
ي بغداد
ي التقب  ي المعهد الطب 

 
نتائج توزي    ع القبول المركزي عىل األقسام العلمية ف

قسم تقنيات التخدير

القناةالمعدلالمجموعاالسم الرباعي واللقبت

ي1
مركزي68898.29علي مؤيد شاكر حنيش الناش 

 رضا حمزه ميخان علي الرساي2
ن مركزي68898.29حسي 

ي3
ن رعد مهدي خميس الكيالنن مركزي68798.14معت 

مركزي68798.14علي رضا شاكر بحلوك جتر المرشدي4

مركزي68798.14براء حسن ناعور مكي الكريطي5

ي6
ن الفرحانن مركزي68798.14فاطمة احمد سعود حسي 

ن كشات عبد هللا الجيلماوي7 مركزي58898محمد عبد الحسي 

مركزي68698مصطفن عبد غانم سعدون الزيدي8

مركزي68698تيست  يحي  خزعل حسن ابوقيس9

مركزي68597.86مرتضن عبدالكريم جابر روي    ح الشمري10

ن حبيب 11 مركزي68597.86زينب زوير حسي 

ن فضيل جعباز12  حسي 
مركزي68497.71مصطفن

ن داود الشمري13 ن بهاء حسي  مركزي68497.71حسي 

ي14
مركزي68497.71احمد قاسم عواد مشاي الزركانن

مركزي68497.71برير اسماعيل علي خشلوك الخشلوك15

مركزي68497.71علي حسن عبدالعالي عبد الزريجان16

مركزي68497.71اسامة حامد عثمان عبد الكبيسي17

مركزي68497.71رضوان احمد عبدالزهرة رسن الزيادي18

مركزي68497.71عذراء وناس عبد علي وادي الغانمي19

ن حامد نارص مؤيد الحسيناوي20 مركزي68497.71حني 

ي21  الغرانر
ن مركزي68497.71فاطمة كسار علي حسي 

مركزي68497.71سىه صالح عراك صالح العيساوي22

مركزي68397.657فاطمة احمد كاظم علي الربيعي23

ي24
جمال مخلف رجب الجوعانن مركزي68397.57بشت 

ن كركز اوشي25 مركزي68397.57اياد صالح حسي 

ي البديري26
ن
مركزي68397.57ذو الفقار جاسم ذاجر عوف

 علي حايل الجليباوي27
ن مركزي68397.57علي حسي 

مركزي68397.57زهراء عبد الهادي مع هللا محمود الموسوي28

مركزي68397.57فاطمة خالد نادر محمد الخالوي29

مركزي68397.57هند علي مهدي كاظم الزبيدي30



مركزي68397.57ضىح مسلم خليل ابراهيم الربيعي31

ي32
مركزي68397.57ابتسام يارس محمد خلف السلمانن

ي33  شاكر خوشاب الجنانر
ن مركزي68397.57نور حسي 

مركزي68397.57نبأ عبد العزيز نجم عبد المحمداوي34

مركزي68397.57اية رؤوف ابراهيم حسام 35

ي36 ي سعدون العقانر مركزي68397.57زينب مهدي جتر

مركزي67697.57امنة اسامة عامر عيس الجبوري37

ي38
مركزي68397.57صابرين اسماعيل حبيب مصلح الشعبانن

 علي جمال نارص شوان39
ن مركزي68397.57بني 

مركزي67697.57امنة اسامة عامر عيس الجبوري40

مركزي58597.5موش عبد غضبان هلول الداودي41

مركزي68197.49سىحر زيدان خلف غياض الشمري42

مركزي68297.43احمد عبد االمت  جبار عبيد الخزعلي43

ن عبيد حسن الجبوري44 مركزي68297.43قاسم حسي 

مركزي68297.43حسن فاضل سطاي مصيخ الربيعي45

مركزي68297.43احمد عبداالمت  جبار عبيد الخزعلي46

مركزي68297.43احمد نصيف جاسم محمدصادق الخباطة47

ي48 مركزي68297.43مجتير سلمان صالح جساب الغرانر

ي49 ن الحمت  مركزي68297.43علي شنان غازي حسي 

مركزي68297.43فاطمة رحيم حسن نعيمة الفتالوي50

ي51
مركزي68297.43رواء بجاي سلمان حاجم السلطانن

ي52
ي ابراهيم الحمدانن

مركزي68297.43جنان مجيد راضن

ي53
مركزي68297.43زينب احمد حسون معلة الكنانن

مركزي68297.43اية غسان ذنون يونس الحمال باش54

مركزي68297.43فاطمة والء محمد علي المعتوق55

مركزي68297.43هديل خضن صابر مهدي المحمدي56

ي57 ة الغرانر ن زيان يحي  حمت  مركزي68297.43بني 

مركزي68297.43ضىح حامد فاضل حمود العكيدي58

ي الجياش59
مركزي68297.43زهراء خالد جاسم شنانن

مركزي68197.41امنة حميد عبد عواد الفهداوي60

ن عامر عبيد كاظم البوجاسم61 مركزي68097.4حسي 

مركزي68097.4زهراء علي محمد عبد علي النائلي62

ن خالد رسول كاظم الجبوري63 مركزي58497.33بني 

ي64  علي ثامر هاشم الخفاجر
ن مركزي68197.29حسي 

ي65 مركزي68197.29منتظر علي جواد عباس الكعير

ي علي العيساوي66
مركزي68197.29باقر صادق حسونن

 الربيعي67
ن مركزي68197.29سجاد احمد نعمة حسي 



مركزي67497.29حيدر عباس عبدالرضا حسان المهداوي68

مركزي68197.29محمد كاظم حمزه حمد الزبيدي69

مركزي68197.29زهراء عادل غازي عبد هللا السعيدي70

