
قسم تقنيات التخدير- المتقدمين 

(2021-2020)الدراسة المسائية لعام 

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

جامعة الفرات االوسط التقنية

كوفة/كلية التقنيات الصحية و الطبية

معدل الدراسة اإلعداديةاسم الطالب الرباعي واللقبت

98.0امير احمد علي حسين ابو السود 1

98.0حسن علي نجاح حسن الشمري2

97.8حسن رعد بدر لعيبي السيد نور3

97.8رضا علي حسين علي شيروة4

97.8علي وليد حميد جبار فتالوي5

97.7صفاء زهير ناصر حسين 6

97.5فاطمة كريم محسن عبود الموسوي7

97.3سجاد كاظم حسين خشان العامري8

97.2زينب كميت منصور عبد المحسن االسدي9

97.0سارة عباس عبيد هاشم10

97.0محمد راضي حسين مهدي11

97.0محمد منتظر وسام عبداالمير كامل الفتالوي12

96.8حسنين صالح عبدالرضا غالي العماري13

96.8زهراء ثامر حمزه يرس البدري14

96.8سلسبيل عقيل خضر عباس الجبوري15

96.8سيف صكبان عجيمي محمد الرديني16

96.7بزوغ عبد الكريم عبد الكاظم زويغ الشبلي17

96.5حسن هادي مخيف شاني الحراني18

96.5زينب احمد غني حسين الحمامي19

96.5زينب عالء حسن عبود الحامض20

96.5فاطمة عبد المحسن جواد جبر 21

96.3بنين جواد كاظم حبيب الخفاجي 22

96.3حسن محمد عليوي خطار المنصراوي23

96.3حيدر شهيد عباس متعب النعماني24

96.3روان كمال سليم عبادي25

96.3زين العابدين سعد شناوه كزار 26

96.3سجاد هادي حسن مهدي27

96.3علي حسن عبدالساده ابراهيم الخفاجي28

96.3مصطفى ماجد خضير فضل الزهلولي29

96.3هدى جهاد فاضل راضي المنصوري30

96.2بنين فالح حسن احمد الربيعي31

96.2حسين نسيم جبار فهد الدعمي32

96.2رضا ناجح هادي عبد الفتالوي 33

96.2شهالء سالم جاسم عبد الزيادي34

96.2نور الزهراء قيصر  ضياء35

96.0عزيز فرحان كاظم غازي البعيجي36

96.0علي كاظم عبد حمزة المنصوري37

96.0مريم جواد كمال عبود النجار38

95.8تبارك عبد الحسن ناجي تالي الكالبي39

95.8رسل رزاق محمد سلمان الذبحاوي40

95.8ساره حسين عبدالرضا صريع41

95.8عبير سجاد حسن عباس الميالي42

95.8علي قاسم مزهر خنياب جنكاني 43

46 من 1صفحة 
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معدل الدراسة اإلعداديةاسم الطالب الرباعي واللقبت

95.8مجتبى هيثم طعمه سلطان شحماني44

95.8منتظر ثامر نعيمه خضير عطيه45

95.8نوار طالب كريم لهمود الزرفي46

95.8هدى حازم حاكم عبد الكاظم الفتلي47

95.7مسلم احمد ماجد قاسم48

95.7احمد يوسف حاجي شعالن 49

95.7حسن محمد عبود عودة الثرواني50

95.7حسين عباس حسين علي العبودي51

95.7رفل محمد علي عمران الموسوي52

95.7عبد المطلب حميد حسن حسناوي شبع53

95.7علية فهد مشاي جرو الزريجاوي54

95.7مهيمن علي عبد الرسول محمود الخلف55

95.7مهيمن علي عبدالرسول محمود56

95.5عبدهللا حسن عبيد عزوز57

95.5علي عبدالعالي كاظم خلخال الفتالوي58

95.5مؤمل عصام علي مزعل الجابري59

95.5نرجس حمزه عبد الساده عاكوب الظالمي60

95.5نور وميض حسن عبد االمير61

95.5ياسين سالم احمد عبدالحسن الرديني62

95.4مقتدى حسن حسين جبر الفتالوي63

95.3ايه اسماعيل فرحان جبر المصيفي64

95.3اللهيبي- بتول راضي عبد هللا لهيبي 65

95.3حسين محمود جاسم شبيب العباس66

95.3داليا قيس عزيز كاظم الكرعاوي67

95.3زهراء فرحان سعيد حسين الفهداوي68

95.3شهد نزار شاكر زباله 69

95.3طيبه سعد مراد حريص الشمري70

95.3عهد احمد صالح عبيس71

95.3فاطمه رعد حميد عبدالرضا72

95.3محمد الباقر يحيى عبد االمير صاحب العذاري73

95.3محمد عبد الحسين جبار عبد الزهره الحاتمي 74

95.3منتظر محمد كاظم المي 75

95.3ذو الفقار علي رضا محمد الجنابي76

95.2امير حسين فليح معيبد العيساوي77

95.2امير علي ياسر حافظ العيساوي78

95.2حسين علي معن هارف السويعدي79

95.2زهراء حاتم عذاب كاظم الشايري 80

95.2زينب مالك عبد الرسول بدن المياحي 81

95.2شهد عبد الرحيم عبد اإلله چثير82

95.2عبدالحليم حيدر وهاب عبدالواحد83

95.2عال محمد عبد الحسن محمد سعيد المال حسن84

95.2علي عبد الحسين حسين زنكور البصيصي85

95.2محمد عبد العباس مهجج فرهود الحسناوي86
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95.2مرتضى عباس عبد الحسين سعود الجنابي 87

95.1بنين علي حليم الموسوي 88

95.0رهام علوان عبد عبدهللا 89

95.0العقبي . زينب علي سالم ايدام90

95.0فاطمة معين حسين عطش91

95.0محمد سعد صالح عبد هللا 92

95.0محمد غاوي جاسم محمد الخالدي93

95.0مسلم حسين تكليف شالش  العامري94

95.0منتظر صباح حسين عبد المنصوري95

95.0نور محمد عجمي شنان العويدي96

94.9بنين صالح خيون مسير الخكاني97

94.9مريم عباس حميد صالح98

94.8 زينب عبد الكريم عبد علي حسن المطوري99

94.8حسين حيدر عبد العباس نصيف الزيادي 100

94.8حسين محمد عويد جبر الركابي101

94.8حسين محمد كاظم كتاب السعدي102

94.8حيدر شريف عبدالصاحب مطرود الزركاني103

94.8زهراء موسى عبيد حسون الرماحي104

94.8زينب حسين كمر عبد الجالبي105

94.8عثمان أنور عايد خلف106

94.8مريم فالح حسن كاظم الجمالي107

94.8يحيى حسين علوان عبيس الباوي108

94.7اسراء منصور حميد هادي االبراهيمي109

94.7أيات رحيم عبيد رضا الحچمي110

94.7روان والء بشان عبيد الفتلي111

94.7سرى حيدر محمد عبد االمير الميالي 112

94.7عذراء عرفان عبدالرضا جعفر الخضري113

94.7عمار هاسم ناصر حسين الذبحاوي114

94.7فرقان احمد سعد عبد الزهره الحيدري115

94.7فؤاد مجيد خلف جواد الشهيلي116

94.7محمد علي حميد مزهر المسعودي117

94.7محمد نبيل حسين جالب البديري118

94.7منتظر نعمه جليل عبد119

94.7وسن كاظم عبد هاشم الجنابي120

94.5 تبارك حسين فيصل علي الناشي121

94.5تبارك حسين فيصل علي 122

94.5تبارك طه عبادي حلو االبراهيمي123

94.5حسين علي حسون وشل124

94.5زينب علي نعمان عباس حماد125

94.5فاطمه رحيم عبدالزهره محسن 126

94.5فاطمه رضوان فاضل شاكر الحكيم127

94.5محمد قاسم خطار كبر الكرعاوي128

94.5محمد قاسم فاهم جبر البدري129
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94.5مريم اسماعيل جليل ابراهيم 130

