
قسم تقنيات التمريض

المعدلالدورالدراسةسنة التخرجاالسم الرباعيت

288.000احيائي2021ابو الحسن علي عبد الزهرة عبد الحسين1

188.000احيائي2022ايات الزم حاجم سلطان2

188.000علمي2016مصطفى خضير عبد العباس درويش3

188.000احيائي2022ضحى عباس هاشم برهي4

288.000احيائي2021فاطمة عبد علي نعيم عبد علي5

188.000احيائي2022زيد احمد سرحان راهي6

188.000احيائي2022نور مهند نجم عبد7

288.000احيائي2021مرتضى مهدي هاشم حمادي8

188.000احيائي2018حوراء بشار شاكر بادي 9

288.000احيائي2021مؤمل قاسم خضر عبيد10

288.000علمي2008احمد منير صاحب علي11

188.000احيائي2021مروة علي وادي فرهود12

288.000احيائي2020مرتضى فارس صالح مهدي13

188.000احيائي2022امير صباح مهدي حسين14

188.000احيائي2022حسين حسن شالل محسن15

288.000احيائي2020علي شاكر نعمه حسين16

288.000علمي2009نبأ عبد الحسين غافل فلفل 17

188.000احيائي2021مصطفى عباس عبد الهادي عبد األمير18

288.000احيائي2022املين نعيم خسران ابوجالي19

288.000احيائي2022رؤى غانم عبد سالم20

288.000احيائي2022تقى جابر محمد جبر21

288.000احيائي2022زيد عبد الحسن عزاوي عبيد22

288.000احيائي2022محمد احمد خيون ماحصل23

288.000احيائي2022ذو الفقار فليح زوير عباس24

288.000احيائي2022زهرة يحيى عيدان عباس25

288.000احيائي2022وارث جواد داخل شبانه26

288.000احيائي2022منتظر عباس سلمان راضي27

288.000احيائي2022فاطمة محمد سلمان علي28

288.000احيائي2022فاطمة علي حسين محمد29

288.000احيائي2022نبأ سالم بديوي عبدهللا30

188.000علمي2007مها عبد هللا حسن راضي31

288.000احيائي2022احمد عيسى جاسم موان32

288.000احيائي2022فاطمة حسين فندي مشيري33
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المعدلالدورالدراسةسنة التخرجاالسم الرباعيت