ي71
مركزي68197.29نرجس جعفر عبود جعفر السودانن

ن العوادي72 مركزي68197.29نور منت  حمزة حسي 

مركزي68197.29شيماء قاسم ذياب خليف البعالوي73

مركزي68197.29اسماء فاضل محيسن منكاش البدري74

ن شهاب الزيدي75 مركزي67497.29ارساء فاضل حسي 

ي76
مركزي68197.29نرجس جعفر عبود جعفر السودانن

مركزي68197.29زهراء عادل غازي عبدهللا السعيدي77

مركزي68197.29سىحر زيدان خلف غياض الشمري78

مركزي68197.29حوراء فراس كاظم حميدي المحمداوي79

ي80 مركزي68197.29رسل فاضل آزار كوار الحبىحر

ن شهاب الزيدي81 مركزي68197.29ارساء فاضل حسي 

مركزي68197.29ورود وحيد مرزه عبد الصاحب الربيعي82

مركزي68197.29غدير فرقد هادي كريم 83

مركزي68197.29زينب ثامر عبد االمت  سلمان الالمي84

ي85 مركزي68097.14بتول عالء عبدهللا صباح اليعقونر

مركزي68097.14باقر قاسم ساجت بشارة الجليباوي86

مركزي68097.14ليث عدنان فهد فري    ح الدليمي87

مركزي68097.14علي باسم محمد كاظم المنصوري88

مركزي68097.14انس محمد فخري عبد العادلي89

ي90
يفن مركزي68097.14حيدر حكيم محسن كاظم الرس 

ن المسلماوي91 مركزي68097.14مؤمل حمزة نعمة حسي 

مركزي68097.14منتظر كاظم جالي دفار ال رحيمة92

مركزي68097.14مصطفن احمد مايح مطلك الكرعاوي93

ن العزاوي94 مركزي68097.14سبأ جاسم احمد حسي 

مركزي68097.14ايات عادي جارس عبد هللا النعيمي95

مركزي68097.14روان حسن محسن حمزة الكرساوي96

ي المياجي97
مركزي68097.14غدير عامر عباس راضن

مركزي68097.14زينب موحان سمت  جلود الشويلي98

ي99 مركزي68097.14امال خضت  علي كاظم الطالير

مركزي68097.14اية رعد مهدي صالح100

وعي101 ن المرس  مركزي68097.14ضىح صدام احمد حسي 

مركزي68097.14رفح محمد شكر محمود الصميدعي102

مركزي68097.14اسماء حمزة عباس دخينة الحمزاوي103

ي104 مركزي68097.14هالة كريم شبيب طه الفريىحر



ي105
مركزي68097.14سلوى حماد خليفة محيسن السلمانن

ي106 مركزي68097.14بتول عالء عبدهللا صباح اليعقونر

ي107
مركزي68097.14زينب احمد محمود احمد العانن

ي108
مركزي68097.14علياء صالح مهدي جاسم القريس 

مركزي68097.14اكرام رشيد كميل فانوس الفليحاوي109

مركزي68097.14مازن عدي خالص عباس الراشدي110



قسم تقنيات االشعة

القناةالمعدلالمجموعاالسم الرباعي واللقبت

مركزي58297ازهر قحطان عبد زيد دبيس الشمري1

مركزي67997مصطفن سعود سلمان عيدان الخميسيه2

ن صالل الظالمي3 مركزي67997محمد علي حسي 

مركزي67997معتصم ستار جبار احمد الفضلي4

ي5 زنىحر مركزي67997ابراهيم عبد هللا حمود ثامر التر

ي6
مركزي67997علي رحمن سميع ابراهيم القريس 

مركزي67997صالح الدين رعد عبود مخلف الفالجي7

مركزي67997محمد سليم عبدهللا هادي السعيدي8

ي9
مركزي67997منتظر محمد عبدهللا خميس الحسين

ي10  علي جواد خليل الزهت 
ن مركزي67997امي 

مركزي67997خالد منعم كوكز فرج الزوبعي11

مركزي67997علي فاضل دللي فالح العبيدي12

مركزي68097عبدالعزيز سعد علي حمد العبيدي13

ي14
ن صادق البوناش  مركزي67997نور احمد حسي 

مركزي67997حوراء محيبس حسن شبوط البديوي15

ي16 مركزي58297نور لبيب محمد عيس الحمت 

ن عبد الوهاب االسدي17 مركزي67997رسى حيدر محمد حسي 

ن التميمي18 مركزي67997رقية عقيل عبد هللا عبد الحسي 

مركزي67997هدى رحمن عويد عكار العكيلي19

ي20
يين مركزي67997شمس مصطفن توفيق رس الرس 

مركزي67997كوثر حافظ جابر محمد الفرحان21

مركزي67997حوراء حيدر معيوف مطرود الجبوري22

مركزي67997مها محمد احمد فدعم القيضي23

ي24
مركزي67997كوثر حميد فاضل عباس البيان 

ن زايد جبار طاهر الصيادي25 مركزي67997بني 

مركزي67997فاطمة سالم صاحب علي الكضي26

كان 27 مركزي67997فاطمة رحيم كريم بريت التر

 علي جتر البديري28
ن مركزي67997بتول حسي 

 محمد عبدعلي اليساري29
ن مركزي67896.86هبه حسي 

مركزي67896.86علي احمد حسب هللا دنان الدليمي30

مركزي67896.86علي اسماعيل ناهي صكبان الكرعاوي31

مركزي67896.86محمد كريم عبيد راشد البديري32

ي33 مركزي67896.86محمد يحي  مهدي جتر الخفاجر