94.5مريم حسن حمزه كاظم الخزعلي 131

94.5مريم محمد سعد هادي الخفاجي132

94.5نور عقيل هادي محسن133

94.4كاطع غانم كاطع شهيد االعاجيبي134

94.3امير سالم كحط اسماعيل الزاملي135

94.3ايه ميثم شنان جابر الظوالم136

94.3حسين شداد حمد عبيس الجبوري137

94.3حسين يوسف نعمة جياد المنصوري138

94.3ذو الفقار عباس جابر139

94.3زهراء محمد محسن محمد الجعيفري 140

94.3سالم حميد حسون گليل الجبوري141

94.3علي هادي صالح حسين الشمرتي142

94.3فاطمه عماد جابر عبد االبراهيمي143

94.3مثنى احمد محمد عدوان الجنابي144

94.3محمد حمزة عبيد حسن الحصموتي 145

94.3محمد رياض جابر عبد 146

94.3مؤمل فارس رزاق حسون 147

94.3مؤمل فارس رزاق حسون الحدراوي148

94.3نور حيدر عالوي كاظم149

94.3بنين جواد عبد الكاظم صبر150

94.3جاسم محمد عبدهللا الخفاجي151

94.3رقيه منصور حميد هادي االبراهيمي152

94.3شفاء فرج فضالة حسان المالكي153

94.2ازهر شاكر عبد الزهره خواف الجبوري154

94.2اسامه فاضل كاظم كريم 155

94.2بنين ثائر جواد كاظم156

94.2تبارك علي جليل عوده الهبان 157

94.2حسن كاظم عذيب عبد الحسن العامري158

94.2حمزه سهل محمد عبدالحمزه الجبوري 159

94.2حمزه فصيل عبد الرحمن عكوب الغزالي 160

94.2رسول عبدالهادي سعدون علي البوشهيب161

94.2زين العابدين عبد الصاحب محمد رشاد اامظفر162

94.2زينب خالد رحيم عيسى الظالمي163

94.2سارة جواد جليل جواد الحبوبي 164

94.2علي حسين كاظم جاسم الشعيبي165

94.2علي ميثم محسن عباس الهنداوي166

94.2كرار صادق لطيف داير المكطوف 167

94.2كوثر احسان ناصح حبيب168

94.2محمد علي هادي عطش البدري169

94.2محمد علي يوسف ماجان الزاملي170

94.2مؤمل عادل عبد الحسن غظيه الجبري171

94.2مؤمل عبدهللا حميد سلطان الياسري172
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94.1رسل علي مصطفى محمد العزامي173

94.1سجاد رضيوي كاظم نعيمه174

94.1سجاد مجيد عبد الحسين القصير175

94.1نور سعد عزاوي كاظم الجبوري 176

94.0ابراهيم شهيد منذور حسن الفتالوي177

94.0احمد حامد صالح سليمان القرطاني178

94.0أمير حميد كاظم جابر البديري179

94.0بنين ميثم فالح حسن فريجي180

94.0حسنين كاظم محمد لوخان الربيعاوي181

94.0زيد رائد كاظم ذياب الجبوري182

94.0زينب مسافر عبود عباس الجبوري 183

94.0سجاد ذياب طالب عدنان الشبالوي184

94.0علي جواد عبد الكاظم حمد185

94.0محمد فارس علي طه الحسيني 186

94.0مسلم نعمه جابر سالم187

94.0مصطفى عبدالعظيم عناد دحام البوحي هللا188

94.0ندى صالح عبد مطلب الحسناوي189

94.0وسيم فارس شنين بعيوي الخزعلي190

93.9امير طالب لفته عبد  الزرفي 191

93.9حسن سالم علي هادي خلوف192

93.9دعاء علي سلمان راضي الحمزاوي193

93.9عذراء محمد مرهون حمزه العرباوي 194

93.9علي جادر عويد يونس الجوده195

93.9علي حسين سعد عبد الرضا حصيني196

93.9وليد سليم كسار صكبان الجبوري197

93.8احمد عبدالباسط محمد محمود الغرباوي198

93.8امير رحيم شاكر كريم االسدي199

93.8تقى فرحان  جبر نعمه البو نصر هللا200

93.8حسن خالد جليل صباح الركابي201

93.8حسين سعد عبد الصاحب حمود الصيامر202

93.8حسين علي جبر هادي البو جمال203

93.8زين العابدين خضير منشد عبد ال كوماني204

93.8ساره سالم جايش محمد الخويلدي205

93.8عبدهللا حسن محمد عبدالرضا الصباغ206

93.8فاطمة عماد اموري حميد الحارس 207

93.8فرح فارس جميل ملوح الربايع208

93.8محمد شهيد حمدان شنيت المالكي209

93.8محمد كاظم كريدي جرو العارضي 210

93.8مصطفى كاظم حسون علي الزبيدي211

93.8منتظر محمد طالب فرهود212

93.8نور احمد حبيب عليوي الحميداوي213

93.7ايناس خضر عبد الحمزه خطار الجبري214

93.7أمير محمد فالح فشاخ القرغولي 215
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93.7 مخلد حسين مجهول فنجان الكارضي216

93.7احمد محمد عبد السادة هريبد الجبوري217

93.7تقوى لواء حامد كاطع الحفاظي218

93.7جعفر نجاح عباس كاضم السوداوي219

93.7خالد خليل عبدهللا حند السبعاوي 220

93.7رباب على كامل زرار 221

93.7رضا  عبدهللا حمزه محمد الحجيمي222

93.7زيد حيدر فرحان دخن 223

93.7زيد علي حسين علوان الشمرتي224

93.7زينب كريم عبد بدر الجابري225

93.7زينب محمد حسين طعمة 226

93.7سيف الدين ميثم مهدي صالح الحمامي227

93.7شهد رحيمه حمادي جابر الزاملي228

93.7عباس ماجد كعيد محمد الشمري229

93.7علي حسن نجم عبيد الخزعلي230

93.7غزوان حميد راضي علي البوزياد231

93.7مثنى ناظم عبد علي سلمان الحمزه232

93.7محمد احمد فليح حسن الزيادي233

93.7محمد ضياء خليل خضير الجبوري234

93.7مصطفى طالب نعيثل عباس الشويلي235

93.7منتظر علي كاظم عبد هللا 236

93.7نرمين خالد رحيم عبدون237

93.7نور مقدام طالب كمر حسين238

93.7هدى محمد عبد ربه عباس الحسين 239

93.7يونس علي خضر عبد العمير240

93.6حسين زكي عبود كاظم شاهين241

93.6امين طه ياسين العريض 242

93.6إسراء عباس راهي شعالن الفتالوي243

93.6محمود معن جاسم كزار 244

93.5 (العواد)احمد بسام صالح عطية 245

93.5ايات عبد الحسن عناد شروم الشتوي 246

93.5جليل زياد خليف علي الجحيشي247

93.5حمزه غالي زعين منصور الحسيني248

93.5حنين رزاق جليل عبد السيالوي 249

93.5رقيه لطيف منفي نعيس الزياديه 250

93.5زهراء احمد شعالن مزهر الغانمي 251

93.5زهراء حيدر جواد كاظم252

93.5 (الزخت)زهراء حيدر جواد كاظم 253

93.5زينب عبد الخالق بديوي حسن الفتالوي254

93.5سرور جعفر عمران رحيم مراد255

93.5طيبة رشيد جاسم محمد المعموري256

93.5عباس فليح حسين راضي الشباني 257

93.5عباس ميعاد كريم كاظم السيالوي 258
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93.5علي ريسان خطار سعدون الحساني 259

