
 
  

 الجامعة التقنٌة الوسطى

 التمرٌـــــضالقسم / تقنٌات                      المعهد الطبً التقنً / بغداد

  7918/ 1/ 72فً    09 :  االدارٌةرقم وتأرٌخ األوامر     / مسائً ة ــالدراس

 7918/  15/8فً  345         

  59/17/7918فً  080         

   7918/  7/  3فً  010         

 النصر والتنمٌةم دورة التخرج / ــاس

 الذي تخرج منهالدور المعدل اسم الطالب ت

 األول 167.51 علً عماد مجٌد محمد 1

 األول 137161 رشا زٌدان خلف عبٌس 2

 األول 127621 زٌنب فالح قاسم حسن 3

 األول 127251 نوره رحٌم عبد هللا  داخل 4

 األول 217691 عثمان عبد الهادي جاسم محمد 5

 األول 210943 فاطمة عباس جابر علً  6

 األول 227226 رنٌن صافً مصطفى ابراهٌم .

 األول 250119 لٌنا قاسم ماهود ناصر 2

 األول 257265 شهد حمزة جواد عطٌة 1

 األول 257252 أزهار محسن جبار ساجت 19

 األول 250926 عائشة خلف مبارك حمد 11

 األول 247321 ٌاسمٌن محمد صالح علً 12

 األول .24795 أحمد علً حمد محسن 13

 األول 237131 نوره مجٌد كنوش حمادي 14

 األول .23731 زٌنة حسٌن ابراهٌم فلٌح 15

 األول 237211 حسام ٌوسف مجنون عبد هللا 16

 األول 227243 جعفر فرٌح محمد أحمد .1

 األول 220229 أٌمن حسٌن صاحً غالب 12

 األول 227591 شٌماء عبد القادر لفته جبر 11

 األول 217433 علً محمد حسٌن غانم 29

 األول 297112 لٌث سعد عبد هللا كاظم 21

 األول .29714 سهٌر محمد نجٌب عبد العظٌم 22

 األول 27662. زٌد أمٌن فاضل طالل 23

 األول .2724. عذراء أدهم رستم خسرو  24

 األول 67.12. أحمد جمعة عجاج هادي 25

 األول 67496. رؤٌا ناظم جواد حسن 26

 األول 67291. مراد اسعود جاسم محمد .2

 األول 67142. سامر عبد العزٌز متعب عجٌل 22

 األول 67113. محمد فاضل علً عباس 21
 

 



 
  

