
 طىــة الوســة التقنٌـالجامع

 نانـة االســصناعتقنٌــات م / ــالقس                       داد                     ـــً / بغـً التقنـد الطبـالمعه

 ًــة  / صباحـالدراس

 1029/ 2  / 8 فً   4 دارٌة /االوامررقم وتارٌخ اال                          1027/1028نة التخرج /ـس
  النصــر والتنمٌــــة / التخرج  م دورةــاس

 دور الـذي تخـرج منـه المعــــدل االســــم الربــاعـــــً ت
 االول 502,98 عبد المجٌد مؤٌد عباس محمد 2

 االول ,532,7 صابرٌن فاضل مطلب عبٌد 1

 االول 592333 عبٌر عبدالواحد محمد عبدالحمٌد 3

 االول 572839 هدى حسٌن علً طلب 4

 االول 5,2939 اٌالف مهند عزٌز محمد 5

 االول 5,2898 عمار محسن مرزوق حمزة 6

 االول 582589 علً حمٌد جاسم محمد 7

 االول 582978 الحوراء علً عبدالسٌد عبدهللا 8

 االول 302085 فاطمة موسى عمران رحٌم 9

 االول 392780 احمد عبدالجبار خلو محمد 20

 االول 392,58 صباح عبود كاطعانور  22

 االول ,,3829 علٌاء صباح عبدالحسٌن عبود 21

 االول 382777 سفٌان احمد محمد هداب 23

 االول 372037 ٌسر قٌس ٌعقوب محمد 24

 االول 372935 عباس غنً محمد علٌوي 25

 االول 372799 زٌنب مضر عطاهللا شهاب 26

 االول 382978 شكرٌة منٌر خضٌر عباس 27

 االول 382839 عبٌر محمد علً حسٌن 28

 االول 392897 زٌنب محمود رستم ناصر 29

 االول 392778 عبدالرحمن كامل علً احمد 10

 االول 902007 حفصة سلمان عبدهللا سلمان 12

 االول 9029,7 اٌمان حسٌن عسكر عواد 11

 االول 9028,0 سجاد طالب محٌمٌد صخل 13

 االول 932593 رحٌمة مرداوحسنٌن علً  14

 االول 932953 احمد عبدالكاظم عباس كاظم 15

 االول 932,57 زٌنب حٌدر ابراهٌم عبدهللا 16

 االول 932888 مصطفى عماد محمود رزٌج 17

 االول 932975 حسٌن علً هادي حسٌن 18

 االول 992580 حسٌن سلٌم احمد حسن 19

 االول 992383 نورالهدى صالح عبدالجبار 30

 

 

 



 طىــة الوســة التقنٌـالجامع

 نانـة االســصناعتقنٌــات م / ــالقس                     داد                     ـــً / بغـً التقنـد الطبـالمعه

 ًــة  / صباحـالدراس

   1029/ 2/   8 فً  4دارٌة / االوامررقم وتارٌخ اال                        1027/1028نة التخرج /ـس

  النصــر والتنمٌــــة/  التخرج  م دورةــاس

 دور الـذي تخـرج منـه المعــــدل االســــم الربــاعـــــً ت
 االول 992399 عقٌل احمد عدٌب توٌه 78

 االول 992939 مصطفى ناصر حسٌن هادي ,7

 االول 992979 علً محمد سرحان رحم 77

 االول 992738 عالء عباس فاضل فٌصل 77

 االول 982979 زهراء خالد مهدي محمود 78

 االول 982777 نسرٌن داود ابراهٌم عبد 79

 االول 982903 ار حسٌنـر جبمٌالد منــذ 73

 االول 5,,972 عبدهللا قاسم دٌوان كزار 75

 االول 972807 علً محسن شاكر عبد 70

 االول 972905 علً غانم فنش عبد 79

 االول 972955 حٌدر حسٌنمسار عبدالسالم  78

 االول ,97299 علً معن عبداالله محسن ,7

 االول 972079 محمد نعمة عبدالرزاق عبد 77

 االول 972555 سجاد غالب سالم داود 77

 االول 9723,0 تقى كاظم علً كاظم 78

 االول 972930 همسة عزٌز سعٌد علٌوي 79

 االول 972,95 فاطمة محمد غضبان جبر 73

 االول 9,,972 عباس فاضل جوٌد عبد 75

 االول 972837 غفران صكبان جبار حسٌن 70

 االول 972887 طٌبه عباس الطٌف عرٌبً 89

 االول 9,2508 مروة جبار محٌبس دحام 88

 االول 9,29,8 علً عباس عبد خضٌر ,8

 االول 982977 مرتضى مالك عوض شنٌر 87

 االول 982759 زٌنب محمود حامد حسن 87

 االول 9829,5 زهراء علً عبدهللا حسٌن 88

 االول 982,78 راهب عبدالسادة جبار نعٌمة 89

 االول 992877 حسٌن كامل عبدالرضا حسن 83

 االول 992705 نبا علً حسٌن علً 85

 االول 992888 مهند حكٌم سلطان عبد 80

 االول 992898 خلف خلٌل ابراهٌم محمد 99

 

 



 طىــالوسة ــة التقنٌـالجامع

 نانـة االسـصناعتقنٌــات م / ــالقس                         داد                     ـــً / بغـً التقنـد الطبـالمعه

 ًــة  / صباحـالدراس

     1029/ 2/   8 فً  4 دارٌة /االوامررقم وتارٌخ اال                          1027/1028نة التخرج /ـس
  النصــر والتنمٌــــة/  التخرج  م دورةــاس

 دور الـذي تخـرج منـه المعــــدل االســــم الربــاعـــــً ت
 االول 802883 علً خالد محً محمد ناجً 98

 االول 852588 نبا محمد كاظم سهٌل ,9

 االول 852597 ودق جعفر صادق مهدي 97

 االول 852899 نور محمد طاهر علً 97

 االول ,85270 كاطعمحمد ثجٌل نجم  98

 الثانً 853789 عباس عقٌل مراح حسٌن 99

 االول 832803 حوراء ابراهٌم عبد جمعة 93

 االول 832859 حسٌن عواد مرٌشد عاكول 95

 الثانً 893778 مصطفى علً كرٌم عبود 90

 االول ,89279 مروان حبٌب علً خمٌس 39

 الثانً ,88275 علً سالم خزعل ناصر 38

 االول ,88375 حسٌن محمد جبارة زهراء ,3

 الثانً 873988 حٌدر باسم محمد حسٌن 37

 االول 872897 ولً صالح جواد حسن 37

 الثانً 873078 زٌنب حسٌن ثامر خزعل 38

 الثانً ,87399 زهراء عبدالكاظم جابر فزع 39

 الثانً ,8,389 علً ستار حمٌد عبدعلً 33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 طىــالوسة ــة التقنٌـالجامع

 نانــة االسـوقاٌتقنٌــات م / ــالقس                              داد                     ـــً / بغـً التقنـد الطبـالمعه

 ًــة  / صباحـالدراس

        1029/ 2/   8 فً  4 دارٌة /االوامررقم وتارٌخ اال                               1027/1028نة التخرج /ـس
  النصــر والتنمٌــــة/  التخرج  م دورةــاس

 دور الـذي تخـرج منـه المعــــدل االســــم الربــاعـــــً ت
 االول 072537 مرٌم فلفل كاظم عبدهللا 8

 االول 072378 سمٌة مؤٌد محمد خضٌر ,

 االول 082303 مرٌم مصعب نعمان حمود 7

 االول 092057 ضحى رزاق محمد موسى 7

 االول 502798 سجى ناصر دعٌم عذافة 8

 االول 502739 مٌس محمد علً حسٌن 9

 االول 592083 مرٌم طارق ناجً ناصر 3

 االول 582087 صفا محمد خلف حسٌن 5

 االول ,57273 هبه صباح حبٌب مطلك 0

 االول 572,37 زهراء وهاب رزاق كاظم 89

 االول 572587 زهراء حٌدر حري ثجٌل 88

 االول 5,2077 علٌاء حٌدر علوان هاشم ,8

 االول 5,2950 شموس سالم حمٌد شهاب 87

 االول 5,2788 سارة لفته مطرود نٌتشون 87

 االول 5,2995 هجران جاسم عبد جاسم 88

 االول 5,2988 مٌس حمزة طالع زكري 89

 االول 582853 اٌات علً عبدالحسٌن كاظم 83

 االول 302090 غفران فوزي عبدهللا سعد 85

 االول 302995 بنٌن طالب كاظم موسى 80

 االول ,30278 فاطمة اٌاد ابراهٌم توفٌق 9,

 االول 352838 فاطمة محمد ٌدام كاظم 8,

 االول 352959 فاطمة مصطفى حازم عبدالكرٌم ,,

 االول ,,,332 زهراء كاظم علوان حري 7,

 االول 382738 االء خالد قاسم رهٌف 7,

 االول 372,77 زٌنه عبدالكرٌم نجم حمود 8,

 االول 372888 سجى عائد سعٌد حسٌن 9,

 االول 372959 امنة ثامر عبدالحمٌد فرحان 3,

 االول ,3,209 زهراء محًٌ موسى راضً 5,

 االول 8,,3,2 تبارك حمٌد حمزة حواس 0,

 االول 382388 اسراء حسٌن علً عبدهللا 79

 

 

 



 طىــالوسة ــة التقنٌـالجامع

 نانــة االســوقاٌتقنٌــات م / ــالقس                          داد                     ـــً / بغـً التقنـد الطبـالمعه

 ًــة  / صباحـالدراس

       1029/ 2/   8 فً 4دارٌة / االوامررقم وتارٌخ اال                             1027/1028نة التخرج /ـس
  النصــر والتنمٌــــة/  التخرج  دورةم ــاس

 دور الـذي تخـرج منـه المعــــدل االســــم الربــاعـــــً ت
 االول 382933 هاجر داود سالم فلٌح 78

 االول 382799 سارة عبد ملحم ابراهٌم ,7

 االول 382997 رحاب رٌاض عبدالزهرة عزٌز 77

 االول 392938 رسل خالد فرحان موسى 77

 االول 392797 فاطمة نبٌل حسٌن حمود 78

 االول 392999 اٌمان انور احمد امٌرة 79

 االول 902,98 ندى قاسم جفات حبٌب 73

 االول 952933 زهراء مهند فرج سلمان 75

 االول 952,89 رقٌة صالح خضر عوٌد 70

 االول 952,87 لبنى مقداد كمال عبٌد 79

 االول 932988 استبرق صباح عماش حسٌن 78

 االول 932888 اسراء سعدون طلب جبر ,7

 االول 932895 بنٌن عامر فرحان كاظم 77

 االول 932788 مرٌم علً عبدهللا سلطان 77

 االول ,932,8 سهى حامد كاظم خلف 78

 االول 932958 حوراء ثامر علً سعٌد 79

 االول 992500 امل جاسم عبد شمخً 73

 االول 992807 اٌناس صبٌح علً شاهٌن 75

 االول ,,,992 زهراء صالح حسن عبد 70

 االول 992803 زٌنب محمد عبدالحسن محمد 89

 االول 992898 لباب جلٌل محسن هالل 88

 االول 982787 منتهى ماجد رشٌد جاسم ,8

 االول 982898 عبٌر حسٌن محمود لكن 87

 االول 972778 رفقة شعالن خلف فرهود 87

 االول 972808 بدر حسنزهراء صباح  88

 االول 972978 زٌنب علً عبدالحسٌن شمخً 89

 االول 972058 زٌنة احمد عباس حمد 83

 االول 972500 سبا عالء نعمة خضٌر 85

 االول 972587 فاطمة حسن علٌوي ناصر 80

 االول ,97237 زٌنب ماجد حمٌد نصٌف 99

 