93.5فاطمة علي هادي صباح الصبغاني260

93.5محمد كاظم شاكر عباس 261

93.5مصطفى عبد الرحيم محمد علي المحسن 262

93.5هبه جاسم حميد سلمان263

93.5يوسف عماد هادي حمود264

93.4ايمان علي عبدهللا جواد الموسوي265

93.4ايه محمود مكطوف ذبيح االزيرجاوي 266

93.4فاطمة هاشم مهدي نعمة الموسوي267

93.3ايمان علي عباس كاظم حسون المنصوري 268

93.3تبارك اسد كاظم حسن الياسري 269

93.3تقى غسان محمد طالب حسن270

93.3رضا وسام كاظم عبد االمير عبد العامري271

93.3زهراء كاظم حسن مهنا الخزعلي272

93.3زين العابدين جواد كاظم273

93.3علي نعيم عبد الحسن صالح274

93.3قمر علي حسن علي الكعبي 275

93.3محمد باقر زيد عبد االمير الدليمي276

93.3محمد ناجح عبدزيد تومان العلياوي277

93.3محمدالصادق علي محيسن ديوان278

93.3مرتضى حسين شمخي جابر العبودي279

93.3منتظر عقيل كاظم عبود الناصر280

93.3مؤمل عباس عبيد لفتة281

93.3نغم علي طرول عبود الجبري282

93.3زينب سماح حسن غالي 283

93.2حسين رسول رحيم محمد السلمان284

93.2رسول اسماعيل عباس لهمود البوشتيوي285

93.2رقيه حميد وناس حسن286

93.2سعد رعد مناحي عيدان الحامي287

93.2عباس علي عبدالرحمن ورش الفكع288

93.2فاطمة علي فاضل عبد289

93.2فاطمه حيدر علي طالب تويج290

93.2فاطمه سلمان جوده صالح الركابي291

93.2فاطمه عماد عزيز محسن البجاي292

93.2فاطمه ياسين عبيس ويسي العوادي293

93.2محمد جاسم محمد طاهر 294

93.2محمد جبار حسن عبدهللا الزيداوي295

93.2مقتدى هاشم محمود محمد296

93.2مقتدى هاشم محمود محمد البعاج297

93.2مالك ضياء حسين خضير الخفاجي298

93.2مؤمل قاسم عبدالمهدي محمدجواد المياحي299

93.2مؤمل مكي نجم عبيد الخزعلي300

93.2يوسف مجيد محمد عبد المعيني301
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93.1سفيان عزيز عبد حسين الكروي302

93.0ابراهيم جواد ادريس كاظم الغالبي 303

93.0اجام ليث سليم عبد الحسين الخليلي 304

93.0اواب ثائر عمران كاظم الجنابي305

93.0جعفر محمد عبد الحسين نجم الزجراوي 306

93.0حسين خالد ياسين عرب ال حمد307

93.0حوراء خضر حريجه لفته السهالني 308

93.0حيدر حسين عويد عبيد البوجاسم309

93.0حيدر فاضل جابر محسن العذاري 310

93.0زينب فاخر وحيد علي الصائغ 311

93.0ساره مبارك  رهيف  خماط  التوبي 312

93.0ضحى احمد رياح عبد الجبوري 313

93.0عباس فاضل عبد باقر المجتومي314

93.0عبد هللا قاسم ديوان كزار315

93.0فاطمه اياد كاظم حبيب الحسناوي316

93.0قاسم فرحان فاهم عباس الغزالي317

93.0كاظم جواد كاظم عبيس العقيلي 318

93.0مرتضى نوري عبد االمير حمزه الدليمي319

93.0مريم جواد عباس علي حسين الحمامي320

93.0مصطفى عقيل حسوني جاسم الجبوري321

93.0منتظر ستار جبار خليفه النافعي322

93.0مها عالء حسين جواد ابو القاسم 323

93.0ندى حسن داود سلمان المرعبي324

92.9حسين فارس غافل فلفل الجعباوي325

92.9زين العابدين مازن ناجي مجيد زبيبه 326

92.8أمير سماح حسن جبار الميالي327

92.8بنين حامد عبيد ابراهيم328

92.8حسن اسامه محمد كاظم جاسم البكاء329

92.8حسين خليل محمد مولود الزبيدي330

92.8زهراء عادل منهل عبد الربيعي331

92.8زهراء لطيف شكيري بردان الركابي 332

92.8زينب اياد فليح حسن الجالبي333

92.8سجاد حسين فيصل علي الناشي334

92.8صبا مؤيد نوري جالل الحسيني 335

92.8صدام صالح الدين جياد محمد الجبوري336

92.8علي رافد عزيز نوعان العابدي337

92.8علي فارس احمد نعمه 338

92.8علي كريم عيسى حسين الحاتمي339

92.8علي وصفي مرتضى علوان التميمي340

92.8فارس مضر محمد جاسم العامري 341

92.8مجتبى امين حاكم طاهر الميالي342

92.8منتظر محمد نعمه خلف البيرماني343

92.7حسن علي كاظم العيوس العليخان344
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92.7سلطان طه سلطان خضر العبادي 345

92.7محمد محسن وبدان حوشان البدري 346

92.7ياسر خضير عباس هادي الشمري347

92.7جنات وليد حميد حسين العلياوي348

92.7حسين علي كاظم سرهيد الوطيفي 349

92.7حسين علي كريم جوده350

92.7حوراء رضا يوسف مهدي 351

92.7زينب حيدر علي ظاهر352

92.7علي زهير عبد الكريم عبد353

92.7علي ماهل كاظم شنباره العويدي354

92.7علي مؤيد شناوه مزيعل  الناصري355

92.7فاطمه حسين حنتي سعد الغزالي356

92.7فرح مسلم عيسى حسون 357

92.7محمد حكيم صبري دهش المرشدي 358

92.7مرتضى أكرم صاحب هاشم الموسوي 359

92.7منتظر فاهم جفات متعب الشرماني360

92.7منير احمد حسن ياسين المشهداني361

92.7موسى حسين اكرامه عناد العابدي362

92.6ايه رحيم هادي وطن الحساني 363

92.6حوراء سليم رزاق حسين الريحاوي 364

92.6زهراء مانع متعب عبد الموسوي365

92.6قاسم مناضل كاظم منعم الزيداوي 366

92.6محمد باقر لقاء جواد كاظم  الكعبي 367

92.6محمدباقر لقاء جواد كاظم الكعبي 368

92.5ايه حيدر عدنان عطيه369

92.5تبارك حيدر حسن محمد شمطو370

92.5جعفر ماهر حافظ قدوري الربيعي371

92.5حسنين وليد خالد خضير372

92.5حسين حمزه كريم محمد الغزالي373

92.5حسين عامر شاكر فرهود الفندي374

92.5رانيه سمير ساجت فندي القره غولي375

92.5رضا عباس حسين مشيعل 376

92.5زهراء حسن خضير عباس سبع377

92.5زينة اسعد علي رباط378

92.5سجى محمد عبد العباس نصيف الزيادي 379

92.5سماء احمد خضير عباس العبودي380

92.5عباس سالم محمد ضايف العبودي381

92.5علي جبار382

92.5علي حسين هاني مطر سبتي383

92.5علي طه عبد محسن حمزه ال سلمان384

92.5مجتبى احمد مهر سلمان البو محمد385

92.5مرتضئ أيوب يوسف وناس الغانمي 386

92.5مريم عالوي حسين حمود387
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92.5مصطفى عباس هاشم طالب388

