاظممٌس عالء عبد  17 لاسم باسم عبد عبٌس 8

 نور محسن ضٌاء عبد 18 مرتضى حسٌن جاسم دمحم 9

 

 لسم المٌكانٌن

 لبنى لؤي اسماعٌل 27 زهراء مهدي علً 14 احمد دمحم عبد الخالك 1

 لاسم ضاري عبد علً 28 صفاء سلمان عباس 15 اٌه ارسالن نعمان 2

 فاتن حسن مهدي 29 حسٌن عالء عبد هللا 16 بنٌن حمٌد كاظم 3

 فاطمه عبد هللا جبر 32  لاسم وفرعبد هللا 17 احمد لؤي جواد 4

 دمحم لاسم دمحم 31 علً دمحم كاظم 18 امٌر ماهر رزاق 5

 دمحم كاظم تركً 32 كرار حسن شعبان 19 احمد صباح موسى 6

 مروه حٌدر حسٌن 33 عباس فاضل مناتً 22 حسن عماد سالم 7

 دمحم علً عمران 34 جاسم عز الدٌن دمحم 21 حمزه سامً ابراهٌم  8

 دمحم حسٌن بدر 35 عمار حسٌن نعمه 22 حسنٌن دمحم علً حسون 9

 دمحم جاسم طالب 36 علً طالب هادي 23 حسٌن هادي  عبد 12

 ودٌان مدلول تركً 37 علً حٌدر لحطان 24 حسن جبار تركً 11

 نور علً هادي 38 علً عامر عمران 25 صفا كرٌم عطٌه  12



  عبد هللا رافد حمزه 26 شاكر دمحمسجاد  13
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 لسم المدنً

 لمى فٌاض حسن علً 23 حتروشدمحم كرٌم مرزه  12 حسن لاصد شدهان موسى 1

 علً عامر سعٌد 24 صادق حٌدر جبار 13 حسنٌن ستار خضٌر 2

 سالم باسم نعمه طه 25 حسٌن عزٌز عباس كاظم 14 امٌر نجم عبوددمحم  3

 سمٌه زهٌر ابراهٌم 26 رعد اسعد حسن محٌسن 15 حٌدر حافظ عبد ربه كوش 4

 زٌنب علً راجح عبود 27 دمحم فالح برٌهً جاسم 16 حسنٌن حمزه علً عبد هللا 5

 دمحم بستانحوراء علً  28 مؤمل ناظم حمزه 17 دمحم مٌثم جعفر جواد 6

 احمد هٌثم غازي لٌلو 29 احمد عباس علً عبد الحمزه 18 سجاد رٌاض جواد 7

 امٌر جلٌل وهاب شنان 32 احمد جاسم دمحم هاتف 19 حنٌن رضا حسٌن علوان 8

 دمحم احمد عوده علوان 31 ٌوسف جبر محسن غضبان 22 مرتضى دمحم جاسم ناجً 9

  راضًنوران رافل معز  21 لٌث حسٌن صاحب 12

 دمحم الجواد خزعل راجً 22 عمار اسماعٌل راضً 11

 

 االلكترونٌنلسم 

 حسٌن عادل عبد الهادي 25 زهراء علً حسٌن 13 نٌران حٌدر حمزه 1

 حٌدر خالد ابراهٌم 26 ذو الفمار منصور حسٌن 14 دمحم رضا حسٌن 2

 حسٌن عمٌل رحٌم 27 دمحم عدنان مراد 15 مصطفى عباس ظاهر 3

 حٌدر شاكر شنور 28 ممتدى حسٌن عبد الزهره 16 مرتضى علً كاظم 4

 بنٌن حسن ٌوسف 29 مرٌم عاصف دمحم 17 مجتبى دمحم عباس 5

 بالر عالء عبد الحسٌن 32 مرتضى احمد هادي  18 مٌس سعد عبٌد 6

 بالر علً حٌران 31 مصطفى محمود حمد 19 مروج طالل فرحان 7

 احمد نعمان دمحم 32 علً غازي ابراهٌم  22 لفته احسان تركً 8

  زٌد لاسم حمزه  21 فاطمه علً جاسم 9

 حوراء دمحم علً 22 علً باشر دمحم 12

 حمزه فاضل بنٌه 23 علً شهٌد جاسم  11

 حسنٌن علً حسٌن كامل 24 عبد هللا نضال عبد الهادي 12

 

 


