
تقنيات التمريض81.86حيدر فاخر ترتيب كاظم1
تقنيات التمريض81.86دعاء عىل سلمان دلبوح2
ي3 تقنيات التمريض81.86ميثم فالح عوض شدود العتاب 
تقنيات التمريض81.86نرجس عىلي موىس عجة النصار4
ي حبيب5

اكمال النقص81.86زهراء عبدهللا سبت 
اكمال النقص81.86نبا حميد داخل ايدام6
ن حيدر شالش حسن الغزالي7 تقنيات التمريض81.85حسي 
وش المنصوري8 اكمال النقص81.85وليد كاظم هديمة هت 
اكمال النقص81.8امجد عمار حمزة معارج الشمري9
تقنيات التمريض81.74رقيه سلمان حمزه الجبت 10
تقنيات التمريض81.71احمد عبدالكاظم عبدالرسول11
تقنيات التمريض81.71جعفر صادق خلف فهد12
تقنيات التمريض81.71زهراء حيدر جبار عبيد13
تقنيات التمريض81.71عباس طالب حاجم سلطان العبودي14
تقنيات التمريض81.71ماجد سالم عامر مطر الزيادي15
تقنيات التمريض81.71نور الهدى حيدر هاشم محمد16
اكمال النقص81.71ايمن حامد صكبان رويض17
اكمال النقص81.71خديجة محمد جميل رومي18
اكمال النقص81.71ديانة احمد كاظم كريم الغزالي19
ي20

ن
هاب ن كزار الشر اكمال النقص81.71محمد عىلي حسي 

اكمال النقص81.67سج  رعد داخل محمد الزيادي21
اكمال النقص81.666ايهاب طالب عباس جارود االسدي22
 عىلي عبدالحسن شناوة23

ن تقنيات التمريض81.57بني 
تقنيات التمريض81.57رقية عقيل كريم نارص اسدي24
تقنيات التمريض81.57عىلي كاظم حسن وثيج25
ن26 اكمال النقص81.57تبارك حسن جبار كاظم الحسي 
اكمال النقص81.57تبارك طالب جبار حسن العىلي27
ن علوان االسدي28  عىلي حسي 

ن اكمال النقص81.57حسي 
اكمال النقص81.57مريم رحيم حميد نيسان29
اكمال النقص81.57مريم قائد سالم صكبان الجاسم30
اكمال النقص81.5احمد مشعل عبيد مطر الساعدي31
اكمال النقص81.5زهراء مازن رشيد محارب32
ن حميدي33 اكمال النقص81.5زينب رسمد عبد الحسي 
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اكمال النقص81.5ضياء شاكر فليح عليوي العابدي34
تقنيات التمريض81.43عىلي جواد كاظم مجيد35
تقنيات التمريض81.43عىلي نعيم جار هللا عبود36
تقنيات التمريض81.43محمد شاطي كاطع روخان37
تقنيات التمريض81.43مصطفن رحيم جفرزجابر البديري38
ن حسن روضان العبيدي39 اكمال النقص81.43حيدر حسي 
اكمال النقص81.43عىلي حاكم مطت  عباس العائدي40
تقنيات التمريض81.421حيدر عىلي عزيز تيمول41
ي42

ن منصور الحسيتن اكمال النقص81.42دعاء غالي زعي 
اكمال النقص81.42زيد حارث كاظم عبدهللا جعفر البو توي    ج43
اكمال النقص81.42مريم عادل صالح طارش البغدادي44
اكمال النقص81.33مصطفن عالوي شياع داخل البونصار45
 عىلي حمزة محسن46

ن تقنيات التمريض81.29بني 
تقنيات التمريض81.29حوراء كريم محيسن ساجت الزريجاوي47
ي48