288.000احيائي2022رواسي جميل حسن عبد 34

288.000احيائي2022علي احمد موجد عبيد35

288.000احيائي2022فضاء عادل حلو مطر36

288.000علمي2016اسراء احسان عدنان رسول37

288.000احيائي2020اجدر عباس طه يونس38

288.000احيائي2022زهراء سليم ربة فرحان39

288.000احيائي2022تبارك سالم محمد شمخي40

288.000احيائي2022عمار عارف هادي عبد االمير41

188.000احيائي2022كوثر رحيم كاظم حسون42

188.000احيائي2022زينب علي قابل محمد43

188.000احيائي2022سجاد صالح نعيم جبير44

187.857احيائي2022سارة سلمان جبر ساجت45

187.857احيائي2022فاطمة حسين رحيم حسين46

187.857احيائي2022فاطمة عالء حسين جواد47

187.857احيائي2022نور الزهراء فارس ساجت حبيب48

187.857احيائي2022ايات جبار كريم خشان 49

287.857احيائي2022تيم قتيبة قاسم عباس50

287.857احيائي2022تقى مريد غازي حمود51

287.857احيائي2022يقين الزهراء شنان ياسين52

287.857احيائي2022حسن حميد سوله لفته53

287.857احيائي2022ايات محمود شاكر ابية54

287.857احيائي2022محمد مكي عبد الزهره حسن55

287.857احيائي2022مرتضى مقداد حسن علي56

287.857احيائي2022يحيى اسماعيل ظاهر دلي57

287.857احيائي2022ايات عبد االمير مجيد جريو58

287.857احيائي2022زهراء ميثاق عواد علوان59

287.857احيائي2022وليد عدنان حمزة حنون60

287.857احيائي2022اسراء قاسم رحيم حبتر 61

287.857احيائي2022طه حيدر تقي شاكر62

287.857احيائي2022ايمان سلطان لفته علي63

287.857احيائي2022سجاد داخل نومان عبد64

287.857احيائي2022محمد باقر حسين مطشر دهام65

287.857احيائي2022زهراء محمد حسين حسان 66

287.857احيائي2022عبدهللا عدنان هادي خلوف67

287.857احيائي2022مرتضى عبدالنبي عباس كزار 68

287.857احيائي2022زينب عبدهللا كاظم جاسم 69

287.857احيائي2022كرار سعيد صاحي حسين70

287.857احيائي2022نور الهدي حسن سوادي مايح71



المعدلالدورالدراسةسنة التخرجاالسم الرباعيت

287.857احيائي2022علي عمار كاظم عبيد72

287.857احيائي2022زهراء حسين محيميد راضي73

287.857علمي2010كرار نعمان عباس محمد علي74

287.857احيائي2022زينب ماجد رحيم عيدان75

287.857علمي2012عباس محمد هاشم كاظم 76

187.857احيائي2022معصومة عادل محمد جابر 77

287.857احيائي2022زينب احمد هادي غيدان78

187.857احيائي2022اية حسين عبد الزهره جاهل79

287.857احيائي2022نورس يوسف سلمان بخيت80

287.857احيائي2022بتول عطيوي حمزه هاشم81

287.857احيائي2022حسين علي جاسم هادي82

287.857احيائي2022حسين هادي جليل كريم83

287.833احيائي2021علي احسان كاظم جرد84

187.833احيائي2021نور سرحان كاظم عيال85

187.833احيائي2021مرتضى حيدر محمد جياد86

187.833احيائي2022حوراء رجب جبار جسب87

187.714احيائي2017بنين حسين عبد زيد عباس88

187.714احيائي2022فاطمة عباس نهيب نعمة89

187.714احيائي2022فاطمة حسن سعيد عبد90

187.714احيائي2022مصطفى احمد فياض جوده91

187.714احيائي2022بتول مصطفى محمد رضا فاضل92

187.714احيائي2022محمد غياث كاظم عبدالحر93

187.714احيائي2022منتظر مسلم عادل عباس94

187.714احيائي2022هاشم رعد احمد عبد 95

287.714احيائي2022ايات رحمن جواد كاظم96

287.714احيائي2022فاطمة حيدر محمد حسين97

287.714احيائي2022طيبة مهدي هادي حمد98

287.714احيائي2022امير حمزه جاسم حسين 99

287.714احيائي2022محمد علي رشيد جبار شنجار100

287.714احيائي2022باقر حيدر ناصر حسين101

287.714احيائي2022محمد خالد كلف كاظم102

287.714احيائي2022علي طارق عباس حسن103

287.714احيائي2022زهراء وثيق هادي جواد104

287.714احيائي2022يوسف عبد الحسين ناصر حسين105

287.714احيائي2022فاطمة فارس كاظم وداعة106

287.714احيائي2022زينب حسين جليل عبد الرضا 107

287.714احيائي2022علي نادر عبد علي 108

287.714احيائي2022حسن عبد االمير نور محسن109



المعدلالدورالدراسةسنة التخرجاالسم الرباعيت

287.714احيائي2022حسين هاني زايد العلي110

287.714احيائي2022محمد عبد الرحمن مراد غدير111

287.714احيائي2022محمد اباذر راهي سعدون112

287.714احيائي2022عباس كريم هاني عيسى113

287.714احيائي2022ايات قصي بطران حميدي114

187.714احيائي2022ساره صالح احمد سعد115

287.714احيائي2022علي حيدر هرباد عبدهللا 116

287.714احيائي2022رضا عبدالكاظم حسين حسون117

287.714احيائي2022رقية واثق ستار مهدي118

287.714احيائي2022سجاد فاضل حسن علي119

287.714احيائي2022طالب رحيم جازي رداد 120

287.714احيائي2022حسين علي حسين حمزة121

287.714احيائي2022مقتدى ناظم حميد بنوان122

287.714احيائي2022رقية عدنان كاظم عبد123

187.714علمي2013جواد محمد علي حسين جواد 124

287.714احيائي2022مقتدى واثق ماجد جري125

287.714احيائي2022كاظم جواد كاظم شهيد126

287.714احيائي2022صفا عقيل احمد موسى127

287.714احيائي2022كرار محمد وفقان حشل128

