
 

 

 

 /الدراست الوسائيتقائوت بأسواء طلبت قسن تقنياث االدارة الصحيت / الورحلت االولى

 2022  - 2021للعام الدراسي  

 /             االولىالشعبت 

  --------------------------اسن  الوادة

----------------------هدرس الوادة   

  التـــأريــــخ

 اسن الطـــالــب

 

 ت

 
          

 1 ابتهال نعيم بالسم حسي             

 2 احمد حميد غبيش علوان          

 3 احمد رحيم محسن مسكي             

 4 احمد قاسم حسي             

 5 احمد دمحم احمد دمحم          

            
 6 احمد دمحم كاظم راض 

 7 اركان سلمان مشي  سلمان          

ق             8 ماجد حيدر عل  استير

 9 ارساء شعالن هادي          

 10 امجد غالب عبد الحسي   فرهود          

 11 امل عامر رزاق خلف          

 12 ايات باسم زامل عبد          

 13 اياد جليل جبار بعي            

 14 ايه حسي   محسن سهيل          

 15 باقر كاظم عبد الحمزه مطر          

 16 بتول عباس عادل سليمان          

 عل  غافل          
 17 بتول عبد الحسي  

 18 براء جادر سعيد ملكون          

 19 بشار جندي عبيد          

 20 بني   سعد نعمة جواد          

 21 بني   عالء كاظم طارش          

 22 بني   كريم نارص جاسم          

 23 جعفر دمحم حسي   نارص          

 24 جمال طالب جبل سموم          

 25 حسن حيدر شدهان وداح          

 26 المهدي عبيد عبد حسن حيدر           

 27 حسن صفاء عبد الحسي             

 28 حسن عبد االئمة عبد علكم          

 29 حسن عبد هللا عيىس          

 30 الهادي نور حسي   حسن عبد           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 31 حسي   يوسف هادي علوان          

 32 حوراء مظلوم صالح ضاح            

 33 حوراء نعيم عبد حليل           

 34 حياة قاسم دمحم عبيس          

 35 حيدر عل  مطر سلمان          

 36 دعاء رحيم مشكور عباس          

 37 عطيةدعاء عالوي جابر           

 38 دعاء غايب دردش دحام          

 39 ديانا عل  عناد خليل          

 40 رسل حاكم حافظ جير           

 41 رسل رحيم حلواص عبيس          

 42 رسل عبيس جبار جياد          

 43 رسل فاضل كاظم عبد هللا          

 44 رضا رحيم هاشم عواد          

 45 رقية عزيز عل  حياوي          

 46 روان رائد رحيم علوان          

 47 روان عماد كاظم سياب          

 48 رونق صادق عامر فليح          

 49 رؤى حيدر كامل           

 50 ريام عل  جعفر صابر          

 51 زهراء باسم جبار كاظم          

 52 زهراء حسن عل            

 53 زهراء حمزة فيصل          

 54 ي عبيدر زهراء دمحم م          

 55 زين العابدين رشيد جاسم          

 56 زينب احمد عبد الكريم          

 57 زينب جابر حيوان سلطان          

 58 زينب جواد كاظم جير           

 عل  عباس          
 59 زينب حسي  

 60 مطلك عباسزينب كاظم           

 61 زينب كريم عبد جير           

 62 زينب ماجد دمحم حمد          

 63 زينب نزار جبار شيال          

 64 زينب هيثم عبد سلطان          

 65 ساره دمحم رضا عزوز          



 

 

 

 االولى/الدراست الوسائيتقائوت بأسواء طلبت قسن تقنياث االدارة الصحيت / الورحلت 

 2022  - 2021للعام الدراسي  

 /            الشعبت الثانيت

  --------------------------اسن  الوادة

    ------------------------هدرس الوادة 

  التـــأريــــخ

 اسن الطـــالــب

 

 ث

 
          

 1 سجاد باقر رعد جاسم          

 2 حميد عبد حسن حماديسجر           

 3 سجر خليل جير جاسم          

 4 سجر عامر قاسم خلخال          

  جابر          
 5 سمر كريم شمج 

 6 صحراء سلمان شنشول          

 7 ضج عماد كاظم سياب          

  قاسم حبيب ظاهر          
 8 ض 

 9 طيف دمحم عبد الستار          

 10 عبد هللا عائد فاضل حسن          

 11 عذراء قائد كريم يوسف          

 12 عقيل عبد الحسي   مهدي          

 13 عل  المرتض  دمحم هادي ابيدي          

 14 عل  تحرير فليح حسن          

 15 عل  جبار حراب حسينه          

 16 عل  جميل حسن مهدي          

 17 الفقار حسي   جير عل  ذو           

 18 عل  رائد كريم هادي          

 19 عل  سعد حسن          

 20 عل  صادق مهدي ثعبان          

 21 عل  عباس كلف مهدي          

 22 عل  عبد االمي  هدام شعنون          

 23 عل  عبد الكريم مهدي دمحم          

 24 غضبغانم نجم عبد السادة           

 25 غدير حمزة داخل شناك          

  حسي             
 26 غدير عبد هللا حسون 

 27 غسق عل  عبد المهدي عبيس          

 28 غفران عبد السالم عبد االمي            

 29 غفران محمود شاكر           

 30 فاطمة حامد علوان حسن          

 31 عودةفاطمة حسن هادي           



 

 

 

 32 فاطمة كريم وناس عبادي          

 33 فاطمه جميل عذاب مزعل          

 34 فراق ثامر لهمود عبود          

 35 فرح جبار دمحم حسي             

 36 فرح مصلح عبد الرزاق عباس          

 37 كرار احمد شاكر ظاهر          

 38 كرار حيدر جواد كاظم          

 33 كرار سليم عباس نارص          

 40 كوثر سعيد عبد سلطان          

 41 دمحم باقر حرب مهدي          

 42 دمحم خالد رحيم كاظم          

 43 دمحم عبد الزهرة عبد األمي            

 44 الح عباسفدمحم مصطف            

 45 مرتض  حامد عبيد خنجر          

 46 مريم جمال كاظم جابر          

 44 مريم دمحم عبد العزيز جبار          

 44 مشاعل كريم شاكر ضايف          

  حسن          
 43 منار كلف حسون 

 50 منتظر جبار قصاد دمحم          

 51 منتظر عباس محيسن صخيل          

 52 مؤمل حيدر عبيد دمحم          

 53 ماجد عيدان مرهوننجالء           

 54 ندى كامل طربوش حسن          

 55 نضال قحطان كريم حسي             

 56 نور الهدى ستار جبار حاج          

 عل  صدام          
 54 نور حسي  

 54 نور عبد هللا عبد حمادي          

 53 نور عبد هللا عبد حمادي          

 60 عسل هبة ترك  جالب          

 61 هبة نعيم حاتم نغماش          

 62 هيلي   عبد األمي  حسن عبد          

  فرهود          
 63 وسام حسي   ماض 

 64 وضحة حامد هادي مطرور          

 65 يوسف قاسم دمحم عبود          


