
 
  

 الجامعة التقنية الوسطى

 التمريـــــضالقسم / تقنيات                      المعهد الطبي التقني / بغداد

  3032/ 8/ 31في   103 رقم وتأريخ األوامر الجامعية :    / مسائي ة ــالدراس

 30/33/3032في  301         

  31/33/3032في  283         

   3038/ 3/ 33في  311         

 اءــر والبنــريــم دورة التخرج / التحــاس

 الدور المعدل اسم الطالب ت

 األول 18.51 ظمأ بشار دمحم رضا 1

 األول 14.42 سارة سليم زيدان خلف 2

 األول 11.53 مصطفى ظافر هادي حسن 3

 األول 51.93 مطرود بجاي رسول عليوي 4

 األول 51.88 نوار ابراهيم سالم مخلف 8

 األول 51.88 آالء موفق مهدي مجيد 9

 األول 55.88 خديجة كاطع جمعة حنون 8

 األول 58.88 ذكرى صبار كاطع لفته 5

 األول 58.38 ارتقاء عبدالرضا دحام عبد 1

 األول 58.43 حسين فلح حسن علي 18

 األول 54.81 وليد ابراهيم احمدابراهيم  11

 األول 54.84 احمد سلمان جميل هعروب 12

 األول 54.22 رنا هاشم ناصر حسين 13

 األول 53.15 دمحم رحيم مجيد مهدي 14

 األول 53.83 أحمد أياد لفته حسن سالم 18

 األول 52.33 رباب عامر شناوة بنيه 19

 األول 51.33 انتصار نجم عبد هللا مجبل  18

 األول 51.31 مصطفى زياد طارق جاسم 15

 األول 58.84 قيس عدنان مهدي صالح 11

 األول 81.84 منى أحمد عباس ابراهيم 28

 األول 81.45 دعاء علي عكلة دوير  21

 األول 81.23 مهيمن حسين مطشر مشاري 22

 األول 81.18 علي جليل فليح حسن 23

 األول 85.11 سارة ستار دمحم جعاز 24

 األول 85.94 علي وهيب خلف حمادي 28

 األول 85.48 تغريد سعيد رشيد عبد الحسين 29

 األول 85.25 حسين عبد الرحيم حدود حسين 28

 األول 85.89 بان كاظم عزيز طهماز 25

 األول 85.82 رسل عبد الكاظم عواد جمعة 21
 



 
  

 لوسطى0الجامعة التقنية ا

 القسم / تقنيات التمريـــــض                     المعهد الطبي التقني / بغداد

  3032/ 8/ 31في   103رقم وتأريخ األوامر الجامعية :     / مسائي ة ــالدراس

 30/33/3032في  301         

  31/33/3032في  283         

 3038/ 3/ 33في  311         

 اءــر والبنــريــم دورة التخرج / التحــاس

 الدور المعدل الباسم الط ت

 األول 88.18 حيدر حسن جبر محسن 38

 األول 88.84 شيماء حسين قهرمان قمر 31

 األول 88.33 بهاء فاضل عباس يسر  32

 األول 88.21 نورس زيدان خلف كاظم 33

 األول 88.18 أمل دمحم صالح شاهين 34

 األول 88.81 دمحم اسكندر ابراهيم حمادي 38

 األول 89.33 شمسي رفيقزينب غالب  39

 األول 89.25 بتول كامل فاضل محسن 38

 األول 88.11 طيبة جاسم دمحم راضي 35

 األول 88.91 عمار نعيم قاسم دمحم 31

 األول 88.84 أوس ابراهيم اسماعيل ابراهيم 48

 األول 83.49 محمود صالح مجيد شيران 41

 األول 83.28 حيدر حسن عالوي فالح 42

 األول 82.52 كامل ندا صباحنور  43

 األول 82.39 زيد محسن كاظم حمادي 44

 األول 82.81 سيف مؤيد كاظم حمادي  48

 األول 81.88 رباب احمد محمود دمحم 49

 األول 81.19 هيثم رعد جواد كاظم 48

 األول 81.11 عمر فاروق ابراهيم شحاذه 45

 األول 88.18 لمياء نصيف جاسم حمادي 41

 األول 88.81 غفران عباس عبد األمير دمحم 88

 األول 88.95 آيات طه كاظم هزاع 81

 األول 88.98 وسام كريم جروان موسى 82

 األول 88.88 حسن يونس دمحم حسين يونس 83

 األول 91.51 تاج الدين عبد سليمان حسن 84

 األول 91.41 أحمد الشفيع عبد هللا حسين عيسى 88

 األول 91.31 عباسعلي عباس حسين  89

 األول 91.28 هدى نعمة عبد الرضا عباس 88

 األول 95.89 سناء عبد الرزاق شاكر حميد 85
 



 
  