 

 



 طىــة الوســة التقنٌـالجامع

 نانـة االســوقاٌتقنٌــات م / ــالقس                        داد                     ـــً / بغـالتقنً ـد الطبـالمعه

 ًــة  / صباحـالدراس

   1029/ 2/   8 فً  4 دارٌة /االوامررقم وتارٌخ اال                          1027/1028نة التخرج /ـس
  والتنمٌــــةالنصــر /  التخرج  م دورةــاس

 دور الـذي تخـرج منـه المعــــدل االســــم الربــاعـــــً ت
 االول 9,2358 ختام جالل رضا ابراهٌم 98

 االول ,98207 وجدان علً عبد ربح ,9

 االول 9827,8 نازك غانم عودة سعٌد 97

 االول 982977 زٌنب خزعل عباس خزعل 97

 االول 992577 عهد محمد عباس عبد 98

 االول ,99299 زٌنب مظفر عبدالحسٌن شندي 99

 الثانً 993773 نور محمد عبدالكرٌم منهل 93

 االول 992,59 ساره حٌدر جمٌل سلمان 95

 الثانً 993,57 زٌنة حسٌن ارواك عودة 90

 االول ,80298 فاطمة نعٌم طالب محمد علً 39

 االول 802793 شهد عالء حسٌن جابر 38

 الثانً 803,88 نعمان هاشمراء فالح ـزه ,3

 الثانً 8039,3 مـم محمد حسن خرٌـمرٌ 37

 االول 852997 االء احسان حماد عبد 37

 الثانً 803083 رؤى موفق عدنان مجٌد 38

 الثانً 883,99 عبٌر امجد حسٌن عبد علً 39

 الثانً 873883 غفران سالم حربً جاسم 33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 طىــة الوســة التقنٌـالجامع

 عـات صحة المجتمـتقنٌم / ــالقس                             داد                     ـــً / بغـً التقنـد الطبـالمعه

 ًــة  / صباحـالدراس

   1029/ 2/   8 فً  4 دارٌة /االوامررقم وتارٌخ اال                            1027/1028نة التخرج /ـس
  النصــر والتنمٌــــة/  التخرج  م دورةــاس

 دور الـذي تخـرج منـه المعــــدل االســــم الربــاعـــــً ت
 االول 072899 عبد السالم ادرٌس احمد محمود 8

 االول 0,2980 نوزت مهدي ٌونس امٌن ,

 االول 082959 جنان حمٌد صبره محمد 7

 االول 082737 خدٌجة ناظم عبدالكرٌم فهد 7

 االول ,08299 نجم محمدمصطفى فاضل  8

 االول 092857 انور حامد محمد حسٌن 9

 االول 532357 حوراء صباح ابراهٌم حمودي 3

 االول 5327,8 دعاء عبدالرحمن حواس محل 5

 االول 532908 صفا صباح سالم علوان 0

 االول 582579 محمد حسٌن عباس ضٌدان 89

 االول 582959 منتظر رٌاض سالم محمد 88

 االول 5828,0 حٌدر مقداد جواد عبدالحسٌن ,8

 االول 572387 زٌنب ابراهٌم عبدالرضا لطٌف 87

 االول 572738 مهند ثامر هالل كاظم 87

 االول 572,89 مرٌم طالب مجٌد كاطع 88

 االول 572880 غدٌر حسٌن عبدالواحد طلٌفح 89

 االول 5,2898 محمد سرحان كاظم خشان 83

 االول 582308 ابراهٌم موسىسجاد خلٌل  85

 االول 582858 امنة نٌاز علً فهد 80

 االول 582777 جاسم عداي جرٌان حسن 9,

 االول 582703 زهٌر كاظم كرٌم كاظم 8,

 االول 582,98 االء علً حاتم محمد ,,

 االول 592970 زٌنب كرٌم بطل مصٌخً 7,

 االول 352359 زٌنب شاكر عبدالحمزه خضر 7,

 االول 352907 سامً جودة فرحان سجى 8,

 االول 352980 باهر مهدي صالح كاظم 9,

 االول 352,58 ٌحٌى عالء سلٌم هادي 3,

 االول 352897 رؤى خضٌر عباس فٌاض 5,

 االول 3528,3 زٌنب عبدالحمٌد عبدهللا صالح 0,

 االول 3528,7 احمد نادر عبداللطٌف احمد 79

 

 

 



 طىــة الوســة التقنٌـالجامع

 عـات صحة المجتمـتقنٌم / ــالقس                             داد                     ـــً / بغـً التقنـد الطبـالمعه

 ًــة  / صباحـالدراس

   1029/ 2/  8 فً  4 دارٌة /االوامررقم وتارٌخ اال                            1027/1028نة التخرج /ـس
  النصــر والتنمٌــــة/  التخرج  م دورةــاس

 دور الـذي تخـرج منـه المعــــدل االســــم الربــاعـــــً ت
 االول 3325,8 عبدالرحمن وكاع علً مخلف 78

 االول 332398 عبدالجبار ماجد عبدهللا خلف ,7

 االول 332887 محمد عبدالحسٌن حسن فرهود 77

 االول 3327,8 هدٌر زكً حسون سعٌد 77

 االول 3327,8 خمٌس اسماعٌل خلفعمر  78

 االول 392007 عبدهللا ٌاسٌن علً شلش 79

 االول 392050 نورٌن غٌث احمد حاتم 73

 االول 392838 تبارك عدنان جبٌر جمر 75

 االول 3928,0 سمرقند كاظم محمد علوان 70

 االول 392798 مصطفى هانً حاجم ناصر 79

 االول 382758 سٌف سعد اكرم علوان 78

 االول 382795 افنان محمد جاسم حمٌد ,7

 االول 382730 زهرة علً حسٌن كاظم 77

 االول 3827,3 حوراء محمد ردام عباس 77

 االول 372838 خطاب حمٌد مجٌد عبدهللا 78

 االول ,37298 معتز علً خلٌل ابراهٌم 79

 االول 372005 شهد حسٌن علوان عٌسى 73

 االول 372088 فالمرزعلً ٌونس جاسم  75

 االول 372777 علً اكرم صالح ناٌف 70

 االول 372877 نوفل ماجد نجم جاسم 89

 االول 3,2097 نور نصٌر حسٌن علً 88

 االول 3,2707 اسراء سعد عبد نفل ,8

 االول 3,2,05 حوراء احمد عبدالحسٌن مطر 87

 االول 382795 اٌات فاضل هاشم علً 87

 االول 382780 علً حسٌن محمد ابراهٌم 88

 االول 382757 امٌر ٌحٌى احمد خلف 89

 االول 8,,382 كرار خلف عودة خدام 83

 االول 392537 صفى عبدالرحمن محمد بطً 85

 االول 392879 صدرالدٌن جاسم محمد علً 80

 االول 392773 زهراء محمد حسن جواد 99

 

 

 



 طىــة الوســة التقنٌـالجامع

 عـات صحة المجتمـتقنٌم / ــالقس                             داد                     ـــً / بغـً التقنـد الطبـالمعه

 ًــة  / صباحـالدراس

    1029/ 2/  8 فً  4 دارٌة /االوامررقم وتارٌخ اال                            1027/1028نة التخرج /ـس
  والتنمٌــــةالنصــر /  التخرج  م دورةــاس

 دور الـذي تخـرج منـه المعــــدل االســــم الربــاعـــــً ت
 االول 392785 عبد الوهاب سلمان محمود حسٌن 98

 االول 9025,8 اٌمان علً صافً توفٌق ,9

 االول ,90273 ٌوسف طالب خلٌف عبد 97

 االول 902777 غدٌر سلمان محمد كوزٌن 97

 االول 902788 زٌنب رباح عودة زبون 98

 االول 902795 سرى عبدالحكٌم حسن حسٌن 99

 االول 902839 قاسم حسن حسٌن ٌوسف 93

 االول 9520,9 محمد فالح زٌدان عبدالحسٌن 95

 االول 952533 اسراء باسل فاضل فرحان 90

 االول 952978 االء جاسم رسن علً 39

 االول 9527,0 حنان كرٌم احمد كنهر 38

 االول ,93208 مدب علوان امٌر باسم ,3

 االول 9325,3 سارة فالح حسن تالً 37

 االول 932987 لٌث سعد درع عبد 37

 االول 932709 سجاد ابراهٌم محمد ٌونس 38

 االول 932795 حسٌن جاسم مطر مهدي 39

 االول ,93288 رؤى رمزي عٌسى موسى 33

 االول 992,80 دعاء زٌاد هاشم احمد 35

 االول 992,83 صادق جعفر عبدالنبًمٌس الرٌم  30

 االول 992,87 نور علً حسن عبٌد 59

 االول 982390 زهراء داعم عثمان عبدهللا 58

 االول 9828,9 حسنٌن نعمه حلفه صالح ,5

 االول 982959 محمد جمعة رشٌد حسن 57

 االول 982978 مٌثم ماجد ٌحٌى هانً 57

 االول 972577 اٌمن ٌاسٌن محمود حمزة 58

 االول 9723,9 احمد صالح وادي اسماعٌل 59

 االول 972905 رفل سالم حمد امٌن حسٌن 53

 االول 972,89 زهراء كرٌم الٌخ مسلط 55

 االول 972907 عبدهللا عزٌز عطٌة عباس 50

 االول 9,2938 محمد حسن ابراهٌم هاشم 09

 

 

 



 طىــة الوســة التقنٌـالجامع

 عــات صحة المجتمـتقنٌم / ــالقس                           داد                     ـــً / بغـً التقنـد الطبـالمعه

 ًــة  / صباحـالدراس

  1029/ 2/  8 فً  4 دارٌة /االوامررقم وتارٌخ اال                            1027/1028نة التخرج /ـس
  النصــر والتنمٌــــة/  التخرج  م دورةــاس

 دور الـذي تخـرج منـه المعــــدل االســــم الربــاعـــــً ت
 االول 9,2938 محمد حسن ابراهٌم هاشم 09

