
قسم تقنيات التمريض

المعدلالدورالدراسةسنة التخرجاالسم الرباعيت

189.857احيائي2022هاني حاكم حسن صبح1

189.857احيائي2022علي حسنين نوري حسن2

289.857علمي2015رباب كريم صالح موسى3

289.857علمي2010بشرى قاسم محمد عباس4

189.857احيائي2022محمد باقر رحيم عبدهللا نوام5

189.857احيائي2022حسين علي جبار فضاله 6

189.857احيائي2022ظفر رياض شريف جهاد7

189.857احيائي2022نهى راهي عبد السادة حسين8

189.857احيائي2022حسين جواد كاظم مشكور9

189.857احيائي2022نور امجد تركي محسن10

189.857احيائي2022مقتدى الصدر حيدر جبار كريم11

289.857احيائي2022تبارك عالوي حسين عجمي12

289.857احيائي2022هاجر محمد عبدهللا كاظم13

289.857احيائي2022زيد سمير ياسر عبيد14

289.857احيائي2022عبد هللا احمد سعيد حسون15

289.857احيائي2022زهراء حامد حسن علوان16

189.857احيائي2022عباس حسين عبد الجليل عويد17

289.857احيائي2022فاطمة عبد الحسين عزوز عبد الحسين18

289.857علمي2007هند فاهم نعمة راهي19

289.857احيائي2022فاطمة عبد الواحد محسن جاسم20

289.857احيائي2022اسراء عزيز عبد الزهرة درويش21

289.857احيائي2022انوار جاسم محمد جياد22

289.857احيائي2022حيدر حسن سلمان كاظم23

289.857احيائي2022هبة داخل جابر كاظم24

289.857احيائي2022صالح مهدي صالح عباس25

289.857احيائي2022رضا حيدر شهيد رمضان26

289.857احيائي2022زهراء كاظم طاهر مغامس27

189.857احيائي2022جعفر فؤاد يحيى عبد28

289.857احيائي2022نورهان ازهر رسمي عبد الكاظم29

289.857احيائي2022غدير علي حميد ابراهيم30

289.857احيائي2022منتظر فليح حسن عوده31
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المعدلالدورالدراسةسنة التخرجاالسم الرباعيت