287.714احيائي2022زهراء علي عبدالحمزة مزهر129

187.667احيائي2020علي حامد حسين هدوان130

187.667احيائي2020ايفان جهاد كاظم عبد131

187.667احيائي2020عباس عدنان صياح جوده132

187.571احيائي2022مريم ليث فاضل كاظم133

187.571علمي2013علي عبد الكريم علي حسن134

187.571احيائي2022مرتضى فاضل عبودي عبد الرضا135

187.571احيائي2022صفاء محمد هادي كداح136

187.571احيائي2022منتظر صالح عبد الزهره حالوب137

187.571علمي2012زيد نعمه مسلم كاظم 138

287.571علمي2012سلوى كريم عبد علي جريط139

287.571احيائي2022رقيه صفاء عزيز نور140

287.571احيائي2022زينب احمد جاسم ناجي141

287.571احيائي2022ايناس علي خضير عباس142

287.571احيائي2022مؤمل احمد شاكر خطار143

287.571احيائي2022ايات محسن كاطع سلمان144

187.571احيائي2022صفاء زمان محسن عباس145

287.571احيائي2022مروة طالب مهدي سلمان146

287.571احيائي2022علي منصور موسى جعفر147



المعدلالدورالدراسةسنة التخرجاالسم الرباعيت

287.571احيائي2022زينب جبار شاهين سلمان148

287.571احيائي2022مريم رسول كاظم جبار149

287.571احيائي2022زهراء محمد حسين عبدهللا150

287.571احيائي2022علي حسن فعينخ سعدون151

287.571احيائي2022كرار حيدر كاظم شناوة152

287.571احيائي2022صحى وسام هادي مضخور153

187.571احيائي2022فاطمة ظاهر حمود مجهول154

287.571احيائي2022يوسف جعفر عبد اللطيف جابر155

287.571احيائي2022حسين عبد الواحد حسين محان156

287.571احيائي2022علي هاشم محمد حمود157

287.571احيائي2022عقيل عبود حسين خضير158

287.571احيائي2022احمد اسماعيل علي حسين159

287.571احيائي2022ضرغام جميل عبيد معين160

287.571احيائي2022زينب كاظم سلمان عالوي161

287.571احيائي2022سيف رعد عبد زيد نصار162

287.571احيائي2022مؤتمن ضياء قاسم هادي163

287.571احيائي2022حسيسن علي خليل ابراهيم164

287.571احيائي2022علي اصغر جواد محمد احمد 165

287.571احيائي2022عباس كاظم احمد عيدان166

287.571احيائي2022ايات حيدر عبيس عبادي167

287.571احيائي2022حسين علي جاسم برهي168

287.571احيائي2022محمد سلمان مزيعل عباس169

287.571احيائي2022حسين عدنان هادي عبيد170

287.571احيائي2022مجتبى احمد جواد كاظم 171

287.571احيائي2022حسين علي عبدالعزيز حسين172

287.571احيائي2022فاطمة جواد حسين حميد173

287.500احيائي2021ليث هاشم محمد عبد الزهره174

187.500احيائي2021فاطمه سليم عبيد صبار175

187.500احيائي2022حيدر رحيم اروان ظاهر176

187.429علمي2002زينب سعد حميد مهدي177

187.429احيائي2022حيدر عباس عبد السادة موسى178

187.429علمي2014محمد عباس كاظم غازي179

187.429احيائي2022فاطمة ماهر عدنان حسين180

187.429احيائي2022شهد جاهد سلمان داود181

187.429احيائي2022عبد هللا خلف عطيه جامول182

187.429احيائي2022زهراء باقر طاهر كريم183

187.429احيائي2022رقيه علي حسين هربود184

187.429احيائي2022علي حيدر جبار لفته185



المعدلالدورالدراسةسنة التخرجاالسم الرباعيت

187.429احيائي2022علي حسين حامد حبيب 186

287.429احيائي2022ظفر عبد الرزاق جاسم محمد187

287.429احيائي2022علي حسين نعمة عبد 188

287.429احيائي2022فاطمة جبار عبد الحسين حمادي189

287.429احيائي2022فاطمه فارس شالكه جبر 190

287.429احيائي2022منتظر صباح عبد الهادي محمد191

287.429احيائي2022هدى لطيف سلمان محمد علي192

287.429احيائي2022محمد حسن عبد االمير محمود193

287.429احيائي2022عباس نصير حسن نوري194

287.429احيائي2022زهراء حسن محمد سلمان195

287.429احيائي2022مهدي علي مهدي عبود196

287.429احيائي2022زهراء احمد سعيد عليوي197

287.429احيائي2022رقيه عمار صبار عسكر198

287.429احيائي2022محمد باقر مسلم مخور غافل199

287.429احيائي2022اديان محمد عبد االمير علي200

287.429احيائي2022مصطفى طعيمة داشر حسين201

287.429احيائي2022هاني عايد حلواص حسين202

287.429احيائي2022مصطفى حيدر حسن وداعة203

287.429احيائي2022سيف حيدر علي ميري204

287.429احيائي2022زهراء تراث جواد كاظم205

287.429احيائي2022علي عقيل عباس عبد االمير206

287.429احيائي2022محمد احمد دحام حسين207

287.429احيائي2022حسين عبد العالي سلمان عبد الحسين 208

287.429احيائي2022رونق عبد الرزاق ماضي زغير209

287.429احيائي2022علي اياد مطلك نخش210

287.429احيائي2022حسين جودة زمزوم عبدهللا 211

287.429احيائي2022احمد علي سلمان شناوه212

287.429احيائي2022مالك علي مالك عبد علي213

287.429احيائي2022عبد هللا عبيد عبد هللا نعمة214

287.429احيائي2022فاطمة شهيد  عبد الحمزة عطية215

287.429احيائي2022عبدهللا سمير هالل جبار216

287.429احيائي2022غدير كريم كامل عباس217

187.429احيائي2022ودق حسين كريم عبد هللا218

187.429احيائي2022حسين هادي عبد زيد براك219