 االول 9,2970 جعفر عبد الحسن علً عبدهللا 08

 االول 9,27,8 حسٌن ناجً محمد غضبان ,0

 االول 9,2,57 زٌنة سالم هادي عرٌمش 07

 االول 982779 علً داود مالك خلٌل 07

 االول ,99257 محمد رسول سلمان محمود 08

 االول 992800 حسٌن لفتة كاظم طلفاح 09

 االول 802899 عبدهللا عباس غزاي حمادي 03

 الثانً ,83393 ناجً م عبدالحمزة ـد حاكــزٌ 05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 طىــة الوســة التقنٌـالجامع

 ًـالج الطبٌعـتقنٌات التاهٌل الطبً والعم / ــالقس                            داد       ـــً / بغـً التقنـد الطبـالمعه

 ًــة  / صباحـالدراس

   1029/  2/  8 فً  4 دارٌة /االوامررقم وتارٌخ اال                            1027/1028نة التخرج /ـس
  النصــر والتنمٌــــة/  التخرج  م دورةــاس

 دور الـذي تخـرج منـه المعــــدل االســــم الربــاعـــــً ت
 االول 502,58 فاطمة عباس فاضل محمد 8

 االول 552878 اٌمان سعد حلو كاظم ,

 االول 532973 محمد علوان موسى علٌوي 7

 االول 532807 فاطمة حسون عالوي حسٌن 7

 االول 532853 مصطفى حمٌد عواد محمد 8

 االول 592775 فرقان زهٌر ساهً محمد 9

 االول 592899 امٌر احمد حسن ٌاسٌن 3

 االول 5727,0 هبة علً عبداالمٌر طاهر 5

 االول 572855 امٌر هاشم عبدهللا هاشم 0

 االول 572899 نورالهدى حكمت حسن 89

 االول 5,2008 فاطمة عباس سعد علً 88

 االول 592858 تقى عقٌل عبد حسٌن ,8

 االول 352358 مالك محمد عبد نعمة 87

 االول 352,89 مالك عدنان جواد كاظم 87

 االول 332899 تمارة سالم عطٌة عبٌد 88

 االول 3929,7 تبارك كاظم حسٌن رحٌم 89

 االول 3825,7 رٌام موفق عبدالحسٌن عبود 83

 االول 372989 مصطفى قحطان كاظم حسون 85

 االول 372855 اسماء حسٌن سامً محمد 80

 االول 372759 محمد جواد ٌوسف جلوب 9,

 االول 372888 زهراء جمعة ابراهٌم مهدي 8,

 االول 3,2079 عبدهللا ناظم صاحب علً ,,

 االول 382055 ٌوسف محمد علً محمد 7,

 االول ,38208 هادي فاضل محمد صاحب 7,

 االول 382998 فاطمة حسٌن جاسم فلت 8,

 االول 3827,7 بسمة عامر حمٌد رشٌد 9,

 االول 392789 سعٌد زٌد عباس علً 3,

 االول ,,,902 علً كرٌم حسن عبد 5,

 االول 902997 زٌنب ضٌاء حسن حمود 0,

 االول ,95295 محمد علً محمد بهجت 79

 

 

 



 طىــة الوســة التقنٌـالجامع

 ًـالج الطبٌعـوالع تقنٌات التاهٌل الطبًم / ــالقس               داد                     ـــً / بغـً التقنـد الطبـالمعه

 ًــة  / صباحـالدراس

  1029/ 2 /8 فً 4 دارٌة /االوامررقم وتارٌخ اال                           1027/1028نة التخرج /ـس
  النصــر والتنمٌــــة/  التخرج  م دورةــاس

 دور الـذي تخـرج منـه المعــــدل االســــم الربــاعـــــً ت
 االول 932580 علًزهراء محمد جعفر  78

 االول 932578 زٌنب كامل الزم حمٌدي ,7

 االول 932985 وائل اشرف محمد تقً 77

 االول 992559 عمر ٌوسف حمد جرو 77

 االول 992,33 هشام نعمة سلمان محمد 78

 االول 982703 علً نقٌل عالوي عبود 79

 االول 972535 محمد سعد مطر طرفة 73

 االول 972599 فاطمة عبدهللا عبداالمٌر  75

 االول 972970 حسٌن علً حمودي عبد 70

 االول ,97278 اٌالف موفق رحٌم مجٌد 79

 االول 972,80 غدٌر ٌاسٌن محمد طه 78

 االول 972787 منتظر رحٌم غافل عطشان ,7

 االول ,97287 عمر محمد خلٌل احمد 77

 االول 9,2003 غفران شالكة عمٌر ضٌدان 77

 االول ,9,235 زهراء رٌاض عبدهللا ادوٌج 78

 االول 9,29,7 تبارك احمد محمد رسول 79

 االول 9,2997 محمد ٌحً صالح شهٌد 73

 االول 982099 مرٌم سمٌر صالح ابراهٌم 75

 االول 982500 ضحى صدام حسن صالح 70

 االول ,98275 عبدهللا عمر محمود حمٌد 89

 االول 982,87 طعمة محمد صالح مهدي 88

 االول ,98285 زهراء حسن نهاب صالح ,8

 االول 982973 عباس حٌدر عباس حمزة 87

 الثانً 993385 عبدهللا عقٌل علً ٌحً 87

 االول 992775 محمد علً محسن كرٌم 88

 االول 7,,992 عبدهللا كامل نواف رٌحان 89

 االول 7,,992 شهد قاسم راجً عبٌد 83

 الثانً 803888 عبدالسمٌع عباس عطٌة دخان 85

 االول 802788 محمد كامل عبداالمٌر 80

 الثانً 803985 غفران عبد منشد طوٌرش 99

 

 

 



 ىطــة الوســة التقنٌـالجامع

 لطبٌعًوالعـالج ا تقنٌات التاهٌل الطبًم / ــالقس                            داد          ـــً / بغـً التقنـد الطبـالمعه

 ًــة  / صباحـالدراس

     1029/ 2 /8 ًـف 4دارٌة / االوامررقم وتارٌخ اال                                 1027/1028نة التخرج /ـس
  النصــر والتنمٌــــة/  التخرج  م دورةــاس

 دور الـذي تخـرج منـه المعــــدل االســــم الربــاعـــــً ت
 االول 852089 علً عٌدان سلمانمصطفى  98

 االول 852588 سجاد علً حسٌن علً ,9

 االول 852999 حامد فاضل محمد حمٌدي 97

 الثانً ,85397 سعدٌة حلو جودة حسٌن 97

 االول ,832,3 احمد هادي جهاد عجاج 98

 االول 832898 احمد فاضل مهدي حسٌن 99

 الثانً 893597 علً الرضا رحٌم موزان سبهان 93

 االول 892338 موسى فٌصل جالً صبح 95

 الثانً 893837 هبة علً مجٌد حفاضً 90

 االول 893879 حسٌن صباح عبدالهادي محمد 39

 االول 882077 عثمان احمد حازم جمٌل 38

 االول 882909 علً طالب ضاري سلمان ,3

 الثانً ,88379 براء حسٌن جاسم عباس 37

 الثانً 883,53 عمار عباس ضٌاع حسٌن  37

 الثانً 873008 احمد عباس حسن صبٌح 38

 الثانً 873778 حسٌن صالح علٌوي حسٌن 39

 الثانً 8737,0 عبدالكرٌم احمد حمٌد حمد 33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 طىــة الوســة التقنٌـالجامع

 التاهٌل الطبً والعالج الطبٌعً / فرع االطراف والمساندتقنٌات م / ــالقس  داد          ـــً / بغـً التقنـد الطبـالمعه

 ًــة  / صباحـالدراس

   1029/ 2/  8 فً 4دارٌة / االوامررقم وتارٌخ اال                            1027/1028نة التخرج /ـس
  النصــر والتنمٌــــة/  التخرج  م دورةــاس

 الـذي تخـرج منـهدور  المعــــدل االســــم الربــاعـــــً ت
 االول 920036 كرار  صدام نٌروز سرحان 8

 االول 890728 كاظم جبار ناسً بدر ,

 االول 850568 عبدالرحمن عباس فاضل حماد 7

 االول 830682 مخلد عماد فرحان كناص 7

 االول 820162 احمد ماجد عبدالغفار عبدالحسٌن 8

 االول 820039 حسن علً محسن شجار 9

 االول 750693 حوراء داود سلمان عبد 3

 االول 730579 حسٌن عجمً سعود كاظم 5

 االول 730454 رفاء احمد عبدهللا علً 0

 االول 710634 محمد هادي هانً رخٌص 89

 االول 720283 اٌمان شاكر مودي عاتً 88

 االول 700980 عبدهللا سعد محسن حمزة ,8

 االول 700545 شهد عمر عبدالمجٌد عبدالحمٌد 87

 االول 690382 اٌات صالح عبدالحسن شنٌجل 87

 االول 690124 مرتضى منذر جاسم حمود 25

 االول 690209 مصطفى طه ٌاسٌن احمد 26

 االول 680252 عباس احمد مزهر عبدالحسٌن 27

 االول 670880 زٌد علً مهدي ناجً 28

 االول 660090 حسن علً خضر حجٌل 29

 االول 650419 عبداالمٌر باقرعلً حٌدر  10

 االول 640648 مهدي قاسم عبادي حسن 12

 االول 630952 كوثر اسكندر طعمة جبر 11

 االول 630627 زهراء محمد حمد محسن 13

 االول 630348 استبرق سعد فلٌح ٌوسف 14

 االول 610954 زٌنب احمد عبد جبار 15

 االول 620205 سحر كاظم نعمه سلمان 16

 االول 600822 علً خضر عودة سلمان 17

 االول 600809 فاطمة خالد رسن محمد 18

 االول 600703 فضل باقر محمد حسٌن موسى 19

 االول 600437 علً محمد مهدي مصطفى 30

 

 

 



 طىــة الوســة التقنٌـالجامع

 والعالج الطبٌعً / فرع االطراف والمساندتقنٌات التاهٌل الطبً تقنٌات م / ــالقسداد    ـــً / بغـً التقنـد الطبـالمعه

 ًــة  / صباحـالدراس

    1029/ 2/   8 فً  4 دارٌة /االوامررقم وتارٌخ اال                            1027/1028نة التخرج /ـس
  النصــر والتنمٌــــة/  التخرج  م دورةــاس

 منـه دور الـذي تخـرج المعــــدل االســــم الربــاعـــــً ت
 االول 600398 سعد ماجد طرٌر عبٌد 32

