
قسم  المختبرات الطبية

المعدلالدورالدراسةسنة التخرجاالسم الرباعيت

190.167احيائي2022حسن شعالن حميد صبر1

190.167احيائي2021عبد هللا رحيم جبار محمد2

190.167احيائي2021احمد جفات زوه عواد3

190.143احيائي2022زهراء فاضل عواد ديوان4

190.143احيائي2022علي فضاء مجبل محسن5

190.143احيائي2022حيدر عبيس مكطوف كاظم6

190.143احيائي2022فاطمة عادل مرزوق مشكور7

190.143احيائي2022علي عبد االمير يحيى شاكر8

290.143احيائي2019شيماء حيدر  محمد عبود 9

190.143احيائي2022كوثر ربيع عبد الزهرة10

190.143احيائي2022اية علي وجيه هادي11

190.143احيائي2022بيداء علي عبد الكاظم12

190.143احيائي2022مرتضى احمد عبد الباقي عبد 13

190.143علمي2012زينب جاسم عبد هللا سعيد14

190.143احيائي2022محمد مهدي نعمة كاظم عبد15

190.143احيائي2022عالء كاظم صبر سروان16

190.143احيائي2022غدير فالح عطوان جياد17

190.143علمي2010زهراء باسم علي كاظم18

190.143علمي2015مكارم مهدي رزاق ثامر19

190.143احيائي2022بتول صالح مهدي سلمان20

290.143علمي2009كرار حمزة جبار دخون21

290.143علمي2011زهراء نجم عبد بيرو 22

290.143احيائي2022مضطفى مهند عبد االمير زرع23

290.143احيائي2022محمد علي حسين عبد الهادي24

290.143احيائي2022حوراء باسم حمزة عطيه25

290.143احيائي2022امير علي عبد الحسين جبار26

290.143احيائي2022انوار قاسم عبد الوهاب عمران27

290.143احيائي2022رافد ساهر منعم حميد28

290.143احيائي2022حسين علي حسين هاني 29

290.143احيائي2022سرى عقيل احمد كاظم30

290.143احيائي2022ايناس حيدر عبد مطلب فضيل31
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المعدلالدورالدراسةسنة التخرجاالسم الرباعيت

190.143احيائي2022سيف عالء هبر هدوان32

290.143احيائي2022ابراهيم عقيل طالب حنتوش33

290.143احيائي2022فاطمة عباس حسن جابر34

290.143احيائي2022زينب عبد االمير عبد الزهرة جابر 35

290.143احيائي2022رانيه عدنان جاسم عبد الرضا36

290.143احيائي2022احمد حسن محسن جمعه37

290.143احيائي2022صباح احمد حبيب حسين38

290.143احيائي2022محمد عيال هادي فرج39

190.143علمي2012كوثر عبداالمير برتو حسين 40

290.143احيائي2022رملة عماد كاظم عكار41

290.143احيائي2022نور ناجي هادي عيدان42

290.143احيائي2022ايه حسن يوسف حسين 43

290.143احيائي2022محمد احمد عبد مهي44

290.143احيائي2022منار كاظم حسين فرحان45

290.143احيائي2022زهراء حسين مجيد صيهود46

290.143احيائي2022عقيل قاسم رحيم عبيد47

190.143احيائي2022هدى علي عبد زيد دبس48

290.143احيائي2022هدى حيدر كاظم جواد49

290.143احيائي2022زهراء رياض عزيز جودة50

290.143احيائي2022امنه خالد عبد الكريم كاظم51

290.143احيائي2022اسالم حسن محل عريان52

290.143احيائي2022فاطمة حيدر عبد المهدي كاظم53

290.143احيائي2022هاجر محمد علي جبر جياد 54

290.143احيائي2022حيدر وحيد وهاب عزيز55

190.143احيائي2022حسين عبد الرضا علي عبود 56

290.143احيائي2022فاطمة ستار جبار عبد الكريم57

290.143احيائي2022زينب علي سبتي مشلول58

290.143احيائي2022منتظر جواد سهيل شيف59

290.143احيائي2022اسراء كاظم مزعل راضي60

190.143احيائي2022فاطمة عبد الحسن محمود هاشم61

290.057علمي2015سرى قاسم احمد محمد62

190.000احيائي2022امير محمد عبد االمير لفته63

190.000احيائي2022عباس ثامر جهلول اشيرم64

190.000احيائي2022زهراء رضا يحيى سعيد65

190.000احيائي2022تبارك اسعد عبد االمير محمد66

190.000احيائي2021حسين علي حسين علوان67

190.000احيائي2022نور بشار حطاب اوهيم68
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190.000احيائي2022هدى حسن صباح هادي69

