
الدراسة المسائٌة/ المرحلة  االولى/لسم تمنٌات التمرٌض / المعهد التمنً الدٌوانٌة

                            2022 / 2021العام الدراسً 

اسم الطالبت

ابراهٌم عباس عبٌد كاظم1

اثمار عالء شاكر جرٌح2

اثمار نبٌل عباس جاسم3

اثمار هاشم محسن ربٌج4

احمد بدر خزعل دٌوان5

احمد عباس ازعٌفر كاظم6

احمد عبد االمٌر مهر شرٌبة7

احمد عبد الكرٌم جبوري راج8ً

احمد مالن سعد خلف 9

ازهار ستار شانً شٌاع10

ازهر رحمن سلمان غازي11

استبرق دمحم طاهر شنغٌل12

اسعد حسٌن طارش كشمر13

اصٌل سعد كاظم عالج14

اعتماد حسٌن ابو عورة15

افراح عاٌد كشموش عبادي16

االء كاظم دمحم اسماعٌل17

امٌر ناصر حسٌن حمزه18

اٌات خالد كاظم رشاد19

اٌات عماد خلف حمزة20

اٌاد مهدي كاطع داود21

اٌام عبد االمٌر عبد علكم22

اٌالف دمحم عزٌز حاوي23

اٌمان حسن عبد زٌد حسن24

اٌهاب ٌوسف نعمة عباس25

أسماء حسٌن عبد الخضر مهدي26

بدر دمحم عبد الحسٌن مرزة27

براء سعد جابر سالم28

بشار عصام كاظم صكبان 29

بشار كاظم حسن كرٌم30

بشرى حمٌد مشكور عباس31

بنٌن زامل عبد عنفٌص32

بنٌن عباس هاشم33

بٌداء حسن هادي عطٌه34

بٌداء سالم جبار سكر35



تبارن اٌاد فضالة دمحم36

ثمر حسن حجار مدلول37

جالل دمحم دروٌش شالش38

جمال لحطان جاسم دمحم 39

جنان حسٌن هادي عطٌة40

حسن حبٌب دمحم جاسم41

حسن مردان غضبان سبع42

حسن ٌعموب مفتن دمحم43

حسٌن جاسم هادي مهدي44

حسٌن سلٌم ناج45ً

حسٌن عباس حسن حسٌن46

حسٌن عبد الهادي دمحم جواد47

حسٌن علً كاظم جرو48

حسٌن علً هانً راض49ً

حسٌن كاظم مطر خشان50

حسٌن دمحم هادي جاسم51

حمٌده سرحان دمحم حسون52

حوراء ثابت عبد جالب53

حوراء ربٌع خلف كرٌم54

حوراء عٌدان جبار غازي55

حٌدر دحام راشد جابر56

حٌدر عباس احمد نشم57ً

حٌدر فاهم عبد عل58ً

حٌدر دمحم غازي كزار59

خٌرات دمحم حمزة رهٌف60

دعاء عبد الزهرة حمزة غضب61

دعاء عالوي جابر عطٌة62

دالل ساجت غالً بدن63

رانٌا ٌوسف مرزة صخٌل64

زكٌه حسن موسى حسن65

زهراء ازهر عبد الجبار خلٌل66

زهراء جبار حمزة جاسم67

زهراء جواد كاظم حمزه68

زهراء حسن رسالة حسن69

زهراء حٌدر حسن رشٌد70

زهراء عدنان عثمان 71

زهراء غانم عبٌد سلمان72



زهراء مالن بردان جبر73

زهراء مٌعاد عبد زٌد سلمان74

زهراء نهاد عطشان احفٌدل75

زٌن العابدٌن عبد الكاظم جفات جاسم76

زٌنب رحٌم ناعور راض77ً

زٌنب عباس محٌسن عطٌة78

زٌنب عبد هللا كطران راهً 79

زٌنب عثمان مروح سرحان80

زٌنب علً جبر مطر81

زٌنب علً سعد نعٌم82

زٌنب كمال حسٌن عل83ً

زٌنب هادي حسٌن روضان84

زٌنب ولٌد نعمه كاظم85

ساجد حلٌس عوده دامون86

ساره رزاق عنون خاج87ً

ساره ستار حسٌن عبدهللا88

سالم صباح صالح احمد 89

سجاد حٌدر عبد السادةعنبر90