مركزي67896.86علي عبدالكريم علي كنبار الدعماوي34

مركزي67896.86علي ثامر صبىحي نوري العبيدي35

ن موش عطا الفياض36 مركزي67896.86يوسف حسي 

ي37  الركانر
ن مركزي67896.86عبدهللا سليم حاتم حسي 

مركزي67896.86علي بعث جاسم عبيد اليساري38

مركزي67896.86يوسف شاكر حمود عايد العليوي39

ن حميد السعدي40 ن طه ياسي  مركزي67896.86ياسمي 

مركزي67896.86نجمة ساطع محمد يونس خضن االسود41

ي42
مركزي67896.86ارساء عامر سامي عباس السامران 

مركزي67896.86عائشة صالح بدر علي الدليمي43

ي44 مركزي67896.86ايمان عباس حسون علوان الخفاجر

ي النافعي45
مركزي67896.86سالم بشت  ترف نويي 

مركزي67896.86تبارك مشتاق جبار مجيد الالمي46

مركزي67896.86فاطمة محسن جواد فرج الولع47

ي48
يفن مركزي67896.86اياد حبيب فليح شعت  الرس 

مركزي58196.83علي ثائر خالد حميد العساف49

ن عباس محمد مطلك المعموري50 مركزي67796.78حني 

مركزي67796.73مسار خضت  عباس احمد العامري51

مركزي67796.71علي احمد حسن عبد الكريم52

مركزي67796.71عبد هللا احمد عبد هللا مجيد الجميلي53

مركزي67796.71مصطفن نبيل عبد الزهرة عامر الغانمي54

ن السعيدي55 مركزي67796.71جعفر زغت  جابر حسي 

ن الغزي56 مركزي67796.71سجاد عبدالماجد جبار عبدالحسي 

ي57
ن مؤيد عبدالخالق بهاءالدين الحسيين مركزي67796.71حسي 

مركزي67796.71محمد باقركاظم عبد بديوي دليمي 58

 احمد تركي عطيه الردين59
مركزي67796.71مصطفن

مركزي67796.71حسام باسم محمد عبدالكريم العامري60

ي الكريزي61
مركزي67796.71مرتضن كريم عنيد جنان 

مركزي67796.71احمد جميل كاظم انبيت الهاللي62

مركزي67796.71محمد ماجد فاضل كيطان العزي63

مركزي67796.71نور الزهراء صباح هاشم شخناب المياجي64

مركزي67796.71صابرين علي كطوف حسن الشمري65

ي66
مركزي67796.71ايات صادق جعفر كاظم السلطانن

مركزي67796.71مريم قيس سامي اسود الشحالوي67

ي68
انن ن ن سدخان الجت  مركزي67796.71اسماء صالح حسي 

ي69 مركزي67796.71زينب سعد محسن صخيل الجنانر

ي الالمي70
مركزي67796.71تبارك محمد عطيوي راضن



ي71  محمد الجنانر
مركزي66796.71فيان حامد خضن

ي72
مركزي67796.71رنا فراس خضت  رسحان الحمدانن

مركزي67796.71زينة سامي عبد المولي حمود البايوي73

ي74
ن داود فليح فرهود الكنانن مركزي67096.71بني 

مركزي67796.71فاطمة فالح حسن احمد دبيس75

ن العبودي76 مركزي67796.71حوراء طالب خنياب ياسي 

ي77  الفرانر
ن مركزي67796.71زينب رائد محمد حسي 

مركزي67796.71حوراء كاظم خماط بطل العلياوي78



تقنيات صناعة االسنان

القناةالمعدلالمجموعاالسم الرباعي واللقبت

ي1 مركزي67997مصطفن عبد هللا شهيد سلطان الجتر

ي2
ن الشحمانن مركزي67997محمد نبيل محمد حسي 

مركزي67997محمد وليد حميد مجيد الرفاعي3

مركزي67997زهراء عظيم طارش حسون الجبوري4

مركزي67896.86محمد قاسم منعم حمود الجبوري5

ي6 مركزي67896.86محمد رزاق حميد عبدالرضا الرساجر

مركزي67896.86براق جاسم صيهود عباس الصالوي7

مركزي67896.86امل رائد جبار ثجيل السليطي8

ي9 مركزي67896.86طيبة زكي دعت  محسن العقانر

 جابر فزع عبد القره غولي10
ن مركزي67796.71حسي 

مركزي58096.67عبد احمد جمعة سليمان11

ي12 مركزي67696.67مروة صفاء محسن حسن الزهت 

مركزي67696.57عبد هللا سالم جاسم حمادي13

ي14 مركزي67696.57سجاد محمد محبوس تايه الجنانر

ي15 مركزي67696.57محمد عبد عامر كرمه حمود الركانر

ي16
مركزي67696.57جاسم محمد احمد لطيف البيان 

مركزي67696.57عبدهللا ميرس عبداالله عثمان الحيالي17

ي 18
 علي حليب حمد السلطانن

مركزي67696.57مصطفن

ن محمد كاظم عبود السعدي19 مركزي67696.57بني 

ن العرادي20 ن حسي  مركزي67696.57زينب عقيل ياسي 

مركزي67696.57مريم لطيف فاضل كاظم الحسناوي21

ي22
مركزي67696.57زينب صباح حمزة جاسم الجحبس 

مركزي67696.57غسق جميل سلمان راهي الغريري23

مركزي67696.57صفا حسن كاظم ابراهيم البجاوي24

مركزي67696.57تبارك جميل صعصع مطروح الرساي25

ي26
يانن مركزي67696.57غسق عبد الرحمن فهمي عبد القهار الرس 