289.857احيائي2022احمد حاكم حسن نهاية32

289.857احيائي2022حسين صالح هادي كاظم33

289.857احيائي2022غدير احمد برهي كاظم34

289.857احيائي2022مؤمل محمد لفته شهيب35

289.857احيائي2022مؤمل عدنان مطرود كزار36

289.857احيائي2022مهدي محسن نشو نخش37

289.857احيائي2022محمد اسماعيل راهي عبيد38

289.857احيائي2022محسن حميد حسن جابر39

289.857احيائي2022علي حسين هواد تملي40

289.857احيائي2022يحيى زيد عبد الكاظم عبيد 41

189.857علمي2006نور علي حسن زاير 42

289.857احيائي2022زينب كريم صاحب جبر43

189.857احيائي2022تبارك محمد حوني جابر44

289.857احيائي2022بنين عادل جودة كاظم45

189.857احيائي2022مريم كاظم تركي كرار 46

289.857احيائي2022شفاء حاكم عمران علوان47

289.857احيائي2022زينب صباح ناعم شالف48

289.857احيائي2022حسن صالح كاطع صباح 49

289.857احيائي2022منار كريم نجم حسين 50

289.857احيائي2022زينب عبد الكاظم عبد علي وناس51

189.833احيائي2021يوسف عواد حسون عبدهللا52

289.833احيائي2021وسام حميد عمران مصباح53

189.833احيائي2020مسلم حسين حمود كاظم54

289.833احيائي2020اسراء خضر فرعون بسيلة55

289.782احيائي2022ميسم فالح كامل نور56

189.714علمي2015بشائر محمد ابراهيم علي57

189.714احيائي2022يوسف ماجد رشيد سلمان58

189.714احيائي2022نبأ نجم هالل كاظم59

289.714علمي2007نورس قاسم محمد جعفر عبد60

289.714علمي2012اصايل علي حمزه عجه 61

189.714احيائي2022زينة محسن حاتم جابر62

189.714احيائي2022هناء محمد جبار ابوجاله63

189.714احيائي2018بنين مجيد حميد عبد الرضا64

189.714احيائي2022سجاد حسين عبد علي صكبان65

189.714احيائي2022يونس عدوان جليل حريجه66

189.714احيائي2022حسين عبدهلل شهيد جبر 67

289.714احيائي2018صبا محمد سالم جاسم68



المعدلالدورالدراسةسنة التخرجاالسم الرباعيت

189.714احيائي2022حسين علي محمد حسن 69

289.714احيائي2022زهراء عماد سحيب كاطع70

289.714احيائي2022حيدر رائد عباس عبد زيد71

289.714احيائي2022منتظر سالم مهدي زربزب72

289.714احيائي2022هجران حسين شهاب حميد73

289.714احيائي2022احمد جمال ناصر جابر74

289.714احيائي2022علي حسن سعيد فيروز75

289.714احيائي2022تماره وسام عبد العباس 76

289.714احيائي2022جندل ماضي كافي هالوي77

289.714احيائي2022بنين حميد حاكم عناد78

289.714احيائي2022صادق سؤدد جاسم عبدهللا79

289.714احيائي2022مسلم سعيد محمد فرحان80

289.714احيائي2022محمد ثابت جهيد ساجت81

289.714احيائي2022نرجس رعد حسن كريم82

289.714احيائي2022كرار عبد اكيرد عبود83

289.714احيائي2022احمد رحيم حسين حمزة 84

289.714احيائي2022موالين علي حميد ساجت85

289.714احيائي2022بنين علي كاظم حزوم86

289.714احيائي2022علياء سعد سوادي مهني87

289.714احيائي2022محمد عبد األمير عبد الزهرة جابر88

289.714احيائي2022رقيه علي عبد العالي عبود89

289.714احيائي2022رويدة احمد حاتم عبد90

289.714احيائي2022مقتدى احمد شنين خطار 91

289.714احيائي2022احمد صالح نجم جدي92

289.714احيائي2022غفران عدنان فالح حاسد 93

189.714احيائي2022حسين بشير عطا هللا شهد 94

289.714احيائي2022باقر علي سلمان شمخي95

289.714علمي2013رغد فاضل عطيه امون 96

289.714احيائي2022علياء سمير نزار يوسف 97

289.714احيائي2022علياء مالك حسين حمود 98

189.714احيائي2022حوراء قاسم عبادي شنيت99

289.714احيائي2022كوثر نعيم اسماعيل عبد الحسن100

289.714احيائي2022محمد سعيد عبيس مانع101

289.714احيائي2022حسين علوان مسلم علوان102

189.667احيائي2021علي طراد خميس خلف103

289.622علمي2013ميس ثامر خضير مرزه104

189.571احيائي2022عباس ناظم حميد بنوان105



المعدلالدورالدراسةسنة التخرجاالسم الرباعيت

189.571احيائي2022سارة علي خضير نعمه106

189.571احيائي2022محمد حمزة عبد مظلوم107

189.571احيائي2022فاطمة محمد عبادي عباس108

189.571احيائي2022تبارك حيدر كاظم عبد الهادي109

189.571احيائي2022كرار عبد الحسن هاني علي110

289.571احيائي2022رقية حميد فليح خوير111

