
قسم تقنيات التمريض

المعدلالدورالدراسةسنة التخرجاالسم الرباعيت

188.857احيائي2022زهراء احمد عبد الرضا شتيوي1

188.857احيائي2022مرتظى فالح حسن عبد الزهرة2

188.857علمي2012اكرم قاسم تركي عايز3

188.857احيائي2022هدى عبد الرؤوف منسي صاحب4

188.857احيائي2022زينب حسين محمد شمران5

188.857احيائي2022نبأ محمد راضي حساني6

188.857احيائي2022مرتضى علي حسين عبد علي7

188.857علمي2009حسين هادي منديل رطان8

188.857احيائي2022هدى امير عبد مسلم كاظم9

188.857احيائي2022زينب فاضل علي عبدالعباس10

188.857احيائي2022منتظر جابر ابوشناة بدان11

188.857احيائي2022حسناء عطية حسون عبد الزهرة12

188.857احيائي2022مرتضى حسين صالح خضير13

188.857علمي2013مصطفى عبد الرضا محمد جوهر14

288.857احيائي2022محمد عادل رضا لفتة15

288.857احيائي2022محمد مرزة مزعل شجر16

288.857احيائي2022علي ستار كريم عبيد17

288.857احيائي2022احمد فالح مهدي عبد الحسين18

288.857احيائي2022نور احمد معين جاسم19

288.857احيائي2022معصومة عقيل عبد العظيم هادي20

288.857احيائي2022علي فاح طالب حاجم21

288.857احيائي2022زهراء محمد موحان عبيس22

288.857احيائي2022علي عبدهللا حسين مهدي23

288.857احيائي2022ساجد محمد غنون حمادي24

288.857احيائي2022منتظر ميثم حسن عبد الحسين25

288.857احيائي2022بنين عماد جاسم مجيد26

288.857احيائي2022محمود راجي عبيد نهار27

288.857احيائي2022احمد محمد جعفر راضي28

288.857احيائي2022حسنين عصام محمد عبد29

288.857احيائي2022قاسم راسم محسن عاشور 30

288.857احيائي2022ولي حامد جبر حسين 31

288.857احيائي2022سكينه حسين طالب بدر32

288.857احيائي2022عقيل عبد الزهرة فرحان كاظم33
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المعدلالدورالدراسةسنة التخرجاالسم الرباعيت