 االول 580847 ساهر كاظم اسماعٌل راجح 31

 االول 580026 حوراء علً حسٌن دشر 33

 االول 570918 مصطفى محمد كطوف كسار 34

 االول 570624 استبرق رحمان برٌسم مشكور 35

 االول 560872 رؤى عبدالكرٌم جبار حسن 36

 االول 560845 دحام جرذيعلً عبدالستار  37

 االول 560520 شهد محمد رضا كاظم 38

 الثانً 562153 عبدالهادي جمٌل كعٌد  39

 االول 560056 عبدالسالم فلٌح حسن خضٌر 40

 االول 550270 محمد رسول مهدي حسن 42

 االول 540171 مصطفى اسماعٌل هادي خلٌل 41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 طىــة الوســة التقنٌـالجامع

 تقنٌات رعاٌة ذوي االحتٌاجات الخاصةم / ــالقس               داد                     ـــً / بغـً التقنـد الطبـالمعه

 ًــة  / صباحـالدراس

    1029/ 2/   8 فً 4دارٌة / االوامررقم وتارٌخ اال                            1027/1028نة التخرج /ـس
  النصــر والتنمٌــــة/  التخرج  م دورةــاس

 دور الـذي تخـرج منـه المعــــدل االســــم الربــاعـــــً ت
 االول 072789 عقٌل كاظم رحٌم عصمان 8

 االول 072,79 زٌاد خلف ضباب ربٌع ,

 االول 0,2835 داود اسماعٌل سلمان خلٌفة 7

 االول 0,2885 علً زغٌر حرز نعمه 7

 االول 082770 مصطفى فاخر علً حاتم 8

 االول 5029,3 حٌدر باسم حمٌد شرٌد 9

 االول 502870 خطاب حسٌن غازي كاظم 3

 االول 9,,552 حمزة ٌحٌى علٌوي عبٌس 5

 االول 582588 ثابت حسن ثابت اسماعٌل 0

 االول 572979 اٌمان علً شاحوذ رجب 89

 االول 582379 سرى فاضل عباس حسن 88

 االول 592,33 عبٌر فارس زبار شالل ,8

 االول 302388 كرٌم حٌدر كرٌم كمر 87

 االول 302887 مرٌم فالح عبدالحسن شنٌجل 87

 االول 302878 علً عذٌب محمد جبٌر 88

 االول 302888 حسٌن هادي ابراهٌم رحم 89

 االول 352598 دعاء نصرهللا غانم كرٌم 83

 االول 352779 فاطمة رحمن حمٌد هادي 85

 االول 352,93 سلمان جاسم عبٌدعال  80

 االول 3327,8 علً ستار عبدالحمٌد رباط 9,

 االول 392077 نرجس جواد كاظم غالً 8,

 االول 392737 جعفر فراس سالم زبالة ,,

 االول 382379 علً كامل عزران طاهر 7,

 االول 382938 حٌدر علً حسٌن علٌوي 7,

 االول 382889 احمد سعود حسن جمعه 8,

 االول 382778 حٌدر حسٌن سواري حسون 9,

 االول ,38279 مسلم جواد علٌوي نعٌمة 3,

 االول 382870 منٌر عبداالمٌر دحام كاظم 5,

 االول 372087 فاطمة حازم عداي شرهان 0,

 االول 372789 ضحى اكرم عبد جاسم 79

 

 

 



 طىــة الوســة التقنٌـالجامع

 تقنٌات رعاٌة ذوي االحتٌاجات الخاصةم / ــالقس               داد                     ـــً / بغـً التقنـد الطبـالمعه

 ًــة  / صباحـالدراس

                    1029/ 2/   8 فً 4دارٌة / االوامررقم وتارٌخ اال                            1027/1028نة التخرج /ـس
  والتنمٌــــةالنصــر /  التخرج  م دورةــاس

 دور الـذي تخـرج منـه المعــــدل االســــم الربــاعـــــً ت
 االول 372908 بهاءالدٌن قحطان سرحان نداوي  78

 االول 3,2089 نوح صالح محً سعٌد ,7

 االول 3,2387 زٌنة علً حسٌن مطٌر 77

 االول 3,2898 علً خالد كرٌم رغٌف 77

 االول 3,2873 علً حسن ناصر قاسم 78

 االول 3,28,0 كرار مهدي حمٌد رشٌد 79

 االول 3,2788 تبارك علً ابراهٌم محمد 73

 االول 382035 حٌدر محمد فخري عبدالحسٌن 75

 االول 382708 عباس رزاق كاظم نجم 70

 االول 382793 امجد عبداللطٌف صالح كاطع 79

 االول 382873 حسام الدٌن حسٌن عبد محمد 78

 االول 382957 فندي سوادي علًعلً  ,7

 االول 382983 عبدهللا عقٌل سوادي صالح 77

 االول ,39209 حسٌن محمد وادي خلٌف 77

 االول 392889 علً مسعود غازي حسٌن 78

 االول 902098 مسلم رزاق مطرود لفته 79

 االول 902079 نبع صدام رشٌد صبحً 73

 االول 902887 حسنٌن صاحب رضا حسٌن 75

 االول 952397 كاظم محمد كاظم جاسم 70

 االول 952837 سجاد علً حسٌن محمد علً 89

 االول 952770 رسول حسٌن حسن كاظم 88

 االول 932379 امٌر عدنان رضا جاسم ,8

 االول 9323,9 كرٌم شنان فهد حمود 87

 االول 9920,9 كاظم ضمٌد عطٌه ترٌجً 87

 االول 992093 نجالء فاضل عبٌد حمادي 88

 االول 9925,0 كرار طلب مهاوش جابر 89

 االول 992397 حسٌن محمد حسٌن علً 83

 االول 992899 احمد سرحان جوده شبٌب 85

 االول 992978 زهراء علً عٌدان عبود 80

 االول 982705 كرار كرٌم عبد علً شكاٌة 99

 

 

 



 طىــة الوســة التقنٌـالجامع

 تقنٌات رعاٌة ذوي االحتٌاجات الخاصةم / ــالقس               داد                     ـــً / بغـً التقنـد الطبـالمعه

 ًــة  / صباحـالدراس

    1029/ 2/   8 فً 4دارٌة / االوامررقم وتارٌخ اال                            1027/1028نة التخرج /ـس
  النصــر والتنمٌــــة/  التخرج  م دورةــاس

 دور الـذي تخـرج منـه المعــــدل االســــم الربــاعـــــً ت
 االول 972380 علً خالد حوري علً 98

 االول 972779 حٌدر مجٌد عبدالعباس حرامً ,9

 االول 972703 طاهر احسان مجلً فرحان 97

 االول 972779 محمد سعد عبد عواد 97

 االول 9,2589 محمد عباس علً حسٌن 98

 االول 9,2,78 محمود حسٌن بدنحارث  99

 االول 992577 هبه عامر عبدالهادي محمد 93

 الثانً 993309 هشام جلٌل سوادي سلطان 95

 الثانً 853979 احمد سعد عبدالحسن عبد سعودي 90

 االول 832038 عباس باسم كاظم بخٌت 39

 االول 8828,5 مالك عبد الرسول حسٌن محمد 38

 االول 872999 هاديحوراء ٌوسف كوان  ,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 طىــة الوســة التقنٌـالجامع

 ضــرٌــات التمــتقنٌم / ــالقس                                 داد                     ـــً / بغـً التقنـد الطبـالمعه

 ًــة  / صباحـالدراس

     1029/ 2/   8 فً 4دارٌة / االوامروتارٌخ االرقم                             1027/1028نة التخرج /ـس
  النصــر والتنمٌــــة/  التخرج  م دورةــاس

 دور الـذي تخـرج منـه المعــــدل االســــم الربــاعـــــً ت
 االول 092330 فاطمة نعٌم سعٌد خضٌر 8

 االول 092987 نور صباح عبدالزهرة علً ,

 االول 0,2857 مرٌم حٌدر عبود سعٌد 7

 االول 0,2,77 االء علً عبدالوهاب عبود 7

 االول 082900 نور اسماعٌل قدوري مجٌد 8

 االول 082988 سجى سعد عبادي هوله 9

 االول 092837 سجى عبد حبٌب احمد 3

 االول 502583 اساور حمٌد عبد محمد 5

 االول 502708 نور رفش دبس عباس 0

 االول ,50273 زهراء علً حمٌد عباس 89

 االول 552388 اساور فاضل عباس برهان 88

 االول 5920,8 رٌام علً حاجم سرحان ,8

 االول 592397 غفران فارس فرحان فلٌح 87

 االول 582879 منتهى ماجد ناصر عٌسى 87

 االول 572093 اسراء هاشم محمد حسٌن 88

 االول 572078 شهد علً صالح سبع 89

 االول 572370 وسن جمعة سلٌم خماط 83

 االول ,57289 حنٌن جاسم كرٌم جبر 85

 االول 572593 نبا جمٌل جاسم كاظم 80

 االول 572839 هدٌل شوكت ناجً محمد 9,

 االول ,57297 خولة عبدالرضا عٌسى ماري 8,

 االول 5,2008 خدٌجة الكبرى سالم ٌاسر نعٌمة ,,

 االول 5,2088 والء حسٌن علً سٌف 7,

 االول ,,5,25 ولٌد مجٌد حمزةانغام  7,

 االول 5,29,3 مصطفى محمود شكر محمود 8,

 االول 5,2859 زهراء جاسم محمد جعفر 9,

 االول 583078 عامر عبٌد ناصر حسٌن 3,

 االول 5827,9 ابتهال عبدالعظٌم زغٌر عمود 5,

 االول 582897 اٌمان جمعة طه ابراهٌم 0,

 االول 592577 منتظر كاظم محمد وكح 79

 

 

 



 طىــة الوســة التقنٌـالجامع

 ضـرٌـات التمــتقنٌم / ــالقس                                  داد                     ـــً / بغـً التقنـد الطبـالمعه

 ًــة  / صباحـالدراس

   1029/ 2/   8 فً 4دارٌة / االوامررقم وتارٌخ اال                            1027/1028نة التخرج /ـس
  النصــر والتنمٌــــة/  التخرج  م دورةــاس

 دور الـذي تخـرج منـه المعــــدل االســــم الربــاعـــــً ت
 االول 592999 نور فاضل عباس جاسم 78