ي27
مركزي67696.57زينة وسام صادق مجيد البيان 

ي28
مركزي67696.57ماري عدنان مطلك عبد الواحد القريس 

مركزي67696.57حوراء زمن صاحب العكيلي29

مركزي67696.57فاطمة محمود حسن عبد الوحيلي30

ن راهي الشمري31 مركزي67696.57ندى عباس حسي 

مركزي67696.57غسق عصام جاسم داود العبيدي32

مركزي67696.57زهراء اسعد كشيكش نارص33



مركزي67696.57تبارك خميس حسام نصت  العيساوي34

ي35
مركزي67696.57غفران كريم رزاق عذيب الطان 

ي36
مركزي67696.57صابرين مهند عبد الحميد عبد الجبار العانن

ن محمد كاظم عبود السعدي37 مركزي67696.57بني 

مركزي67696.57ايات حامد سياب دعاج38

مركزي67696.57زينب قيس شياع هاشم العامري39

مركزي67696.57زينب حسن هادي شحاذة الجبوري40

مركزي67696.57زهراء خالد حسن راهي ال عبدهللا41

مركزي67696.57دعاء عبد الستار حمد نايل الشجالوي42

مركزي57996.5محمد باقر سالم حسن محسن المول43



فرع المعالج الشعاعي/تقنيات االشعة

القناةالمعدلالمجموعاالسم الرباعي واللقبت

مركزي67997.04نوره عبد الباسط عبد المحسن خلف الزامل1

ي2 مركزي67997ضىح حيدر علي اسد الخطانر

مركزي67997زهراء جليل هادي جاسم الزاملي3

ي4
وانن مركزي67696.57علي سعد كامل ابو شنة الرس 

مركزي67696.57سىحر مهدي هادي جبار الشمري5

مركزي67696.57فاطمة نجاح حسن عبود الفتالوي6

ي الميالي7
مركزي67696.57غسق ذياب جابر راضن

ي8 مركزي67596.43احمد جبار حاكم محمد الجتر

ي9
مركزي67596.43زبيدة علي احمد عبد الكرجن

مركزي67596.43مريم انور مزهر جودة القره غولي10

از11 ن مركزي67496.4مرتضن مؤيد جواد مسلم التر

مركزي67496.29محسن عزيز كرم يوسف البدري12

مركزي67496.29محمد احمد داخل طعمة البدري13

مركزي67496.29علي الرضا محمد وطن بشارة التميمي14

ن كاظم مصحب الكريطي15 مركزي67496.29زيد عبدالحسي 

مركزي67496.29جابر زغت  والي ناهي النوري16

مركزي67496.29رسى عبد المنعم عبد الحميد عيدان المعموري17

مركزي67496.29هبه لؤي محسن نوري العباس18

ي عكيه19
مركزي67496.29نور بشار صالح مهدي بين

مركزي67496.29عذراء هربود يتيم صباح الرفيعي20

مركزي67396.26نرجس جبار حميد عبد علي ال صالح21

مركزي67396.14احمد جاسم محمد جتر الربيعي22

مركزي67396.14عبد هللا كاظم حسن سلمان الجبوري23

مركزي67396.14محمد جواد كاظم جميل الرساي24

مركزي67396.14احمد جاسم محمد جتر الربيعي25

مركزي67396.14ضياء ظافر محيسن عيس العمري26

ي27 مركزي67396.14اية عودة عبد كايم الركانر

مركزي67396.14غدير علي عودة عاكول العكيلي28

ي29
ن فارس فليح عبد التبانن مركزي67296حسي 

مركزي67296علي فرقد جاسم عبد هللا الجبوري30

مركزي67296سيف الدين شعبان كريم عبد هللا الجبوري31

مركزي67296علي فرقد جاسم عبدهللا الجبوري32

ي33
ن فارس فليح عبد الشبانن مركزي67296حسي 



مركزي67296مصطفن احمد نارص مجبل الشمري34

 جاسم فرحان كاظم الالمي35
مركزي67296مرتضن

مركزي67296علي عدي حاتم علي الفهداوي36

مركزي67296محمد حيدر مجيد حسب البوحتيوي37

 قحطان عبدالرسول خضت  الجبوري38
مركزي67296مصطفن

مركزي67296مالك كنعان محمد مجيد الشجالي39

مركزي67296مصطفن عباس كاظم علوان الكريطي40

مركزي67296دعاء علي فاضل فزع الجبوري41

مركزي67296طيبة صالح محمود حسن الفضل42

مركزي67296رقية محمود فتاح عبد هللا الدليمي43

مركزي67296رقية نديم كريم قنيطل الربيعي44

مركزي67296فاطمة كرار حسن زغت  السعيدي45

ي46 مركزي67296نورالهدى احمد وهيب جودة الكعير

ي47
مركزي67296مالك محمد سامر اسامة السلطانن

ي48 ف محمد حمزة الطالير
مركزي67296مريم ارس 

مركزي67296مقتدى ماجد حميد شياع البهادلي49



تقنيات صحة المجتمع

القناةالمعدلالمجموعاالسم الرباعي واللقبت

ي1
مركزي67997نرجس سعد حسن مرشد القريس 

مركزي67596.43محمد علي كامل زرر المياجي2

ي حلبون العزاوي3 مركزي67496.29ضياء صالح ناجر

مركزي67496.29مقتدى مهدي عليوي عواد 4

مركزي67496.29مقتدى يعقوب طيغم صالح السعيدي5

مركزي67496.29زهراء محمد عبد المطلب باش اغا الالمي6