288.857احيائي2022مقتدى احمد حسين ابراهيم34

288.857احيائي2022حسين مهدي صاحب رزيج35

288.857احيائي2022سجاد صفاء ياسرحسين 36

288.857احيائي2022فدك احمد سعيد حميد37

288.857علمي2015خمائل علي عبد االمير كاظم38

288.857احيائي2022مصطفى احمد حسين عباس 39

188.857احيائي2022نبأ عبد هللا ميري جساب40

288.857احيائي2022فاطمة مهدي مهوس كاظم41

288.857احيائي2022زهراء ماجد شهيد صبار42

288.857احيائي2022عالء حيدر محمد ياسر43

288.857احيائي2022زهراء حسن صبار علي44

288.857احيائي2022زبيدة معتصم عبد الرزاق احمد45

288.857احيائي2022هدى حبيب رضل جبر46

288.857احيائي2022نور فالح عبيد غثيث47

288.857احيائي2022زهراء حسين علي سلمان 48

288.857احيائي2022سارة اسعد خضر السكر49

288.857احيائي2022ميثم حكمت ناصر كاظم50

188.833احيائي2021مهدي محمد صالح تكي محمدعلي51

288.833احيائي2021االء جميل مراد بطوش52

188.833احيائي2021بتول علي عرد سلمان53

188.714احيائي2022زهراء حيدر لطيف صالح54

188.714احيائي2022مؤمل هيثم طريف خشان55

188.714علمي2010زينه احمد حسين جاسم56

188.714علمي2014مريم عمران موسى عبد57

188.714علمي2015سارة علي اسماعيل حميد58

188.714احيائي2022حوراء باسم محمد جود59

188.714احيائي2022مالك عالء فوزي عبداالمير60

188.714احيائي2022بنين عزيز عائد هادي61

188.714احيائي2022زهراء رياض لطيف جاسم62

188.714احيائي2022حسين هنين حليو حنتوش63

288.714علمي2011فرح رائد صائب جعفر64

288.714احيائي2022حسين كاظم خيون كحلول 65

288.714احيائي2022حميده محمد ثابت سعد66

288.714احيائي2022ابو طالب رحيم عبد الرضا جاسم67

288.714احيائي2022بنين علي صبار عباس68

288.714احيائي2022عباس هاشم كاظم حسن69

288.714احيائي2022علي جواد ميران حسين70

188.714علمي2013ايات سعد رؤوف عبد االمير71



المعدلالدورالدراسةسنة التخرجاالسم الرباعيت

288.714احيائي2022علي اسعد ماشي جالب72

288.714احيائي2022بنين صادق باقر جواد73

288.714احيائي2022كاظم جواد كاظم غالي 74

288.714احيائي2022صادق علوان خليوي معيضد75

288.714احيائي2022زهراء حسين علي عطيه 76

288.714احيائي2022زهراء عايد عبيس موازي77

288.714احيائي2022حسن عدنان لطيف علي 78

288.714احيائي2022امير جابر فرهود عبد زيد79

288.714احيائي2022مهند خالد عبد العالي شبيب80

288.714احيائي2022بتول حيدر سلمان جاسم81

288.714احيائي2022االء فالح حسن عبيد82

288.714احيائي2022شهد رفاه عباس هادي83

288.714احيائي2022اسامة جواد كاظم جريو84

288.714احيائي2022زهراء مؤيد حاتم عبيد85

288.714احيائي2022مريم محمد هادي شاكر86

288.714احيائي2022زينب عامر جبار حسين 87

188.714احيائي2022مصطفى جبار جواد كاظم 88

188.667احيائي2021نور فاهم عيدان فرحان89

188.667احيائي2021علي هادي علي لطيف90

288.667احيائي2022عذراء فرحان ابو جويس عبد الكاظم91

188.571احيائي2022نور الهدى احمد موسى سياب92

188.571احيائي2022حسين فاضل عزاوي عبيد 93

188.571احيائي2022زهراء سعد كاظم شنون94

188.571احيائي2022طيبة حسين حميد علي95

188.571احيائي2022جنات ناطق راضي طلفاح96

188.571علمي2016حسام فائز محمد احمد97

188.571احيائي2022االء عبد الكاظم حمزه حسن98

188.571احيائي2022صادق مصطفى نزار علي 99

188.571احيائي2022علي سعد فرهود شالل100

188.571احيائي2022ايات فليح حسن عوده101

188.571احيائي2022جعفر رائد جاسم علوان102

188.571احيائي2022صفا عدنان مجيد عبد الرضا103

188.571احيائي2022مهدي غانم حريو عباس104

188.571احيائي2022سليم عالء محمد حسن خضر105

288.571احيائي2022زهراء عباس صاحب عبد الحسين106

288.571احيائي2022زينب خليل باقر خضير107

288.571احيائي2022فاطمة احمد عبد الكاظم علوان108

288.571احيائي2022رواء فراس فهد كاظم109



المعدلالدورالدراسةسنة التخرجاالسم الرباعيت

288.571احيائي2022حسين حمزة كاظم عبد110