سجاد رحٌم جبار ماٌع91

سجى عزٌز محً كاظم 92

سحر جاسم بعٌوي جاسم93

سحر سلمان خضٌر طالب94

سحر سلمان عبد عبٌس95

سكٌنه كاظم عباس كاظم96

سمر عبد العاطً دمحم ٌوسف97

شروق حسن جبار طاهر98

شفاء جواد كاظم مفتن99

شهد لاسم كامل عبد100

صالح حسن صالح جٌاد101

صبا ناصر حسن ناصر102

صفا دمحم حربً عبود103

ضحى رٌاض حسن حسٌن104

طٌبه علً بخٌت داخل105

عباس احمد برهان حلواص106

عباس توفٌك عبد الزهرة جاسم107

عباس راشد علً عبٌد108

عباس رحٌم حمزه نعمه109



عباس سلمان لفته شمران110

عباس علً زغٌر جبار111

عباس دمحم كاظم حمزة112

عباس ناهد نوري جبر113

عبد هللا ارحٌم ضٌهود ماض114ً

عبد هللا حسٌن حمود رضا115

عبدهللا عداي زٌاد عٌدان116

عبدهللا دمحم عمران رمضان117

عبدهللا دمحم كاظم صكبان118

عذبه سالم غزاز همرٌج119

علً باسم مسعٌري حسن120

علً جالب ضاٌف ضالل121

علً راضً حربً موسى122

علً رائد عباس حسون123

علً زهٌر داود جلٌل124

علً سالم وحٌد عبٌسى125

علً ضرغام كرٌم جاسم126

علً عبد الحسٌن كشاش عبدهللا127

علً فرج عبار حسن128

علً كاظم جوده حسان129

غفران رائد اسعد زوٌن130

فاضل إبراهٌم حسن دمحم131

فاطمة صبار جودة132

فاطمة علً هاشم داخل133

فاطمة لاسم دمحم عبد134

فاطمة مؤٌد جاسم دمحم135

فاطمة ناجح عكروش عبٌد136

فاطمة وناس طعٌن خرص137

فاطمه سالم كاظم جواد138

لاسم ثامر جواد محسن139

لطر الندى حسن مهدي راض140ً

كاظم غانم ٌوسف ادرٌس141

لٌث دكان كشٌش هنٌدي 142

دمحم ابراهٌم غضب حسون143

دمحم حمزة ساٌب حمزة144

دمحم رضا علً هاشم145

دمحم رٌكان دمحم عنون146



دمحم محسن حمزة حسن147

دمحم محً فزع عجد148

مرتضى زامل حسٌن خلف149

مرتضى علً عبد الحسٌن عبودي150

مرتضى موسى عبد الكاظم حمادي151

مرتضى ٌوسف ظاهر عكلة152

مرٌم حسٌن حسان عٌدان153

مرٌم علً عبد الحسٌن154

مسار دٌوان عباس مجٌبل155

مصطفى حسٌن جابر دمحم 156

مصطفى رائد مدلول جالب157

منار حسن هادي عطٌة158

منار طالب جفات نحٌر159

مهدي صاحب عبٌد شبل160

مٌاسة طالب جفات نحٌر161

نبأ ضٌاء عبد زٌد مجاري162

نبأ عبد الحسٌن كرٌم كاظم163

نبأ فاضل عبد علً خطار164

نمٌر كامل جاسم محل165

نور الهدى حامد عبد الساده كاظم166

نور الهدى خالد رسن طشار167

نور الهدى ضٌاء حامد عبد الرضا168

نور الهدى ٌوسف شاكر كدر169

نور كلف عبد الحسن عاص170ً

نورة سعد كاطع عبود171

نوره مطر ملٌن صالح172

نوفل كفاح شاكر جاسم173

هدى نجم عبد جبار174

هدٌل باسم اعنٌد مرحب175

هدٌل مناضل اشرٌب ظاهر176

هدٌل نبٌل حلٌم عبد177

وسام رزاق عنون مهدي178

وصال عادل حامد مشعل179

ٌحٌى سامً ماجد جبار180

ٌمٌن عباس خضٌر عباس181

ٌوسف مٌثم حسٌن سعدون182