289.571احيائي2022معصومة خليل ابراهيم مؤمن112

189.571علمي2014نماء علي حسين ديري113

289.571احيائي2022حسن فالح جليل عبد114

289.571احيائي2022هايدي شايع جخيم حسين115

289.571احيائي2022ليث ثامر موسى زبالة116

289.571احيائي2022زهراء رعد حمد عبد هللا117

289.571احيائي2022سلطان كاظم فرحان حسون118

289.571احيائي2022جيهان جبار حمزة عزيز119

289.571احيائي2022بركات عدنان ابراهيم حسين120

289.571احيائي2022زهراء ناظم جابر عبد الحسين121

289.571احيائي2022شهالء جليل كريم حسين122

289.571احيائي2022مريم احمد عبد الخالق حسين123

289.571احيائي2022حسين محمد نعمة حسين124

289.571احيائي2022زهره عبد السالم عبد الحميد عبد العزيز125

289.571احيائي2022زهراء هادي مهدي مطلك126

289.571احيائي2022علي محمد حسن موسى127

289.571احيائي2022ضحى ضياء حميد عباس128

289.571احيائي2022مجتبى حيدر محمد هاني129

289.571احيائي2022سامي ثجيل عبيد حايف 130

289.571احيائي2022سيف علي منخي جبار فليح 131

289.571احيائي2022حسين قيس محسن كامل132

189.571احيائي2022محمدباقر عبد جاسم كاظم 133

289.571احيائي2022نورالهدى صابر رضا نجم 134

289.571احيائي2022احمد عباس هاني حمزة135

289.571احيائي2022بنين نعمه طالل وفر136

289.571احيائي2022حبيب ماضي اهميم فنان137

289.571احيائي2018نور جاسم محمد غائب138

289.571احيائي2022نور سعد ساجت حسين 139

289.571علمي2015نور حيدر احمد تولي140

289.571احيائي2022زهراء محمد علي احمد141

189.571احيائي2022علي محمد غفار محمود142



المعدلالدورالدراسةسنة التخرجاالسم الرباعيت

289.571احيائي2022فاطمة عبد الرزاق باقر بكتاش143

289.571احيائي2022كرار سعيد وحيد شناوه 144

289.571احيائي2022حوراء حريز عباس جبر 145

189.571احيائي2022زينب سعيد عبد الحسين فرمان146

189.500احيائي2021هدى عقيل عبد الزهرة غازي147

289.500احيائي2021نبأ عالء عبدالواحد حسن148

189.500احيائي2021رقية زمان حامد محسن149

289.500احيائي2020محمد رضا حسن عبد الحسين حسب 150

189.500احيائي2021ميمونة رضا محمد ناجي151

189.429احيائي2018حنان عبد هللا عبد المجيد عبيد152

189.429احيائي2022محمد رضا بخيت عبد مطشر153

189.429احيائي2022تبارك علي كاظم عباس154

189.429احيائي2022كوثر عامر جفات صالل155

189.429احيائي2022هدى عكاب ضايف صبر156

289.429احيائي2018مقداد صادق عبد هللا صالح157

189.429احيائي2022حسين ناظم جاسم عبدهلل158

189.429احيائي2022عباس فاضل عوده طعيمه159

289.429علمي2010نور الهدى حميد ناجح فليح160

289.429احيائي2022نبأ عباس سرحان راضي 161

289.429احيائي2022رقية كريم عبد الحسين مشعان162

289.429احيائي2022زينب رشيد صبر حسن163

289.429احيائي2022زهراء فليح جبارة 164

289.429احيائي2022زيد يعقوب يوسف شاكر165

289.429احيائي2022نور طارق رهيف حسن166

289.429احيائي2022علياء عبد الرضا حسون جاسم167

289.429احيائي2022ليلى صالح مفتن حمزة168

289.429احيائي2022زهراء حسين مشعل عفريت169

289.429احيائي2022محمد صالح مهدي صاحب170

189.429احيائي2022غيث قاسم حمد فاضل171

289.429احيائي2022كافي عباس حسن جاسم172

289.429احيائي2022تبارك عاشور حشاش  عباس173

289.429احيائي2022بنين علي حسين داخل174

289.429احيائي2022منتظر حسن عبد الحمزه حسين175

289.429احيائي2022نور لؤي جالب شمران176

289.429احيائي2022علي عماد محمد عبيد177

289.429احيائي2022عبد هللا احمد سليمان علي178

289.429احيائي2022نور الهدى اسعد ملوح راهي179



المعدلالدورالدراسةسنة التخرجاالسم الرباعيت

289.429احيائي2022علي حامد حاكم بدر 180

289.429احيائي2022صابرين كريم موسى مسلم 181

289.429احيائي2022حوراء محيي موسى راضي182

289.429احيائي2022زهراء فارس فاضل شاكر183

289.429احيائي2022سفيان محمد تركي عبد184

289.429احيائي2022شهد هادي مرداس حسين185

289.429احيائي2022ادريس بشار محمد ذيب186

289.429احيائي2018احمد ابراهيم حسن عبد187

289.429احيائي2022فاطمة فؤاد شريف حمزة188

289.429احيائي2022الزهراء احمد راضي شنيشل189