92.5مصطفى عبدالغني علي ابراهيم المحراب389

92.5منتظر حيدر شهيد اسماعيل العرجاوي390

92.5مهدي حمادي جاسم طعمة الجبوري 391

92.5مهدي حمادي جاسم طعمه392

92.5مهدي شالل حبيب حميد الربيعي 393

92.5هدى كامل رزيج تركي الدليمي394

92.5هدى كامل رزيج تركي الدليمي 395

92.4زهراء كامل نعمان حمزه العابدي 396

92.4صفاء ناجح عبد علي حسين الحسناوي 397

92.4فاطمة باسم كاظم سعيد الشمس 398

92.3بركات طالب شياع صبح العامري399

92.3حسن عباس كامل ناجي الحارس400

92.3حسين رضا شدهان عبدالساده الهاللي401

92.3رقية حازم راجح عباده عزيز402

92.3علي  حسن فليح حسين الشريف 403

92.3علي حميد جاسم مرير الحمداني 404

92.3غسق محمد عبد الحسين جاسم الدفار 405

92.3مجتبى محمد حسن علي الرحيم 406

92.3محمد علي مجيد المسلم407

92.3محمد كاظم حسين علوان ال جميل408

92.3مرتضى صالح ربح جبار البدري409

92.3مريم مهدي علي موسى الخوليدي 410

92.3مصطفى سعد تركي خوان البدر411

92.3نور الهدى ضرغام مالك عبد الحمزة الحميداوي 412

92.3نور حسن هادي محمود البناء413

92.3محمد حسن صافي مراد الموسوي 414

92.3ياسر حيدر امناحي مرار 415

92.2احمد حازم اسماعيل  حسناوي الشنجيل416

92.2احمد مالك خضير ساير العارضي417

92.2بنين عباس جميل جاسم الطائي418

92.2حسن موفق علي جواد 419

92.2خالد قاسم حمد حجي420

92.2دعاء حسين علي ناصر البدري421

92.2رتاج صائب نجيب جابر 422

92.2رسل يعقوب رحيم جعفر زوين423

92.2سيف موسى عبيد عبيد الخفاجي424

92.2شريف عبد الكريم محمد عطر425

92.2شهد محمد كريم كاظم426

92.2صفوه عامر هادي موسى الموسوي427

92.2عبدالوحد اسماعيل معيد محمد428

92.2علي ستار سعيد كاظم الطفيلي429

92.2محمد احمد حسين عبيس الحجام430
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92.2محمد قاسم عبد االمير ناجي ال عباس 431

92.2محمد كامل سلطان سليم الجبوري432

92.2منتظر عقيل عيسى حسين الخالدي433

92.1حسين فؤاد رزاق محسن434

92.1علي جليل وهد هليل البحاثي 435

92.1علي خالد صاحب عبد االمير الخفاجي436

92.1قمر لؤي مال هللا مردان البياتي437

92.1كاظم جواد مزهر غالب العجيلي438

92.1مريم ساجد جعفر علوان ال حساني439

92.1يوسف هاشم جبير جريخ الزيدي440

92.0ايه رعد جاسم راشد حمادة 441

92.0جعفر صالح جياد عطيوي العمري 442

92.0حسن هيثم حسن عبدهللا الربيعي443

92.0زينب حاكم محسن فنفون الصوافي444

92.0زينب فاضل هادي عطيه العبودي445

92.0سجاد موسى جبار شيال446

92.0سجاد يوسف عامر عبدالعالي الخزعلي447

92.0صفا رضا نصيف علي 448

92.0طيبه باسم محمد جاسم الغرابي449

92.0عباس شاكر كاظم كامل الناشي 450

92.0علي حسن ناهي عيسى االعرجي451

92.0علي عامر ابو محمد عبود العباسي 452

92.0علي لعيبي سلمان فيصل الركابي453

92.0علي محمد حسين كاظم454

92.0غدير محمد جبر عبود455

92.0غيث جاسم عباس نعمة الشكري456

92.0فاطمة هادي نعمه هادي الموسوي457

92.0فاطمه هادي نعمه هادي 458

92.0المشلب/ كريم مهدي زاير نجم 459

92.0مجتبى محمد رزاق كاظم العالق460

92.0محمد براهيم مهدي سلمان البريماني 461

92.0محمد صالح عبد هللا سعدون المكرمي 462

92.0محمد عبدالزهرة عبدالرضا حسن الصلخي 463

92.0محمد فليح عجمي الحساني464

92.0منار بهاء عبد الزهره قاسم 465

92.0نور جواد كاظم رشيد العامري 466

92.0ياسر عامر غثيث راهي الرفاعي467

91.9امير علي خليل سلمان سنبه468

91.9اميرة كاظم عبد االمير عبد العامري469

91.9زهراء عبدالحسين كامل محمد العبودي470

91.9فاطمة رائد عبد الحسين اسد الويسي471

91.9كوثر ثعبان عيدان جعفر الميالي472

91.9مصطفى عبداالمير يحيى احمد الذبحاوي473
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91.8حسن شهيد صافي عبد علي البراهيمي474

91.8حسين علي شجر جاسم الفنهراوي475

91.8زهراء مرتضى عبد االمير حمزة العجيمي476

91.8زينب فاضل جواد سلطان جبوري477

91.8سارة عبد الحسن جواد عبد الساده478

91.8ساره هادي عبيد عمران 479

91.8ضياء نوري سلطان احمد480

91.8عبدالحميد عبدالكريم حميد عبداالمير الكرعاوي481

91.8عبدهللا علي طالب دريب الشمري482

91.8محمد ثامر نوري مردان فرحاني483

91.8مرتضى جاسم محمد الحسيني 484

91.8مرتضى ستار مطشر زغبر ال عمير485

91.8مريم عايد كوكز حسين الخاجي 486

91.8مسلم محمد حسن فاضل الغزالي487

91.8نبأ ذاكر حسين جابر السعيدي488

91.8ندى حسن سعد كاظم األعرجي489

91.8نور جواد سعيد براهيم الحبوبي 490

91.7الباب كاظم حمزة كريم الحدراوي491

91.7زهراء سلمان عباس خادم العامري492

91.7علي حسن داخل محمد الرماحي493

91.7قاسم محمد غدنان شنين العياشي494

91.7مرتضى عزيز عبيد مشهد الغزي495

91.7مصطفى باسم شعالن غازي الفتالوي 496

91.7منتظر مسلم محل نعمه497

91.7نوار حسام كاظم محمد الذبحاوي498

91.7احمد بالل محمدشريف محمد الحمداني499

91.7اسل احمد مالك حمود حسين500

91.7حسن جاسم عباس داخل ال داخل501

91.7حسين جميل كاظم حول502

91.7حسين عدنان ترف علي البديري503

91.7حوراء عادل كاظم عكلو الباوي504

91.7دعاء ضياء سلمان عبد505

91.7زهراء جواد كاظم عكلو الركابي506

91.7ساره مجبل منعم العكايشي 507

91.7شفاء محمد هادي عاجل الميالي508

91.7عبد العزيز محسن حمزه العزاوي 509

91.7عبدهللا حسين علي جبر الهاللي510

91.7علي عبد الكريم وهب علي ناصر511

91.7علي محمد يعقوب ابراهيم يوسف512

91.7غسان عالء حسين بعيوي الخزعلي513

91.7كاظم علي كاظم كناص514

91.7محمد رضا عالء عبد الحسين عيسى515

91.7محمد صبار عبد الحسين سعدون العلي516
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91.7محمد عبد الزهره شهيد علي الحسيني517

91.7محمد وعد سعد ساهي الخزرجي518

91.7نور حيدر شاكر شعالن اليسار519

91.7هدى حسين غازي ادريس الشبالوي520

91.7هيثم علي حسين جيجان الجبري521

91.7يحيى فخري عبدالحسن حنون522

91.6زياد محمد جودة الدلبوحي523

91.6علي صاحب عواد رحيم العودة524

91.6كرار نزار غني حسين السلمان 525

91.6مرتضى هاشم احمد عيسى526

91.5احمد مرتضى راشد عبد الحمزه الكالبي527

91.5استبرق طالب هليل دحام االبراهيمي528

91.5اسماء مسلم كريم يحيى529

91.5اسيل مجيد جبر حسين البديري530

91.5أحمد فؤاد كاظم عريبي الجيش 531

91.5بتول  باقر حسين  عزاوي  532

91.5بتول عالوي سبهان عبود 533

91.5تغريد مهدي يسر فيصل الحسيناوي534

91.5تمني يحيى سامي ياسر العابدي 535

91.5زهراء ابراهيم اسماعيل ابراهيم مهاوش536

91.5سجاد حسن محمد عبدالرضا الصباغ 537

91.5صفاء محمود عبد الوهاب محمود الكروي 538

91.5طيبه حسام الدين علي منصور العامري 539

91.5عباس محمد علي عباس جاسم عبود540

91.5علي ساجت جبار سوادي 541

91.5علي عبد الرضا ماجد سلمان الحمداوي542

91.5فاطمة مجيد علي حسين543

91.5قاسم محمد صالح عناد المنصوري544

91.5كرار عبد الكاظم امانه محمد العابدي 545

91.5مصطفى ناصر حسين عطش الشمري 546

91.5منتظر علي حسين سنوح الطوكي547

91.5ناظم ميثم حسين سعدون الكرعاوي548

91.5ياسر امين علي عبدالحسن الرحيمي549

91.4زهراء حميد ناجح فليح العوادي550

91.4علي سالم جبار عبود النعماني551

91.4الحميداوي /كروان عدنان كاظم  وداي 552

91.3احمد حسن رشيد يحيى زهيره553

91.3امير ثائر خالوي ناصر554

91.3باقر حسام رحمن عطية العنبكي555

91.3جلنار حسن علي طه العذاري 556

91.3حسن هادي عباس محمد الميالي 557

91.3حسين جاسم محمد ابو صالح العبودي 558

91.3رسل فاضل عبد العباس مظلوم559
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قسم تقنيات التخدير- المتقدمين 