 االول 592873 علً شاكر جوحً صحن ,7

 االول 592785 مرتضى حاتم ناهً محٌسن 77

 االول 302559 عذراء حسن حبٌتر دهش 77

 االول 302590 سارة حسٌن خلٌفة زنبور 78

 االول 3029,8 محمد عصام علً عبود 79

 االول 302778 رقٌة اسماعٌل خلٌل ابراهٌم 73

 االول 302,73 زٌنة حمدان شناوة علً 75

 االول 302999 رغد سالم عوٌد مطلٌب 70

 االول 352590 زٌنب اٌوب عبدالرزاق مهدي 79

 االول 3528,8 زهراء حسٌن محمد رضا عزٌز 78

 االول 352,55 مروة قٌس علً جازع ,7

 االول 332935 احمد ماجد عباس عبدهللا 77

 االول 332909 فاطمة محمد سلطان جعاز 77

 االول ,39255 محمد حسٌن عبد عبطان 78

 االول 392577 رسل حسٌن جواد محمد حسٌن 79

 االول 392338 نور ثامر كامل حسن 73

 االول 392937 علً عبد حسٌن محمد 75

 االول 382579 فاطمة عباس كاظم احمد 70

 االول 382377 علً عزٌز راضً حاجم 89

 االول 3823,0 زٌنب احمد راضً حمادي 88

 االول 382998 محمد خالد جواد فرحان ,8

 االول 382883 دنٌا مدحت ابراهٌم جمٌل 87

 االول ,38278 محمد علًنجالء اكبر  87

 االول 382793 زهراء ستار عبد برٌدي 88

 االول 373783 االء كاظم ثامر حسٌن 89

 االول ,37205 امنة عبدالسالم حمد ابراهٌم 83

 االول 372508 مرٌم صدام جمال عبدهللا 85

 االول 372790 مٌثم احمد سلٌمان صالح 80

 االول 372989 حسٌن سالم غازي عودة 99

 

 

 



 طىــة الوســة التقنٌـالجامع

 ضــرٌــات التمــتقنٌم / ــالقس                                          داد             ـــً / بغـً التقنـد الطبـالمعه

 ًــة  / صباحـالدراس

   1029/ 2/   8 فً 4دارٌة / االوامررقم وتارٌخ اال                            1027/1028نة التخرج /ـس
  النصــر والتنمٌــــة/  التخرج  م دورةــاس

 دور الـذي تخـرج منـه المعــــدل االســــم الربــاعـــــً ت
 االول 3,2500 عباس عزٌز حسٌن عبدهللا 98

 االول ,3,238 سجى اسماعٌل عبد ٌابر ,9

 االول 3,2735 هند سلمان كاظم جبر 97

 االول 3,2787 علوانمرتضى جمٌل علٌم  97

 االول 3,2730 نورالهدى صادق سوادي محمد 98

 االول 3,2,87 عبٌر عدنان عبداالله صالح 99

 االول 382377 اسراء اسماعٌل خلٌل وحٌد 93

 االول 382,87 ورقاء وصفً خالد خمٌس 95

 االول 382,99 شهد مٌثم عزٌز سلمان 90

 االول ,39209 انتصار سوادي زامل عزٌز 39

 االول 392077 اٌات محمد علً رزاق عبدهللا 38

 االول 3920,8 نور حسٌن ابشٌر اهنٌدي ,3

 االول 392579 سارة صالح عبدهللا سرحان 37

 االول ,39277 امٌر عماد جابر سلطان 37

 االول 9023,5 نبا ناظم كاظم عبهول 38

 االول 902978 رفل جمال عبد مطارد 39

 االول 902979 شفً محمدفلٌحة عٌسى  33

 االول 902,70 دالل محمد جمٌل خسباك 35

 االول 902879 امجد رٌاض محمد علً 30

 االول ,95290 هبة طارق غرٌب لعٌبً 59

 االول 932308 سعود صالح مهدي سعود 58

 االول 932898 مصطفى احمد مشبك راشد ,5

 االول 992338 عذراء حسٌن عجٌل نادر 57

 االول 992399 حسٌن وحٌد شراتًحوراء  57

 االول 9929,5 ورود كرٌم محمد همج 58

 االول 992795 عبدهللا حازم مطر محمد 59

 االول 992,77 محمد حماد عبد خلف 53

 االول 992,98 مرٌم شعالن عبدهللا خدر 55

 االول 992987 حٌدر عماد كامل كنوش 50

 االول 982587 فائز علً خلف حبٌب 09

 

 

 



 طىــة الوســة التقنٌـالجامع

 ضــرٌــات التمــتقنٌم / ــالقس                                                       دادـــً / بغـً التقنـد الطبـالمعه

 ًــة  / صباحـالدراس

    1029/ 2/   8 فً 4دارٌة / االوامررقم وتارٌخ اال                            1027/1028نة التخرج /ـس
  النصــر والتنمٌــــة/  التخرج  م دورةــاس

 دور الـذي تخـرج منـه المعــــدل االســــم الربــاعـــــً ت
 االول ,98299 غفران كاظم خلخال مهنه 08

 االول 982979 محمد باقر حمزة محسن علً ,0

 االول ,98275 رٌام علً شافً زغٌر 07

 االول 982875 صالحعبدالستار محمد رشٌد  07

 االول 9828,9 بتول خالد عزٌز مري 08

 الثانً 983939 علً محٌسن موسى كامل 09

 االول 9728,8 حارث اركان متعب غزي 03

 االول 972887 اٌناس هادي جهاد عجاج 05

 االول 972887 حسن ساجد حمٌد جابر 00

 االول 972088 عبدهللا حسٌن عبدالستار حسٌن 899

 االول 972938 خالد طه محمد خلف 898

 االول 972758 احمد جمعة زٌدان خلف ,89

 االول 972,37 حٌدر محمد كرٌم رسن 897

 االول ,97299 كرار جمٌل قاسم باقر 897

 االول 972988 خالد مدلول محمد خلف 898

 االول 9,28,3 نادٌة مهدي رشٌد عودة 899

 االول 9,2787 نسرٌن جابر عواد عبدهللا 893

 الثانً 9,3799 ناظم هندي مطر عبد 895

 االول 9,2837 شذى حمزة خلف ناصر 890

 االول 982988 مصطفى هادي كرٌج وادي 889

 االول 982708 علً عباس طاهر هاشم 888

 االول 982708 وسن لٌث كاظم محمد ,88

 االول 982,98 نرجس جواد كاظم صانت 887

 االول 992509 حمزة حاكم غازي عطٌة 887

 االول 992707 اشواق طالب صباح حلو 888

 االول 992783 عبدالرحمن عوٌد مخلف محمد 889

 االول 9927,8 منتظر هاشم جبار خلٌف 883

 االول 992787 شهاب احمد حسٌن علوان 885

 االول 992,73 رشا محمد رحٌم صادج 880

 الثانً ,99397 علً كرٌم عبٌد شرهان 8,9

 

 

 



 طىــة الوســة التقنٌـالجامع

 ضــرٌــات التمــتقنٌم / ــالقس                                                      دادـــً / بغـً التقنـد الطبـالمعه

 ًــة  / صباحـالدراس

     1029/ 2/   8 فً 4دارٌة / االوامررقم وتارٌخ اال                            1027/1028نة التخرج /ـس
  النصــر والتنمٌــــة/  التخرج  م دورةــاس

 دور الـذي تخـرج منـه المعــــدل االســــم الربــاعـــــً ت
 الثانً 803773 عبدالحكٌم عبٌد حسٌن خضر 8,8

 االول 802937 ٌاسٌن محمد شمٌر خضٌر ,,8

 الثانً 853098 شٌماء طارق داود سلمان 8,7

 الثانً 853088 حسن منتظر مهدي صالح 8,7

 الثانً/حرجة ,85395 رٌكان خلٌل ابراهٌم خلف 8,8

 االول 8527,5 حسن كرمش رحمان سارة 8,9

 الثانً 893537 محمد حسن عٌدان كاظم 8,3

 الثانً 893879 اسماعٌل عماش حسٌن تبـن 8,5

 الثانً 893877 فائز جلٌل عباس فراس 8,0

 الثانً 893883 فردوس عواد عبد عبدالحسٌن 879

 الثانً 883887 نعٌم ماجد هالل مهدي 878

 الثانً 883908 ستار علً طراد حسٌن ,87

 الثانً 873009 محمود جاسم محمد مصلح 877

 الثانً/ حرجة 873057 محمد محمود عبد ضاحً 877

 الثانً 873877 منصور عبد خلف عساف 878

 الثانً 873787 احسان دٌكان محمد زٌدان 879

 الثانً 873797 امجد عمر عبد جدٌع 873

 الثانً 873985 محمد خلٌفة نواف حسٌن 875

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 طىــة الوســة التقنٌـالجامع

 تقنٌات التمرٌض / فرع االسعافات االولٌةم / ــالقس              داد                     ـــً / بغـً التقنـد الطبـالمعه

 ًــة  / صباحـالدراس

    1029/ 2/   8 فً 4دارٌة / االوامررقم وتارٌخ اال                            1027/1028نة التخرج /ـس
  النصــر والتنمٌــــة/  التخرج  م دورةــاس

 دور الـذي تخـرج منـه المعــــدل االســــم الربــاعـــــً ت
 االول ,0,278 احمد ضٌاء محمد مخلف 8

 االول 0,2839 عبدالجبار ابراهٌمشهد حازم  ,

 االول ,59280 طٌف صالح جاسم جمٌل 7

 االول 582758 رقٌة مصطفى مهدي صالح 7

 االول ,57287 سجاد ٌاسٌن حسن ابراهٌم 8

 االول 582789 زهراء حمٌد محمد عباس 9

 االول 592977 زٌنب قصً هاشم كزار 3

 االول 303338 مرٌم ثائر رشٌد مجٌد 5

 االول 302993 عبدالهادي صالح عبدهللا نهى 0

 االول ,39237 نهى عكاب ابراهٌم حمادي 89

 االول ,392,0 دٌانا محمد مهدي مصلح 88

 االول 372585 روٌده عصام عباس علٌوي ,8

 االول 3,2700 سجاد احمد عبدالرضا هاون 87

 االول ,,9523 عالوي هادي سهٌل طفٌان 87

 االول 952830 حسٌنزٌنب نجٌب جادر  88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 طىــة الوســة التقنٌـالجامع

 دـة والتولٌـرع القبالـتقنٌات التمرٌض / فم / ـالقس               داد                     ـــً / بغـً التقنـد الطبـالمعه

 ًــة  / صباحـالدراس

   1029/ 2/   8 فً 4دارٌة / االوامروتارٌخ االرقم                             1027/1028نة التخرج /ـس
  النصــر والتنمٌــــة/  التخرج  م دورةــاس

 دور الـذي تخـرج منـه المعــــدل االســــم الربــاعـــــً ت
 االول 082889 زهراء محمد منور جلٌهم 8

 االول ,57287 رسل كاظم جمعة دحبوش ,

 االول 5,2938 زهراء عباس فاضل مهدي 7

 االول 3,2759 حنٌن علً عباس رشٌد 7

 االول 3,2997 زهراء محمد عبدالحسٌن داود 8

 االول 392077 بٌداء صباح حسن ٌوسف 9

 االول 392838 اٌناس خضٌر عباس بادي 3

 االول 9028,0 زٌنب هاشم راضً دلٌفً 5

 االول 992373 نورس امٌن عبد جاسم 0

 االول 992887 عبدالسادةزهراء باسم برهان  89

 االول 972093 زهراء عبداالمٌر كصاد همبة 88

 االول 9828,7 نسرٌن حامد جودة محاري ,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 طىــة الوســة التقنٌـالجامع