289.429احيائي2022امير حسن عبد علي حسين 190

189.429احيائي2022اسراء خير هللا سرحان عبد 191

289.429احيائي2022مسلم وسام صبار عوده192

289.429احيائي2022حمزة مهدي صباح عبيد193

289.333احيائي2021امين احمد مرداس جبر194

189.333احيائي2021عامر صاحب حمزه محمد195

189.333احيائي2021اماني جاسم محمد مهدي196

289.333احيائي2022زينب ابراهيم جابر حاكم197

189.293احيائي2021حسن ثائر محسن شاكر198

289.286احيائي2022ضياء الدين ظافر ياسر عزيز199

189.286احيائي2022حيدر فرسان عاد عبيد200

289.286علمي2014زهراء ناظم عباس علي201

189.286احيائي2022ايات محمد لفته فزاع202

189.286احيائي2022فاطمة علي صيهود حسين203

189.286احيائي2022نبأ حسن عبودي هاشم204

189.286احيائي2022فاطمة الزهراء احمد فاضل مطشر205

189.286احيائي2022زهراء جواد كاظم جبار206

189.286احيائي2022امير حسين علي عبد الكاظم207

189.286احيائي2022نهى حاتم عبود محمد208

189.286احيائي2022فاطمه صادق جعفر علي209

289.286احيائي2022اسامة محمد كاظم ناهي210

289.286احيائي2022فضاء حكيم محمد ذرب211

289.286احيائي2022علي جاسم محمد كاظم212

289.286احيائي2022حوراء حيدر عبدالرسول مقيد213

289.286احيائي2022محمد باسم ثامر عودة214

189.286احيائي2022زينب داخل محمد كاظم215

289.286احيائي2022زهراء راجح سليمي عبود216



المعدلالدورالدراسةسنة التخرجاالسم الرباعيت

289.286احيائي2022علي امير يحيى مصطفى217

289.286احيائي2022حوراء حميد عبد الكاظم مطلك218

289.286علمي2016فاطمة حامد مالك عيدان219

289.286احيائي2022تبارك اسامة عدنان حربي220

289.286احيائي2022علي جواد كاظم عاجل221

289.286احيائي2022زينب كاظم سراوة عطية222

289.286احيائي2022خليل ابراهيم عبد العالي223

289.286احيائي2022مريم عماد كاظم هادي224

289.286احيائي2022امير جبار راضي عبد225

289.286احيائي2022مريم محمد باقر محمد رضا محمد باقر226

289.286احيائي2022بلقيس عبد الباري فرحان جمادي227

289.286احيائي2022زينب جميل حسون عبيد228

289.286احيائي2022مودة يوسف عبدهللا عودة 229

289.286احيائي2022فاطمة كاظم جواد اسماعيل230

289.286علمي2010فاتن علي خان علي231

289.286احيائي2022رضا علي عبد الحسين نشمي232

289.286احيائي2022حسين علي سفيح وهيب233

189.286احيائي2022حسين ليث يعقوب يوسف 234

289.286احيائي2022رقية حسين طرهيل مشكور 235

289.286احيائي2022علي احسان علوان اسماعيل236

289.286احيائي2022رونق حامد هادي حسن237

289.286احيائي2022زينب كاظم وحيد حمزة238

289.286احيائي2022علي غالب جاسم محمد 239

289.286احيائي2022نرجس حسن عبد الزهره مرزوك240

289.286احيائي2022علي محمد فاضل كاظم241

189.286احيائي2022زهراء محمد حسن حسان242

289.286علمي2016المهدي رائد رزاق عبد هللا243

289.286احيائي2022سارة مجيد جاسم محمد244

289.286احيائي2022حوراء محمد صباح حسين245

289.286احيائي2022سجاد حيدر محمدعلي عبد الرسول246

289.286احيائي2022محمد رضا علي حسين عبيد247

289.286احيائي2022خديجة لقمان احمد عبد علي248

289.286احيائي2022تبارك صالح حسن حسين249

189.167احيائي2021زهراء كاظم فليح حسن250

189.167احيائي2020شهد حميد راهي عبيد251

189.143احيائي2022بنين عالء عودة كاظم252

289.143علمي2011زيتون عبد الحسين حسن هادي253



المعدلالدورالدراسةسنة التخرجاالسم الرباعيت

189.143احيائي2022فاطمة علي جواد كاظم254

289.143احيائي2018ميس واثق عبد هللا عمران255

189.143احيائي2022زهراء امجد حسين رجاب256

289.143علمي2007حيدر عبد االمير سايب ناجي257

189.143احيائي2022حنين عادل عبد الصاحب مهدي258

189.143احيائي2022محمد علي حيدر شاهين عبد الحسين259

189.143احيائي2022بنين طالب عبد مهدي260

189.143احيائي2018سجاد نجم عبد جويد261

189.143علمي2015همام كريم خنطيل عنون 262

289.143احيائي2022علي حسين رشيد مسرهد263

289.143احيائي2022حوراء نصير كامل عبيس264

289.143احيائي2022نبأ سعد عذيب هيطان265

289.143احيائي2022محمد مهدي حسين علي266

289.143احيائي2022عباس سعد جبار مرجان267