 الجامعة التقنية الوسطى

 القسم / تقنيات التمريـــــض                     المعهد الطبي التقني / بغداد

  3032/ 8/ 31في   103رقم وتأريخ األوامر الجامعية :     / مسائي ة ــالدراس

 30/33/3032في  301         

  31/33/3032في  283         

 3038/ 3/ 33في  311         

 اءــر والبنــريــم دورة التخرج / التحــاس

 الدور المعدل اسم الطالب ت

 األول 95.91 حسين حامد سطام هالل 81

 األول 95.44 فرج طيبة رعد قاسم 98

 األول 98.55 دمحم عبد الحسين دمحم السراي 91

 األول 98.88 غسان نجم عبد محسن 92

 األول 98.84 عمر سامي كاظم حمزة 93

 األول 98.93 يوسف فارس عبود عباس 94

 األول 98.98 زينب كريم علي جريو 98

 األول 98.84 دمحم علي دمحم سعيد ابراهيم 99

 األول 98.34 ياسين جبار حسنزهراء  98

 األول 98.85 حسين فاضل نوح سليمان جوالق 95

 األول 98.83 آدهم عبد العزيز ممدوح جاسم 91

 األول 98.88 حنين خليل ابراهيم احمد 88

 األول 99.12 شهد عالء حسين علي 81

 األول 99.58 مريم قيس علي غافل 82

 األول 99.82 مروان عايد عبيس عبيد 83

 األول 99.89 عبد الخالق طالب مهدي لكوان 84

 األول 99.28 مصطفى خلف شريف منصور 88

 األول 98.51 شهد عماد حميد عباس 89

 األول 98.31 فاضل خزعل سوادي صباح 88

 األول 98.88 رأفت جاسم دمحم عنبر 85

 األول 94.18 زينب علي سعد مهاوي 81

 األول 94.93 مرتضى محيسن مهدي علي 58

 األول 94.45 عدنان سامح عمر دمحم 51

 األول 94.38 أركان عباس نواف علي 52

 األول 94.81 نادية سهيل نجم عبد هللا 53

 األول 93.15 دمحم ماجد حمد سليمان 54

 األول 93.85 زهراء رحيم صبحي علي 58

 األول 92.14 حأحمد جمعة محمود فري 59

 األول 92.55 مروة ماجد صفر علي 58
 



 
  

 

 

 الجامعة التقنية الوسطى

 القسم / تقنيات التمريـــــض                     المعهد الطبي التقني / بغداد

  3032/ 8/ 31في   103رقم وتأريخ األوامر الجامعية :     / مسائي ة ــالدراس

 30/33/3032في  301         

  31/33/3032في  283         

 3038/ 3 /33في  311         

 

 اءــر والبنــريــم دورة التخرج / التحــاس

 الدور المعدل اسم الطالب ت

 األول 92.88 سارة ثائر جبار عبد 55

 األول 92.99 كرم شنون رشم عذيب 51

 األول 91.55 دعاء علي دمحم سعيد أحمد 18

 األول 91.91 دمحم قاسم دمحم حسن 11

 األول 91.38 كمال بكر محمود حسن 12

 األول 91.88 غفران جمال حمزة بطي 13

 األول 98.89 دمحم وهاب دمحم جسام 14

 األول 81.13 سرى علي مطلب مرهش 18

 األول 81.44 جواد علي هادي عباس علي 19

 الثاني 85.18 فرحان حميد صالح عقيل 18

 األول 85.88 حيدر عباس زينل حسن بابا 15

 األول 89.38 حسين مجيد حميد حبيب 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 الجامعة التقنية الوسطى

