
 طىــة الوســة التقنيـالجامع

 نانـصناعة االستقنيــات م / ــالقس                      داد               ـــي / بغـي التقنـد الطبـالمعه

 يــة  / صباحـالدراس

   8/8/1027 في 710 ةيالجامع وامررقم وتاريخ اال                    1026/1027نة التخرج /ـس

 21/22/1027في  369          

 12/21/1027في  1016       
 والبنــاء التحــريـــر / التخرج  م دورةــاس

 دور الـذي تخـرج منـه المعــــدل االســــم الربــاعـــــي ت
 األول 77,39 هبة علي ذياب عبدالسادة 2
 األول 79,39 حيدر عبد عبدالحسين عواد 1
 األول 71,10 زينب كريم كطوف عذوب 9
 األول 79,69 شهد شاكر محمود احمد 1
 األول 79,62 اسراء مرتضى عمر مصطفى 9
 األول 79,07 مصطفى احمد كريم خميس 6
 األول 72,86 سجاد حسن كريم طاهر  7
 األول 72,98 حوراء عايد جواد متعب 8
 األول 72,09  زينه شهاب احمد داود 3

 األول 63,76 فاطمه كمال علي حسن  20
 األول 63,91 سيف نصر جاسم دمحم 22
 األول 68,12 علي دمحم هاشم هميم 21
 األول 67,62 ريم حميد سلمان دمحم 29
 األول 66,10 استبرق جليل ابراهيم صالح 21
 األول 69,16 علي كاظم عبد علي يوسف 29
 األول 61,13 تبارك دمحم نوري حمزة 26
 األول 61,12 محمود سمير كاظم فهد 27
 الثاني 69,97 ايالف فؤاد عبدهللا دمحم 28
 األول 61,32 احمد عدنان طالب حسن 23
 األول 61,06 نورالهدى عادل زامل 10
 األول 62,96 عماد شيال حسين جاسم 12
 األول 62,18 هدى كاظم خضر رسن 11
 الثاني 62,23 شهد موفق علي شبرة 19
 األول 60,01 رحاب زهير جابر محلول 11
 األول 98,83 دمحم علي جابر مهدي 19
 األول 98,86 براء منذر صادق علي 16
 الثاني 98,17 بسمه نشأت عباس عبد علي 17
 الثاني 98,97 ميس ناظم زغير هاشم 18
 الثاني 99,38 هبه فرحان عبيس مري 13



 طىــة الوســة التقنيـالجامع 

 األسنان وقايةتقنيــات م / ــالقس                     داد                     ـــي / بغـي التقنـد الطبـالمعه

 يــة  / صباحـالدراس

   8/8/1027 في 710 ةيالجامعوامررقم وتاريخ اال                     1026/1027نة التخرج /ـس

 21/22/1027في  369          

  12/21/1027في  1016ء                                 والبنــا التحــريـــر / التخرج  م دورةــاس

 دور الـذي تخـرج منـه المعــــدل االســــم الربــاعـــــي ت
 األول 39,22 اميمة احمد حميد مجيد 2
 األول 31,70 زينب كاظم خير هللا مسر 1
 األول 31,29 هبة احمد مهدي صالح  9
 األول 39,36 هبة جسام دمحم عداي 1
 األول 39,99 حوراء ماجد عبدهللا خلف 9
 األول 32,88 فاطمة جاسم جبار سعد 6
 األول 32,29 زينب عبدالرضا موسى رضا 7
 األول 30,39 سجى هيثم خضر جدوع 8
 األول 30,00 حمودي زينب قاسم عبدالرسول  3

 األول 83,31 بشرى سعد محسن حسين 20
 األول 87,00 امال فاضل عالوي دمحم 22
 األول 86,63 نور ضياء جاسم حسون 21
 األول 86,98 ريام اياد عبدالرحمن عبدالرزاق 29
 األول 86,27 عذراء دمحم عبدهللا حمد 21
 األول 89,32 غفران صبيح بدن زغير  29
 األول 81,83 فدوة دمحم علوان صالح 26
 األول 81,77 رحيق احمد سعيد حميد 27
 األول 89,99 احمدفاطمه موفق صالح  28
 األول 89,07 اسراء كامل نعمه زوير  23
 األول 81,79 حنين فراس علي عبداالمير 10
 األول 80,88 فرح حسين معروف عثمان 12
 األول 80,09 نورالهدى دمحم راضي حسين 11
 األول 73,83 زهراء ابراهيم هوبي ابراهيم 19
 األول 76,16 بلقيس علي نعمه 11
 األول 76,10 قيصر صالح عبيدلينا  19
 األول 76,22 ضحى علي وهاب امين 16
 األول 79,68 االء سهيل جمر كاظم 17
 األول 71,69 خضرنبأ سمير ياسين  18
 األول 71,12 استبرق علي جليل اكريوش 13
 األول 71,27 ايه احمد عبدهللا عبد  90



 طىــة الوســة التقنيـالجامع

 نانـاالس تقنيــات وقايةم / ــالقس                داد                     ـــي / بغـالتقني ـد الطبـالمعه

 يــة  / صباحـالدراس

   8/8/1027 في 710 ةيالجامعوامررقم وتاريخ اال                     1026/1027نة التخرج /ـس

 21/22/1027في  369          

          12/21/1027في  1016ء                                 والبنــا التحــريـــر / التخرج  م دورةــاس

 دور الـذي تخـرج منـه المعــــدل االســــم الربــاعـــــي ت
 األول 79,83 ورود صالح حمادي علي 92
 األول 79,89 حوراء دمحم حسن شويل 91
 األول 79,80 هدى خالص عبدالرحمن احمد 99
 األول 71,32 فاطمه دمحم عبدهللا حسين 91
 األول 71,16 زهراء رعد محسن سلمان 99
 األول 71,19 نبأ عبادي شويط طرفة 96
 االول 71,96 اسراء جابر حميد سلطان 97
 االول 71,29 نوران مثنى ابراهيم علي 98
 االول 72,12  نورا حمزة نوري ربيع 93
 االول 68,19 نازك ناهض دمحم فياض 10
 االول 68,12 مريم قحطان كاظم حسون 12
 االول 68,21 لبنى علي حسين سلوم 11
 االول 67,38 ابتهال جاسم حمزة عبد 19
 االول 66,72 دنيا عودة رحم سلطان 11
 االول 66,12 موج فالح علي عبود  19
 االول 66,97 عذراء احمد لطيف كاظم 16
 االول 69,99 جمانه كريم حساني شلتاغ 17
 االول 61,29 ديانا خالد قاسم علي 18
 االول 61,21 اية ابراهيم حسين عليوي 13
 االول 61,81 عبدالوهابعبـد سليم  دانية 90
 االول 61,91 ميس علي حسين مصلح  92
 االول 61,21 حنين عادل جبار دمحم 91
 االول 61,02 فاطمه حسن كاظم محسن 99
 األول 62,76 جميله هيثم داود سلمان 91
 االول 62,12 رسل عادل خالد عبد دمحم 99
 االول 60,13 ورود حمزة منعم عبيد 96
 األول 93,19 اماسي رزاق هادي شمخي 97
 األول 97,19 غفران حسين كريم جاسم 98
 األول 97,98 زهراء خضير ابراهيم صالح 93