289.143احيائي2022منتظر سعد كاظم حمادي268

289.143احيائي2022زهراء محمد نعمة محمد269

289.143احيائي2022محمد جبار نعيس نويط270

289.143احيائي2022زين العابدين عودة علي طالس271

289.143احيائي2022نور الهدى عمار عبد هللا محمد272

289.143احيائي2022زهراء وهاب رزاق حسن273

289.143احيائي2022مروة عدنان نجم عبد هللا274

289.143احيائي2022سجى زيد حسين حبيب275

189.143احيائي2022موسى حسين محسن كاظم276

289.143احيائي2022احمد قاسم كاظم عبد277

189.143احيائي2022هبه علي ثجيل بديوي 278

289.143احيائي2022حسن محمد عطية حسون279

289.143احيائي2022كفاء حسين حمزة عليوي 280

289.143احيائي2022غسق عبدالحسين عبداالمير كاظم281

289.143احيائي2022زينب محمد جعفر باقر282

189.143احيائي2022فاطمة محمد سامي عبدالحسين283

289.143احيائي2022علي احمد حاجي حسن284

189.143احيائي2022احمد طالب عبد الحسين محمد285

289.143احيائي2022عباس باقر شعيبث عجيمي286

289.143احيائي2022يسر علي جميل زاهي287

289.143احيائي2022مرتضى نعيم مجيد حميد 288

289.143علمي2016زهراء سمير هالل محمد289

289.143احيائي2022أمامه مؤيد خلف جبر290
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289.143احيائي2022علي محسن حسن جاسم291

289.143احيائي2022احمد قاسم كاظم عبد292

289.143احيائي2022زهراء مهدي ناهي كزار293

289.143احيائي2022بدور محمد سلطان علي 294

189.143احيائي2022فاطمة جاسم شريف عفطي 295

189.000احيائي2022كاظم جواد عبد الحسن عبد هللا296

189.000احيائي2022فاطمة علي جويد كاظم297

189.000احيائي2022حسن كاظم ماهود سمير298

189.000احيائي2022علي حسين محسن عبيس299

189.000احيائي2022سارة وسام جاسم حماده300

289.000علمي2013عبد هللا صالح علي مجيد301

189.000احيائي2022ذوالفقار حيدر كريم سلمان 302

189.000احيائي2022حامد جمال عبد الرضا عبود303

289.000علمي2011منتظر حيدر جابر حسين304

189.000احيائي2022مريم فالح حسن جبر305

289.000احيائي2020زين العابدين طالب محمد راضي306

289.000علمي2015محمد باقر حميد كريم شعالن307

289.000احيائي2022شهد عبد الحليم عبد العباس راضي308

289.000احيائي2022رقية قاسم جبار نجم309

289.000احيائي2022شهد حيدر فاضل شجاي310

289.000احيائي2022علي خضير عباس محمد311

289.000احيائي2022همسة مجيد داخل ناجي312

289.000احيائي2022حيدر سامي فاضل موسى313

289.000احيائي2022ايات زهير عبد زيد جبر314

289.000احيائي2022عباس صباح نعوم زغير 315

289.000احيائي2022زهراء رياض سفير محسن316

289.000احيائي2022حميده باسم محمد كاظم317

289.000احيائي2022رؤى حسين غريب وهيد318

289.000احيائي2022فرح سلمان كاطع خلف319

289.000احيائي2022محمد حيدر وثيق عباس320

289.000احيائي2022طيبة حارث مكي جعفر 321

189.000احيائي2022زهراء عمار انجيل شنان322

289.000احيائي2022بشرى صبيح حمزه حسين323

289.000احيائي2022سارة مهند حمزه محمود324

289.000احيائي2022عباس عماد كامل نايف325

289.000احيائي2022علي ربيع عزيز شناوة326

289.000احيائي2022محمد موسى ناصر حسين327
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289.000احيائي2022حيدر فالح هادي معيدي328

289.000احيائي2022مريم مهند جبار هاشم329

289.000احيائي2022بنين جبار خليل ملبس330

289.000احيائي2022حيدر نعيم عبدالحسين جواد331

289.000احيائي2022هديل حيدر نجم عبيد 332

289.000احيائي2022محمد فارس لطيف جعفر333

289.000احيائي2022علياء انور عبد الرحيم عبد الصاحب334

189.000احيائي2022االء حسن جاسم كاظم335

189.000احيائي2022ضحى ابراهيم حسن لهيص336

289.000احيائي2022علي منعم جبار خضير 337

289.000احيائي2022طيبة عقيل محسن سماك338

289.000احيائي2022فاطمة عدنان جواد كريم339

289.000احيائي2022علي فارس كاظم شياع340

289.000احيائي2022ايه فارس محمود علي 341

289.000احيائي2022باقر محمد عبد سلطان342

289.000احيائي2022باقر احمد حسين علي343

189.000احيائي2022تبارك جميل رحمن بناي 344

189.000احيائي2022بيداء محمد عبد الكاظم عباس345


