
االوائل ىلع االقسام للدراسة الصباحية واملسائية  الثالثة الطلبة
 0202-0202للعام الدراسي 

 قسم التمريض
 المرحلة االولى

 الصـــبــــاحــــــــــــــــــــي

 االسم ت

 نواف ذياب غانم رحيمة 1

 اثار جبار عبد السادة علي 2

 محمد الصدر قاسم سوادي عبد 3

 ــــــــــــــــيالمـــســـائـــــ

 االسم ت

 مصطفى فرج عيسى جعفر 1

 علي جاسم حمود حاتم 2

 عقيل كاظم نعيم جبر 3

 

 

 قسم االدلة الجنائية
 المرحلة الرابعة 

 الصـــبــــاحــــــــــــــــــــي

 االسم ت

 علي عدنان هاشم حسوني 1

 انتصار كاظم فجر كاظم 2

 ميس حمدان جوني حسن 3

 ـــائـــــــــــــــــــــيالمـــس

 االسم ت

 صفاء عادل عبد الزهرة جبر 1

 علي زايد المي عبيد 2

 حسين عبد الرضا حافظ محمد 3

 

 

 

 



 املختبرات الطبية تقنياتقسم 
 المرحلة االولى 

 الصـــبــــاحــــــــــــــــــــي

 االسم ت

 حسين جعفر شبوط محسن 1

 زينب عذيب مري صابر 2

 ر الفواطم محمد شعيبط عبيدنو 3

 المـــســـائـــــــــــــــــــــي

 االسم ت

 ماهر عبد هللا جاسم محمد 1

 مروة تحسين عبد الخالق خلف 2

 دعاء مثنى حسن مزعل 3

 

 المرحلة الثانية

 الصـــبــــاحــــــــــــــــــــي

 االسم ت

 شاه زنان هادي محمد  1

 الح كاظمزهراء عبد االمير ف 2

 منتظر داخل سبتي عودة 3

 المـــســـائـــــــــــــــــــــي

 االسم ت

 يسرى عمار لعيبي صالح 1

 مريم عدنان علي حسين 2

 كوثر حسن حميد رحيمة 3

 

 الثالثة المرحلة

 الصـــبــــاحــــــــــــــــــــي

 االسم ت

 محمد احمد سعد جاسم 1

 ليحسين علي امهاوي عبد ع 2

 يقين علي حسن محمد 3

 المـــســـائـــــــــــــــــــــي

 االسم ت

 موسى رحيم الزم لفتة 1

 فاطمة محمد عبد جاسم 2

  مصطفى جواد كاظم علي 3

 



 المرحلة الرابعة

 الصـــبــــاحــــــــــــــــــــي

 االسم ت

 حكمت عادل رحيمة علي 1

 زينب محمود رسول عبد 2

 اضل عباس جلوبزينب ف 3

 المـــســـائـــــــــــــــــــــي

 االسم ت

 اسماء عبد طعمة عليوي 1

 رواسي سلطان حاجم عبود 2

 نشأت سلطان حاجم عبود 3

 

 قسم الصيدلة
 المرحلة االولى  

 الصـــبــــاحــــــــــــــــــــي

 االسم ت

 سارة عبد الرزاق عبد العزيز عبد الرزاق  1

 خير هللا ابراهيم عبد هاجر 2

 مرتجى محمد جابر شولي 3

 

 المرحلة الثانية

 الصـــبــــاحــــــــــــــــــــي

 االسم ت

 هدير حسن حبيب 1

 ضحى جبار مطر عاصي 2

 نورا احمد عبد الزهرة محمد 3

 

 المرحلة الثالثة

 الصـــبــــاحــــــــــــــــــــي

 االسم ت

 تمعلي كامل جلوب حا 1

 زينب ضياء بدر جواد 2

 سماء اياد اخرس عبد 3

 

 



 المرحلة الرابعة

 الصـــبــــاحــــــــــــــــــــي

 االسم ت

 هاني ناجي جخيور سعدون 1

 وليد خالد ابراهيم عبد الرحمن 2

 عقيل عباس جعفر عويجل 3

 

