
تقنيات  صحة المجتمع/ القسم الجامعة التقنية الوسىط

ي 
ي التقب  بغداد/ المعهد الطب 

ي 381/ م :                                         رقم وتاري    خ االوامر االدارية الدراسة المسائية
 
2020/11/18 ف

ي 387/         م 
 
2020/11/22 ف

تعليمنا لن يتوقف/ اسم دورة التخرج 

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالبت

األول93.994تمارة ثامر جاسم زٌنل1

األول92.653شهد عبدالمادر عبدهللا عبد2

األول90.962آٌات باسم سكر جعفر3

األول90.509رشا جاسم دمحم جعفر شاكر4

األول90.085رانٌا ناصر مبدر عاشور5

األول89.988رفل عالء عرٌبً عبدالرضا6

األول89.840لٌنا دمحم علً هادي7

األول89.254رٌم فرٌد عبدالواحد جبر8

األول88.817جنان لٌس حسن طاهر9

األول87.752رؤى مثنى ارزولً حمودي10

األول87.486شهد حمٌد مجٌد جبار11

األول87.343سرى أنٌس خرٌبط ماجد12

األول86.936حسن أسعد علً جخٌور13

األول86.635سرى نبٌل دمحم علً عباس14

األول86.327هند رعد وهٌب كٌالن15

األول86.151أحمد نوزات عبدالعزٌز أحمد16

األول86.086أحمد حمٌد عدٌل ناٌف17

األول86.016لمى جبار الٌج فنجان18

األول85.910نور دمحم نجم دمحم19

األول85.847دمحم علً حسٌن شناوه حسون20

األول85.748نور كاظم صبري لطٌف21

األول85.747عال أنٌس خرٌبط ماجد22

األول85.414علً فاخر كاظم حٌدر23

األول84.702رغد جواد كاظم زمام24

األول84.634مٌسر علً أحسان عبدالبال25ً

األول84.618عالء شهاب أحمد عاٌد26

األول84.418حنٌن أسعد دٌمة خلف27

األول84.408اآلء علً عبدالعزٌز كرٌم28

األول84.350شهد نهاد محمود دمحم29

األول84.341ثائر سالم جودة عبدهللا30

األول84.104مرٌم خٌرهللا دمحم حٌدر31

األول83.854مصطفى عامر شرهان حمٌدي32

األول83.557سمٌر سالم عٌسى موسى33

األول83.289نور دمحم عبدهللا سبع34



األول83.215عصام عبد الرضا مناتً غزاي35
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األول82.973آٌة عبدالكرٌم زٌدان36

األول82.781زمن نجم عبد الرضا كرم37

األول82.657عبد هللا حامد حبٌب حمٌد38

األول82.611آٌة جلٌل حسٌن عل39ً

األول82.610أواب خالد أبراهٌم حسٌن40

األول82.396رانٌه أسماعٌل فاضل حسٌن41

األول82.368جاسم علً عامر عبٌد42

األول82.062مرٌم ٌوسف دمحم حسٌن43

األول82.043نور الهدى دمحم نغماش جاسم44

األول81.743مروة وئام حمٌد وهاب45

األول81.147هدٌل رزاق خلف رف46ً

األول80.817أسراء عدنان عبدهللا دنفش47

األول80.755دمحم خالد أسماعٌل مخلف48

األول80.392دمحم عبدهللا أحمد مرع49ً

األول80.312هاجر فرهود مشرف حمود50

األول80.288سٌف دمحم خلف هزاع51

األول80.245أسراء عبدالسالم كاظم جواد52

األول80.026تبارن عبدالحسٌن أبراهٌم عبد53

األول79.954أحمد عبدالوهاب عبدالجبار عبدهللا54

األول79.935أكرم حسٌن لاسم ضٌدان55

األول79.909حٌدر مجٌد كاظم زرٌج56

األول79.598أحمد عماد دمحم خلٌل57

األول79.169زهراء خالد جمٌل سلطان58

األول78.986شهالء بدٌوي فٌصل ٌازع59

األول78.904غسك هادي برٌج صالح60

األول78.900عثمان عامر فاضل عضٌب61

األول78.889علً فارس مجٌد ساٌه خان62

األول78.328آٌة دمحم جبر ثابت63

األول78.181دمحم كامل جاسم عبد64

األول78.176نور كاظم حسٌن رحٌمه65

األول77.911شهد جواد كاظم جالب66

األول77.724حسن باسم عبدالزهرة عبدالحسن67

األول77.622علً عزٌز مبدر دواح68

األول77.603شٌرٌن عبدالزهرة جبر سالم69

األول77.486رسل عبدالحسٌن كرٌدي سلمان70
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األول77.159لٌث حسٌن علً جوٌر71

األول76.998فاطمة سلمان أحمد مراد72

األول76.985اآلء دمحم عبد دمحم73

األول76.946علً فارس عبدالكاظم عطٌة74

األول76.937نرجس هادي زامل حرب75

األول76.862أٌمن رشٌد عدنان بدٌوي76

األول76.248دمحم كامل حسن عودة77

األول76.211ٌاس عبدالصمد مخلف عبدالهادي78

األول76.155فاطمة شهاب أحمد كرز79

األول76.129رواء فرحان عبٌد حسن80

األول76.047مرٌم كرٌم جبر لفته81

األول76.044أدٌان عدنان صالح عل82ً

األول76.019علً حسٌن عبدالجبار حمٌد83

األول75.858دمحم أحمد رجا حسٌن84

األول75.843مصطفى حمٌد صالح حمد85

األول75.69دمحم صالح غاٌب فهد86

األول75.632أٌمان ناصر رحٌم معٌجل87

األول75.613مٌرفت ٌحٌى شكر محمود88

األول75.496حسٌن مؤٌد نجم الدٌن حسن89

األول75.400دمحم رعد أكرم هادي90

األول75.285أبتهال بارق جبار بجاي91

األول75.275سجى أسماعٌل مراد حسن92

األول75.252مرتضى أركان حمود حطاب93

األول75.236رسل نبٌل عبدالرزاق وهاب94

األول75.213أسراء غالب كرٌم حمد95

األول75.130هانً فالح كامل حمود96

األول75.050سمٌر كرٌم عداي عرمش97

األول74.672شهد رعد علً عبد98

األول74.452هدى لاسم عبدالحسن غظٌة99

األول74.207شهد منسً سالم جار هللا100

األول73.877صفا هٌثم أبراهٌم سبع101

األول73.774ٌعموب عبد المادر أبراهٌم ناٌف102

األول73.720سعد عباس عزٌز رهن103

األول73.611سلسبٌل عٌسى أكبر منصور104

األول73.609أمٌر لؤي عبدالصاحب عبد الوهاب105



األول73.427عباس جعفر عبدالحسٌن صادق106

األول72.434مصطفى عالء الدٌن أسعد عبد107

األول71.074سالم عباس عطٌة روضان108

األول70.897عالء عبدالحسٌن ثجٌل109

األول70.533سالً باسم سلمان زاه110ً