 لوسطىالجامعة التقنٌة ا

 القسم / تقنٌات التمرٌـــــض                     المعهد الطبً التقنً / بغداد

  7918/ 1/ 72فً    09:   االدارٌةرقم وتأرٌخ األوامر    / مسائً ة ــالدراس

 7918/  15/8فً  345         

  59/17/7918فً  080         

 7918/  7/  3فً  010         

 النصر والتنمٌةم دورة التخرج / ــاس

 الذي تخرج منهالدور المعدل اسم الطالب ت

 األول 572.4. مصطفى عبد األئمة بركة علً 39

 األول 57266. نمٌر حافظ صبري ٌاسٌن 31

 األول 57612. سرى ثامر جواد حسن 32

 األول 57322. عبد هللا أحمد شحاذه عبد 33

 األول 47.62. حسٌن طالب كرٌم جبر 34

 األول 47.16. نهلة خلف سلمان خلف 35

 األول 47531. أمٌرحسٌن علً علً 36

 األول 47962. أحمد جاسم محمد طلفاح .3

 األول 47952. رحمه داود حاتم مجٌد 32

 األول 47922. أحمد خالد عبد الجبار طه 31

 األول 37656. راسل فرات عبد الكرٌم غائب 49

 األول 37631. عودةحسٌن طالب خضٌر  41

 األول 37546. نور محمد حسٌن هادي 42

 األول 37213. عبد هللا شاكر أزغٌر عمران 43

 األول 30169. فاطمة منٌر حسٌن ذباح 44

 األول 27114. عاتكة علً نعمة ابراهٌم 45

 األول 27.54. مها رزاق مدٌلً أحمٌد 46

 األول 27222. آٌة رضا محسن سعٌد .4

 األول 27214. ذٌاب عداي حافظ حسٌن 42

 األول 27154. مروان نوري ثمٌل مطلك 41

 األول 27121. سارة حسٌن حسن حسٌن 59

 األول 17233. نور ماجد خلٌل علً 51

 األول 10229. قبس حسن كاظم كنٌزع 52

 األول 17.31. مراد أحمد محمد علً 53

 األول 17.12. ابراهٌم خلٌل خلٌفة ردٌنً 54

 األول 17612. وسن حمٌد خلف محمد 55

 األول 97.23. فاطمة أنور عادل حسٌن 56

 األول 97462. ضحى عباس وحٌد كاظم .5

 األول 97445. ٌاسر عادل عطٌه مهدي 52
 

 



 
  

 الجامعة التقنٌة الوسطى

 القسم / تقنٌات التمرٌـــــض                     المعهد الطبً التقنً / بغداد

  7918/ 1/ 72فً    09:   االدارٌةرقم وتأرٌخ األوامر    / مسائً ة ــالدراس

 7918/  15/8فً  345         

  59/17/7918فً  080         

 7918/  7/  3فً  010         

 النصر والتنمٌةم دورة التخرج / ــاس

 الدورالذي تخرج منه المعدل اسم الطالب ت

 األول 97441. جبار علً اسماعٌل نائل 51

 األول .9713. محمد عبد الرزاق محمد مسفوه 69

 األول 97911. زٌنب مدلول جٌاد حسن 61

 األول .61716 هبة حسٌن علً جودي 62

 األول 617142 مرٌم قاسم مسٌر سوادي 63

 األول 617213 فالح حسن عبد الحسٌن حافظ 64

 األول 617.24 نور الهدى كرٌم هاشم غضبان 65

 األول 617311 عباس مهدي هبة علً 66

 األول 617121 محمد حسٌن علً عبد الحمٌد .6

 األول 627161 هدٌل فاضل علً عبد الزهرة 62

 األول 627123 صبرٌة عبد خلف عبٌد 61

 األول 627123 عبد الرحمن فهد خاجً طاهر 9.

 األول 627245 محمد حماد عبٌد عبد هللا 1.

 األول 627222 محمد باسم محمد حسٌن 2.

 األول 627244 اسماعٌل حاتم عبد هللا هرٌس 3.

 األول 6.71.5 ماهر علً عبد عبد هللا 4.

 األول .6.7.1 رغد عبد الهادي شاكر هادي 5.

 األول 6.73.6 زهراء محمد شدهان عاشور 6.

 األول 660259 مهند ماجد نوري محمد ..

 األول .667.3 سرى سرحان غالم حسٌن 2.

 األول 667633 حسٌن محمود عبد العباس عال حمد 1.

 األول 6675.1 ضٌاء أحمد عطا هللا خلف 29

 األول 657111 زٌنب خلٌل عزٌز جبار 21

 األول 657191 نور أحمد حسٌن حمٌدي 22

 األول 6572.1 سنٌن حازم عبود مجٌد 23

 األول 6572.6 نسرٌن صدام زغٌر محبوش 24

 األول 657511 هبة خالد ظاهر زٌدان 25

 األول 657162 ابراهٌم صالح سعٌد علً 26

 األول 640259 علً محمد نور ٌونس خضر .2
 

 



 
  

 الجامعة التقنٌة الوسطى

 القسم / تقنٌات التمرٌـــــض                     المعهد الطبً التقنً / بغداد

  7918/ 1/ 72فً    09:   االدارٌةرقم وتأرٌخ األوامر    / مسائً ة ــالدراس

 7918/  15/8فً  345         

  59/17/7918فً  080         

 7918/  7/  3فً  010         

 