(2021-2020)الدراسة المسائية لعام 

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

جامعة الفرات االوسط التقنية
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معدل الدراسة اإلعداديةاسم الطالب الرباعي واللقبت

91.3رؤى رعد حاكم جويد الياسري560

91.3زهراء احمد عفلوك كاظم 561

91.3سامر كريم عبد عون داود الجراحي562

91.3سجاد نعيم حسن صخي ال صخي563

91.3سهاد عداي جاري حمد النداوي564

91.3صقر عبدالحكيم عجيل حبيب565

91.3قاسم سعيد تقي طه فرج هللا566

91.3محمد رافد محمد شاتي الغراوي567

91.3محمد فاخر حسين جاسم الناصري568

91.3ناهض حيدر عبد الرسول مغير الشكري569

91.3نور الهدى لطيف عبد لطيف 570

91.3الحنين/هاجر خالد مهدي حسن 571

91.3نغم فاضل راهي عباس 572

91.3حنان محمدحسين سلمان راضي الموسوي573

91.3غاده باسم عبد الحسن جويهل الجنابي574

91.3مرتضى عاد حسين عبادي الليثاوي 575

91.3يحيى نصير فاضل عبد الرضا 576

91.2احمد علي خليل حميدان الجنابي577

91.2امير كامل عبدالحسن راضي578

91.2بهاء مهدي مسلم هاشم579

91.2حسن فالح حسن حمزه الزوامل580

91.2حسين خليل ضاحي محمد581

91.2حوراء عامر عبدهللا حامد العابدي582

91.2رقيه جميل جودي ابوسوده الكناني583

91.2رند عدنان عبدالمطلب كشكول شربه584

91.2رواء عزيز علي محسن الزاملي585

91.2ريام نعمه حسين عبد هللا الموساوي586

91.2سكينه هادي عباس عبيد الفتالوي 587

91.2ضحى حيدر هادي عبيد الواوي588

91.2غيث علي عبد الزهره علي العابيجي589

91.2غيث محسن مجهول عاجل العمراني590

91.2محمد حيدر ابراهيم عبد هللا الشمرتي591

91.2محمد عبد الكريم جاسم محمد592

91.2يوسف شاكر عبد االئمه جوده الخالدي 593

91.1حميده علي ابراهيم عبد الشمري 594

91.1حيدر حاكم جفات عبد الجبوري595

91.1زينب ضياء نجم عبد هللا كردي596

91.1مرتضى جالل كشيش حسين الزهيري597

91.1مريم احسان غازي عبد 598

91.0جنات لطيف ناجي عبد زنكي599

91.0رند احمد مهدي عبد عنيزي600

91.0زهراء سلمان فخري عبد زيد العذاري601

91.0زينب حميد عباس جبر الميالي602
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(2021-2020)الدراسة المسائية لعام 

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
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معدل الدراسة اإلعداديةاسم الطالب الرباعي واللقبت

91.0زينن صباح نور عبد الكاظم الفتالوي603

91.0سجاد صلف امسيور حسان البديري604

91.0سيف جواد جابر عليوي الخفاجي 605

91.0طيبه حسام جواد كاظم  الحميد 606

91.0طيبه عبد االمير محمد عبادي607

91.0عبد العزيز خميس ابراهيم عبدهللا العبيدي608

91.0علي عامر عبد الحسين علوان اللهيبي 609

91.0فرقان علي عبدالحسين حسن العمري 610

91.0ليلى رائد حميد محمد السالمي 611

91.0ماهر عالوي عبد فرحان الحمداني612

91.0محمد جابر شبيب حبيب العكايشي 613

91.0مرتضى سامي صكطري مشير المشعل614

91.0مرتضى كامل سلمان حمود الركابي615

91.0نور الهدى خيري عبد حسين العابدي 616

90.9أزهر سماح حسن جبار الميالي 617

90.9حسين عذاب مظلوم عيدان الشبلي618

90.9سرى مسلم خادم حسين619

90.9عالء بيان كاظم عبد المواشي620

90.9محمد احمد عبدعلي حسين مطرود621

90.9مرتضى حسين جاسم حسن السود622

90.8امين هاني جاسم محمد غياض623

90.8بتول اسعد علي حسين الشمرتي624

90.8تبارك مهدي عباس نعمه الياسري 625

90.8حسين عالء حيدر شاكر الحمداني 626

90.8حسين علي حسن خشان الكيم 627

90.8حسين علي عبد الحسين علوان اللهيبي628

90.8حوراء فاضل شعشاع راضي الربيعي629

90.8دعاء ستار جابر جاسم630

90.8زهراء رشاد عليوي مجيد عبود شربة631

90.8زينب نصير مهدي عريبي السعيدي 632

90.8عباس هاشم احمد مجيد633

90.8عبير عماد عبدالحسن حمزة التميمي634

90.8علي فاهم عبد لفته الخزعلي635

90.8فاطمه حسن حميد جاسم الكسماوي636

90.8كرار جواد كاضم شمران الشباني637

90.8مجول خالد اسماعيل علي المسعودي638

90.8محمد احمد رشيد صدام الخزرجي639

90.8محمد عادل عبد الحسين كريم640

90.7الصياد/ احمد شهاب احمد صادق 641

90.7حسن اياد محسن حسن الشمري642

90.7زيد صافي سهيل محمد العيساوي 643

90.7علي حسين حسان حسن العبقاري644

90.7كرار لفته فليح عبار الشبلي 645
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قسم تقنيات التخدير- المتقدمين 

(2021-2020)الدراسة المسائية لعام 

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

جامعة الفرات االوسط التقنية
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معدل الدراسة اإلعداديةاسم الطالب الرباعي واللقبت

90.7مهدي حمزه كاظم جعاطه المعموري646

90.7مهدي حمزه كاظم جعاطه المعموري 647

90.7نجاة حيدر رسول علي الحالوي 648

90.7علي احمد حميد كاطع649

90.7االم غازي نعيم مصري ال سهر650

90.7ايه حيدر كاظم حسين651

90.7ختام علي محيسن عبيس652

90.7ذوالفقار غالب تركي كاظم العادلي 653

90.7زهراء مصطفى شاكر كاظم الجبوري654

90.7شمس الهدى صباح تمكين كاظم العارضي655

90.7علي جاسم محمد عبد محمد656

90.7علي نوري مجيد بارون الجبوري657

90.7فاطمه رائد هادي ابو الزود658

90.7محمد قاسم شنو نعمه الياسري659

90.7مريم عيسى صباح صادق660

90.7مريم عيسى صباح صادق العتابي661

90.7مصطفى محمد ساجت عناد الحجيمي662

90.7نور احمد نعيم محسن الكواك663

90.7نور خالد جبار خدام الجنابي664

90.7نورا فالح عبد الحسن جبر المعموري 665

90.6االء محمدرضا داود عبد الواحد المنصوري666

90.6انغام منير علي محمد البغلي 667

90.6آيات حسين زباله حمزه المرشدي668

90.6حوراء احمد مهدي كاظم السبتي669

90.6ذوالفقار عبد الحميد سالم حسن سميسم 670

90.6زهراء عماد حمزة حسن671

90.6علي حسين حسن عبيد العيساوي672

90.6علي طالب ميلح بجاي الشبانات 673

90.6كرار حيدر شاكر باقر الحداد674

90.6محمد باقر عليوي حمزه 675

90.5احمد اثير حكمت كريم676

90.5احمد حيدر عباس ياسين677

90.5احمد صالح مهدي طعمه 678

90.5بالل محمد دولت يار احمد 679

90.5بنين صفاء طاهر ابراهيم 680

90.5بنين عباس محسن عبد ليث681

90.5حسن ميري حمزه نهابه الداوودي682

90.5حيدر جاسم محمد فوير 683

90.5حيدر صباح طالب جاسم684

90.5رواء وحيد محمد حسن  مهدي الطباطبائي685

90.5زيد ناظم جبار حميد ال عزام686

90.5سجاد حسين خيون ابوشنه الزيادي687

90.5سجى جاسم محمدعلي حسن الحدراوي688
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(2021-2020)الدراسة المسائية لعام 

