
الدراسة الصباحٌة/ المرحلة  االولى/قسم تقنٌات التمرٌض / المعهد التقنً الدٌوانٌة

(1)                            الشعبة 2023 / 2022العام الدراسً 

    االسم الرباعً             ت

اَزل أحمد سكندر بدر 1

ابابٌل سامً خلٌف محمد 2

استبرق هاشم سرهٌد جابر  3

اسراء رٌاض رحٌم كاطع 4

اسراء فٌصل غانم عبدالزهرة 5

اسماء حسٌن عاشور عٌدان6

االء حسٌن عبد المحسن هادي7

االء عادل حاتم منوخ 8

االء كرٌم حسٌن عل9ً

امٌر عبد الكاظم دغمٌر خماط10

اٌات سامً كاظم عطٌه 11

اٌمان عباس جابر عبٌد12

اٌمان موسى علوان محمد 13

أحمد عدنان جاسم احمد14

أحمد معٌن حسن ابراهٌم 15

أٌات مهدي صاحب عبد16

آٌات جواد كاظم جاسم17

آٌات ساجد حمزة عباس 18

آٌات محمد هادي تعبان19

باقر جمٌل عجه عودة 20

باقر عبد الشهٌد باقر كاظم 21

بشرى كاظم معن خضٌر 22

بنٌن ثامر زاٌد رضا 23

بنٌن جبار رشٌد طعمة24

بنٌن حسونً ونان جاسم25

بنٌن حٌدر حسن عل26ً

بنٌن رٌاض حنون فرحان27

بنٌن علً الٌج حسٌن28

بنٌن محمد دهش عبٌد29

بنٌن نجم محمد زغٌر30

تبارك طالل سامً وحٌد31

تبارك علً حسٌن حسون32

تبارك علً محمد مطشر 33

تبارك نجاح جاسم سمٌع 34

تقى حسٌن نور عبد35

تقى عبد الكرٌم كاظم عباس36

جاسم محمد حسٌن كاظم 37

جعفر علً حسٌن مذكور 38

حسٌن رعد كاظم حمد 39

حسٌن علً حسٌن نمر 40

حنٌن عماد هاتف موسى 41

حوراء سامً عطٌه فرج 42

حوراء عباس داخل عبد 43

حوراء عذاب كرٌم جاسم 44

حوراء علً نعٌم ناصر 45



حوراء فاضل عناد دحام 46

حوراء كرٌم زغٌر غزٌل 47

حوراء محسن مهاوش كاطع 48

حوراء محمد كرٌم سلمان 49

حوراء موجد حمود عمران 50

ختام حمٌد داخل عاجل 51

دعاء رحٌم مكطوف جبٌن52

دعاء علً هاشم عبدالحسٌن 53

دنٌا جمٌل حسٌن ختالن54

رسل جالوي كاظم صدام 55

رقٌة حسن رحم عودة 56

رقٌة سعد طعمه مدلول57

رقٌة ماجد حمٌد عواد 58

رقٌه خضٌر عباس عبدالزهره 59
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(2)                            الشعبة 2023 / 2022العام الدراسً 