 النصر والتنمٌةم دورة التخرج / ــاس

 الذي تخرج منهالدور المعدل اسم الطالب ت

 األول 647.21 ورقاء ماجد عبد الرحمن خلٌل 22

 األول 640649 حنٌن خالد حمدون عبو 21

 األول 640219 هشام مهدي طه سراي 19

 األول 637551 لٌلى محمد عبد هللا محسن 11

 األول 637425 كرار عادل عواد عبد 12

 األول 637311 دٌنا سمٌر محمد جبر 13

 األول 637164 حنان حسٌن كٌطان جالب 14

 األول 637154 شهد عبد الرحٌم صالح فرحان 15

 األول 6271.2 علً فالح حسن نور 16

 األول 627.12 نبأ عبد الستار راضً حسن .1

 األول 627554 علً برٌسم مرشد الٌذ 12

 األول .62754 زهراء حمزة جبار حمزة 11

 الثانً 627445 محمد صادق محمود فرٌح 199

 األول .62743 ظالل ومٌض حامد صالح 191

 األول 627321 آٌة صباح جهاد عجاج 192

 األول .61712 ابراهٌم خلٌل عاشورعلً  193

 األول 617212 فاطمة ضٌاء حسٌن شرٌف 194

 األول 617221 سجاد عبد الحسن داٌش كاظم 195

 األول 617213 رٌام ناجً شرشاب عبد 196

 األول 617.12 فاروق عمر حامد اسماعٌل .19

 األول 617343 شهد حافظ فرٌح لفته 192

 األول 617241 علوانمنتظر عدنان نعٌم  191

 األول 617212 محمد ربٌع محمد ٌوسف 119

 الثانً 617196 سالم خالد مجٌد عبد الحسٌن 111

 األول 617941 رقٌة محمد علً حبٌب عٌسى 112

 الثانً 697233 عمار شاكر حماد خلف 113

 األول 697341 سجاد ابراهٌم خلف حسٌن 114

 الثانً 697336 أشرف نوري مخلف عبد 115

 األول 517152 سمارة عبد الرضا راضً سلمان 116
 



 
  

 الجامعة التقنٌة الوسطى

 القسم / تقنٌات التمرٌـــــض                     المعهد الطبً التقنً / بغداد

  7918/ 1/ 72فً    09رقم وتأرٌخ األوامر االدارٌة :     / مسائً ة ــالدراس

 7918/  15/8فً  345         

  59/17/7918فً  080         

 7918/  7/  3فً  010         

 

 النصر والتنمٌةم دورة التخرج / ــاس

 الذي تخرج منهالدور المعدل اسم الطالب ت

 الثانً 517656 محمد مصطفى فندي اغوان .11

 الثانً 517525 عبد القادر عماد عبد الرزاق صالح 112

 األول 517511 نور الدٌن جاسم محمد عبٌد 111

 الثانً 527664 مصطفى جمال محمد عبد اللطٌف 129

 الثانً 527315 حسن هادي كاظم حمد 121

 األول 527225 تهانً محمود هادي عبد هللا 122

 الثانً 5272.3 زٌد محمود دخٌل عبد 123

 الثانً 527294 علً مهٌدي صالح حسٌن 124

 األول 5.7366 سرمد فٌاض مجٌد حسٌن 125

 األول 5.7342 نادٌة عبد هللا أحمد صالح 126

 الثانً 5.7346 رسول محمد سلمان حمود .12

 الثانً 5.7216 طالب عبد الزهرة كاطع راشد 122

 الثانً 567161 حسٌن عالوي عبد الحسٌن حطحوط 121

 الثانً 567146 أحمد رعد لفته زامل 139

 الثانً 557522 عقبة ٌوسف دحام صبار 131

 الثانً 547.25 ٌاسر عمار عبد العباس كركاس 132

 الثانً 537391 بسام أحمد فرحان حمد 133
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 الجامعة التقنٌة الوسطى

 القسم / تقنٌات صحة المجتمع                     المعهد الطبً التقنً / بغداد

  7918/ 1/ 72فً    09رقم وتأرٌخ األوامر االدارٌة :     / مسائً ة ــالدراس

 7918/  15/8فً  345         

  59/17/7918فً  080         

 7918/  7/  3فً  010         

 

 النصر والتنمٌةم دورة التخرج / ــاس

 الذي تخرج منهالدور المعدل اسم الطالب ت

 األول 157251 خلدون اسماعٌل خلٌل ابراهٌم 1

 األول 147156 زٌنب محمد ضٌاء محمد 2

 األول 130969 اسالم فاروق عبد األمٌر عبد الرزاق 3

 األول 120214 اسراء عبد ماٌن كاطع  4

 األول 110521 اٌناس محمد فلٌح حسن 5

 األول 110341 رٌاض صباح مخلف عبد 6

 األول 110214 ابتهال ماجد كاظم عبد الحسن .