 صحة المجتمعالقسم / تقنيات                      المعهد الطبي التقني / بغداد

  3032/ 8/ 31في   103رقم وتأريخ األوامر الجامعية :     / مسائي ة ــالدراس

 30/33/3032في  301         

  31/33/3032في  283         

 3038/ 3/ 33في  311         

 اءــر والبنــريــم دورة التخرج / التحــاس

 الدور المعدل اسم الطالب ت

 األول 19.41 ايمان عبد الحكيم عامر سعدون  1

 األول 14.33 رغد عناد فتحي مصطفى  2

 األول 12.91 سحر احمد عبد هللا عبد 3

 األول 12.98 نبراس سامي خريبط  ماجد 4

 األول 12.18 الرزاق علي عبد جاسمعبد  8

 األول 11.99 يوسف حمزة شعبان دمحم علي 9

 األول 18.39 دمحم سعد كريم زامل 8

 األول 51.93 مرتضى ربيع احمد جمشير 5

 األول 58.53 دمحم سليم عبد هللا حمزة 1

 األول 58.84 حنين حامد احمد عليوي 18

 األول 58.81 اسراء دمحم عمران علوان 11

 األول 53.82 قاسم كريم عبود جفال 12

 األول 52.18 يوسف غالب هاشم دمحم 13

 األول 52.58 دمحم عبد الرحمن فارس سعيد 14

 األول 52.41 علي هاشم احمد هاشم 18

 األول 52.38 علياء حسن هادي حبيب 19

 األول 58.51 علي واثق رحيم كاظم 18

 األول 58.21 دمحم عبد الرسول عبيد حمد 15

 األول 81.38 رسول دمحم ناعور نغماش 11

 األول 81.33 نور جبار ثامر خشت 28

 األول 81.21 احمد سامي احمد حسين 21

 األول 85.98 نداء دمحم موسى داخل 22

 األول 85.15 هديل فاضل غضبان الزم 23

 األول 89.81 أحمد سعد جبار أحمد 24

 األول 88.11 نعمةنور الحسين قاسم دمحم  28

 األول 88.15 نور عباس هاشم رهيف 29

 األول 88.14 أحمد محسن حبيب دمحم 28

 األول 88.81 محسن راضي سالم هويدي 25

 األول 84.89 فرح عبد الواحد عبد منصور 21

 األول 84.23 رضا كريم عبود جفال 38



 
  

 الجامعة التقنية الوسطى

 القسم / تقنيات صحة المجتمع                     المعهد الطبي التقني / بغداد

  3032/ 8/ 31في   103رقم وتأريخ األوامر الجامعية :     / مسائي ة ــالدراس

 30/33/3032في  301         

  31/33/3032في  283         

 3038/ 3/ 33في  311         

 اءــر والبنــريــم دورة التخرج / التحــاس

 الدور المعدل اسم الطالب ت

 األول 84.84 مصعب عباس وحيد كاظم 31

 األول 83.85 علي أمير سعيد مصطفى 32

 األول 83.82 عباس خضير عباس عبيد عمران 33

 األول 83.81 مصطفى سلطان شاطي حسين 34

 األول 82.11 دمحم فوزي مصطفى لطيف 38

 األول 82.45 حمزة دمحم نزوع جاسم 39

 األول 82.48 الحكيم دمحم عبيدأحمد عبد  38

 األول 82.18 علي يوسف علي غالم زركان 35

 األول 82.81 أحمد فيصل دمحم صالح 31

 األول 82.88 علي احسان هادي جابر توجي 48

 األول 81.48 نبيل عسكر ألياس أحمد 41

 األول 88.58 حيدر عبد خاوي سوادي 42

 الثاني 88.38 سرمد جمال عايد خضير 43

 األول 91.25 أحالم دمحم عبود صالح  44

 األول 91.85 مؤيد ناجح مايع كريم 48

 األول 95.11 عالء دمحم عبد مرزوك 49

 األول 98.85 دمحم نبيل دمحم فتيخان 48

 األول 98.85 أمير علي حبيب مهدي  45

 األول 98.21 علي نجم عبيد ناصر 41

 األول 98.28 دمحم جابر علي عريبي 88

 األول 99.13 علي حسن علوان عبد علي 81

 األول 99.98 مهند عامر خنيصر لفته 82

 األول 99.43 هبة نهاد جهاد أحمد 83

 األول 98.54 ياسر محل هالل سرحان 84

 األول 98.43 سيف حسين علي مزهرة 88

 األول 98.42 كاظم حسن مظلوم حسين  89

 األول 98.33 ابراهيم عبد الزهرة أمونس أكزار 88

 األول 94.15 نورس دمحم عبد الحسين دمحم 85

 األول 94.55 دمحم حسن فليح حسن 81



 
  