    االسم الرباعً             ت

زمن صاحب محل خرٌمط 1

زهراء جاسم محمد راضً 2

زهراء حاكم عظٌمه واوي3

زهراء حٌدر محٌرٌج متعب 4

زهراء ستار جبار عبدالرضا 5

زهراء سرتٌب هجٌل حسن 6

زهراء سلمان علً خلٌف 7

زهراء سمٌر عبداالمٌر رزوق8ً

زهراء صاحب كاظم جومه 9

زهراء عباس حٌوان سبهان10

زهراء عبدالحمزة عبد عباس11

زهراء عزٌز عوده حمزه12

زهراء عٌسى موات عباس13

زهراء فاروق عبدالصاحب عبدالهادي 14

زهراء فزاع مبدر تهلوك15

زهراء قاسم صباح عبدهللا16

زهراء كاظم سرحان عٌدان 17

زهراء محمد هلٌوس كاظم18

زهراء مطشر عبدالنبً محٌسن 19

زهراء مهدي علً دنان 20

زهراء هشام ظاهر جبار 21

زٌنب احمد كشاش منسً 22

زٌنب امٌن مراد سعٌدان 23

زٌنب حاكم عبدالسادة عبار24

زٌنب حسن امانه عبدهللا 25

زٌنب حسن طرو عبٌد26

زٌنب حسن عبد مسلم مطلب27

زٌنب حمزه جبر حسن 28

زٌنب شاكر مٌر فضٌل29

زٌنب عادل علوان طرٌر 30

زٌنب علً عبد سلطان31

زٌنب علً كاظم خضٌر 32

زٌنب فاضل عاجل جبار 33

زٌنب قاسم ملك عبٌس34

زٌنب قاسم نعمه حسن 35

زٌنب كرٌم وفقان حشل 36

زٌنب مالك عوده شٌحان 37

زٌنب مرتضى ساجت عبد 38

زٌنب مهند هاتف عبد39

زٌنب ناجً حسن حمٌدي40

ساجدٌن حازم محمد عباس41

ساره ساجت حسن عبدالساده42

سجى احمد صاحب رهٌف 43

سجى صباح حسن حسن44

سجى مهدي محمد مشهد 45



سرى فراس هادي هاشم46

سعاد مزهر حرٌز عاٌد47

سكٌنة قٌس علً شنٌع 48

سمر سهٌل حسٌن دهش49

سهام سلمان حسٌن جاسم 50

سهام عبد الباري هداد مرٌح 51

شروق طالب علً كزار 52

شكران كاظم نون ابو جدٌله53

شهد عاٌد عبد سوادي 54

صادق رحٌم فاضل راض55ً

صالح خالد هاشم رهٌط56

صالح مهدي صالح مهدي57

ضحى سالم كامل لٌلو 58

ضحى قٌصر عبدالكاظم برٌبر 59

طٌبه محمد طٌار عبد زٌد 60
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عباس راهً فاهم عباس 1

عباس محمد وحٌد عبد الحسٌن 2

عذراء حمٌد رعد شاكر 3

عذراء مثنى واعً ٌونس4

عال صالح رهٌف مخٌف5

علً حسٌن رسن عطٌة 6

علً عباس محمد درٌفش7

غدٌر طارق فلٌح حمد 8

غدٌر عدنان جاسم فٌصل 9

غسق رسول مطشر نجم10

غفران علٌوي بوهان برٌج 11

غٌث عبداالمٌر عبدالحمزة زغٌر12

غٌداء انور عبار هادي 13

فاطمة الزهراء كرٌم عبدالصاحب هادي 14

فاطمة شاكر مخٌف فضول15ً

فاطمة عالء سالم هادي16

فاطمة علً عٌسى عبٌد 17

فاطمة محمد نجم عبود 18

فاطمة محمود طاهر محمود 19

فاطمة واثق مهدي كاٌم 20

فاطمه جواد مهدي عبدالحسٌن 21

فاطمه حسٌن والً بزون 22

فاطمه سلمان مشٌر سلمان 23

فاطمه عبدالهادي فلٌح عبدالحسن24

فاطمه عقٌل حسن محمدعل25ً

فاطمه فرات عبد الحسن طعمه26

فاطمه محمد غرٌب ظاهر 27

فاطمه نعمه بطاح برٌج 28

كاظم جواد رحٌم عبدالحمزه 29

كوثر سالم محٌل سلمان30

لٌث اسعد عوٌد غجٌري 31

لٌث طالل جمٌل محمد 32

محمد الباقر رائد قائد طحٌور33

مرٌم حسن بطاح برٌج 34

مرٌم حمد جاسم حمد 35

مرٌم رائد علً حمزه 36

مرٌم عامر جبر بردان 37

مرٌم عقٌل كنو وناس 38

مرٌم ناظم شالل ذرب39

مسار صالح حسن سلمان40

ملوك فٌصل هانً كواك 41

منار قاسم عبدالواحد حسٌن 42

منتظر نجاح عبد المنعم محمد 43

منى طعمه حسن جاسم44

مهند محسن علوان محمد 45



مٌادة نبٌل ابراهٌم جبار 46

نادٌة راهً عبدالحسن هالل47

نبأ ثائر خضٌر كاظم48

نبأ حازم حبٌب خٌر هللا49

نبأ حامد عبد الزهره سوادي50

نبأ عدي حاتم علً 51

نرجس علً خومان عبد المحسن 52

نور حٌدر عكلو ساجت53

هبه صالح مهدي اهوٌش 54

هبه لطٌف عبٌد شوٌع55

هدى جاسم محمد عبٌد56

هدى عقٌل اسماعٌل جواد57

هدٌل حاكم هاشم خلف58

ورود حازم كامل محمد 59