190.000احيائي2022مصطفى تعلي مجهول كاني70

190.000احيائي2022محمد صادق نواف جزاع71

190.000احيائي2022حسين علي جواد كاظم72

290.000احيائي2018مصطفى سالم بديوي عبد هللا73

190.000احيائي2022بنين سعدي حسين علي74

190.000احيائي2022مريم صدام نعمة طيفور75

190.000احيائي2021براء وليد ياسين صاحب76

190.000احيائي2022براء عماد خلف نوار77

190.000احيائي2020حيدر صدام جدوع محمد78

190.000علمي2014سرى اسعد زهير عبد االمير79

290.000احيائي2021زيد نعمة مرزه حسين80

190.000احيائي2022علي حسين تمكين شعالن81

190.000احيائي2022سرور غالب صادق جبار82

290.000احيائي2022ايالف فالح حسن علوان83

290.000احيائي2022فاطمة ذرب كامل خليوي84

290.000احيائي2022رباب علي طالب يوسف85

290.000احيائي2022رقية عقيل كنعان جواد86

290.000احيائي2022سفير علي فرج عباس87

290.000احيائي2022منار حيدر سعدون حميد88

290.000احيائي2022عباس ثامر سدخان صالح89

290.000احيائي2022هدى حسن ظاهر حسون90

290.000احيائي2022معصومة كاظم عباس سهر91

290.000احيائي2022امير فيصل تايه محاري92

290.000احيائي2022مصطفى حمزه عبد عون جبر93

290.000احيائي2022منتظر شعالن معيدي عكال94

290.000احيائي2022فاطمة عباس فاضل كاظم95

290.000احيائي2022احمد شهيد ناصر حسين96

290.000احيائي2022قطر الندى ينوس جاهل كاظم97

290.000احيائي2022حسين عبدهللا نجم عبد98

290.000احيائي2022حوراء نعمة عبد عطشان99

290.000احيائي2022مسلم عقيل ساهي عباس100

290.000احيائي2022رقية صادق جعفر مجبل101

290.000احيائي2022مؤمل عباس سعيد خلف102

290.000احيائي2022حيدر رحيم كاظم نصار103

290.000احيائي2022محمد رياض عبد هللا ارويج104

290.000احيائي2022حمزه قاسم حمزه سالم105
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290.000احيائي2022زينب قاسم كركور جاسم106

290.000احيائي2022باقر رياض جواد كريم 107

290.000احيائي2022بنين رضا كاظم عبد الحسين108

290.000احيائي2022مريم فاضل عبد هللا عودة109

290.000احيائي2022نور الهدى حليم مرزوك معين110

290.000احيائي2022زينب ماجد نعمه عبدهللا111

290.000احيائي2022صفا قاسم محسن بدر 112

290.000احيائي2022براء طه ابراهيم عبود113

290.000احيائي2022احمد فرج عطيه غالم 114

290.000احيائي2022فاطمة عزيز زويد خلف115

290.000احيائي2022مقتدى علي شعالن حسن116

290.000احيائي2022زهراء عبد القادر عبد الكاظم117

290.000احيائي2022ضرغام طعمه عاجل جواد118

290.000احيائي2022عذراء ماجد هادي راضي119

290.000علمي2015ثمر صالح مهدي محسن120

290.000احيائي2022مهند  علي كامل حسن121

290.000احيائي2022ايات باسم حميد ناجي122

290.000احيائي2022رفيف موفق عبد جبر123

290.000احيائي2022محمد ثائر ياسر جواد124

290.000احيائي2022فاطمة هاشم علي عبد الحسين 125

290.000احيائي2022يوسف سالم محمد سعيد126

290.000احيائي2022نور الهدى سامي تركي عبود127

290.000احيائي2022مؤمل حسين نوري حسين 128

290.000احيائي2022شهد حيدر هالل مرزوك129

290.000احيائي2022بنين سعد جواد تركي130