 الجامعة التقنية الوسطى

 القسم / تقنيات صحة المجتمع                     المعهد الطبي التقني / بغداد

  3032/ 8/ 31في   103رقم وتأريخ األوامر الجامعية :     / مسائي ة ــالدراس

 30/33/3032في  301         

  31/33/3032في  283         

 3038/ 3/ 33في  311         

 اءــر والبنــريــم دورة التخرج / التحــاس

 الدور المعدل اسم الطالب ت

 األول 94.58 كرار يحيى عبد الكريم علي 98

 األول 94.85 سجاد ماجد  جواد جالي  91

 األول 94.82 دعاء دمحم عبد الكريم ياور 92

 األول 94.41 حسين علي شامخ سنيد 93

 األول 94.48 سارة علي عبد الحسين شياع 94

 األول 94.34 دمحم عبود ابراهيم ياسين 98

 األول 93.13 ميثم دمحم حميد خضر 99

 األول 93.59 دمحم حمد رشيد حمادي 98

 األول 93.38 أسيل علي حسين مظلوم 95

 الثاني 93.38 حسين عبد علي حسين علي 91

 األول 93.28 مهند صباح حمزة ويس 88

 األول 93.89 ضياء مظلوم تايه جبار 81

 األول 92.19 حسام وارد عباس عبد هللا 82

 األول 92.19 آية أحمد عبد األمير عبد هللا 83

 األول 92.93 محسن عقيل حسن جلود 84

 األول 92.88 حسن قحطان جاسم ميوي 88

 األول 91.52 مهند داود سلمان جاسم 89

 األول 91.88 زين العابدين خالد يحيى خليل 88

 األول 91.29 علي محمود شهاب أحمد 85

 األول 91.18 دحام عبد مسعف جياد 81

 األول 91.84 عبير علي سعد مهاوي 58

 األول 98.12 جافل رعيصعامر حسون  51

 الثاني 98.11 عمر محمود عودة زويد 52

 األول 98.51 غسان خطير عبد هللا منخي 53

 األول 98.88 سيف ابراهيم مهنا عطيوي 54

 األول 98.91 سعد حسين حمد ابراهيم 58

 األول 98.22 ذو الفقار كاظم دمحم لوخان 59

 الثاني 81.48 علي حامد هربود غافل 58

 األول 81.39 عبد الرحمن عيفان فندي شرقي 55

 الثاني 81.33 ايهاب جواد كاظم حسن 51
 



 
  

 الجامعة التقنية الوسطى

 القسم / تقنيات صحة المجتمع                     المعهد الطبي التقني / بغداد

  3032/ 8/ 31في   103رقم وتأريخ األوامر الجامعية :     / مسائي ة ــالدراس

 30/33/3032في  301         

  31/33/3032في  283         

 3038/ 3/ 33في  311         

 

 اءــر والبنــريــم دورة التخرج / التحــاس

 الدور المعدل اسم الطالب ت

 األول 81.84 هند سعد دمحم داود 18

 الثاني 85.13 صباح حسن طارش حمزة 11
 الثاني 85.59 عباس عالء حسن علي 12
 األول 85.89 حيدر فؤاد كاظم عبد علي 13

 األول 85.91 بالل فواز عبود عواد 14

 الثاني 85.84 ابراهيم رزاق عبد الحسين موسى 18

 األول 85.33 مصطفى مجيد حميد شكور 19

 الثاني 85.18 ادريس كريم عيسى هندول 18
 الثاني 88.23 والء جعفر عبد الحسن وساك 15
 الثاني 88.89 زينلحسين دمحم سلمان  11

 األول 89.41 أمير سعد مخيف عيدان 188

 الثاني 89,14 واثق حميد عبد الرزاق عبد هللا 181

 الثاني 88.98 خالد جمال جواد شاطي 182
 الثاني 84,83 حيدر جاسب الياس خشان 183
 الثاني 83.14 مهدي صالح عودة مهذول 184
 األول 83.84 مصطفى عادل صالح دمحم 188

 الثاني 82,51 حماد عودة صالح عداي 189
 

 