ي7 مركزي67496.29زينب ماجد موش تركي البعيىحر

ي8
مركزي67396.14عقيل يونس خضت  العبدانن

ي9
ن الشحمانن مركزي67396.14حسن علي ظاهر ياسي 

ي عكبة10
مركزي67396.14حنان سالم زيد محمد بين

ي11
مركزي67396.14ختام هائل صباح كشاش العارضن

مركزي67396.14حيدر راغب حسن عماش كربولي12

مركزي67296محمد عبد الرحيم كامل طه الغزاوي13

مركزي57696حسن شاكر خشن حموده الحسناوي14

 عبادي الجمالي15
ن مركزي67296امت  عالوي حسي 

ي16
مركزي67296عبدهللا غيث سعدون هانن

ي17 مركزي67296هدى عذاب عاشور عبد الركانر

مركزي67296حوراء احمد جعفر صادق18

مركزي67296ريام حاتم كريم كاظم العبيدي19

مركزي67296مريم صباح جابر حمود حسن الزاملي20

ي علي الساعدي21
مركزي57696رقية محمد راضن

 علي ويس22
ن مركزي67195.86وسام صالل حسي 

مركزي67195.86محمد عقيل طالب طاهر ال هرموش23

مركزي67195.86هادي جعفر عدنان مخيف الكريطي24

 غنامي 25
ن مركزي67195.86زهراء حيدر تكليف حسي 

مركزي67195.86حوراء ظافر جاسم محمد السويعدي26

مركزي67195.86رسل سمت  عزاوي ابراهيم الزبيدي27

مركزي67195.86سالي عامر محمد نعمة الفالجي28

مركزي67195.86فاطمة خالد جميل محمد الراوي29

ن عالوي طارش30 ن حسي  مركزي67195.76حني 

مركزي67095.71علي عبد الرحيم غانم عبد هللا الصميدعي31

مركزي67095.71عباس رزاق حامد عباس المجمىحي32

ي الربيعي33
مركزي67095.71نور ضياء جاسم تف 



ي34
مركزي67095.71عمر موفق سالم عبد المجيد البيان 

مركزي67095.71علي طارق محمد شاكر المعموري35

ن يحي  محمد مطلك العزامي36 مركزي67095.71ياسي 

مركزي67095.71فيحاء باسم محمود سداد العزاوي37

مركزي67095.71زهراء محسن مهدي محسن الصباغ38

ي39  كريدي الركانر
ن مركزي67095.71موش جبار عبد الحسي 

مركزي66995.57حيدر عبد االمت  جبار حمزة البورب  ع40

ي41 مركزي66995.57محمد المهدي باسم محمد عبد الفريىحر

مركزي66995.57ابو عبيدة صالح محل شهاب الجميلي42

ي43
مركزي66995.57عبدهللا احمد نواف فارس الحيانن

مركزي66995.57مسلم جليل صبيح موازي عائدي44

ي45 مركزي66995.57علي حمزه مهيد حسن الخفاجر

ن حياوي داود الجبوري 46 مركزي66995.57علي حسي 

كي47 مركزي66995.57يعقوب جساب مجيلي دغيم التر

مركزي66995.57محمد حيدر عبدالعباس نصيف الزيادي48

مركزي66995.57مقتدى حميد جليل مزهر الكريطي49

ي50
مركزي66995.57كرار كاظم شاوي عوده السليمانن

مركزي66995.57دنيا اياد طارق هاشم المرسومي51

ن الصالىحي52 مركزي66995.57زينب كامل علي حسي 

مركزي66995.57ايات رعد حميد خلف الفهداوي53

ي54 مركزي66995.57هبة محمد زامل رشيد اللهيير

مركزي66995.57دنيا اياد طارق هاشم المرسومي55

مركزي66995.57نور الهدى صباح كريم حمزة الهاشمي56

ن57 مركزي66995.57عمر محمد حسن احمد امي 

ي58 مركزي66995.57رانيا حامد جياد سهيل الجنانر

مركزي66895.49منتظر عماد خضت  صباح الشطراوي59

مركزي66895.43هشام احمد جاسم محمد الزيدي60

مركزي66895.43عمار علي فالح حسن الدليمي61

ي62
ن الكرطانن مركزي66895.43علي خالد علي حسي 

مركزي66895.43كمال جمال كامل شنيدخ العامري63

ي64
 سالم عبد علي كاظم الخيكانن

ن مركزي66895.43حسي 

مركزي66895.43حيدر فرقد خوزي جواد البوتوثية65

مركزي66895.43محمد حسن جاسم خضت  السعدي66

ي الشمري67 مركزي66895.43علي حسن عدنان حرنر

مركزي66895.43علي حسن علي عطية الزبيدي68

مركزي66895.43عبدالعزيز عماد سلمان علي69

مركزي66895.43علي باقر علي عبد الهاللي70



مركزي66895.43حسن علي موحان علوان71

مركزي66895.43مصطفن حسن محسن عفن المياجي72

ن وحيد الهداد73 ن شني  مركزي66895.43فاطمة حسي 

مركزي66895.43فاطمة عالء كاظم حبيب دخيل74

مركزي66895.43نجالء محسن علي محمد السعدي75

 علي76
ن مركزي66895.43زينب نصت  حسي 

ي77
مركزي66895.43براق قائد قيس عبد الجورانن

مركزي66895.43ريام محمد علوان عواد78

ي79 مركزي66895.43زهراء خضت  عباس رب  ح الخزرجر



تقنيات وقاية االسنان

القناةالمعدلالمجموعاالسم الرباعي واللقبت

مركزي67596.43زينب عماد رمضان جعفر الساعدي1