 طىــة الوســة التقنيـالجامع

 صحة المجتمعتقنيــات م / ــالقس                   داد                     ـــبغي / ـي التقنـد الطبـالمعه

 يــة  / صباحـالدراس

   8/8/1027 في 710 ةيالجامعوامررقم وتاريخ اال                     1026/1027نة التخرج /ـس

 21/22/1027في  369          

   12/21/1027في  1016ء                                 والبنــا التحــريـــر / التخرج  م دورةــاس

 دور الـذي تخـرج منـه المعــــدل االســــم الربــاعـــــي ت
 االول 31,71 خلف دمحم انسام بحر 2
 االول 31,19 ايات عدنان سعدي مظلوم 1
 االول 32,39 زينب عبد نور سراب راشد 9
 االول 32,76 اسراء حسن سوادي حسن 1
 االول 32,93 زهراء فاضل محسن عناد 9
 االول 32,92 عصماء عبدالقادر عبدالرزاق 6
 االول 30,17 دعاء دمحم ناصر حسين 7
 االول 88,93 هدى صالح جبر حسين 8
 االول 88,26 زهراء ماجد فاخر صالح 3

 االول 87,97 احمد عودة جودة ةراني 20
 االول 87,91 افراح عمار ياسر طعيمة 22
 االول 87,18 تبارك هادي حسن ناصر  21
 االول 87,19 رؤى ربيع خميس حارس 29
 االول 86,21 نورالهدى صباح حمزة 21
 االول 89,93 ليلى عزيز ضبع سبع 29
 االول 89,91 عمر عبدالرزاق رغيف فاضل 26
 االول 89,91 نهى خالد محمود اسماعيل 27
 االول 81,22 نبا نجاح حمدان طعيمة  28
 االول 89,80 ضحى ناظم مصطفى دمحم 23
 االول 89,93 ابتهال حسين جاسم دمحم 10
 االول 81,00 ورود شهاب احمد حريفش 12
 االول 82,19 زهراء حاتم عبدهللا جودة 11
 االول 80,71 ستار جبار كاظم جواد 19
 االول 80,09 حنين خضير عباس صالح 11
 االول 73,37 هبة هاشم احمد هاشم 19
 االول 73,68 يقين سامي سعد عبو 16
 االول               78,09 زينب علي دمحم خنجر 17
 األول               78,19 ريام شاكر محمود صالح 18
 األول               77,86 سجى عباس فاضل حلواص 13
 األول               77,19 سرى ستار نجم جاسم 90



 طىــة الوســة التقنيـالجامع

 حة المجتمعصتقنيــات م / ــالقس                   داد                     ـــي / بغـي التقنـد الطبـالمعه

 يــة  / صباحـالدراس

   8/8/1027 في 710 ةيالجامعوامررقم وتاريخ اال                     1026/1027نة التخرج /ـس

 21/22/1027في  369          

   12/21/1027في  1016ء                                 والبنــا التحــريـــر / التخرج  م دورةــاس

 دور الـذي تخـرج منـه المعــــدل االســــم الربــاعـــــي ت
 األول 77,09 نور حيدر غازي شناوة 92
 األول 76,91 سرور دمحم مجيد فرج 91
 األول 76,93 سمية دمحم عبدهللا عباس 99
 األول 76,26 زينب عباس داخل يوسف 91
 األول 76,09 سارة ثامر حسن علي 99
 األول 79,69 مشير ريتهجران جبار حب 96
 األول 79,99 علي فاضل ضاحي مروح 97
 األول 79,99 زهراء محمود محيسن بسمار  98
 األول 79,17  مشيخرنور دمحم جاسم  93
 األول 79,09 شهد هيثم عبدالباقي مجيد 10
 األول 71,82 زهراء غسان عبود يحيى 12
 األول 71,12 كـد فلـرسل فائز عب 11
 األول 71,99 اطياف حمد دمحم كاظم 19
 األول 71,11 اميـت عامر عدنان صباح 11
 األول 79,31 نغم ماهر محمود توفيق 19
 األول 79,28 عبداالمير خزام دمحمايه  16
 األول 71,37 نور مهدي لعيبي داغر 17
 األول 71,79 حسناء عبد عون جابر عباس  18
 األول 71,63 حنين دمحم حمزة حسين 13
 األول 71,92 عبير سلمان حميد عناد  90
 األول 71,01 نجوى فيصل ابراهيم جرو 92
 األول 72,37 دنيا جمعة عبد فرحان 91
 األول 72,71 فاطمة رياض حسين علي 99
 األول 72,99 نور حسين خلف فاضل 91
 األول 72,23 فرات عالءالدين ضياء عبدالرزاق 99
 األول              72,01 مالك عبدعلي حمزة جريذي 96
 األول               72,01 امنة خالد تركي فرحان 97

 

 



 طىــة الوســة التقنيـالجامع

 حة المجتمعصتقنيــات م / ــالقس                 داد                     ـــي / بغـي التقنـد الطبـالمعه

 يــة  / صباحـالدراس

   8/8/1027 في 710 ةيالجامعوامررقم وتاريخ اال                     1026/1027نة التخرج /ـس

 21/22/1027في  369          

  12/21/1027في  1016ء                                 والبنــا التحــريـــر / التخرج  م دورةــاس

 دور الـذي تخـرج منـه المعــــدل االســــم الربــاعـــــي ت
 األول 70,00 فاطمة ناصر سالم بطيخ 98
 األول 63,69 مريم مطلب شالل عفرة 93
 األول 63,91 ضحى طالب عبد خميس 60
 األول 63,10 كاظم حسين شيماء خالد 62
 األول 63,23 سكينة زيد حسن سلمان 61
 األول 63,27 عبير احمد كاظم علكم 69
 األول 63,06 آيات عادل سالم دمحم 61
 األول 63,01 دنيا ثامر عبد عباس 69
 األول 63,00 اسراء سعد حسين خفيف 66
 األول 68,73 حميد عبيدفاطمة مجيد  67
 األول 68,97 فاطمة علي طاهر ياسر 68
 األول 67,83 تبارك نبيل خزعل عبدهللا 63
 األول 67,86 حوراء دمحم عبيد دمحم 70
 األول 67,89 زهراء علي ناصر حسين 72
 األول 67,78 بتول ياسين داخل يوسف 71
 األول 67,10 سرور حميد خضير دمحم 79
 األول 67,09 نورس جواد كاظم صانت 71
 األول 66,66 زينة زياد عبدالوهاب عباس 79
 األول 66,61 سحر احمد منصور حسين 76
 األول 66,11 دعاء عبدالكريم قاسم مجيد 77
 األول 66,29 ايمان عدنان شهاب احمد 78
 األول 66,22 معالم حردان داود ناصر  73
 األول 66,03 رؤى ماضي ابراهيم سعيد 80
 األول 69,62 طالب اسعد حربي حسن 82
 األول 69,60 سماء سعد علي صالح 81
 األول 69,01 كواكب سلمان مطلك علي 89
 األول 61,30 انسام حامد شاكر محمود 81
 األول 61,66 دعاء هاشم غيدان مظلوم 89
 الثاني 69,31  كميلة جواد عبد حمزة 86