 

 قسم تقنيات االشعة والسونار
 المرحلة االولى

 ــــــــــــــــــــيالصـــبــــاح

 االسم ت

 مجتبى حارث عبد القادر 1

 فاطمة حارث عبد القادر 2

 فاطمة عبود رسن علي 3

 المـــســـائـــــــــــــــــــــي

 االسم ت

 تبارك شاكر حميد عاصي 1

 رعد هاشم ماهود فريح 2

 فالح حسان عبد سعيد 3

 

 المرحلة الثانية

 ــــــــــــيالصـــبــــاحــــــــ

 االسم ت

 مؤمل عبد الجبار وحيد حسين 1

 مرام جواد عبد علي زامل 2

 نبا سالم حسين حمادي 3

 المـــســـائـــــــــــــــــــــي

 االسم ت

 هبة ثائر زيارة 1

 مهند صالح كاظم 2

 حنين عبد الزهرة واشي 3

 

 

 



 المرحلة الثالثة

 ـيالصـــبــــاحـــــــــــــــــــ

 االسم ت

 زينب قاسم حامد 1

 عقيل يعقوب يوسف 2

 زهراء أحمد هاشم 3

 المـــســـائـــــــــــــــــــــي

 االسم ت

 منتظر سعد خلف 1

 حوراء كاظم شيحان 2

 علي كريم عبد 3

 

 قسم تقنيات التخدير
 المرحلة االولى 

 الصـــبــــاحــــــــــــــــــــي

 االسم ت

 عابدين سالم عبد هللا خلفزين ال 1

 ام البنين احمد عبد الرضا صادق 2

 منتظر عبد الكريم ابراهيم  3

 المـــســـائـــــــــــــــــــــي

 االسم ت

 زهراء محمد عزيز سلمان 1

 عقيل حنتاو عريبي سعد 2

 كاظم جيجان حميد حسين 3

 

 المرحلة الثانية

 يالصـــبــــاحــــــــــــــــــــ

 االسم ت

 امنة سليم حسين حميدي 1

 فاطمة محمد خضير عبد الحميد 2

 مهدي رضا حسين سلطان 3

 المـــســـائـــــــــــــــــــــي

 االسم ت

 عباس راضي دعيشيش سلمان 1

 قيصر عبد االمير قاسم كريم 2

 عماد علي حميد عبد هللا 3

 



 المرحلة الثالثة

 ـــــــــيالصـــبــــاحـــــــــــ

 االسم ت

 محمد شاكر محمد أمين كاظم 1

 جنة جبر حسين موسى 2

 سيف مطر دوحان غازي 3

 المـــســـائـــــــــــــــــــــي

 االسم ت

 بسمة جبر حسين موسى 1

 سيف الدين علي جار هللا 2

 عمار عادل كاظم عباس 3

 

 قسم طب االسنان
 المرحلة االولى 

 ـــــــــــــــــيالصـــبــــاحـــ

 االسم ت

 فرقان نزار كامل عبود العريفي 1

 زينب عباس عداي كاظم الالمي 2

 ايات نجم عبد كريم الفريداوي 3

 

 المرحلة الثانية

 الصـــبــــاحــــــــــــــــــــي

 سماال ت

 بنين شريف صكر جاسم 1

 بتول راضي وحيد راضي 2

 زهراء رحيم غانم مشلوش 3

 

 المرحلة الثالثة

 الصـــبــــاحــــــــــــــــــــي

 االسم ت

 احمد كريم عبد الحسن جبار 1

 نور الهدى عبد الحسن نور علي 2

 اسماء اسكندر سكر محمود 3

 

 



 المرحلة الرابعة

 الصـــبــــاحــــــــــــــــــــي

 سماال ت

 رند سالم عبد هللا خلف 1

 سعاد عبد الرحيم طارش صبر 2

 محمد صباح طارق االحمد 3

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