مركزي67596.43افنان وسام داود اسماعيل الحامدي2

مركزي67596.43حوراء انور مزهر جودة القره غولي3

ن عبدالرحمن محمود عبدهللا 4 مركزي67596.43يقي 

مركزي67596.43زهرة مؤيد حامي عويد ال حنشل5

ي6 مركزي57896.33فاله عقيل محمد فليح الزهت 

مركزي67496.3نور الهدى محمد علي محيسن الحميدي7

ي8 مركزي57896.33فاله عقيل محمد فليح الزهت 

مركزي67496.29رتاج سامي خضت  سيد الزبيدي9

 نزار علي يرس العمار10
ن مركزي67496.29بني 

مركزي67496.29كوثر علي حمود منصور الزيرجاوي11

ي12
ن احنيت وارد الطان  مركزي67496.29ليل عبد الحسي 

ي13 ن محمد يوسف جمعة عتانر مركزي67496.29بني 

مركزي67496.29ارساء خلف عزيز فياض السعدي14

مركزي67496.29فاطمة سمت  حسن محمد البوشتوي15

مركزي67496.29زهراء عبد ياس هزيز ال عبد ويس16

ي17
مركزي67396.14شهد علي زوير عبد الرضا الكنانن

مركزي67396.14رفل عامر درج جالب الفهداوي18

ي19 مركزي67396.14هوازن غازي عطاس غضبان الجنانر

ي20
مركزي67296فاطمة سالم زيدان عذاب السلطانن

مركزي67296هدى اسعد داخل فليح ال شدوو21

مركزي67296سىحر شدهان عليوي الفراعنة22

ي23 مركزي67296شهد خالد سلطان علي الجنانر

مركزي67296سندس عمار محمود شاكر الدباغ24

مركزي67296سناء علي عباس هادي الفتالوي25

مركزي66495.86اسيل فاضل سويد ظاهر الدرة26

ي الراوي27
مركزي67195.86شيالن رافد محمد شان 

ن مزيان28 مركزي67195.86غدير احمد عبد حني 

ي29
مركزي67195.86امنة محمد حميد طه المشهدانن

ن الهاشمي30 مركزي67195.86فاطمة الزهراء داود سلمان حسي 

ي علي الزبيدي31
مركزي67195.86ايه نارص حسونن

مركزي67195.86شهد مهند حامد محمد الجواري32

مركزي67195.86ليا جمال جاسم داود الزبيدي33



مركزي67195.85نور احمد ابراهيم مزعل القره غولي34

مركزي66495.8اسيل فاضل سويد ظاهر الدرة35

ي36  عطية العتانر
ن مركزي67095.78فاطمة حيدر حني 

ي37
مركزي67095.71دالل صالح زاير بطي العانن

ن رحيم محمد صفانة العاصمي38 مركزي67095.71بني 

 علي محمد الجبوري39
مركزي67095.71هبة مثين

ن مهدي عزيز العواد40 مركزي67095.71زهراء حسي 

ي41
هانن مركزي67095.71حوراء لفته كاظم كلف الرس 

مركزي67095.71زهراء حازم هادي شاكر العزاوي42

ن جاسم فرحان جاسم الزبيدي43 مركزي67095.71بني 

ي44
مركزي67095.71رقيه وقاص سعد الحسين

ي45
مركزي67095.71مريم صباح عبدالهادي بودي القريس 

ي46
ي علي اللطفن

ي عبدالكريم تف 
مركزي67095.71منار حف 

مركزي67095.71سارة حيدر شكت  شالل الغزي47

ي الشويلي48
مركزي67095.71زينب مؤيد محيسن راضن

مركزي67095.71بسملة مهدي سالم حامد الشمري49

ن جاسم فرحان جاسم الزبيدي50 مركزي66395.71بني 

ن الزم الساعدي51 مركزي67095.71رؤى محمد ياسي 

ن كاظم زوري كاظم المحمد52 مركزي67095.71بني 

مركزي66995.57ديار غازي فزع فرحان العيساوي53

مركزي66995.57امال عالء جميل طلب المياجي54

ي55 مركزي66995.57يمامة احمد خليل ابراهيم الجنانر

مركزي66995.57نور مهدي صالح عطية الغزي56

ي57 مركزي66995.57مروة محمد وحيد عبد الخفاجر

مركزي66995.57حوراء مهند عبد هللا نغيمش الحسن58

ن مطر عزيز59 مركزي66995.57ارساء علي عبد الحسي 

مركزي66995.57ضىح احمد عباس جاسم السعدي60

ي61
مركزي66995.57نور احمد عبد التاج حمزة الزركانن

مركزي66995.57تبارك ازهر جاسم عبيد الفتالوي62

ي63 مركزي66995.57نبأ عامر سلمان عبد الجنانر

مركزي66995.57امنه احمد فرحان عبد السويداوي64

ن مجيد عبدهللا الغزي65 مركزي66995.57زهراء حسي 

مركزي66995.57شذى مرتضن فخري سعدالدين المؤيد66

ي فاهم صكبان الجبوري67
ق راضن مركزي66995.57استتر

مركزي66995.57شهد كاظم هليل مزبان العمشاي68

ي69 مركزي66995.47نبأ عامر سلمان عبد الجنانر

مركزي67195.86عائشة عالء رشيد علي العزيري70



ي والعالج الطبيعي تقنيات التاهيل الطب 

القناةالمعدلالمجموعاالسم الرباعي واللقبت

مركزي67696.57منتظر كاظم جبار ساجت العابدي1

مركزي67596.43يارس عبد العليم سليم توفيق العبادي2

ي داود العجيلي3 ن ناجر مركزي67596.43خضن حسي 