تقنيات التمريض81.29سجاد عىلي حسون صالح القريشر
تقنيات التمريض81.29كرار ستار جابر منصور49
تقنيات التمريض81.29مقتدى ضياء طعمة منسف50
اكمال النقص81.29رقية خضت  عبدالعباس عبيد51
تقنيات التمريض81.28احمد عدنان رزي    ج علوان52
تقنيات التمريض81.28زهراء عماد طالب عويد الحميداوي53
تقنيات التمريض81.28مرتضن محسن جواد حمزه54
ي55 تقنيات التمريض81.28هبه عىلي عبد زيدحمود الكالب 
ن56 تقنيات التمريض81.17محمود ناهي نارص حسي 
اكمال النقص81.142صباح خالد مجبل عبيد الجبوري57
تقنيات التمريض81.14ثامر رحيم بعيوي جاسم58
تقنيات التمريض81.14حسنينعىلي كاظم زاير الجبوري59
ن صباح عبد عطية60 تقنيات التمريض81.14حسي 
تقنيات التمريض81.14فاطمة نسيم خريبط عبد السدة الحميداوي61
تقنيات التمريض81.14كاظم منديل بطاح كاظم62
تقنيات التمريض81.14منتظر عىلي مرهج لزام63
تقنيات التمريض81ايات وحيد عبد الهادي صوات64
ي نارص خنيفت  حمد حمد65 تقنيات التمريض81بيت 
تقنيات التمريض81حيدر جبار سلمان عبد66
تقنيات التمريض81رحاب حمود موىس عبد الزهره67
تقنيات التمريض81زهراء سعود كاطع صمان68
تقنيات التمريض81سمية احمد حاوي خلف الموسوي69



تقنيات التمريض81محمد قاسم كاطع شنبارة السعيدي70
تقنيات التمريض81مرتضن رحيم شهيم جعاز71
اكمال النقص81ارساء خويلد كريم فياض ال زيارة72
اكمال النقص81اسعد عبدهللا جبت  عجيل الجبوري73
اكمال النقص81زينب ستار اليذ هويدي ال يونس74
ي75 اكمال النقص81عباس كامل عبد هللا ابو حسنة االعاجيت 
ن76 اكمال النقص81عىلي ستار جبار حسي 
ن77 ن فيصل حسي  اكمال النقص81مرتضن تحسي 
تقنيات التمريض80.86رواىسي سامي صبار عبد78
تقنيات التمريض80.86عبدهللا محمد عبيد كسار79
ي80

 
ق تقنيات التمريض80.86مرتضن سالم جهاد رسر

ن حسن حمود نجم العبودي81 اكمال النقص80.86حسي 
اكمال النقص80.86حميده جاسم محمد جوده82
ي83

ن
كماب تقنيات التمريض80.85عبداالرحمن عىلي حميد مجيد الت 

اكمال النقص80.85عىلي جابر عباس بدر84
اكمال النقص80.83سجاد فاهم عباس عبد هللا85
تقنيات التمريض80.714بشائر محمد خضن عباس86
ي السوكاوي87

ي عبد شمجن اكمال النقص80.714ايات خت 
تقنيات التمريض80.71احمد هادي عناد عرب ال عليوي88
تقنيات التمريض80.71سعود عبد العزيز حمزة حسون89
 قاسم طاهر طعمه العكيىلي90

تقنيات التمريض80.71مصطفن
ن جاسم الخزاعي91  نعيم عبد الحسي 

تقنيات التمريض80.71مصطفن
اكمال النقص80.71محمد عبداالمت  واجد طاهر92
اكمال النقص80.71محمد هاشم مجبل مظلوم الجبوري93
تقنيات التمريض80.67سجاد حيدر صعيب موىس94
تقنيات التمريض80.57ايات حيدر عايد حميدي95
تقنيات التمريض80.57حميد مانع متعب شاهر الساعدي96
ي هويدي كسار خربان97 تقنيات التمريض80.57خت 
تقنيات التمريض80.57زينب عىلي عيدان فرحان98
تقنيات التمريض80.57زينه فاضل جبار خفيف البصايصة99
 ابو الليطداخل النايىلي100

ن تقنيات التمريض80.57سجاد حسي 
تقنيات التمريض80.57عباس احمد راهي عبد الزبيدي101
تقنيات التمريض80.57مرتضن سالم صالل غانم الجاسب102
ي103

ن
اكمال النقص80.57مرتضن غانم نارص وطان الحمداب

ي104
ن
تقنيات التمريض80.5حيدر صادق رزاق جاسم الصبغاب

اكمال النقص80.5حيدر كريم جهد ال رب  ح105



ن كاظم عبدالحسن106 اكمال النقص80.5درة حسي 
تقنيات التمريض80.43زينب محمد جواد كاظم107
ي108