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
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معدل الدراسة اإلعداديةاسم الطالب الرباعي واللقبت

90.5علي جاسم محمد بدر العزاوي 689

90.5غاده خالد رحيم عبدون690

90.5مجتبى ناصر حسين علوان الفتالوي691

90.5مؤمل علي حسين عكموش692

90.5هاجر هادي صالح عبد الحسين الحياشي693

90.4حيدر حميد مهدي راضي ال بصري694

90.4زيد منصور عباس حسن العابدي 695

90.4شبر صائب نجيب جابر الصافي696

90.4عباس فرج حبيب سوادي697

90.4ليث نجم عبود نجم خضر698

90.4مصطفى غالي محمدرضا رحيم ال عباس 699

90.4نبأ فالح حسين عطش700

90.4هاله سالم خلف علوان 701

90.3احمد باسم حميد صالح الزيدي702

90.3احمد ضياء صيوان بريسم الخفاجي 703

90.3احمد عبدهللا علي رزن704

90.3اسالم يعقوب ثامر عمش الحميري705

90.3حسن هادي شاوي دايم الحسيني 706

90.3حوراء صبيح ياس حسين الخفاجي707

90.3حيدرعادل علوان حنون الجنابي708

90.3رتاج اياد حسن مزعل 709

90.3رضا كريم عليوي ياسين االعرجي710

90.3صابرين علي حسين عبد الشيباني711

90.3عبدالباري ثامر وهيب حسين اللهيبي712

90.3كرار علي مجبل شكر العبيدي 713

90.3محمد الباقر عدنان سليم كريم الخفاجي714

90.3مرتضى ثابت عبد الحسين عباس الكيماوي715

90.3زهراء حيدر لفته سالم716

90.3زهره محمد كاظم عبدعلي717

90.3صدرالدين محمد محسن عبد الكيماوي718

90.3مهدي شداد نعمه دراغ العابدي719

90.2احمد ابراهيم خلف حسين صالح720

90.2احمد حسين كاظم صالح الجرياوي721

90.2احمد فيصل ناجي علي الرديني722

90.2أسيل حسن جابر طاهر الزاملي723

90.2بتول علي حسن بديوي الدليمي724

90.2بنين صباح مهدي حسن الشمري725

90.2حسام غالب جبار مرهج الخزرجي726

90.2حسين فاضل عبد محسن مراد727

90.2حوراء حسين كاظم مهدي الخرسان728

90.2رقية خليل محسن منجي النصراوي729

90.2زهراء عدنان عبدهللا حمزه الجعيفري 730

90.2/زينب خليل ضاحي محمد731
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(2021-2020)الدراسة المسائية لعام 

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
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معدل الدراسة اإلعداديةاسم الطالب الرباعي واللقبت

90.2سيف صالل عباس دويش جبري732

90.2ضحى محمد شاكر حسن733

90.2علي فراس نوري محمد حسين عالوي734

90.2فاطمة عماد كامل عويز الدليمي735

90.2لقاء عباس علي عبود الجرياوي736

90.2مريم يوسف محمد علي عبدالحسن الغرابي737

90.2مصطفى فالح حسن غالي الجالبي738

90.2مصطفى يحيى ضيغم شريف الطائي739

90.2مهدي حيدر هادي صالح الحصان 740

90.2هدى جبار حسين كاظم741

90.1احمد محسن احمد خضر 742

90.1امير لطيف رضا عبد القزويني743

90.1ضاري مشعل عبيد مطر الساعدي744

90.1مريم فؤاد باقر محمد الجصاص745

90.1منتظر ناجح عبد حمود كريطي 746

90.1نهى حمزه عبدالهادي حمزه العالك747

90.0احمد معين عبد ناصر748

90.0اسراء جواد كاظم مسير الكرعاوي749

90.0امير كاظم حميد خضير 750

90.0ايمان علي طايف راهي الحاتمي 751

90.0أزل ظاهر حبيب عبدالحسين الجبوري752

90.0بنين حاكم عظيم حسون753

90.0بهاء رزاق موسى عامر 754

90.0حسن راتب جبار لفته الموسوي755

90.0حسين هالل حبيب سلمان756

90.0خديجه جبار علي 757

90.0رباب عبد الرحيم جبار كاظم علي خان 758

90.0رمله حسين عبد الرضا عزوز زوامل759

90.0زهراء سالم جاسم عبد الزيادي760

90.0زهراء عقيل رسول عباس حسين الموسوي761

90.0طاهر فاضل سعيد ابراهيم شبع762

90.0عبد هللا فاضل عباس فرحان763

90.0علي حسن علي كوره764

90.0علي عقيل عبد الواحد عبد الحسن العبايجي765

90.0محمد عباس ناجي الحبوبي766

90.0محمد فاضل عبدعلي عبيس الجميلي767

90.0محمد كاظم فرحان وزير الشباني 768

90.0مرتضى محسن محمد عجوب البيادلي 769

90.0مرتضى محمد علوان عبد 770

90.0مصطفى حسين هادي عباس النعماني771

90.0منتظر سليم لفته جاسم الجاسمي 772

90.0ميثم نجم عبد الزهره رحيم الكرعاوي 773

90.0همام باسم حبيب جادر الرحمي774
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90.0يوسف حازم هادي مهدي الخفاجي775

89.9 أمير يحيى حسين شعالن العكراوي776

89.9اصيل فيصل حسين وادي الفتالوي777

89.9آيات علي عبداالمير شرهان جليحه778

89.9حسن سامي تركي عودة الكرعاوي779

89.9حسين فالح عبد الحسن لفته فتالوي780

89.9زهراء طالب جفات محمد 781

89.9عدنان كامل حسن جرو782

89.9فاطمة مكي عبود شلبة783

89.9محمد حسين غايب عباس ابوزبد 784

89.8اسماء حميد حمزه كصاد الكردي 785

89.8بنين حيدر علي حمزه العبودي786

89.8جعفر باسم حمزة هدوان الزبيدي 787

89.8حسين اسماعيل عبد زيد عباس العلياوي 788

89.8زمن عبدالحسين عطيه طشار البديري789

89.8زينب باسم سالم عباس دبش790

89.8سامر عبود حمزه عبود البومجدي791

89.8سجاد احمد بريج حسين القره غولي792

89.8سيف حسين عبد حاتم الفيداوي793

89.8شهد حيدر إسماعيل ابراهيم794

89.8شهد ميثم ناظم موسى795

89.8علي حيدر حياوي جابر الحبوبي796

89.8فاطمه رحيم ناشي صالح الركابي797

89.8كرار حسين راضي صادق الحكيم798

89.8مريم عباس عبد الزهره شنكول 799

89.7تقي قاسم عبد االمير ماشي اكعبي800

89.7زيد سالم عبيد راضي الشمري 801

89.7عبدهللا هضمان عبيد عبيس العالگ802

89.7ابتهال احمد حسن عباس المنصوري803

89.7الحوراء مؤيد هادي عبد الجعفري804

89.7حسين مرتضى كامل صادق الربعي 805

89.7زهراء تقي جودي عبد الكاظم الفتلي 806

89.7زهراء خميس حمزه حمد العريفاوي807

89.7زهراء سالم علي هادي خلوف 808

89.7زهراء فارس عبد االمير موسى ابو الجاز809

89.7سليم لفته وريوش منشد العامري810

89.7عبدهللا طاهر جبار مطر الكرعاوي 811

89.7فاضل عباس رشيد جياد الغزالي 812

89.7فاطمة  محمد صالح  جابر  تاج  الدين  813

89.7محمد باقرجاسم ساهي الغزي814

89.7محمد عدنان حسن سالم الخالدي815

89.7محمد عدنان حسن سالم الخالدي 816

89.7محمدرضا احمد علي عبداالمير الشويلي817
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89.7مرتضى مطشر زامل عطشان الحميدي818