 األول 110916 الحمٌد رزوقًشٌماء ماجد عبد  2

 األول 210556 علً حسن جبار سبهان 1

 األول 210515 أسامة  رٌاض عباس شٌحان 19

 األول 220.16 خالد حمٌد عودة طنب 11

 األول 220661 أمٌر سعد عزٌز محمد حسٌن 12

 األول 260133 محمد عبد الحسٌن اسماعٌل ابراهٌم 13

 األول 260256 شهد خضر عباس خنجر 14

 األول 1..260 اسراء علً حسٌن خلٌفة 15

 األول 260624 فاطمة ماهر محٌل مرعً 16

 األول 250242 مرٌم سالم حسن عباس .1

 األول 2..240 ولٌد محسن خفٌف سوٌر 12

 األول 240695 دالٌا عبد الكرٌم محمد كرم 11

 األول 240461 علً محمد حسٌن عبد 29

 األول 240132 علً حسان محسن عطٌة 21

 األول 230934 حسٌن ابراهٌم ناصر محمد 22

 األول 220111 سارة فالح حسن رسن 23

 األول 2202.2 شهد مهدي طارش عبد الصاحب 24

 األول 220312 هانً نصٌري عباس بواك 25

 األول .29012 طارق أحمد كاظم عبد الرضا 26

 األول 297261 عباس فاضل مرموص عباس .2
 

 

 



 
  

 الجامعة التقنٌة الوسطى

 صحة المجتمعالقسم / تقنٌات                      المعهد الطبً التقنً / بغداد

  7918/ 1/ 72فً    09:   االدارٌةرقم وتأرٌخ األوامر    / مسائً ة ــالدراس

 7918/  15/8فً  345         

  59/17/7918فً  080         

 7918/  7/  3فً  010         

 النصر والتنمٌةم دورة التخرج / ــاس

 الدورالذي تخرج منه المعدل اسم الطالب ت

 األول 290532 محمود عبد عواد ناٌف 78

 األول ..2902 أٌمن أحمد تركً عواد 70

 األول 10422. رسل علً جاسم منشد 39

 األول 20511. نور أحمد طه حسن  31

 األول 20292. مٌس مهدي أحمد سبع 32

 األول 0529.. زهراء عبد الكرٌم فالح شلش 33

 األول 60112. مصطفى محمد علوان عواد 34

 األول 60133. حازم عبد هللا عبد علً زغٌر 35

 األول 4..60. عذراء علً نعمة عبد السادة 36

 األول 60695. محمد حٌدر هاشم أسد .3

 األول 60439. عبد هللا فاضل كرٌم شٌحان 32

 األول 60321. عبد الزهرة رسولنور نجم  31

 األول 50291. مصطفى ناجً محمد حسن 49

 األول 50312. تبارك طه خضٌر علً 41

 األول 50212. فرح عباس جمعة بدر 42

 األول 40.22. عمر أزهر تركً زغٌر 43

 األول 40612. محمد سركوت نامق عبد هللا 44

 األول .4035. سارة حسن جاسم محمود 45

 األول 40165. صابرٌن عبد الواحد راهً حذٌة 46

 األول .3056. ٌقٌن ماجد خلف هذال .4

 األول 30539. حارث ذٌاب أحمد داود 42

 األول .3051. علً حسٌن عاشور ناصر 41

 األول 301.2. سٌف سعد هانً مسلم 59

 األول 10221. فاطمة محمد سلمان عبد 51

 األول 101.5. موسى جعفر هادي محمد علً 52

 األول 10144. أحمد حمٌد خلف صالح 53

 األول 905.6. علً حٌدر محسن سلطان 54

 األول 90564. دحام حمود حامد محمد 55

 األول .9021. علً هٌثم عبد المنعم ذنون 56

 األول 90155. حٌدر مصعب عبد ناصر .5
 



 
  