 
ن الشمرب تقنيات التمريض80.43عباس احمد عىلي حسي 

تقنيات التمريض80.43عهود رحيم كريم خفيف109
تقنيات التمريض80.43فاطمه فليح موىس ودار110
تقنيات التمريض80.43مصطفن رحيم موحان منهل111
تقنيات التمريض80.43مؤمل اسكندرمجهول فهيم بخيت112
ي113

ن
تقنيات التمريض80.43نور محسن جميل كوب

اكمال النقص80.43احمد محمد نعمة محسن114
ين حسون نواف سلمان الزيادي115 اكمال النقص80.43رسر
اكمال النقص80.43مريم جبار عبيد سفيح العبودي116
اكمال النقص80.43مريم وسام عبدالرضا سالم117
تقنيات التمريض80.42ساره عبد العظيم صابر حمود السلطان118
تقنيات التمريض80.4عىلي جابر سلمان مهوس ال مهوس119
اكمال النقص80.333كرار خضت  مهاوش جت  الغزي120
ن صباح حميدع خضت 121 تقنيات التمريض80.33بني 
تقنيات التمريض80.33محمد فرحان شويل فالح البدري122
ي ال غالي123

ن
ن هاب اكمال النقص80.33عىلي محمد عبد الحسي 

تقنيات التمريض80.29جنات فارس نايف محيميد منافسة124
تقنيات التمريض80.29رضا وسام جواد كاظم125
تقنيات التمريض80.29رقية احمد كاظم عبد السادة126
تقنيات التمريض80.29عباس فاضل نعمه127
تقنيات التمريض80.29فاضل جليل هويدي زغت 128
اكمال النقص80.29حمزه حسن حمزة عودة النائىلي129
اكمال النقص80.285هدى ناظم عسكر جسوم الجبوري130
تقنيات التمريض80.28عىلي جابر عباس سلمان131
تقنيات التمريض80.28فاطمه قاسم محمد سلمان132
تقنيات التمريض80.28مصطفن نعمة كشاش عبد ضاري133
ي134 ن خضت  عباس صاحي الخفاح  اكمال النقص80.2حسي 
ي حبس منشد الزيدي135

اكمال النقص80.17احمد راضن
ن جمال رجه عطية136 اكمال النقص80.17بني 
اكمال النقص80.17زهراء وليد سمت  السعيدي137
تقنيات التمريض80.14رزاق كريم قاسم جويىلي138
تقنيات التمريض80.14زهراء رحمن متعب139
وك عبد الخضن غياض140 تقنيات التمريض80.14زهراء مت 
ي141 تقنيات التمريض80.14عىلي اسعد عليوي جت  الخفاح 



تقنيات التمريض80.14مصطفن نعيم عباس عتيوي142
ن لفته دهم143 تقنيات التمريض80.14نبأ حسي 
اكمال النقص80.14زين العابدين عالء نارص رحيم144
ن رساج الرفش145  حاتم عبد الحسي 

تقنيات التمريض80.1مصطفن
تقنيات التمريض80احمد حارث كاظم عبدهللا146
ي147

ن
 ميىلي حميدان جوراب

ن ن حسي  تقنيات التمريض80بني 
تقنيات التمريض80تف  حاتم عنيد كاطع العباس148
تقنيات التمريض80راهي مزهر ونان حمد149
تقنيات التمريض80زهراء طعمه محسن عذار التميمي150
تقنيات التمريض80زينب رحمن ناهض منشد151
تقنيات التمريض80زينب عوده سوادي مدهوش152
تقنيات التمريض80صادق باقر ابراهيم طعمه153
تقنيات التمريض80محمد جاسم زبيد كريم154
تقنيات التمريض80محمد صبيح جفات عكاب155
اكمال النقص80عىلي حازم شنيت كريم156
اكمال النقص80ازهار محسن عطشان ذجر الزيادي157
 كريم كاطع جت  العكيىلي158

ن اكمال النقص80حسي 
ي159

ن
اكمال النقص80زهراء عصام منصور وطان الحمداب

ي160
اكمال النقص80زهراء محمد هاشم غزال الضيفن

غام جاسم عبد السادة جاسم الجعباوي161 اكمال النقص80رصن
ن سلمان الشمري162 اكمال النقص80محمد وداد حسي 
ن الجبوري163 اكمال النقص80مها عىلي عبد الحسي 
يف الزريجاوي164 اكمال النقص80نور باسم محل رسر