مركزي67496.29احمد محسن جبار خضت  الحاتمي4

ب5 مركزي67496.29محمد رياح عاشور حمزة المحت 

ن الصباري6  تركي محيسن حسي 
ن مركزي67396.14حسي 

مركزي67396.14مرتضن حسن هادي مزعل عليوي7

ي االدريساوي8
مركزي67396.14سجاد نعيم غضبان راضن

مركزي67396.14علي عباس محيسن فرج9

مركزي67396.14محمدعلي فالح حسن عليوي 10

مركزي67296محمد مطيع وناس حمود الزاملي11

مركزي67296حيدر حمد هللا فزاع ودع الموسوي12

مركزي67195.86ليث احمد محسن مزعل النداوي13

مركزي67195.86حسن ميثم محمد عبداالمت 14

ي15 مركزي67195.86فاطمة خليل عبد الزهرة عنفوص الخفاجر

مركزي67195.86مقتدى رائد حمزة دوهان الفتالوي16

ن سلمان ابراهيم خليل التميمي17 مركزي67095.71حسي 

ي18
ن الطان  مركزي67095.71كرار صباح فاضل عبد الحسي 

ن سلمان ابراهيم خليل التميمي19 مركزي67095.71حسي 

مركزي67095.71مصعب نديم خليفة محمد الجبوري20

ي21 مركزي67095.71كاظم عبد الحليم كاظم محمد الخزرجر

مركزي67095.71بتول احمد عيس لعبوس الحوشان22

 احمد عبد االمت  بدن الخزاعي23
مركزي67095.71تف 

مركزي67095.71زينب حسن كريدي حسون الجبوري24

مركزي67095.71حوراء فالح عبد الحسن علي عجيلي25

ن26 ن رؤي جليل حسي  مركزي66995.57حسي 

ي جعفر كظماوي27
مركزي66995.57علي رضا بشت  راضن

مركزي66995.57علي فائز جاسم شاوي الربيعي28

ن29 ن رؤي جليل حسي  مركزي66995.57حسي 

مركزي66995.57حسن عبدهللا محمود كاظم الربيعي 30

مركزي66995.57مصطفن قاسم حنيش مري  هج العلي31

مركزي66995.57احمد جواد عبدعلي حماد الفتالوي32



مركزي66895.43منتظر محمد كاظم وحيد الزيدوي33

ي الحسناوي34
مركزي66895.43محمد رزاق نايف ثويين

مركزي66895.43مرتضن لفتة ذياب تايه آل حميد35

ي36
ي البانن

مركزي66895.43علي حسن عبيد بانن

ي37
يفن مركزي66895.43علي عامر كامل حامد الرس 

مركزي66895.43نور كمال مكي غانم المعموري38

ي39 مركزي66895.43ايه طه جواد كاظم الحمت 

ي40 مركزي66895.43رقية عبد الكريم ابراهيم حمود الجنانر

مركزي66895.43االء نجم عبد دحام المشعالوي41

مركزي66895.43ارساء مالك حريز عبد النمراوي42

ي43
مركزي66895.43فاطمة علي رحيمة حسان السودانن

مركزي66895.43نور كمال مكي غانم المعموري44

ي45
مركزي66895.43اميمه عبدهللا محمود عبدهللا السلطانن

ي46
مركزي66895.43فاطمة علي عنيد مناجي القريس 

مركزي66895.42مريم مؤيد عدنان حميد العدي47



ي فرع االطراف والمساند/تقنيات التاهيل الطير

القناةالمعدلالمجموعاالسم الرباعي واللقبت

مركزي67896.86مؤمل سعيد هادي رميلة الخزعلي1

مركزي58096.67مرتضن جعفر رزاق عمران النادر2

ي3
ن جاسم الخيكانن مركزي67596.43ايه فاضل حسي 

ي4 مركزي67496.29محمود محمد عبد علي حمزة الشجت 

مركزي67396.14عالء الدين احسان قاسم هاشم السكوك5

ن الراجىحي6 مركزي67296سليمان كاظم حميد حسي 

مركزي67195.86بهاء الدين محمد عبدالزهرة اسماعيل الشبلي7

مركزي67195.86مريم ثامر راشد محمد الشمري8

ي9  ذاكر نعمان حميد الجنانر
ن مركزي67195.86حني 

مركزي67195.86مريم ثامر راشد محمد الشمري10

ن حيدر رحيم حامد العامري 11 مركزي67095.71حسي 

 محمد تركي صالح الدليمي12
مركزي67095.71مصطفن

مركزي66995.57عبيد طارق هارون عثمان الجبوري13

 تركي كاظم المسعودي14
ن مركزي66995.57زهراء حسي 

مركزي66995.57فاطمة محمد راشد محمد الشمري15

ي مالك16
مركزي66995.57غدير غسان حميد حبيب بين

ي17 ن فليح مثال خفاجر مركزي66895.43علي حسي 

مركزي66895.43ضياء صديق فاضل اسعد18

مركزي66895.43ضياء صديق فاضل اسعد19

مركزي66895.43حسن حيدر عبدالكاظم فرحان الزيادي20

مركزي66895.43سجاد باسم عبدالحسن كاظم الكريطي21

مركزي66895.43عمر حمدهللا حمود نجم الدليمي22

ي23 ن فليح مثال خفاجر مركزي66895.43علي حسي 

مركزي66895.43فاطمة وحيد خليل ابراهيم الصفوي24

ي25
ن جواد الخون  مركزي66895.43اية عالء حسي 

مركزي66895.43بتول باسم شطت  ادخيل العابدي26

مركزي66895.43زهراء سالم حميد احمد الشمري27

ن هاشم العبودي28 مركزي66895.43حوراء علي عبدالحسي 