 

 طىــة الوســة التقنيـالجامع

 حة المجتمعصتقنيــات م / ــالقس                 داد                     ـــي / بغـي التقنـد الطبـالمعه

 يــة  / صباحـالدراس

   8/8/1027 في 710 ةيالجامعوامررقم وتاريخ اال                     1026/1027نة التخرج /ـس

 21/22/1027في  369          

    12/21/1027في  1016ء                                 والبنــا التحــريـــر / التخرج  م دورةــاس

 دور الـذي تخـرج منـه المعــــدل االســــم الربــاعـــــي ت
 األول 69,26 اسراء ناهض دمحم داود  87 

 األول 61,99 ضياء علي باوة مير جوامير 88
 األول 61,10 رسل صباح شرهان باقر 83
 األول 61,22 زينب علي محميد ثامر 30
 األول 62,11 سهير عامر عبد علي رويح 32
 األول 60,83 احمد عبد منسي جدوع 31
 األول 93,96 ضحى عبدهللا عيسى ابراهيم 39
 الثاني 98,39 صالح مهدي صالح مجول 31
 الثاني 98,11 زينب حليم قاسم سيالن 39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 طىــة الوســة التقنيـالجامع

 العالج الطبيعيو التأهيل الطبي تقنيــاتم / ــالقس             داد        ـــي / بغـي التقنـد الطبـالمعه

 يــة  / صباحـالدراس

   8/8/1027 في 710 ةيالجامعوامررقم وتاريخ اال                    1026/1027نة التخرج /ـس

 21/22/1027في  369          

    12/21/1027في  1016ء                                 والبنــا التحــريـــر / التخرج  م دورةــاس

 دور الـذي تخـرج منـه المعــــدل االســــم الربــاعـــــي ت
 األول 83,29  ايالف حمدي خضر احمد 2
 األول 89,99 سماهر حسن ناجي باصي  1
 األول  89,08 اساور كريم علي بخيت  9
 االول  81,92 احمد عبدالسالم عارفريام   1
 االول  82,32 حوراء عزيز عبد عباس  9
 االول  82,21 براء دمحم مجبل ردام  6
 االول  80,87 ريام جبار شنيت نكال  7
 االول  80,91 نورس فاضل حميد هاشم  8
 االول 80,92 هالة لؤي شحاذة فتحي  3

 االول  73,70 زينب عبدالكريم حسن شرهان  20
 االول  73,60 سارة حامد جاسم عطية  22 

 االول  73,17 زينة حسن علي عباس  21
 االول  73,26 حنين عيدان خضير جابر  29
 االول  78,18 ميثم عالء عباس حميد  21
 االول  79,97 هدى حيدر حسين عليوي   29
 االول  79,28 اميرة صاحب فهد خليفة  26
 االول  71,39 كاظم علياء قاسم حسين  27
 االول  71,61 جنة منصور جبار حسن  28
  االول 79,09  حنين قاسم طرين ثامر  23
 الثاني  79,01 هبة فرحان خلف كاظم  10
 األول 71,80 افراح فالح مهدي شعيب 12
 االول 71,60 سجى عبدالكريم جبر واشح 11
 االول 72,81 هاجر عباس علي كاظم 19
 األول 72,12 احمد مجيد سرى حميد 11
 االول 70,66 ياسمين عبدستار جابر جاسم 19
 االول 70,91 غدير خضير خليل عباس 16
 األول               63,89 فاطمة ناصرالدين محمود احمد 17
 االول               67,86 فاطمة دمحم ناصر حسين 18
 االول               66,78 نبا رائد عبدالمهدي حمود 13

 



 طىــة الوســة التقنيـالجامع

 تقنيــات التأهيل الطبي والعالج الطبيعيم / ــالقس            داد       ـــي / بغـي التقنـد الطبـالمعه

 يــة  / صباحـالدراس

   8/8/1027 في 710 ةيالجامعوامررقم وتاريخ اال                    1026/1027نة التخرج /ـس

 21/22/1027في  369          

   12/21/1027في  1016ء                                 والبنــا التحــريـــر / التخرج  م دورةــاس

 دور الـذي تخـرج منـه المعــــدل االســــم الربــاعـــــي ت
 األول 66,77 غدير باسم ابراهيم حسين 90
 األول 66,02 اساور غسان طاهر داود 92
 األول 69,30 هيام عامر اسد اسماعيل 91
 االول 69,89 زهراء ماجد خضير عباس 99
 االول 69,60 بيداء اكرم خلف علي 91
 االول 69,99 نور دمحم كزار منديل 99
 االول 61,17 مهند خليفة سلمان كاظم 96
 االول 69,18 وليد خالد ابراهيم فرج 97
 االول 69,19 زهراء خضير عباس هالل 98
 االول 61,38 نبأ ثابت جسام علوان 93
 االول 61,79 زينب ابراهيم خضير مراد 10
 االول 61,91 ايه احمد عبد حمادي 12
 االول 61,91 حوراء عبدالرضا سالم عاتي 11
 االول 61,91 حسين حسان لفته عبدهللا 19
 االول 62,61 زينب سرمد فاخر جبر 11
 االول 93,10 ابراهيم عبدهللاورود بهاءالدين  19
 الثاني 98,80 دعاء صدام حسين خضير 16
 االول 98,79 ميس عالوي صادق معارج 17
 االول  98,08 زهراء خزعل سخيت طاهر 18
 األول 97,66 هبة جميل عبدالستار مولود  13
 األول 97,99 مصطفى كمال علي حسن 90
 االول 96,68 زهير زين العابدين غازي فرج  92

 

 

 

 

 



 طىــة الوســة التقنيـالجامع

 والعالج الطبيعي الطبي تقنيــات التأهيل م / ــالقس                  دادـــي / بغـي التقنـد الطبـالمعه

 /فرع االطراف والمساند                                                                                 

 يــصباحة  / ـالدراس

   8/8/1027 في 710 ةيالجامعوامررقم وتاريخ اال                     1026/1027نة التخرج /ـس

 21/22/1027في  369          

   12/21/1027في  1016ء                                 والبنــا التحــريـــر / التخرج  م دورةــاس

 دور الـذي تخـرج منـه المعــــدل االســــم الربــاعـــــي ت
 االول 73,79   كاظم عبداالله عبد الكاظم 2
 االول  77,68 نبراس عبيد بدر دمحم  1
 االول 71,63 فرح ماجد عباس عبد المجيد 9
 االول 79,08 علي عبدالستار فخري حمود 1
 االول 71,68 احمد يحيى عباس عبد هللا 9
 االول 72,38 دعاء فالح حسن عبد 6
 االول 72,37 وفاء فاهم خالد محسن 7
 االول 68,01 حمزة حنين دمحم جواد عبد 8
 االول 66,79 اية سالم محيسن محيميد 3