 ةـعــاالش اتـــتقنٌم / ــالقس                                  داد                     ـــً / بغـً التقنـد الطبـالمعه

 ًــة  / صباحـالدراس

         1029/ 2/   8 فً 4دارٌة / االوامررقم وتارٌخ اال                            1027/1028نة التخرج /ـس
  النصــر والتنمٌــــة/  التخرج  م دورةــاس

 دور الـذي تخـرج منـه المعــــدل االســــم الربــاعـــــً ت
 االول ,08288 عبدالستار شعبانرهام عمر  8

 االول 072875 حسن محمد حمزة عذاب ,

 االول 073377 دنٌس سالم محمد صالح وهب 7

 االول 0,2,03 سمٌة خالد محمد احمد 7

 االول 092539 مٌالد هاشم علً خضٌر 8

 االول 502995 فاطمة احمد فؤاد جواد 9

 االول 552733 ضرغام حمزة عبدالحسٌن كزار 3

 االول 5529,7 محمد عدنان محمد علً 5

 االول 532078 لقاء سلمان عباس عمران 0

 االول 532,78 امال جمعة خلٌفة احمد 89

 االول 592570 حوراء سمٌر عبدالكرٌم مهدي 88

 االول 5928,7 محمد وجدي محمد مصطفى ,8

 االول 582837 فاضل عواد كاظم حسن 87

 االول 572083 سجاد عجٌل عبدالسادة كاطع 87

 االول 572977 حنٌن عبدالكرٌم ناٌف خلف 88

 االول 5,2375 مرٌم نزار محمد علً عبدالحسٌن 89

 االول 5,2733 احمد خماط زغٌر لفتة 83

 االول 582087 رنا عالء محسن سٌة 85

 االول 582855 عباس محسن عبد عباده 80

 االول 5828,9 محمود علً غازي حسٌن 9,

 االول 592385 حمٌد محان عبودمجٌد  8,

 االول 592,98 زٌنب حسن عزٌز كرٌم ,,

 االول 592883 علً عبود عبدهللا حسن 7,

 االول 592909 زهراء كامل مطلك سلمان 7,

 االول 352593 حٌدر علوان شرٌدة سلمان 8,

 االول 352388 نور احمد كاظم حسن 9,

 االول 352378 احالم شاكر كشٌش كاظم 3,

 االول 352730 علً ظاهر سالم عٌدان 5,

 االول ,352,7 مهند مؤٌد محمد علً عباس 0,

 االول 33353 حسٌن حمٌد جابر بارح 79

 

 

 



 طىــة الوســة التقنٌـالجامع

 ةـعــاالشات ـــتقنٌم / ــالقس                                     داد                     ـــً / بغـً التقنـد الطبـالمعه

 ًــة  / صباحـالدراس

    1029/ 2/   8 فً 4دارٌة / االوامررقم وتارٌخ اال                            1027/1028نة التخرج /ـس
  النصــر والتنمٌــــة/  التخرج  م دورةــاس

 دور الـذي تخـرج منـه المعــــدل االســــم الربــاعـــــً ت
 االول 3325,3 عبدالعزٌززبٌدة عوف عبدالرحمن  78

 االول ,33258 انمار فوزي هادي كاظم ,7

 االول 332387 زٌنب نصٌر حمزة حسن 77

 االول 392807 انور موسى طعمة دجل 77

 االول 392800 نادٌة سالم عنٌد عذٌب 78

 االول 392933 عبدهللا ستار صحن سلمان 79

 االول 382377 اٌة عباس عبدالكاظم محمد 73

 االول 382930 عبٌر عبد علً عبٌد علً 75

 االول 382888 سارة فالح حسٌن فلٌح 70

 االول 382,58 عال بهاء محمد ٌوسف 79

 االول 372078 ظاهر محمد برٌسم رسن 78

 االول 372338 علً حسٌن زوٌر برهان ,7

 االول 372895 صابرٌن كرٌم منشد عبد 77

 االول 372,59 مروة حمزه هانً كزار 77

 االول 372,97 احمد صالح مطشر حسٌن 78

 االول 372508 لٌث حسٌن دوٌج عباس 79

 االول 372989 محمد علً غافل وحش 73

 االول 372805 نور علً سعٌد عبد 75

 االول 372778 محمد كاظم كعٌم جفٌت 70

 االول 372,97 كاثرٌن خزعل شنٌشل عنٌد 89

 االول 3,3039 مرٌم رشٌد علً فرحان 88

 االول ,3,257 احمد حٌدر سباهً سوٌر ,8

 االول ,3,257 محمد محسن هادي علً 87

 االول 3,2755 كرار حسن جاسم عباس 87

 االول 382995 اساور مظفر عبدالوهاب جابر 88

 االول 392039 حسن سلطان حسٌن حمٌد 89

 االول 392097 زهراء كاظم محمد الزم 83

 االول 392398 محمد نوري عطٌة غانم 85

 االول 392988 رغداء كرٌم حسٌن جاسم 80

 االول ,39299 نجوى زٌاد حسٌن علً 99

 

 

 



 طىــة الوســة التقنٌـالجامع

 ةـعـات االشــتقنٌم / ــالقس                                                             دادـــً / بغـً التقنـد الطبـالمعه

 ًــصباحة  / ـالدراس

  1029/ 2/   8 فً 4دارٌة / االوامررقم وتارٌخ اال                            1027/1028نة التخرج /ـس
  النصــر والتنمٌــــة/  التخرج  م دورةــاس

 دور الـذي تخـرج منـه المعــــدل االســــم الربــاعـــــً ت
 االول 392875 هدى رعد حاتم شاكر 98

 االول 392873 محٌسن كاظمعلً عباس  ,9

 االول ,39275 دنٌا فاضل عبد ضفٌر 97

 االول 392797 حسنٌن كرٌم هادي عبار 97

 االول 392889 قائد طالب حسٌن كحٌط 98

 االول 902599 صالح مهدي ٌسر فٌصل 99

 االول 9027,8 سجاد سعد كاظم حمٌد 93

 االول 952585 علً احمد فرحان علً 95

 االول ,95230 عبدعون فرحان سجاد رزاق 90

 االول 952788 اصٌل محسن رحٌم سلمان 39

 االول 952875 اٌة سعد نعمه حسونً 38

 االول 932075 اثٌر عباس كاظم فهد ,3

 االول 932589 فاطمة محمود عباس حسن 37

 االول 932577 انس احمد عباس سمٌر 37

 االول 932588 رائد حمٌد ضاحً مراد 38

 االول 932,89 غازي داود غالً حسٌن 39

 االول 992037 كرار نعٌم حٌارة مطر 33

 االول ,99209 عائشة حازم اسماعٌل صالح 35

 االول ,98209 رنده سمٌر خلٌل نجم 30

 االول 982588 هٌفاء حسن جوده محٌسن 59

 االول 982998 كرار ثامر جابر رسن 58

 االول 9829,7 عقٌل حبٌب عٌدان علوان ,5

 االول 982,70 صابرٌن حمود حسٌن نجم 57

 االول 982878 مهدي حازم لطٌف جاسم 57

 االول 982875 اسماء ابراهٌم مهدي عواد 58

 االول 982998 مٌثم عبد ٌاسر حسٌن 59

 االول 972,77 مٌس هاشم جاسم علٌوي 53

 االول 972,85 زٌن العابدٌن علً ٌاسر حسٌن 55

 االول 972908 االء حسن كرٌم عباس 50

 االول 972595 زٌنب علً جاسم علً 09

 

 

 



 طىــة الوســة التقنٌـالجامع

 ةــعــات االشــتقنٌم / ــالقس                                     داد                     ـــً / بغـً التقنـد الطبـالمعه

 ًــة  / صباحـالدراس

    1029/ 2/   8 فً 4دارٌة / االوامررقم وتارٌخ اال                            1027/1028نة التخرج /ـس
  النصــر والتنمٌــــة/  التخرج  م دورةــاس

 دور الـذي تخـرج منـه المعــــدل االســــم الربــاعـــــً ت
 االول 972887 احمد قاسم كرٌم خلخال 08

 الثانً ,97378 حوراء سعد عبٌد حمود ,0

 االول 972,38 اٌة طالل احمد سهٌل 07

 االول 972,89 حسن مردان عبدالحسن كشٌش 07

 االول 972833 اكرم حمزة علً عبدالرضا 08

 االول 9,2983 حسٌن عبدهللا رشٌد حسٌن 09

 االول 9,2798 حنان باسم كاظم عكباٌة 03

 االول 9829,7 محمد قاسم عبد مصٌخ 05

 االول ,98279 حسٌن هادي كرٌش كاطع 00

 االول 982888 مهى فرج كرٌم ابراهٌم 899

 االول 982950 تبارك عبدالكاظم عبٌد عبود 898

 االول 992977 االء كرٌم جاسم حداد ,89

 الثانً 993,50 شهد جعفر صادق عالوي 897

 االول 7,,992 ٌقٌن محمد علٌوي جاسم 897

 االول 992907 ابوالفضل نعمان عبدالجبار كاظم 898

 االول ,99299 زهراء طالب جفات محمد 899

 االول 802908 زٌنب حٌدر علٌوي عباس 893

 االول 8027,8 عقٌل عدنان رسن ٌاسٌن 895

 االول 802,78 مجتبى حٌدر نوري محمد 890

 االول 802888 محمد علً حسٌن علً 889

 الثانً 8535,8 حسنٌن ستار حمٌد عبدعلً 888

 االول 852378 مشعان مطلكمرٌم محمد  ,88

 االول ,85295 عباس احمد رشٌد محمد 887

 االول 852988 شهد رٌاض عبدهللا احمد 887

 االول ,89279 دنٌا عقٌل عبداللطٌف جمعة 888

 الثانً 893808 فرح فاضل جاسم حمٌد 889

 االول 882339 سامر رزاق هالل شاطً 883

 

 

 

 

 



 طىــة الوســة التقنٌـالجامع

 فرع المعالجة الشعاعٌة / عةـشتقنٌات االم / ــالقس            داد                     ـــً / بغـً التقنـد الطبـالمعه

 ًــة  / صباحـالدراس

   1029/ 2/   8 فً 4دارٌة / االوامررقم وتارٌخ اال                            1027/1028نة التخرج /ـس
  النصــر والتنمٌــــة/  التخرج  م دورةــاس

 دور الـذي تخـرج منـه المعــــدل االســــم الربــاعـــــً ت
 االول 092797 حسن رضا عبد علً 8