288.571احيائي2022ايات محمد جخيور شقي111

288.571احيائي2022زينب طال حمادي علوان112

288.571احيائي2022رقية االمير علي ناجي113

288.571احيائي2022جليل كريم رعيد عبد ناصر114

288.571احيائي2022دعاء رميض عباس فرهود115

288.571احيائي2022مهدي حسين رحيم منديل116

288.571احيائي2022ايه جواد عبد الكاظم ذياب 117

288.571احيائي2022ايات سمير راجي ناجي118

288.571احيائي2022حسين احمد طارق كعيم119

288.571احيائي2022محمدباقر مشتاق حمزة راضي 120

288.571احيائي2022ازهر داخل مجبل صبر121

288.571احيائي2022زهراء طاهر عودة حسن122

288.571احيائي2022محمد عبدالرزاق عبدهللا طاهر 123

288.571احيائي2022نور الهدى هادي حسن عبد علي 124

288.571احيائي2022مسلم عدي جاسب علي 125

288.571احيائي2022علي رزاق شيشخان محيسن126

288.571احيائي2022هدى وعد هللا محمد كريم127

288.571احيائي2022تبارك عبدهللا ديوان عبدهللا128

288.571احيائي2022زينب سالم حسين ناصر129

288.571احيائي2022زينب رائد جبار عبد الرضا130

288.571احيائي2022تبارك ميثم فاضل علي131

288.571علمي2010انور مشتاق جعفر ناجي132

288.571احيائي2022ام البنين حيدر وطين منخي133

288.571احيائي2022زينب عالء حميد عبد الزهرة134

288.571احيائي2022سالم نعمة تقي عبد عون135

288.571احيائي2022رسل احمد عبد الرحمن فليح 136

288.571احيائي2022زهراء حسين كاظم حميد137

288.571احيائي2022علي محمد سرحان خضير138

288.571احيائي2022حسين عدنان محمد اهليل 139

288.571احيائي2022زهراء باسم صياد علي 140

288.571احيائي2022نور مرتضى كاظم نعيمة141

188.571احيائي2022جعفر ياسر حسين نعمه142

288.500احيائي2021حوراء ميثم محمود كاظم143

188.500احيائي2021منار صالح مهدي مربي144

288.500احيائي2020حوراء جميل ناهي بعيوي145

288.500احيائي2022منتظر علي حسين جخيتر146

188.429احيائي2022مهين تحسين عمران موسى147



المعدلالدورالدراسةسنة التخرجاالسم الرباعيت

188.429احيائي2022تقى خضير عباس سلمان 148

188.429احيائي2022زهراء عبد الكريم رحيم كريم149

188.429علمي2015حنين جليل عبد االمير عبدهلل150

188.429احيائي2022عباس ناصر ياسين خضير151

188.429احيائي2022هادي عادل هادي حسن152

188.429احيائي2017منى علي خلف مراد153

188.429احيائي2022مجتبى عباس غازي حلواص154

288.429علمي2014انمار محمد عبد علي عبود155

188.429احيائي2022مصطفى مضر عبدالحسين احمد156

188.429احيائي2022زهراء ناظم عبد هللا محي157

188.429علمي2012فاطمة محمد راضي حميد158

288.429احيائي2022االء علي فالح حسين159

288.429احيائي2022علي طاهر حسن سلمان160

288.429احيائي2022محمد رسول محمد محسن161

288.429احيائي2022حسن زهير شبر ضياء162

288.429احيائي2022زينب علي كاظم عيدان 163

288.429احيائي2022مصطفى احمد كاظم والي164

288.429احيائي2022مصطفى قاسم كاطع جار هللا165

288.429احيائي2022زهراء محمد تايه محمد166

288.429احيائي2022رضاء الدين يوسف سعيد علي167

288.429احيائي2022حسين حيدر حمزه حيدر168

288.429احيائي2022ياسين هادي جابر حسين 169

288.429احيائي2022جواد مؤيد كاظم شناوة170

288.429احيائي2022عبدهللا كريم عودة ديوان171

288.429احيائي2022علي كاصد حسين عبيد172

288.429احيائي2022عبد المهدي  وحيد كاظم تيفوخ173

288.429احيائي2022آيه داخل كريم كاظم174

288.429احيائي2022نور حاكم هاشم بعير 175

288.429احيائي2022انور صباح شناع صنكور176

288.429احيائي2022شفائق سعد كوني فرج 177

288.429احيائي2022تبارك مخلص وسمي عطيه178

288.429احيائي2022حيدر احمد ابو الليط داخل179

188.429احيائي2022سارة مهند عودة مطشر180

288.429احيائي2022محمد باقر راضي عواد عبد 181

288.429احيائي2022رقية علي مهدي حسن182

288.429احيائي2022ضحى جليل عبد الحسين عباس183

288.429احيائي2022علي عبد الجبار رشيد مهدي184

288.429احيائي2022ضرغام احمد خضير عباس185



المعدلالدورالدراسةسنة التخرجاالسم الرباعيت