89.7مسلم عقيل عبد علي نايف819

89.7مسلم عقيل عبدعلي نايف النايف 820

89.7منار سعد جاسم محمد الحسناوي821

89.7ناهض حيدر عبد الرسول مغير حسين الشكري822

89.6 ديار فالح حسن فنون الكردي823

89.6احمد محمد فنجان علي عابدي824

89.6ريام جبار سرحان عبيس الجبوري825

89.6زينب خضير عباس حسن المعمار826

89.6عقيل عباس فاضل عطيه الجبوري827

89.6محمد عالء حسن عبد فلفلي 828

89.6محمد كاظم ماشي عباس الجبري829

89.5براء عبدهللا فاضل علي العطافي830

89.5بنين عبدالكاظم فرهود فياض الكرعاوي831

89.5حسن ناجي نصار ماهو العبودي832

89.5رقية قاسم هادي علي الذبحاوي833

89.5زين العابدين محمد تركي عطيه الرماحي 834

89.5زينب امجد مهدي سعيد 835

89.5زينب أمجد مهدي سعيد المخزومي 836

89.5ضي جواد صاحب عبد محيل837

89.5طيبة علي عبودي نعمه جالب النعماني838

89.5طيبه عبدالمحسن بادي مجيد المعموري839

89.5علي حسين عبد زيد جينه الجنابي840

89.5فاطمة حيدر رحم كاظم841

89.5فاطمه حيدر عبد علي كاظم الشكري 842

89.5فرح سالم محمد حسين المعموري 843

89.5محمد رضا حقي اسماعيل جاسب ال حرابه844

89.5محمد رياض كاظم جويد الكناني845

89.5مصطفى عالء علي  مهدي الخفاجي846

89.5مصطفى عالء علي مهدي الخفاجي 847

89.5نبهان مصلح مرهون مشعان العبيدي848

89.5نور صالح مهدي علي الحسناوي 849

89.5نورهان جبار علي حسون الحريزي850

89.4احمد علي خليف شرقي المعموري 851

89.4اسراء حيدر علي حسين المجتومي 852

89.4بتول تركي كريم كاظم853

89.4دنيا رسول محي موسى ابوالجاز854

89.4زهراء علي جواد حسين الكرباسي 855

89.4زهراء علي شهيد صبار الحسناوي 856

89.4سيف حسن كاظم حميد857

89.4صفا رزاق حسن محمد858

89.4طيبه عباس حسن صالح دوش859

89.4رشان/ علي نعيم والي عبد الحسين860
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89.4ميس شبر عباس علي الحمامي 861

89.3احمد حسن عبد السادة حسين العزيباوي862

89.3اسامه كاظم جابر ديوان المالكي863

89.3امبر جهادي حمادي سلمان الغزالي 864

89.3حسن حسين رحيم محمد الزرفي865

89.3حسن نجم عبد سلمان الشبلي 866

89.3حوراء اسعد كاظم محمد الكريشي867

89.3رفد احمد شاكر حسن الطيار868

89.3زهراء رائد جبار عبد الرضا الموسوي869

89.3صالح مهدي محمد عباس البديري 870

89.3ضفاف كاظم حسين علي الميالي871

89.3علي احمد محسن حسن الصعبري 872

89.3علي امين عبد االمير عبد الحمزة الزعير873

89.3علي حمزه حسن عباس  الجبوري874

89.3علي عبدالجبار جعفر حسن المحراب875

89.3كرار جوالن جايد نزال الملغوث 876

89.3كرار عبد الحسين منسي طهيمز البو نجيم877

89.3محمد عبد المطلب حسن محمد البطاط878

89.3محمد عماد صاحب هادي خوير 879

89.3نرجس ضاري فياض علوان880

89.3تحسين عزيز محمود سلطان ال سرحان881

89.3احمد صباح جاسم حمود العبيدي882

89.3جنان جبار عبد الكريم حبيب االبراهيمي 883

89.3حسين حازم حسن عبدهللا الكيم884

89.3حسين قاسم جابر ظاهر 885

89.3رباب سعدي فليح حسن الدعمي886

89.3سيف صالح برهان مرزه الخنيفساوي887

89.3عباس سعد محسن معين888

89.3علي يحيى بشير سوادي الفتالوي 889

89.3كرم مقداد علي لهمود العجيلي890

89.3مالك ثامر مراد عبد زيد الشافعي 891

89.3مريم مهدي محمد حبيب الدليمي892

89.3مسلم عباس حسين شعالن العكراوي893

89.3منتظر ابراهيم محمد مزعل الدحيدحاوي894

89.3منتظر عبدعلي حميد شعبان الشيباني895

89.3نبأ محمد ناجي عبد الحسن الطائي896

89.3نور وديع عبد الصاحب جعفر كبة 897

89.2احمد بهاء عبد الزهره قاسم 898

89.2احمد شهاب احمد عارف الدائني 899

89.2امير صباح جبار هاشم الجبوري900

89.2حسين عالء حسن محسن 901

89.2حسين كريم كاطع روضان 902

89.2حسين ناجح سلمان عراك المجتومي 903
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89.2حوراء ماهر محمود صكر الرماحي904

89.2دينه محمد عبدهللا علي الحسني905

89.2رسل مشكور نعيمة نحار 906

89.2رسول كاظم حميدي سفيح907

89.2زهراء عدنان جالب جياد 908

89.2زهراء علي فليان كاطع السالمي909

89.2زينب محمد عنفوص كرمز الجيراوي910

89.2شهد حميد راهي عبيد الشبالوي911

89.2عبدالرحمن مشرق مرعي حسن العبيدي 912

89.2علي حسين عبد علي حسون المنصوري913

89.2فاطمة رزاق شاكر محمود السهالوي914

89.2محمد المصطفى عباس عبد هللا الجعيفري915

89.2محمد فراس محمد مهدي الرماحي916

89.2محمد قائم عزيز حسن حمزه الزوامل917

89.2مرتضى عباس حميد عبدهللا الشمرتي 918

89.2مريم جالل غازي هادي العزاوي919

89.2منتظر عادل احمد محمد920

89.2منتظر عبدالخضر عامر مهاوش الطويني921

89.2ولي محمد صاحب كريم العادلي922

89.1سند عبد الكريم محمد سعد   الصراف923

89.1علي مسلم حسن فليح ديوان924

89.0احمد عباس عيفان عبد الحسين البديري925

89.0ارشد سالم عبدالعالي جبار الزرفي926

89.0حسين شوين عبدالعباس بعيد الجياشي 927

89.0حسين علي محمد جابر الشهيب928

89.0حسين كريم ابراهيم جبر الكناني929

89.0دهاق ميري هريش سمير الشبلي 930

89.0رقيه سجاد عبدالواحد ناصر الفرحاني931

89.0زهراء جواد كاظم جعفر الخويلد 932

89.0زينب قاسم فارس عربيد 933

89.0سعيد جاسم محمد عبيد السعبري 934

89.0ضحى فالح سليم هاشم الفتالوي935

89.0عباس مهند عليوي عبد الشهيد936

89.0عبدهللا صالح علي مجيد ال مجيد 937

89.0علي حسن عبد الكاظم هيدي938

89.0فارس صالح لزام عبيد الشجيري939

89.0قاسم خضير حسين ترف العياشي940

89.0مجتبى جاسم محمد خالوي العلياوي941

89.0مرتضى محمد كامل عبد البديري942

89.0مريم خالد عبد العالي محمد الصالحي943
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89.0منتظر حسين كاظم عبود944