 االول 69,11 زهراء عبدالجبار قدوري 20
 االول 61,27 ياسمين احمد هاشم فارس 22
 االول 62,08 اسماء حسين صالح مهدي 21
 االول 93,16 اسيل الزم جابر توتلي 29
 االول 93,07 عزيز دمحم عليتقى  21
 االول 98,86 ابرار عبدالرحيم مصطفى عبد 29
 االول 98,16 سهى محسن عبد رديني 26
 االول 97,71 زهراء صباح دعيبل موسى 27

 االول 96,79 زهراء اكرم داود ابراهيم 28
 الثاني 99,91 احمد صباح حسن شهد 23
 ثانيال 99,90 عبدهللا شبيبفاطمة حسين  10
 ثانيال 91,78 رسل دمحم عبدالكريم دمحم 12
 الثاني 99,97 هبة كامل مطير مران  11
 

 

 

 



 

 طىــة الوســة التقنيـالجامع

 ات رعاية ذوي االحتياجات الخاصةتقنيــم / ــالقس            داد        ـــي / بغـي التقنـد الطبـالمعه

 يــة  / صباحـالدراس

   8/8/1027 في 710 ةيالجامعوامررقم وتاريخ اال                     1026/1027نة التخرج /ـس

 21/22/1027في  369          

   12/21/1027في  1016ء                                 والبنــا التحــريـــر / التخرج  م دورةــاس

 الـذي تخـرج منـه دور المعــــدل االســــم الربــاعـــــي ت
 األول 30,92  الزهراء حيدر ضياء مظلوم   2

 األول  86,91 زينة علي حمد سماري  1
 األول  82,76 تمارة عالء حسين قوجان  9
 االول  82,98 ايات فاضل غازي اسيود  1
 االول  73,32 تبارك حامد عبود محسن  9
 االول  73,12 بشرى امجد امين عبدالمهدي  6
 االول  78,37 ايه احمد عبيد حسون  7
 االول  76,80 كاظم علوانرنا جبار   8
 االول  76,96 نبأ مصطفى عناد علوان  3

 االول  71,10 نور دمحم توفيق فرمان  20
 االول 71,90  نبأ خالد علوان عريد   22 

 االول  70,39 هبه خضير حسين مراد  21
 االول  70,07 اطياف دمحم محمود عطيه   29
 االول  63,28 ايمان حسين فاضل مرهون  21
 االول  68,39 فرح رعد محمود مهدي   29
 االول  67,07 عال كريم علوان عجالن   26
 االول  69,70 نورا حسين دمحم هاشم   27
 االول  61,23 زهراء علي طاهر ياسر   28
  االول 61,21  رغد علي حسين كدر  23
 االول  62,38 نبأ قصي سلمان خطاب   10
 الثاني 60,22 هيلين فاضل عامر شجز  12
 الثاني  93,19 نرجس رحيم حسين جاسم  11
 االول 96,89 ساره صباح حسن نزال  19
 الثاني 91,16 نورالهدى حسن خضير حمزه  11

 

 

 



 

 طىــة الوســة التقنيـالجامع

 التمريض تقنيــات م / ــالقس                                                  دادـــي / بغـي التقنـد الطبـالمعه

       القباله والتوليدفرع                      

 يــة  / صباحـالدراس

   8/8/1027 في 710 ةيالجامعوامررقم وتاريخ اال                     1026/1027نة التخرج /ـس

 21/22/1027في  369          

   12/21/1027في  1016ء                                 والبنــا التحــريـــر / التخرج  م دورةــاس

 دور الـذي تخـرج منـه المعــــدل االســــم الربــاعـــــي ت
 االول 88,09 ايه عباس دعير خلف  2
 االول 89,77 منى موسى عبدالكاظم عبدهللا  1
 االول 80,71 دعاء صادق سعيد رضا  9
 االول 80,68 نور صباح فرحان خليف 1
 االول 71,91 شهد دمحم مزهر غالي 9
 االول 70,33 بان ماهر مزهر عبيد 6
 االول 70,16 فاطمة طالل حسين عبدالوهاب 7
 االول 61,89 اديان جعفر علي دمحم 8
 االول 61,76 مريم مجيد مسلم مرداو  3

 االول 61,78 رنا لؤي علي هادي صالح 20
 الثاني 93,10 رنين عالء دمحم حسين 22
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 طىــة الوســة التقنيـالجامع

  /ات التمريض تقنيــم / ــالقس                                                دادـــي / بغـي التقنـد الطبـالمعه

 فرع اإلسعافات االولية 

 يــة  / صباحـالدراس

   8/8/1027 في 710 ةيالجامعوامررقم وتاريخ اال                     1026/1027نة التخرج /ـس

 21/22/1027في  369          

    12/21/1027في  1016ء                                 والبنــا التحــريـــر / التخرج  م دورةــاس

 دور الـذي تخـرج منـه المعــــدل الربــاعـــــياالســــم  ت
 األول 30,66 سارة حيدر شفيق دمحم  2
 األول 88,69 رسل حسين هاشم جعونة  1
 األول  86,60 سونيا وليد مدلول عرسان  9
 االول  89,89 نبأ سرمد ناجي خليل  1
 االول  81,88 هاجر عبدهللا وريوش تعيب  9
 االول  81,97 عبداالمير دمحمزهراء غسان   6
 االول  82,97 ميسم قيس زبيدي علي  7
 االول  80,99 رغد نجم عبدهللا دمحم   8
 االول  76,81 بنين عبداالمير جبار سمين  3

 االول  79,31 ضحى سعد ساجت حسين   20
 االول  79,21 فرح حيدر علي بخيت   22 

 االول  79,02 تبارك ماجد عبدالكاظم جبار   21
 الثاني  72,71 زهراء دمحم سلمان باقر   29
 االول  72,91 ايات هادي سلمان جرمط   21
 االول  72,29 علي خضير اسماعيل حربي   29
 االول  70,67 زينب صباح حسون زغير   26
 االول  63,83 ايات دمحم عبيد عباس   27
 االول  69,99 ساره حسين عباس ابراهيم   28
  الثاني  61,10 سجا دمحم ولي علي السلمان   23

 

 

 

 



 طىــة الوســة التقنيـالجامع

 التمريضتقنيــات م / ــالقس                         داد                     ـــي / بغـي التقنـد الطبـالمعه

 يــة  / صباحـالدراس

   8/8/1027 في 710 ةيالجامعوامروتاريخ االرقم                     1026/1027نة التخرج /ـس

 21/22/1027في  369          

    12/21/1027في  1016ء                                 والبنــا التحــريـــر / التخرج  م دورةــاس

