
 كلية المنارة للعلوم الطبية                      

 قسم تقنيات االشعة والسونار 
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 ت اسم الطالب

  .1 ابتهال هاشم حميد سعد     

  .2 ابو الحسن صالح حسن علي     

  .3 احمد علي صالح ابراهيم     

  .4 ارجوان موسى محمود درويش     

  .5 استبرق محمد كاظم محسن     

  .6 اسحاق مصطفى عبد علي     

  .7 اكرام كاظم طالب مكطوف     

  .8 انعام عبد الزهرة نعمة حسن     

  .9 ايات احمد جبار عليوي     

  .10 اياد زامل ساهي جبر     

  .11 اية شاكر محمود مسلم     

  .12 ايالف كاظم ناصر حسن     

  .13 شخيرايمان كريم عبد الساده      

  .14 أزهار هاتو كاظم عبود     

  .15 أسماء حميد هاشم عبد الحسين     

  .16 بتول حيدر لفتة فياض     

  .17 بتول راضي صالح كرم     

  .18 بتول عبد هللا حسن حسين     

  .19 بنين عادل ريسان مطلك     

  .20 تبارك ارهيف العيبي محمد     

  .21 تقى حيدر عاشور عباس     

  .22 حسنتقى علي حمود      

  .23 حسن سعد وهيب كيالن     

  .24 حسن عبد الغني مزعل     

  .25 حسن فاضل عباس داود     

  .26 حسن فالح حسن محمد     

  .27 حسنين اسماعيل خزعل يعكوب     

  .28 حسين اركان صالح عبد     

  .29 حسين باسم حميد حسوني     

  .30 حسين حيدر عبد الواحد زغير     

  .31 تقيحسين عبد الزهرة حسين      

  .32 حسين علي حطاب خشيم     

  .33 حسين مالك موسى داود     

  .34 حسين منعم مطر عبد     

  .35 حسين موفق عبود والي     

  .36 حمد هللا محمد فرهود حمود     

  .37 حنين فرج حسين بدر     

  .38 حنين كاظم أحمود جاسم     

  .39 حوراء ثائر عبد الحسن جبار     

  .40 حوراء صالح حسن جبار     

  .41 حوراء عبد الكريم اسماعيل ابراهيم     

  .42 حوراء كاظم شيحان شجس     
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  .43 حيدر محمد قادر عبد الحسين     

  .44 دعاء عبد الكاظم قاسم حمود     

  .45 دعاء عصام خيري مجذاب     

  .46 دعاء محسن يوسف عبيد     

  .47 رحمه كريم سلمان فياض     

  .48 رغد خالد نعيمه لفته     

  .49 مهند ابراهيم محمدرند      

  .50 زهراء احمد لفته عاتي     

  .51 زهراء احمد هاشم رؤوف     

  .52 زهراء خالد جبار محمد     

  .53 زهراء رائد راشد سلطان     

  .54 زهراء رحمن حسن ثجيل     

  .55 زهراء سعد محمد جبر     

  .56 زهراء سلمان حربي سلمان     

  .57 زهراء شاكر جاسم بردي     

  .58 معبد الكريم اسماعيل ابراهيزهراء      

  .59 زهراء عبد شغيت عوفي     

  .60 زهراء علي عبود عبد الحسن     

  .61 زهراء محمد حنتوش اسد     

  .62 زهراء منذر سعد حسن     

  .63 زهراء نوماس عثمان بردان     

  .64 زين العابدين حسين عبد الحسين جبر     

  .65 زينب دريد الزم علي     

 عدد الغياب      

 

 

م.م مهند احمد كرم: مشرف القاعة  

https://meet.google.com/qdv-mxft-xan   :Google meet رابط 
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