 االول 502999 شجاع كرٌم عبٌد نجم ,

 االول 552573 سكٌنة علً عبدالرضا وساك 7

 االول 552779 اٌمان صبار ابراهٌم فنجان 7

 االول 592859 حٌدر مزاحم محمد علً 8

 االول 592798 المنتظر صالح احمد حسن 9

 االول 582379 كرار احمد حسن ٌاسٌن 3

 االول 582,75 احمد كاظم عطٌة مصٌخ 5

 االول 572097 تبارك مهدي رضا شفً 0

 االول 572,90 حمزة حمدان عبدهللا معٌجل 89

 االول 572995 علً عبداالمٌر عاجل عزام 88

 االول 5,2559 عزٌز علًزمزم طالب  ,8

 االول 5,2373 هنادي رسول سالم عبٌد 87

 االول 5,23,3 عدنان عبدهللا طلب حسٌن 87

 االول 5,2899 فاتن حسٌن سلمان حاٌف 88

 االول 582909 دعاء فرحان محمد علً حسون 89

 االول 592588 زهراء علً حسٌن علً 83

 االول 3527,8 عائشة ئازاد محمد صالح 85

 االول 332097 جواد احمد جواد كاظم 80

 االول 3327,0 عالء ناصر شمخً راضً 9,

 االول 332988 عبدالهادياحمدعبدالحسٌن علوان  8,

 االول 392997 رواء عبدهللا مسعود عبد ,,

 االول 3829,7 حٌدر سمٌر وهاب مزهر 7,

 االول 382733 عالء كاظم عجٌل عبد 7,

 االول 382,73 فٌاضهدى عامر عبدالحمٌد  8,

 االول 382950 روٌدة عماد سرحان خلف 9,

 االول 382978 حنٌن خالد عبدالرحٌم اسماعٌل 3,

 االول 372583 زهراء هٌثم محسن عبدالكرافً 5,

 االول 372589 رٌام حسن هادي حسٌن 0,

 االول ,37279 سكٌنة عبد موسى وحٌد مشكور 79

 

 

 



 طىــة الوســة التقنٌـالجامع

 /فرع المعالجة الشعاعٌة تقنٌات االشعةم / ــالقس              داد                     ـــً / بغـً التقنـد الطبـالمعه

 ًــة  / صباحـالدراس

   1029/ 2/   8 فً 4دارٌة / االوامررقم وتارٌخ اال                            1027/1028نة التخرج /ـس
  النصــر والتنمٌــــة/  التخرج  م دورةــاس

 دور الـذي تخـرج منـه المعــــدل االســــم الربــاعـــــً ت
 االول 372509 علً معتز حسٌن امناتً 78

 االول 372579 شٌماء علً خضٌر عباس ,7

 االول 372885 تبارك عباس ابراهٌم حسن 77

 االول 372883 سجاد اذٌاب عمران عٌسى 77

 االول 3,2380 نهارعلً حسٌن محمد  78

 االول ,3,287 رونق ضٌاء مسلم خضٌر 79

 االول 3,2737 حسٌن حسام سعٌد جارهللا 73

 االول 3829,9 محمد ثابت حاتم جاسم 75

 االول 382795 باقر جبار لفتة خضر 70

 االول 382,35 عالء حسٌن شهٌد فزع 79

 االول 382978 سجاد صالح حسٌن حرز 78

 االول 382999 جواد حسٌن علً كدر ,7

 االول 392098 محمد جبر حمود محسن 77

 االول 392837 علً سعد جابر علً 77

 االول 392780 حسٌن عبدالحافظ رحٌم رضٌوي 78

 االول 392953 محمد عالء كرٌم حسٌن 79

 االول 392933 فاطمة سلمان حسن علوان 73

 االول 902389 احمد لؤي فٌصل حسٌن 75

 االول 902800 مجٌد عبد علً حمدانزٌنب  70

 االول 952975 صفوت قاسم محمد جودة 89

 االول 952807 مصطفى كرٌم رسول كاظم 88

 االول 932937 عباس احمد حسٌن دفار ,8

 االول 9328,8 علً نعمان غنً عبدالكرٌم 87

 االول 932977 عبدالرحمن زكرٌا محً عٌسى 87

 االول 992895 هادي ناصر هادي محمد 88

 االول 992738 عباس عدنان عمران ضاحً 89

 االول 992837 احمد مهدي هادي لفتة 83

 االول 982388 اصالة مهدي فٌاض محمد 85

 الثانً 983977 محمد حسٌن عبد علً عٌسى 80

 االول 9828,8 سجاد ولٌد كرٌم محمد 99

 

 

 



 طىــة الوســة التقنٌـالجامع

 /فرع المعالجة الشعاعٌة تقنٌات االشعةم / ــالقس              داد                     ـــً / بغـالتقنً ـد الطبـالمعه

 ًــة  / صباحـالدراس

     1029/ 2/   8 فً 4دارٌة / االوامررقم وتارٌخ اال                            1027/1028نة التخرج /ـس
  والتنمٌــــةالنصــر /  التخرج  م دورةــاس

 دور الـذي تخـرج منـه المعــــدل االســــم الربــاعـــــً ت
 االول 892888 علً سعٌد فرهود عبدالرضا 98

 االول 982780 نور محمد حافظ ٌحٌى ,9

 االول 982897 محمد صعٌوج ناصر صاحً 97

 االول 982999 احمد عبدالصاحب مهدي هاشم 97

 االول 972370 حافظعلً عبدالرحمن هاشم  98

 االول 972,79 احمد عبد علً مرضوخ جاسم 99

 االول 972,83 سارة مازن ابراهٌم حسن 93

 االول 972305 زهراء علً غانم عبود 95

 االول 972337 رضا عدنان مراد عواد 90

 االول 972898 غٌوم طه حسٌن زهلول 39

 االول 9,2058 ابراهٌم كرٌم محمد عبدالحسٌن 38

 االول 9,2757 عمر عبدالعزٌز محمد علً ,3

 االول ,98255 محمد خلف زاٌد جرو 37

 االول 982935 ٌاسر عبدالحسٌن مهوس شنٌار 37

 االول 982785 جاسم محمد كرٌم غضٌب 38

 االول 982909 مهند صالح كاظم شمخً 39

 االول 992033 حمزة عادل عٌدان خلٌل 33

 االول 992539 حٌدر مقبل عطٌة محسن 35

 االول 992305 سجاد عبدالحسٌن ملحان جبر 30

 االول 992388 حسٌن غالً عودة حسن 59

 االول 992783 امٌر فرحان ناصر مهدي 58

 االول ,99270 محمد عبد الكاظم دحام جاسم ,5

 االول 992777 احمد رحمن خلف عبدالرزاق 57

 االول 992,39 حسٌن صالح حسن عبدالرضا 57

 االول 992,99 مثنى سعدون ثامر علً 58

 االول 992855 حسن كامل احمد ٌاسٌن 59

 الثانً 803508 زبٌده ناظم نصر ناٌف 53

 االول 802573 مهند عدنان خشان علك 55

 االول 802978 الٌاس لطٌف شرٌف نعمان 50

 االول 802987 علً رحٌم كاظم ناصر 09

 

 

 



 طىــة الوســة التقنٌـالجامع

 فرع المعالجة الشعاعٌة / تقنٌات االشعةم / ــالقس             داد                     ـــً / بغـً التقنـد الطبـالمعه

 ًــة  / صباحـالدراس

     1029/ 2/   8 فً 4دارٌة / االوامررقم وتارٌخ اال                            1027/1028نة التخرج /ـس
  النصــر والتنمٌــــة/  التخرج  م دورةــاس

 دور الـذي تخـرج منـه المعــــدل االســــم الربــاعـــــً ت
 االول 802,85 عبدهللا رعد حسٌن عبدهللا 08

 االول 0,,802 حسٌن علً كوكز عبدهللا ,0

 االول 802898 علً نبٌل غفوري جاسم 07

 االول 802998 حسٌن سلمان حسٌن خلف 07

 االول ,85289 كرٌم لوتًاساور نعٌم  08

 االول 8527,0 زٌنب عبدالكرٌم قاسم حمزة 09

 االول 832975 علً ٌاس هاشم حرج 03

 الثانً 873078 حٌدر كامل حسن عباس 05

 االول 872075 فالح هادي نعمان حسن 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 طىــة الوســة التقنٌـالجامع

 تقنٌــات التخـدٌــــرم / ــالقس                                   داد                     ـــً / بغـً التقنـد الطبـالمعه

 ًــة  / صباحـالدراس

  1029/ 2/   8 فً 4دارٌة / االوامررقم وتارٌخ اال                            1027/1028نة التخرج /ـس
  النصــر والتنمٌــــة/  التخرج  م دورةــاس

 دور الـذي تخـرج منـه المعــــدل االســــم الربــاعـــــً ت
 االول 072897 زٌنب عمر فاضل عبد 8

 االول 0,2597 احمد ولٌد نزال صالح ,

 االول 0920,8 فاطمة عماد سلمان ضعن 7

 االول 0927,9 سهاد سهٌل عبد حسن 7

 االول 552838 امنة محمد مجٌد حمٌد 8

 االول 532077 منى ماجد علً حسن 9

 االول 592,77 تبارك حسٌن احمد شكٌر 3

 االول 572587 حسٌن رحٌم فنجان ضٌدان 5

 االول 572,88 انوار احمد صالح سلمان 0

 االول 572,90 سلوى فاهم هادي عبود 89

 االول 5,3570 الٌاس فرحان ذنون فتحً 88

 االول 5,2779 سمٌة ٌوسف جمعة خضٌر ,8

 االول 5,2,80 عواد جاسمزٌنب هادي  87

 االول 592888 سرور احمد ناصر مجبل 87

 االول 593799 عائشة احمد عبدالخالق سعدون 88

 االول 5927,9 احمد سلمان حوت علً 89

 االول 9,,592 علً مهدي كاظم كرٌم 83

 االول 5928,8 مصطفى حمٌد عبدالقادر نصرهللا 85

 االول 302887 عباس عبود فلغوص حرز 80

 االول 302999 مٌعاد حمٌد حسٌن بكر 9,

 االول 352307 سجاد رضٌوي كاظم نعٌمة 8,

 االول 352999 عباس حسٌن جودة مانع ,,

 االول 332000 زٌنب طعمة هاشم عبٌب 7,

 االول 332883 زهراء عبدالكاظم ثاجب محمد 7,

 االول 3327,3 تقى علً احمد علً 8,

 االول 7,,332 علً درٌب هراطة محمد 9,

 االول 392358 تبارك مرتضى جواد ٌاسٌن 3,

 االول 392377 مروة عصام رشدي عابد 5,

 االول 392,79 سجى عصام كرٌم رشٌد 0,

 االول 382599 فاطمة محمد ثجٌل ناصر 79

 

 

 



 طىــة الوســة التقنٌـالجامع

 تقنٌــات التخـدٌــــرم / ــالقس                                 داد                     ـــً / بغـً التقنـد الطبـالمعه

 ًــة  / صباحـالدراس

   1029/ 2/   8 فً 4دارٌة / االوامررقم وتارٌخ اال                            1027/1028نة التخرج /ـس
  النصــر والتنمٌــــة/  التخرج  م دورةــاس