 الجامعة التقنٌة الوسطى

 القسم / تقنٌات صحة المجتمع                     المعهد الطبً التقنً / بغداد

  7918/ 1/ 72فً    09:   االدارٌةرقم وتأرٌخ األوامر    / مسائً ة ــالدراس

 7918/  15/8فً  345         

  59/17/7918فً  080         

 7918/  7/  3فً  010         

 النصر والتنمٌةم دورة التخرج / ــاس

 الدورالذي تخرج منه المعدل اسم الطالب ت

 األول .9091. علً سلٌم محمد صالح عبد المهدي 52

 األول 610344 رسل محمد جاسم محمود 51

 األول 610135 محمد خلٌل عواد عبد 69

 األول 620251 قصً عباس علً عبود 61

 األول 620912 اسماعٌل عدنان نصٌف جاسم 62

 األول 6.0124 نور الهدى حسٌن قاسم مولى 63

 األول 6.0122 رجاء خلٌل مكاوي ٌاسٌن 64

 األول 6.0613 أحمد عباس أحمد حمادي 65

 األول 6.0611 محمد صادق جوعان عبد الصاحب 66

 األول 6.0953 محمد جاسم محمد حمزة .6

 األول 660114 عمر محمد فرحان حبٌب 62

 األول 660691 مخلد ٌونس صبري حمد 61

 األول 660569 الرحٌم عبد الرحمن ابراهٌمعلً عبد  9.

 األول .65051 محمد عبد الكرٌم حسن جهاد 1.

 األول 650446 حوراء علً سلمان عبود 2.

 األول 650321 كاظم سعد جبر شلواح 3.

 األول 6502.6 زهراء وسام قاسم موسى 4.

 األول 650222 آالء حازم حسٌن حرز 5.

 األول .64016 علً حسٌن كاظم مطر 6.

 األول 640216 منى مهدي سعدون مظلوم ..

 األول 640.52 زٌنب طارق جبر خضٌر 2.

 األول 640452 حسن فاضل ٌوسف حسن 1.

 األول .63022 علً حوم مهدي علً 29

 األول 637226 علً حمود عبٌد محٌسن 21

 األول 637622 باسم حسن عبد ملحم 22

 األول 637561 عالء هادي عبد ناٌل 23

 األول 627226 أحمد سعود عزٌز جبار 24

 األول 627212 عبد الخالق أٌاد فرحان حمادي 25

 األول .62764 خالد عكاب مالح علً 26
 



 
  

 الجامعة التقنٌة الوسطى

 القسم / تقنٌات صحة المجتمع                     المعهد الطبً التقنً / بغداد

  7918/ 1/ 72فً    09:   االدارٌةرقم وتأرٌخ األوامر    / مسائً ة ــالدراس

 7918/  15/8فً  345         

  59/17/7918فً  080         

 7918/  7/  3فً  010         

 النصر والتنمٌةم دورة التخرج / ــاس

 الدورالذي تخرج منه المعدل اسم الطالب ت

 األول 627123 أحمد عبٌد ابراهٌم عبد هللا .2

 األول .61742 أحمد سالم حمد صلبً 22

 األول 610369 هشام عمر حمٌد حسٌن 21

 األول 617956 أحمد محمد مولى جبارة 19

 األول 6976.1 أمٌر مهدي عبد فاضل 11

 األول 690112 مرتضى صالح علً رشٌد 12

 األول 510692 كرار خالد أحمد جعفر 13

 الثانً 510421 حسٌن نصٌر محمد نوري محمد صالح 14

 األول 517446 أحمد هادي حسٌن حرشان 15

 األول 527161 خالد عبد الحسٌن جلٌل فضل 16

 األول 527224 مصطفى عادل المً عسكر .1
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