 دور الـذي تخـرج منـه المعــــدل االســــم الربــاعـــــي ت
 االول 31,99 نجالء صياح كاظم عبدالحسين  2
 االول 31,18 نوره ابريسم نعمه زغير  1
 االول 32,97 دعاء مهدي دمحم عمير 9
 االول 32,03 بيداء عقيل جالي عبيد  1
 االول 30,89 زينب صادق سلمان يديم  9
 االول 30,98 زينب علي رسن عذار  6
 االول 83,36 ختام منصور حميد رسن 7
 االول 83,96 حوراء سالم تركي علي  8
 االول 83,99 فاطمه جواد خماط مثنى  3

 االول 83,91 نغم يونس سلمان خيال  20
 االول 83,91 نور كريم محي جاسم  22
 االول 83,13 رباب عبدالحسن كاظم  21
 االول 83,21 ميعاد هالل عطيه زغير 29
 االول 88,37 كوثر حسن هاشم عطيه  21
 االول 88,30 علياء خضير تركي عطيه  29
 االول 88,87 اريج احمد ابراهيم مذكور  26
 االول               88,71 فاطمه غازي سلمان موسى  27
 االول               88,02 غفران عدنان عبداالله صالح   28
 االول 87,30 ريم صالح الدين مهدي جواد  23
 االول 86,39 نور حسين دمحم رشم   10
 االول 86,97 حنان شالل متعب مغير  12
 االول 86,18 والء شاكر محمود خليل  11
 االول 86,91 رشيد حميد علي محسن  19
 االول 86,23 شهد ياسين احمد جواد  11
 االول 89,72 سليمه سوادي سعد سلطان  19
 االول 89,60 مريم دمحم عبدالكريم محسن  16
 األول                  89,90 فرح غسان عدنان سلمان  17
 االول               89,99 اسماعيل جواد كاظم  سارة 18
 األول                81,89 عائشه ناظم احمد حمادي  13



 طىــة الوســة التقنيـالجامع

 ات التمريضتقنيــم / ــالقس                                      داد       ـــي / بغـي التقنـد الطبـالمعه

 يــة  / صباحـالدراس

   8/8/1027 في 710 ةيالجامعوامررقم وتاريخ اال                     1026/1027نة التخرج /ـس

 21/22/1027في  369          

  12/21/1027في  1016ء                                 والبنــا التحــريـــر / التخرج  م دورةــاس

 دور الـذي تخـرج منـه المعــــدل الربــاعـــــياالســــم  ت
 األول 81,78 زهراء شمال خليف موسى  90
 األول 81,26 عذراء شهاب لفته راهي   92
 األول 89,91 جبار كريم عبد عويد   91
 االول 82,19 ضحى علي مزهر كاطع   99
 االول 80,22 دنيا مجيد حميد عارف   91
 االول 73,39 زهراء صادق محمود حسين   99
 االول 78,97 نورالهدى ليث خليل ابراهيم   96
 االول  78,26 حوراء عالوي عطا مشكل   97
 االول  78,01 نور عباس محسن عبد   98
 االول  76,99 مزهر حمدي شافي حسين   93

 االول  76,09 باسم حمد عبد حمادي   10 
 االول 79,11  مياده خلف حسين دمحم   12
 االول  79,29 نور عماد احمد عباس   11
 االول  79,01 ساره غازي فاخر مطشر   19
 االول  71,73 سبأ ثامر حسين علي   11
 االول  71,91 جاسم دمحمنبيله عبيد   19
 االول  79,36 ةهاجر فالح حسن عكل  16
 االول 79,13 ماجد دهيم مهاوي زويد   17
  االول 79,20   علي نوري جبر سالمة  18
 االول  79,03 اسماعيل محمود هاشم سعود   13
 االول 71,77 احمد محمود عبد مخيلف 90
 االول 72,67 نعيم سلطان منصور يونس  92
 االول 72,13 هيديايالف جهاد فاضل  91
 االول 70,32 ماضي فرج دمحم ذياب  99
 االول 70,18 دبيسجالل علي حسين  91
 االول 63,79 علي كاظم دمحم عبدالرضا  99
 األول                63,60 خالد حر ياسر جبر  96
 االول               68,89 ي صبررسول عباس شات 97
 االول               68,89 عمر سمير عبد شرموخ 98

 



 طىــة الوســة التقنيـالجامع

 التمريض تقنيــات م / ــالقس                       داد                     ـــ/ بغ يـي التقنـد الطبـالمعه

 يــة  / صباحـالدراس

   8/8/1027 في 710 ةيالجامعوامررقم وتاريخ اال                     1026/1027نة التخرج /ـس

 21/22/1027في  369          

   12/21/1027في  1016ء                                 والبنــا التحــريـــر / التخرج  م دورةــاس

 دور الـذي تخـرج منـه المعــــدل االســــم الربــاعـــــي ت
 االول 68,69 حنين حميد باجي مجافت 93
 االول 67,86 حسين علي حسون علي 60
 االول 68,81 بالل عبود مخلف ضاحي       62
 االول 66,70 حسيناشواق محسن لفته  61
 االول 66,18 كريم نجمهيبت حمادي  69
 االول 69,30 سرور حميد سعدون علي  61
 الثاني 69,93 عدنان دمحم داور حسين  69
 االول 69,16 سامي عيدان حمد زهراء  66
 االول 69,22 وسن كاظم كريخي فرج  67
 االول 69,89 كريم علي حسين عبد  68
 االول 61,89 مال هللا صبار عبد سعود  63
 االول 61,10 ميعاد حسن نجم داخل 70
 االول 62,61 دمحم جمعه حسن سهيل 72
 االول 62,97 دمحم ذياب عبد عبدهللا  71
 االول 62,18 غسان علي يعقوب شريف 79
 الثاني 60,10 علي ناجي شيحان دعوب 71
 االول 60,00 علي غني علي حبيب 79
 االول 93,71 ذياب حمد خلف حمد 76
 االول 93,68 وميض شاكر زين جريان  77
 االول 93,91 كاظم شعالن كاظم شياع  78
 الثاني 98,26 مروة قيس شهاب احمد  73
 الثاني 98,02 محمود رجب محسن حمادي  80
 الثاني 97,67 زهراء منصور حيدر حسن  82
 الثاني 96,69 ثائر ظاهر محسن عريبي 81
 

 

 

 



 طىــة الوســة التقنيـالجامع

 االشــعه تقنيــاتم / ــالقس                                      داد        ـــي / بغـي التقنـد الطبـالمعه

 يــة  / صباحـالدراس

   8/8/1027 في 710 ةيالجامعوامررقم وتاريخ اال                     1026/1027نة التخرج /ـس

 21/22/1027في  369          

   12/21/1027في  1016ء                                 والبنــا التحــريـــر / التخرج  م دورةــاس