تقنيات التغذية الصحية

القناةالمعدلالمجموعاالسم الرباعي واللقبت

 سعد رشيد خريبط المجبلي1
ن مركزي67596.43حسي 

 محمد جاسم الجميلي2
ن مركزي67195.86عمر حسي 

ن زبار الزبيدي3 مركزي66995.57شيماء كريم حسي 

مركزي66795.31عبد الخالق محمد عاضي جياد العبيدي4

ن ثائر رشيد صالح األسدي5 مركزي66795.29حسي 

ي6
يفن مركزي66795.29محمد حيدر جاسم محمد الرس 

ي7 مركزي66795.29محمد زهت  علي ولي الحمت 

مركزي66795.29حذيفة ماهر حماد صالح الدليمي8

مركزي66795.29علي محمد ساجت عطية الجباس9

ن بشت  سلوم داوود العبيدي10 مركزي66795.29حسي 

مركزي66795.29يوسف محمد ابراهيم بريس الشمري11

ي12 مركزي66795.29عبد هللا داود سلمان نارص الخزرجر

ن نهاد جاسم محمد العزاوي13 مركزي66795.29حسي 

ن محمد الكرعاوي14 مركزي66795.29احمد علي حسي 

ن ثائر رشيد صالح االسدي15 مركزي66795.29حسي 

ي16
يفن مركزي66795.29محمد حيدر جاسم محمد الرس 

مركزي66795.29عبدهللا سامي خلف سالم الدليمي17

مركزي66795.29مصطفن نعمه جرد حسن الحوايري18

مركزي66795.29عبدهللا علي ازويد خليف الحميدي19

مركزي66795.29ليث عدنان رجه عبد البوعويث20

مركزي66795.29احمد زاحم كريم مهدي21

مركزي66795.29كرار احمد ابراهيم اسماعيل الفتالوي22

مركزي66795.29سيف الحق منهل عبد محمد الرومي23

ي24
مركزي66795.29محمد ليث مؤيد خضت  الحسيين

ن محمد بريسم التميمي25 مركزي66795.29سارة حسي 

ن خلف26 مركزي66795.29سارة علي حسي 

مركزي66795.29شمس محمد جلو صالح النضاوي27

ي محمد العبدلي28
مركزي66795.29هدى اياد غين

ي29
مركزي66795.29امنة موش صاحب محمد النجفن

مركزي66795.29فاطمة علي بشارة محسن الجابري30

مركزي66795.29حوراء بشار جبار حبجاب الحسيناوي31

مركزي66795.29جنات حميد جبار عباس الربيعي32

 غيدان ربيعي33
ن مركزي66795.29نبأ اياد حسي 

مركزي66795.29نبأ رياض اكشيش عليوي السعداوي34



ي35
مركزي66795.29عهود حامد علي جاسم البيان 

ن محمد بريسم التميمي36 مركزي66795.29سارة حسي 

مركزي66795.29حوراء عبدالرزاق عجالن عطفان37

مركزي66795.29زهراء محمد عبدالرزاق جاسم جسملة38

مركزي66795.29زينب مشتاق طالب فتىحي المحمدي39

مركزي66795.29ايات عادل مهدي عامر العكيلي40

مركزي66795.29حوراء عقيل حميد سلمان العوادي41

 علي نوري كاظم ال نور42
مركزي66795.29تف 



تقنيات رعاية ذوي االحتياجات الخاصة

القناةالمعدلالمجموعاالسم الرباعي واللقبت

ي1
ن سعدهللا اشور مجيد البيان  مركزي66795.33حسي 

مركزي66795.29علي مظلوم يونس مدلول2

مركزي66795.29احمد حسن هادي كاظم الربيعي3

 الغزالي4
ن مركزي66795.29علي لبيب عابد حسي 

مركزي66795.29علي مظلوم يونس مدلول5

مركزي66795.29ادهم عبدالمنعم علي محمد الجبوري6

مركزي66795.29علي حسن هادي محمد المسعودي7

مركزي66795.29عبدهللا ستار عيدان شمران الزبيدي8

ي9
ن حمد خلف الشهبانن مركزي66795.29اية ياسي 

مركزي66795.29نور عماد مخيف مري    ح الجاسم10

مركزي66795.29اية نجم عبد الستار مجيد الزبيدي11

مركزي66795.29منال يارس مجيد فليح بركاوي12

ي13
انن ن ن الجت  مركزي66795.29رباب سالم كريم حسي 

مركزي66795.29زهراء رحيم صالح جاسم الساعدي14

مركزي66795.29هند محمد عبد علوان الربيعي15

مركزي66795.29كوثر شكري نوري جبت 16

مركزي66795.29مريم احمد مزهر اسماعيل االوشي17

ن محمود داود االوشي18 مركزي66795.29رقية حسي 

مركزي66795.29فاطمة عبد هللا عبد الزهرة علي الشبالوي19

ي20 مركزي66795.29سجود حامد جاسم محمد الكعير

مركزي66795.29نورس كاظم جتر كريم الكريماوي21

مركزي66795.28رؤى مؤيد هادي جودي الصنم22

ي23
ي الحارن 

ن راضن مركزي66795.29حسن منشد تعير

 علي نوري كاظم ال نور24
مركزي66795.29تف 

ي25
ن عبد الواحد عبد المطلب الحسيين مركزي57195.17علي حسي 

ي26 مركزي66695.14عبد الرحمن حامد عاضي جحيل صعير

ي27
مركزي66695.14عبدهللا محمد علوان صكبان الطان 

مركزي66695.14افنان خالد حمد فارس الزيدي28

ي29 مركزي66695.14شهد رضا جاسم عباس الخفاجر