 دور الـذي تخـرج منـه المعــــدل االســــم الربــاعـــــً ت
 االول 382970 زهراء حسن لفتة عبود 78

 االول 382908 ٌعقوب ٌوسف صالح علً ,7

 االول 382987 اسراء محمد لطٌف علً 77

 االول 372007 كوثر مؤٌد ابراهٌم جاسم 77

 االول 372388 امنة تركً نجم عبدهللا 78

 االول 3729,0 لٌث عادل عبدالرسول موسى 79

 االول 372877 شهالء فاضل جبار موسى 73

 االول 372890 مهند جواد كاظم هوٌش 75

 االول 372587 سارة قاسم شنٌار نوري 70

 االول 372970 مروج هشام محمود نهاب 79

 االول 372888 ضحى مرسول حسن عناد 78

 االول 372770 باقر فالح عبدالحسن شناوة ,7

 االول 372,30 عبد زهراء احمد علٌوي 77

 االول 372,80 نور طعمة هاشم عبٌب 77

 االول 372937 منى احمد حسٌن محمود 78

 االول 3,2758 سٌف رحٌم فرج برٌح 79

 االول 3,2,83 حنان فالح ساهً عٌال 73

 االول 382839 دالل كرٌم محمد عباس 75

 االول 382989 ٌاسمٌن علً حمٌد لطٌف 70

 االول 392037 جٌجانرسل صالح برغش  89

 االول 3925,0 امل حسٌن ناصر مشلول 88

 االول 392399 ابراهٌم علً حسن دكدك ,8

 االول 392,80 مٌسرة خضٌر عباس محمد 87

 االول 8,,392 زبٌدة قحطان عدنان سلوم 87

 االول 9,,392 كوثر  ابراهٌم احمد علً 88

 االول 902373 جبار حسٌن دنٌف شرٌف 89

 االول 902877 تبارك حسٌن علوان محمد 83

 االول 902,73 حاتم كرٌم رزاق عذٌب 85

 االول 952590 سرور صباح مطشر ساجت 80

 االول 952383 احمد اٌاد عبدالكرٌم حمٌد 99

 

 

 



 طىــة الوســة التقنٌـالجامع

 تقنٌــات التخـدٌــــرم / ــالقس                                  داد                     ـــً / بغـً التقنـد الطبـالمعه

 ًــة  / صباحـالدراس

    1029/ 2/   8 فً 4دارٌة / االوامررقم وتارٌخ اال                            1027/1028نة التخرج /ـس
  النصــر والتنمٌــــة/  التخرج  م دورةــاس

 الـذي تخـرج منـه دور المعــــدل االســــم الربــاعـــــً ت
 االول 9523,8 هالة هٌثم موفق جمال 98

 االول 952908 عبدهللا حسٌن محمد عبدالسادة ,9

 االول 952879 زٌنب نبٌل عبدالواحد حلو 97

 االول 952987 اسماء جابر سلطان حمود 97

 االول 932397 والء عادل جبار كظم 98

 االول 932757 مرتضى محمد جاسم صلٌبً 99

 االول 992907 عباس محمد شٌت حمزة 93

 االول 992779 هانً كرٌم رشٌد فرحان 95

 االول 992,39 تقى عبدالحلٌم بادي هداد 90

 االول 992808 ٌوسف فرحا ن عبد عضوب 39

 االول 982087 منٌرة داخل خوان ساجت 38

 االول 982087 سرور تحسٌن ندٌم نعمة ,3

 االول 982099 مرتضى عادل نذٌر بٌري 37

 االول 982379 زٌنة علً سنٌد عواد 37

 االول 982930 زٌنب احمد عبدالزهرة عبدالحسن 38

 االول ,98279 فاطمة رضا حسٌن زٌن العابدٌن 39

 االول 982,57 ابراهٌم عباس عبود عباس 33

 االول 982879 كرار عدنان وناس عطشان 35

 االول 982987 مروة وسام عبدالكرٌم حسن 30

 االول 972798 علً رضا عماد غنً حسٌن 59

 االول 972939 امٌرة كاظم عبداالمٌر عبد 58

 االول 972850 زٌنب اسكندر مهدي هندي ,5

 االول 972877 وسام شهاب احمد قصاب 57

 االول 972789 مرٌم لٌث كاظم محمد 57

 االول 972798 مرٌم عدنان عبدهللا جاسم 58

 االول 972753 حسٌن عبدهللامنتظر ناصر  59

 االول 972859 قاسم مناضل كاظم منعم 53

 االول 972887 مزبان محسن مزبان رحٌمة 55

 االول 9,2577 حٌدر عبدالحسن مرزوك خنجر 50

 االول 9,2858 زٌنب علً عبٌد موسى 09

 

 

 



 طىــة الوســة التقنٌـالجامع

 تقنٌــات التخـدٌــــرم / ــالقس                                داد                     ـــً / بغـً التقنـد الطبـالمعه

 ًــة  / صباحـالدراس

     1029/ 2/   8 فً 4دارٌة / االوامررقم وتارٌخ اال                            1027/1028نة التخرج /ـس
  النصــر والتنمٌــــة/  التخرج  م دورةــاس

 دور الـذي تخـرج منـه المعــــدل االســــم الربــاعـــــً ت
 االول 9,2777 مهدي عبدالجبار سالم احمد 08

 االول 9,2,00 مرٌم عبدالرضا كاظم حسٌن ,0

 االول 9,2,07 اوهام نزار محمد زٌدان 07

 االول 982379 ام البنٌن قادر هادي منٌف 07

 االول 982737 مهند محمود حجً احمد 08

 االول 982797 سٌف طارق ناجً ابراهٌم 09

 االول 982,89 نٌسان مهدي خضٌر عباس 03

 االول 992770 مرٌم عبدالمجٌد قدوري شوٌش 05

 االول 802,57 محمد عبدالخضر هبر ماشً 00

 االول 802838 زهراء سلمان قاسم فاضل 899

 االول 852599 احمد سعٌد محمد منحوش 898

 االول 852807 حسٌن سعد عبدالرضاعلً  ,89

 االول 852,98 طٌبة علً عبداالله شاكر 897

 االول 852870 اسراء قاسم عبٌد حسٌن 897

 االول 832079 مصطفى جلٌل برٌة جبر 898

 االول 832803 زهراء طاهر محسن علً 899

 الثانً 893,93 حنٌن ٌونس صبار خرٌسان 893

 االول 882877 دعاء فٌاض مثكال لٌلو 895

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 طىــة الوســة التقنٌـالجامع

 ةـة الصحٌـتقنٌــات التغذٌم / ـالقس                             داد                     ـــً / بغـً التقنـد الطبـالمعه

 ًــة  / صباحـالدراس

    1029/ 2/   8 فً 4دارٌة / االوامراالرقم وتارٌخ                                 1027/1028نة التخرج /ـس
  النصــر والتنمٌــــة/  التخرج  م دورةــاس

 دور الـذي تخـرج منـه المعــــدل االســــم الربــاعـــــً ت
 االول 032758 سجاد عبدالرزاق جبار حسٌن 8

 االول 072878 هناء عبدالباسط عبٌد طه ,

 االول ,55259 فاطمة موسى عبدهللا كاظم 7

 االول 592037 احمد داود سلمان حسن 7

 االول ,59277 زهراء رحٌم جبار عودة 8

 االول ,5,289 نور حماد ركاد جاسم 9

 االول 302370 نور انور علً خداداد 3

 االول 352808 سارة سالم غفوري برجلً 5

 االول 352,83 ابتهال  جاسم محمد عبلول 0

 االول 3328,8 بنٌن عواد حاتم جواد 89

 االول ,382,7 راشد محمد وناس راشد 88

 االول 372,39 محمد مطلك اٌــة ٌحٌى ,8

 االول 3728,7 اسراء اٌاد قزموز عبدالحسٌن 87

 االول 372500 فٌد محسن جواد كاظم 87

 االول 372990 مرٌم محمود حسن علً 88

 االول 3,2757 موج قصً مسعود جمٌل 89

 االول 392870 علً محمدمرٌم سالم  83

 االول 902890 علً كاظم علً ٌاسر 85

 االول 932505 عال رحٌم عبدهللا عبدالرضا 80

 االول 932597 ضحى محمد عبدالكاظم جمعه 9,

 االول 932939 عالء حسٌن رداد صٌوان 8,

 االول 932878 حكٌم علً حسٌن علٌوي ,,

 االول 9327,0 فرح كرٌم عباس حمادي 7,

 االول 992989 اسماء عبدهللا عدنان عٌسى 7,

 االول 982808 فاطمة علً عبدالهادي محمد 8,

 االول 982989 سجاد اٌاد شاكر كاظم 9,

 االول 972389 صادق حزاوي شهٌد ابوحفٌدة 3,

 االول 972977 طٌبة سلٌم كاظم شنون 5,

 االول 9729,3 نرجس رٌاض مونس خشل 0,

 االول 9,2008 والء كمال كامل عاجل 79

 

 

 



 طىــة الوســة التقنٌـالجامع

 ةـة الصحٌـتقنٌــات التغذٌ/  مـالقس                                                  دادـــً / بغـً التقنـد الطبـالمعه

 ًــة  / صباحـالدراس

    1029/ 2/   8 فً 4دارٌة / االوامررقم وتارٌخ اال                            1027/1028نة التخرج /ـس
  النصــر والتنمٌــــة/  التخرج  م دورةــاس

 دور الـذي تخـرج منـه المعــــدل االســــم الربــاعـــــً ت
 االول 9,2709 سجى حمد ابراهٌم حسٌن 78

 االول 9,2,83 مرٌم جواد بلً محمد ,7

 االول ,9,297 حسٌن ستار محسن معٌوف 77

 الثانً 993999 عماد مٌزر خربٌطسجاد  77

 االول 992797 ٌوسف حسٌن هواد تملً 78

 االول ,80250 لٌث عبدهللا منصور عبدعلً 79

 االول 802597 دانٌة ٌعرب ٌوسف سلٌمان 73

 االول 802,89 انور محمد عبٌد صدٌق 75

 االول 802988 ابراهٌم جامل كرٌم شغً 70

 االول 852993 عبدهللا رٌاض عبدهللا احمد 79

 الثانً 853889 محمد علً حسٌن علً 78

 الثانً 833788 مصطفى حسٌن رهٌف ساجت ,7

 االول 892039 نوره محمد نجم حطاب 77

 االول 892555 خضٌر عبدالستار مؤمن حسن 77

 االول 892900 احمد حسن سلمان جهاد 78

 الثانً 893,57 عال علً مشحود حسن 79

 االول 892,88 عبدهللا عامرمحمد سامً  73

 االول ,89295 رقٌب حازم جبور عبدالزهرة 75

 الثانً ,,,883 سهاد مٌرزا مندو حسٌن 70

 الثانً 873759 خطاب عمر صبحً صالح 89

 

 

 

 

 

 

 

 

 