 دور الـذي تخـرج منـه المعــــدل االســــم الربــاعـــــي ت
 األول 31,81 علي نعمان محمود حميد  2
 األول 88,67 ضحى شاكر عبدالقهار سليمان  1
 األول 87,69 شيماء عبد كاظم غيدان  9
 االول 86,38 فاطمة عبدالحسين نعيمة  1
 االول 86,73 مصطفى جالل داود مزعل  9
 االول 81,86 مريم هشام حسون لعيبي  6
 االول 81,12 علي عباس ناصر حسين  7
 االول 89,97 هاجر خميس مطر جاسم  8
 االول  78,96 عبدالرحمن جمعة دمحم مندوة  3

 االول  77,77 مرتضى دمحم حسن دمحم  20
 االول  77,71 علي ضياء غالب عزيز  22 

 االول  77,03 هبة ظاهر طلب علي   21
 الثاني  77,09  عباس ماجد منعم جبير 29
 االول 76,38   علي كامل جاسم علي 21
 االول 76,99 عذراء عودة زامل وناس 29
 االول 76,26 راضيزمن دمحم داخل  26
 االول 79,99 عامر فيصل علي عواد 27
 االول 71,71 حنان فاضل عباس علوان 28
  االول 71,92 سرى ابراهيم يوسف عطشان 23
 االول 71,01 عباس احمد مطني علي 10
 االول 79,31 احمد يوسف عبد الحسن عيدان 12
 االول 79,89 امير سلطان باقر جميل 11
 االول 79,11 محسن دمحم عباس ماجد 19
 االول 71,69 دمحم عبيد عطية ـاراني 11
 االول 71,21 طاهر حسن علي فاضل 19
 االول 72,77 ابتسام حسين دمحم  يادكار 16
 االول 72,69 دمحم غانم سوادي حسين 17
 االول 72,69 حيدر مالك مالح حسين 18
 االول 72,91 علي عطا هللا عمران عزام 13
 االول 70,91 حوراء خالد احمد جعفر 90



 طىــة الوســة التقنيـالجامع

 االشـعهتقنيــات م / ــالقس                       داد                     ـــي / بغـي التقنـد الطبـالمعه

 يــة  / صباحـالدراس

   8/8/1027 في 710 ةيالجامعوامررقم وتاريخ اال                     1026/1027نة التخرج /ـس

 21/22/1027في  369          

   12/21/1027في  1016ء                                 والبنــا التحــريـــر / التخرج  م دورةــاس

 دور الـذي تخـرج منـه المعــــدل االســــم الربــاعـــــي ت
 االول 63,38 اخالص عبد حمد نجم 92 
 االول 63,88 ستار عبد حماديمريم كاظم  91 

 االول 63,89 هادي حسين هادي علي 99
 االول 63,78 نهاد عطية صباح سالم 91
 االول 68,36 هدير حسين هاشم بطي 99
 االول 68,29 رضا مهيدي عبود ناصر 96
 االول 67,31 امير عامر عبد جبر 97
 االول 67,68 سجاد عيدان صياح مهيدي 98
 االول 67,91 جابر ظاهرحسين قاسم  93
 االول 66,38 ليث عدنان محيسن علي 10
 االول 66,39 عبير قاسم دمحم رضا 12
 االول 66,92 عباس كاظم عزيز موسى 11
 االول 66,00 زهراء جاسم كعيد كزار 19
 االول 69,36 ثامر خيري بالسم حسين 11
 االول 69,92 ابتهال حسين عبد طعمة 19
 االول 69,18 عبدالحسين شرهان جابردمحم  16
 االول 69,96 زهراء ضرغام ذياب صالح 17
 االول 61,17 نبراس مراد كريم عالوي 18
 االول 61,20 حسام كاظم جبر احمد 13
 االول 69,37 انمار حسن عبداالمير عبدالحسين 90
 االول 69,60 عقيل حمزة شالل 92
 االول 69,39 رسل عدنان هاشم حمادي 91
 الثاني 62,88 دمحم رعـد جـواد ظاهــر 99
 الثاني 62,62 كرار غازي شهيب جبار 91
 االول 62,98 جالل غالب شخير 99
 األول  60,31 خلود عبدالرضا حسين حسن 96

 الثاني  60,17 اركان علي حسين داخل  97

 األول  60,19 عباس حميد كاظم شهد 98

 الثاني 60,09 وئام كريم طالك فارس 93



 طىــة الوســة التقنيـالجامع 

 تقنيــات االشــعهم / ــالقس                                  داد        ـــي / بغـي التقنـد الطبـالمعه

 يــة  / صباحـالدراس

   8/8/1027 في 710 ةيالجامعوامررقم وتاريخ اال                    1026/1027نة التخرج /ـس

 21/22/1027في  369          

   12/21/1027في  1016ء                                 والبنــا التحــريـــر / التخرج  م دورةــاس

 دور الـذي تخـرج منـه المعــــدل االســــم الربــاعـــــي ت
 الثاني 93,61 رضا عقيل خليل ابراهيم  60
 األول 98,67 احمد بدر ندى عباس 62
 األول 91,60 رنا عباس عبد جالب 61
 األول 92,23 ايات احمد رضا جمعة 69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                              طى ــة الوســة التقنيـالجامع
  ات األشعة /تقنيــم / ــالقس                                  داد        ـــي / بغـي التقنـد الطبـالمعه

 فرع المعالجة الشعاعية                                                                                 

 يــة  / صباحـالدراس

   8/8/1027 في 710 ةيالجامعوامررقم وتاريخ اال                    1026/1027نة التخرج /ـس

 21/22/1027في  369          

    12/21/1027في  1016ء                                 والبنــا التحــريـــر / التخرج  م دورةــاس

 دور الـذي تخـرج منـه المعــــدل االســــم الربــاعـــــي ت
 األول 86,78 محمود جاسم محمود عذاب 2
 األول 81,61 عبدالحميد رباطعبدهللا ستار  1
 األول 81,23 ضحى فاضل عبدالحسين عباس 9
 االول 81,71 شهد دمحم منصور ذياب 1
 االول 77,37 نبا لؤي عيدان ياسين 9
 االول 76,93 هبة دمحم عبدالحسين وناس 6
 االول 79,37 مصطفى علي دمحم محمود 7
 االول 79,86 احمد صبار سلمان عبد 8
 االول 79,17 دمحم سعد جابرغفران  3

 االول 79,11 عباس حيدر ناصر مكطوف 20
 االول 79,10 دمحم تركان حسين علي 22 

 االول 79,90 انمار عباس دمحم عباس 21
 االول 71,97 ازهار عليوي مخيف دمحم 29
 االول 70,80 ايناس حسن خليل ابراهيم 21
 االول 70,80 سرى عالء حسين علي 29
 االول 70,69 دمحم حسين علي حنين 26
 االول 68,89 زمن عباس جعيز عكض 27
 االول 68,93 مرتضى عبدالحسن عبدالحر 28
 االول  68,01 علي عاصم دمحم عبدعلي 23
 االول 67,86 دمحم داود عبيد تمر 10
 االول 66,81 غفران عالء فاضل كاطع 12
 االول 66,97 تودد خالد عبد عواد 11
 االول 69,02 سعدون عطية جباردمحم  19
 األول 61,20 علي صالح شناوة جاسم 11
 األول 61,96 ايمان يوسف وحيد حسن 19