288.429احيائي2022مصطفى تركي محمد عبد الحسن186

288.429احيائي2022شدن غسان كريم كشاش187

288.429احيائي2022استبرق قاسم محمد حسن188

188.429احيائي2022حسين علي حسين علي189

188.429احيائي2022مهند حبيب مغير عمران 190

288.429احيائي2022صادق خضير هدهود دخيل191

188.429احيائي2022بنين علي حسين محيسن192

188.429احيائي2022تبارك فالح عبد الحسن علوان193

188.333احيائي2020سجى نجاح صالح عبد العباس194

188.333احيائي2021بنين علي معيوف حسين 195

188.333احيائي2021عمار ياسر هادي ناجي 196

188.286احيائي2022كريم جبار حنيدل حاجم197

188.286احيائي2022حسنين جاسم حسين وادي198

188.286احيائي2022حيدر باسم وحيد كاظم199

188.286علمي2016امنه علي عبد زوير200

188.286احيائي2022عذؤاء ريسان نوح مرزه201

188.286احيائي2022تقى امير عبد مسلم كاظم202

288.286علمي2009احمد ثائر حميد عطية203

188.286احيائي2022طيبة احمد عويد كاظم204

188.286احيائي2022كرار صباح محيسن غالي205

188.286احيائي2022ورود احمد شناوه اسماعيل206

188.286احيائي2022هديل سليم عبد الزهرة كاظم207

288.286احيائي2022مصطفى عبد الحسين محمد كاظم208

288.286احيائي2022محمد رضا احمد محمد غازي209

288.286احيائي2022اطياف حميد كاظم حبيب210

288.286احيائي2022عباس حسين خنيطي كاطع211

288.286احيائي2022فاطمة محمد حسن سلمان212

288.286احيائي2022حسن وسام حميد عزيز213

288.286احيائي2022مصطفى هاشم جواد عبد214

288.286احيائي2022امير جبار كريم خشان 215

288.286احيائي2022محمد مله مرج طابور 216

288.286احيائي2022تبارك سلمان فيصل كلف217

288.286احيائي2022حسن فالح عباس سمين218

288.286احيائي2022حسن عالء ابراهيم محمد219

288.286احيائي2022زهراء محمد عبدهللا كاظم220

288.286احيائي2022دعاء حسن شاكر حسين221

288.286احيائي2022احمد عز الدين علي جميل222

288.286احيائي2022حوراء خلف غالب صالح223



المعدلالدورالدراسةسنة التخرجاالسم الرباعيت

288.286احيائي2022لمى جاسم محمد عباس224

288.286احيائي2022محمد مهدي ناصر عبدالرضا225

288.286احيائي2022زين العابدين عقيل عايز محمد 226

288.286احيائي2022احمد جواد جابر جواد 227

288.286احيائي2022امير كريم زوه عواد228

288.286احيائي2022ضي علوان عيدان رحيل229

288.286احيائي2022مجتبى صباح ميرخان حسون230

288.286احيائي2022محمد مدلول جبار مونس231

288.286احيائي2022زينب محسن جياد فياض232

288.286احيائي2022احمد علي كاظم رحيمه233

288.286احيائي2022عهود موحان طريهل رحم234

288.286احيائي2022علي يحيى علي محمد235

288.286احيائي2022زهراء رشاد اسماعيل ملك 236

288.286احيائي2022نبأ  حسين شهيد عليوي237

188.286احيائي2022اطياف حسن كاظم مهنا238

288.286احيائي2022ايات زيد طارق سعد 239

288.286علمي2005علي حسون كحيط محمد240

288.286احيائي2022افراح محمد رحيم مرسول241

288.286احيائي2022علي كريم جبر مهاوش242

188.167احيائي2022حسين بطاح غازي محمد243

288.167احيائي2021بنين زايد لعيبي محيدش244

288.167احيائي2020زينب سجاد ناصر حسون 245

188.143احيائي2022منتظر مجيد هادي جبار246

188.143احيائي2022فاطمة منير جهادي عبد الواحد247

188.143احيائي2022صفا خليل اسماعيل محسن248

188.143احيائي2022حسنين سعيد عبد زيد عباده249

188.143احيائي2022محمد عباس حمزة دهيم250

188.143احيائي2022زينب فالح مهدي نصيف251

288.143علمي2012هند جواد كريدي كنداوي252

188.143احيائي2022محمد صباح عبد الحسن عبود253

188.143احيائي2022عبد هللا احمد جهادي سلطان254

288.143احيائي2022شهد عبد الكريم حميدي حطاب255

288.143احيائي2022ايات جميل نعمة عبد غانم256

288.143احيائي2022فرقان حليم غانم صحن257

288.143احيائي2022فاطمة فارس جميل رسن258

288.143احيائي2022اديان امير صالح هادي259

288.143احيائي2022وليد رحيم جواد كاظم260
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