
الدراسةاسماء الطلبةت
صباحيكوثر لطيف فرج جابر1

صباحيفاطمه نعيم جاسم موسى2

صباحيايات عامر عبد الجبار خلف3

صباحياحمد عباس علي محمد4

صباحيزهراء خزعل هاشم زبون5

صباحيايات عبد الحي ناصر محسن6

صباحيسرى احمد محيسن يوسف7

صباحيرملة عارف عامر فرهود8

صباحيمصطفى نوري حسين علي 9

صباحيحوراء علي جبار دعيم10

صباحيحوراء حسن يعقوب جاسم11

صباحيساره طارق رشك جبر12

صباحيغفران وليد عثمان عبد الرزاق13

صباحيابتهال علي فالح جاسم14

صباحينورا كاظم رسن فريح 15

صباحيامنه صفاء اسماعيل عبد هللا16

صباحيهاجر طارق رشك جبر17

صباحيايثار حيدر شنون ريسان18

صباحيكاظم جواد كاظم جعفر 19

صباحينور عبد الهادي عبد الواحد20

صباحيزينب مصطفى سرحان مزبان21

صباحياسماء ابراهيم خليل عاشور22

صباحيغدير شهاب الدين احمد خضير23

صباحيفاطمة علي لفتة جاسم24

صباحيزينب محمد عبد الزهرة عبيد25

صباحيسجاد ناجي فالح معارض26

صباحيود الزهراء زهير محمد قاسم27

صباحياخالص وضاح ضيول سعدون28

صباحينور علي فارس حسين29

صباحيفاطمة عماد علي رمضان30

صباحيزهراء اسامة خالد توفيق31

صباحيحيدر علي دخيل عبدالسادة32

صباحيهاجر سلمان عبد القادر محسن33

صباحيزهراء هيثم صالح مهدي34

صباحيشهد سلمان لفتة حنون35

صباحينور صاحب مزهر طاهر36

خريجو قسم تقنيات المختبرات الطبية للعام الدراسي 

2021/2020



صباحيسجاد غانم تركي محمد37

الدراسةاسماء الطلبةت
مسائيصفا عبد االمير ياسين علي1

مسائيزهراء وصفي عبد الحميد عبدالمجيد2

مسائيساره ابراهيم عباس ابراهيم3

مسائيفاطمة فائق صادق خير هللا4

مسائيزهراء عبد الكريم موسى عبدالكريم5

مسائيفاطمة مصطفى عبد الرحمن محمدعلي6

مسائيمحمد سلمان عبد االمام خلف7

مسائيسجى فؤاد راضي محمد8

مسائيشمس بدر حنون عالو9

مسائياروى نعمان سلمان ميركه10

مسائيزينب راجي كاظم سالم11

مسائيضحى علي عبد الحافظ محمود12

مسائيشيماء حافظ داخل جنزي13

مسائيرند كمال عبد هللا مولير14

مسائيروان هاشم عبد المجيد عبد الكريم15

مسائيفاتن عبد الكاظم يونس عوده16

مسائيمحمد عصام طالب عبد المعبود17

مسائيضفاف كاظم مطرود بدر18

مسائيفاطمة احمد سلمان احمد19

مسائينور الهدى قيس عبيد صنكور20

مسائيزهراء تركي حافظ عباس21

مسائيزهراء علي عبد الحسن الزم22

مسائييمامة راسم جعفر حسن23

مسائيخنساء ذو الفقار فاضل ميرزا عباس24

مسائيهالة حسين علي عادل25

مسائيمنتظر طارق حميد احمد26

مسائيرانية محمد سوادي نعمه27

مسائيبسام ماجد عبد اللطيف حاتم28

مسائيامنة سلطان بداح صفوك29

مسائيعلياء عبد الخالق حسين محمد30

مسائيزينب محمد فرحان محيسن31

مسائيفاطمة عبد االمير كاظم فيصل32

مسائيسجاد خضير عبد العباس درويش33

مسائيعلي رضا محمد علي 34

مسائيصافي صفا خالد رحيم حسون35
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مسائينسرين جعفر عبد الحي مروح36

مسائيحوراء طالب قاسم محمد37

مسائينور الهدى رائد كريم جري38

مسائيزهراء عباس محمد رضا محمد39

مسائيهند عدي حميد عجيل40

مسائياحمد كريم خلف ناهي41

مسائينورا باسل فليح حسن42

مسائيصابرين كامل عثمان مايع43

مسائينها كميل جازع فشاخ44

مسائيعلي عماد جابر حسن45

مسائيعبد هللا حقي موسى جعفر46

مسائيفاطمة عبد علي شنان كريم47

مسائياسماء وليد عبد الملك منصور48

مسائيجعفر كاظم وهيب لعيبي49

مسائيابرار اسعد عجيل عبد القادر50

مسائيفاطمة عطوان حنتوش يوسف51

مسائيريام عباس علي منصور52

مسائيحسين اسماعيل عجرش نجم53

مسائيسارة حميد عطية نابت54

مسائيبلقيس حازم جاسم محمدعلي55

مسائيمحمد باسم سالم سلمان56

مسائينور الهدى محمد صالح فالح57

مسائينور فيصل عباس عبد58

مسائيشكران عباس عبد الواحد عباس59

مسائيياسمين عباس سلمان عباس60

مسائيرهام ضياء محمد ابراهيم61

مسائيفاطمة موفق عبد علي حمد62

مسائيمرتضى سبتي سعيد عرير63

مسائينورا حميد جابر حربي 64

مسائيزين العابدين عبد الحسن كحيط اليذ65

مسائيعمر عرفان عبد الودود منصور66

مسائينور الهدى احمد حسام عباس67

مسائيمحمد نوفل لعيبي سالم68

مسائيايات طالب كامل باني 69

مسائيرحمة جاسم محمد رسن70

مسائيحيدر نجم عبد منشد71