 

 



 طىــة الوســة التقنيـالجامع

 رـــــــالتخديتقنيــات م / ــالقس                       داد                     ـــي / بغـي التقنـد الطبـالمعه

 يــصباحة  / ـالدراس

   8/8/1027 في 710 ةيالجامعوامررقم وتاريخ اال                    1026/1027نة التخرج /ـس

 21/22/1027في  369          

    12/21/1027في  1016ء                                 والبنــا التحــريـــر / التخرج  م دورةــاس

 دور الـذي تخـرج منـه المعــــدل االســــم الربــاعـــــي ت
 االول 31,11 سمر عماد تركي فارس 2
 االول 31,01 دمحم حيدر سمير حسين 1
 االول 30,63 مصطفى حسن فاضل طعمة 9
 االول 83,09 ابابيل كامل جواد كاظم 1
 االول 88,60 دمحم خضير عباس دمحم علي 9
 االول 88,98 طيبة عبدالكريم عيال شنون 6
 االول 87,97 فاطمة الزهراء مهدي دشر  7
 االول 87,19 حارث فاضل سويد دمحم 8 

 االول 81,30 رقية علي قاسم عبدالحسين 3
 االول 89,30 مصطفى لطيف جميل هديهد 20
 االول 89,19 منار فالح حسن محسن  22
 االول 81,31 ذهب علي حسين جابر 21
 االول 82,02 نورة رشيد عكش شوكة 29
 االول 78,81 حسن سالم علي هادي 21
 االول 78,90 رسل ابراهيم عبيد جاسم 29
 االول 77,91 ميس علي خليل دمحم 26
 االول 76,66 سعد حسن مكطوف شريف 27
 االول 76,60 االء رشيد حميد سعيد 28
 االول 76,10 مرتضى كاطع عكموش سفاح 23
 االول 71,99 احمد عباس موسى عباس 10
 االول 71,81 ناهد عالء عبداللطيف يوسف 12
 االول 71,16 حبيب احمد مسلم عبد 11
 االول 71,99 سيف دمحم اسماعيل حاجم 19
 االول 71,11 عبدهللا جابر فزيع بدخي 11
 االول 71,01 حسين حميد حسين جعاز 19
 االول 71,09 عبدالرقيب علي حسن خليل 16
 االول 70,71 احمد حامد علي محمود عبادي 17
 األول 70,93 علي حسين عليل مجهول 18
 االول 70,99 علي توفيق شمخي جبر حديد 13
 



 طىــة الوســة التقنيـالجامع

 رــــالتخديتقنيــات م / ــالقس                                      داد      ـــي / بغـي التقنـد الطبـالمعه

 يــة  / صباحـالدراس

   8/8/1027 في 710 ةيالجامعوامررقم وتاريخ اال                    1026/1027التخرج /نة ـس

 21/22/1027في  369          

   12/21/1027في  1016ء                                 والبنــا التحــريـــر / التخرج  م دورةــاس

 تخـرج منـهدور الـذي  المعــــدل االســــم الربــاعـــــي ت
 األول 63,69 نوفل عبدهللا احمد دمحم 90
 األول 63,19 أمير صادق عمران موسى  92
 األول 67,71 يوسف حامد بشير حيال 91
 األول 66,37 مصطفى حنون خضير شاهر 99
 األول 66,90 ارشد حيدر عبيد كريم 91
 األول 66,21 رقية غالب كامل جابر 99
 األول 69,16 جبارةعبدهللا دمحم ياسين  96
 األول 61,32 علي مالك منصور مشتت 97
 األول 61,76 طالب عبداالمير عباس نورة 98
 األول 61,99 احمد جليل ردام شيبان 93
 األول 61,12 سجاد عزيز صخي نجم 10
 األول 61,10 صفاء حميد خفيف كريم 12
 األول 61,23 حازم هاشم صاحب كاظم 11

 األول 62,87 هالل دمحم ناظم احمد 19
 األول 62,69 عبدالوهاب جليل اسماعيل جاسم 11
 األول 62,23 عبد الرقيب غزوان ممتازعبد اللطيف 19

 األول 60,38 نور صباح جواد كاظم 16
 األول 60,99 عصام عامر منصور دمحم 17
 االول  60,91 دمحم حسين عبدهللا دمحم 18
 األول 93,78 زهرة شوكة عبدالهادي احمد 13
 األول 98,77 أمير عباس جعفر جاسم 90
 األول 96,08 سارة مجيد ابراهيم عسكر 92
 الثاني 99,83 زهراء عبدالحي ناصر صبر 91
 األول 99,31 احمد رشيد مدحي فرحان 99
 

 

 

 



 طىــة الوســة التقنيـالجامع

 التغذية الصحيةتقنيــات م / ــالقس             داد                     ـــي / بغـي التقنـد الطبـالمعه

 يــة  / صباحـالدراس

   8/8/1027 في 710 ةيالجامعوامررقم وتاريخ اال                    1026/1027نة التخرج /ـس

 21/22/1027في  369          

    12/21/1027في  1016ء                                 والبنــا التحــريـــر / التخرج  م دورةــاس

 دور الـذي تخـرج منـه المعــــدل االســــم الربــاعـــــي ت
 األول 86,76 رندا نزار عبدالرضا خضير 2
 األول 89,71 زهراء أزهر مهدي عبد 1
 األول 81,63 رقية حسين احمد عبد علي 9
 األول 81,06 فاطمة حسين جلوب عباس 1
 األول 81,37 سكينة صاحب كاظم سلمان 9
 األول 81,61 سرى فهد حميد عباس 6
 األول 80,17 كوثر طايس رشيد دمحم 7
 األول 80,99 فاطمة احمد كاظم حسوني 8
 األول 80,91 نورة سعد رسول نوفل  3

 األول 80,13 نبا عادي راضي عباس 20
 األول 80,29 هديل حبيب جاسم دمحم 22
 األول 73,91 آيات حيدر علي جابر 21
 األول 78,61 نسرين لؤي بشير علي 29
 االول  78,99 سمر طالب احمد عبدهللا 21
 األول 78,11 زينب جمال رشيد خضير 29
 األول 77,73 حسن منار حيدر جابر 26
 األول 77,29 طيبة عبدالرحيم شريف راهي 27
 األول 76,92 رسل حسين احمد عبد علي 28
 االول  76,17 سهاد كريم خلف جاسم 23
 األول 76,28 صفاء محسن شبالوي عبد 10
 األول 76,02 آية نعمة عباس كاظم 12
 األول 79,96 زينب جاسم فرحان منصور 11
 األول 79,91 غفران خيرهللا غالي حسن 19
 األول 71,16 زهراء تقي شرهان حافظ 11
 األول 79,67 فاطمة علي هادي عبود 19
 األول 79,91 زينب سماح خضير حسن 16
 األول 70,39 زينب كامل عباس مخلف 17
 األول 70,93 عذراء سعد حسين مغير 18
 األول 63,31 زينب خالد خضير حسين 13

 



 طىــة الوســة التقنيـالجامع

 تقنيــات التغذية الصحيةم / ــالقس                      داد                     ـــي / بغـي التقنـد الطبـالمعه

 يــة  / صباحـالدراس

   8/8/1027 في 710 ةيالجامعوامررقم وتاريخ اال                     1026/1027نة التخرج /ـس

 21/22/1027في  369          

   12/21/1027في  1016ء                                 والبنــا التحــريـــر / التخرج  م دورةــاس

 دور الـذي تخـرج منـه المعــــدل االســــم الربــاعـــــي ت
 األول 63,77 حوراء مكي علي محمود 90
 األول 67,09 قمر نوري غانم خفي 92
 األول 66,99 إسراء عبدالستار عبدالغفار 91
 األول 61,29 ايات رزاق طعمة عبدالحسين 99
 األول 61,91 رواسي عبدالسالم طه عبدالكريم 91
 األول 61,98 رحاب كاظم ثامر فهــد 99
 األول 62,37 سارة حمزة زغير عبدالكاظم 96
 األول 96,92 هدى باقر ساجت سالم 97
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 طىــة الوســة التقنيـالجامع

 التمريض/ الدراسة الموازيةتقنيــات م / ــالقس                  داد          ـــي / بغـي التقنـد الطبـالمعه

 يــة  / صباحـالدراس

   8/8/1027 في 710 ةيالجامعوامررقم وتاريخ اال                    1026/1027نة التخرج /ـس

 21/22/1027في  369          

    12/21/1027في  1016ء                                 والبنــا التحــريـــر / التخرج  م دورةــاس

 دور الـذي تخـرج منـه المعــــدل االســــم الربــاعـــــي ت
 األول 87,61 نبراس شاكر حميد فيحان 2
 األول 87,20 سمية محمود عباس موسى 1
 األول 86,60 رنا كريم ياس عباس سعيد 9
 األول 81,92 عدي حاتم حسن علي 1
 األول 81,17 صباح عارف باقي غفور 9
 األول 82,81 اسماء طالب ذيبان علي 6
 األول 82,77 ابراهيم عبد علي زامل 7
 األول 82,91 مشتاق رسال عباس خضير 8
 الثاني 82,01 علي مراد نحري نجم 3

 األول 73,89 مهدي دمحم جياد جودة 20
 األول 73,03 نوال حاكم جويت محان 22
 األول 78,37 كاظم منعثر ثجيل غميس 21
 األول 78,31 نور عبدالكريم عبدالرضا عبوسي 29
 االول  77,72 رافد جليل علي جبار 21
 األول 76,99 مروة محمود علوان سالم 29
 األول 79,98 صالح صاحب نخل حبيب 26
 األول 79,13 حيدر علي حسين دمحم 27
 األول 71,32 عادل دمحم عكلة ونان 28
 االول  79,96 ابتسام عبدالزهرة هادي مهدي 23
 الثاني 79,99 سالم جاسم حسين خشين 10
 األول 79,10 دمحم اياد حمودي هادي 12
 األول 79,29 عدنان انبيت مدهوش ناموس 11
 األول 71,99 عالء بدر مهوس زاير 19
 األول 71,16 عبدالحسن ظاهر عبود حمدان 11
 األول 71,11 باتول سحر سعد جلوب 19
 األول 72,68 ابتسام كاظم محي شافي 16
 األول 72,61 علي دمحم جاسم احمد 17
 األول 72,99 ايسر هاشم علي جعفر 18
 األول 72,97 محمود علي خلخال جميل 13
 



 طىــة الوســة التقنيـالجامع

 تقنيــات التمريض/الدراسة الموازيةم / ــالقس                   داد       ـــي / بغـي التقنـد الطبـالمعه

 يــة  / صباحـالدراس

   8/8/1027 في 710 ةيالجامعوامررقم وتاريخ اال                     1026/1027نة التخرج /ـس

 21/22/1027في  369          

   12/21/1027في  1016ء                                 والبنــا التحــريـــر / التخرج  م دورةــاس

 دور الـذي تخـرج منـه المعــــدل االســــم الربــاعـــــي ت
 األول 72,02 سناء كريم مغزل طعمه 90
 األول 70,83 هدى حبيب احمد جامل 92
 األول 70,70 يسرى جسام حمادي جاسم  91
 األول 70,62 منذر صكبان عبدالحسن هميص 99
 األول 70,99 مروه دمحم عباس حمادي  91
 األول 70,92 اكرم عبدالقادر جميل عبدالقادر 99
 األول 70,18 عبدالرضا فالح محسن خضر  96
 األول 70,19 غالب كعيد كصيب خضير  97
 األول 70,00 حسين ستار طاهر دمحم  98
 األول 63,81 حسن علي عباس اليج 93
 األول 63,91 حسين عبدالحسن مهناكميله  10
 الثاني 63,16 ابراهيم عبدهللا محسن طاهر 12
 األول 63,11 كاظم عبد ناصر عبود  11
 االول  68,13 رشا رعد خليل ابراهيم 19

 االول 68,16 رويدا حسين علي حسين  11

 االول 68,12 مهند نصر هللا حسب هللا حمود 19

 االول 68,16 ناريمان شامل علي صالح  16

 االول 68,29 مي وليد عبدالرحمن حسين  17

 االول 67,82 دمحم كاظم سلمان ناصر  18

 الثاني 67,13 احمد حسن حافظ فزاع  13

 االول 67,17 ابراهيم كاظم ماجد دمحم  90

 االول 67,11 سالم جعفر كاظم علي 92

 االول 67,20 ن يشاكر كاظم محسن حس 91

 االول 66,37 معمر ثجيل عوده شمخي  99

 االول 66,89 ىاحمد عبدالحسن عبدالنبي موس 91

 الثاني 66,79 هشام جبير عذوب عطيه  99

 االول 66,63 فراس عبدهللا صاحب كاظم  96

 االول 66,66 اسراء دمحم عباس شنيت كاظم 97



 

 طىــة الوســة التقنيـالجامع

 تقنيــات التمريض/الدراسة الموازيةم / ــالقس                داد       ـــي / بغـي التقنـد الطبـالمعه

 يــة  / صباحـالدراس

   8/8/1027 في 710 ةيالجامعوامررقم وتاريخ اال                    1026/1027نة التخرج /ـس

 21/22/1027في  369          

   12/21/1027في  1016ء                                 والبنــا التحــريـــر / التخرج  م دورةــاس

 دور الـذي تخـرج منـه المعــــدل االســــم الربــاعـــــي ت
 الثاني 66,13 حامد زيدان حنتوش كاظم  98
 األول 66,08 دمحم رهيف حسن زغير 93
 األول 69,81 احمد جمعه جاسم حميد  60
 األول 69,77 زمن علي حسن عليوي  62
 األول 69,66 انتصار هاشم فالح فرج 61
 األول 69,60 وفيه عبدالرزاق موسى شناوة 69
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