89.0نرجس احمد عبدالسالم محمد البيرقدار945

89.0هاني رزاق سعيد مهاوش  مرعاوي946

88.9احمد يونس محمدرضا حبيب شريف947

88.9حسين حيدر حسين علي الحاتمي948

88.9زهراء محمد طالب فليفل العبودي949

88.9صفى فالح عبود غايب الموسوي 950

88.9علي رسول هيجل حمزه الخليفي951

88.9مرتضى فاضل خيون مهدي العبودي 952

88.9مسلم معين عبد الشهيد عبدالحسن المدني953

88.8تبارك سعد الحوك مصيول الجنابي954

88.8جعفر حمزة جواد تعيب السباهي955

88.8حسن مالك شاكر كوثر956

88.8حسين محسن عبد الجاسم علي الطائي 957

88.8سماح جاسم محمد عباس الجبوري958

88.8صادق رائد جواد جاسم الياسري959

88.8صائب محمد ذياب محمد مرسومي960

88.8علي حيدر حميد نعمة الجابري961

88.8علي ظاهر مجيد طه962

88.8الدايش/علي عوده رزيج غافل 963

88.8علياء عدي جواد علي964

88.8عيسى عيد مسلم خلف 965

88.8فاطمة حسين مالك محمد ال حسن966

88.8فاطمه نهاد حسين عبد المحمد967

88.8محمد المصطفى مكي عبيد علي المعموري968

88.8مرتضى عدنان كريم مسلم االبيض969

88.8مصطفى خضير عبيس مطلب970

88.8مصطفى سلمان كريم مهلي971

88.8مصطفى مؤيد عبود عواد972

88.7امير عزيز محسن راجي الفتالوي973

88.7سبأ عالء نعمه خضير اللهيبي974

88.7محمد رعد محمد جعفر الطريحي975

88.7جبري\نور قحطان كاظم درب  976

88.7احمد علي سلمان حسن العامري 977

88.7استبرق رضا عبود حريفش الحسيني978

88.7االء عقيل خضير حسن المجتومي979

88.7أحمد حميد ظاهر حمادي العيثاوي 980

88.7حسين عادل شدهان جاسم981

88.7رضوان سليم صراخ ناهي 982

88.7زهراء شوقي معين حسن الذبحاوي983

88.7زهراء محمد كريم كاظم المواشي 984

88.7ضحى طالب طراد جاسم الخزاعي 985

88.7عباس حسام حسين طالب986

88.7غدير ابراهيم عليوي حسين987

88.7محمد علي حسن عبد العالي عباس الشمخاوي988

88.7مسلم كرار عبد العباس محمد مسافر989
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88.7مسلم نعمه عبدعلي حسين مطرود990

88.6انتظار خيري عبد حسين العابدي 991

88.6اياد داخل رزيق كاظم الحميدي992

88.6عباس جعفر نور حسين الحسيني 993

88.6كرار لطيف نعمه كاظم الزريجاوي994

88.6ياسر وليد صبحي حسن الجنابي995

88.5ابتهال محمود عبدزيد عبيس العبيدي996

88.5ابراهيم نوري حسين علي 997

88.5احمد حسن نعمه خلف بيرماني998

88.5ايالف عباس علي اسماعيل الطرفي999

88.5باقر خالد نصار نهار النصار1000

88.5تبارك اياد فليح حسن العادلي1001

88.5تبارك فليح داود صالح1002

88.5تبارك محمد حسن علي البو حبال1003

88.5حسين عمادعبدهللا حسن شبع 1004

88.5زياد احمد صالح حسين الجبوري 1005

88.5زينب عبد الخالق سوادي مشكور1006

88.5صفاء ماجد رحيم حميدي الحميداوي1007

88.5علي حبيب علي الياس ال كويلي1008

88.5كرار حيدر حمزة محمد الحجيمي1009

88.5محمد صالح حسين جبر1010

88.5مرتضى حسين والي حسون 1011

88.5مرتضى حيدر عبدالكاظم جاسم الغريباوي 1012

88.5نور الهدى علي كاظم اسماعيل الخفاجي1013

88.4حسين جعفر محسن قنبر المولى1014

88.4حنين صالح خيون مسير الخيكاني1015

88.4زهراء محمد حمزة خلف كنزوع1016

88.4سارة سعد حسين هادي البالغي 1017

88.4عسل كاظم علوان حمادي صبي 1018

88.4علي فؤاد باقر محمد الجصاص 1019

88.4غدير رياض مدلول جالي البصيصي1020

88.4مصطفى محمد حمزه جهادي حميدات 1021

88.4وسام فاضل كاظم العبادي1022

88.4غيث عبد االمير عزيز خضير الطائي 1023

88.3اسكندر محمد عزيز ابراهيم 1024

88.3بنين عالء محمد حسن1025

88.3تقى علي عبد نذير1026

88.3حسين حيدر كاظم حبيب ابو رطب1027

88.3حيدر عايد راضي بداي الحمداني 1028

88.3ذو الفقار عبد الحسين حميد عبيد السعدي1029

88.3روان حسن شريف راضي الساعدي1030

88.3روزال حيدر تيمول عبد الواحد الجبوري1031

88.3زهراء رعد جاسم محمد الدروغي1032
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88.3زينب جبار عبد الرضا جبير1033

88.3سالم ضياء رحمن نعمة الزرجاوي1034

88.3النائلي/ محمد نعيم حمود فرهود 1035

88.3مرتضى جوده نجم1036

88.3نور حمزه عناد بشاري ليباوي1037

88.3يوسف حسين كريم رستم1038

88.3 (البو جعفر  )يوسف هاشم محمد مال هللا 1039

88.3ايات فالح عدنان غانم الموسوي 1040

88.3سجاد صالح فرهود عبد1041

88.3علي محمد موسى حسين الزيادي1042

88.3محمد عبدالزهره محسن شخير الهالل 1043

88.3مروه صاحب سرحان حرب العامري 1044

88.3هالة حسن عبدهللا علي المعموري 1045

88.2ابراهيم خليل عباس جاسم محمد العبيدي 1046

88.2احمد باسم محمد جاسم الغرابي1047

88.2اماني ماجد خضر جابر العارضي1048

88.2ايوب سالم حميد كزار النوفلي1049

88.2خالد نايف حزام جبر الشملة1050

88.2زيد رزاق فرحان يوسف المجتومي1051

88.2سجاد صادق باهض عوده1052

88.2سجاد كاظم نعمة جودة الفتالوي 1053

88.2علي جبار ناهي كريم السويطي1054

88.2علي حسين عليوي حسن1055

88.2غيث غانم عبد الواحد لفته الزاملي 1056

88.2محمد حسين مكطوف عليوي الحسناوي1057

88.2مصطفى عقيل عبد الزهره خضير 1058

88.2مكرم روكان علي زوبع البياتي 1059

88.2منشد كتاب محمد عبدهللا الرفيعي1060

88.2منشد كتاب محمد عبدهللا الرفيعي 1061

88.2موفق حسن تركي محي الخفاجي1062

88.1بقاء صبيح سلمان عبود الجبوري1063

88.1حنين عبد الصاحب حمزه كاطع المعالوي1064

88.1ضياء حسين منصور صافي الموسوي1065

88.1عالء تركي مشكور جبار الخنيفساوي1066

88.1عمر حسن علي محمد ملكو1067

88.1محسن رجاء عبد االمير محسن1068

88.1نوح علي حميد محسن الحميداوي 1069

88.1هاجر عصمت كاظم مهدي الغانمي1070

88.0اسراء حمزه دلي عباس1071

88.0أيات حسن هادي كاظم 1072

88.0براق نبيل طالب عريس العمراني 1073

88.0بنين عادل حسن عبد الظالمي 1074

88.0تبارك عبدهللا عجمي بغيل االبراهيمي 1075

معدل الدراسة اإلعداديةاسم الطالب الرباعي واللقبت

88.0حسن حيدر كاظم مكي التميمي1076

88.0حسين آس مزهر جواد1077

88.0دانيه سالم والي مطرود ال كسار1078

88.0رتاج حيدر حمزه عيسى1079

88.0زهراء جابر عبد منصور الرماحي 1080

88.0زهراء واثق جنديل فليح1081

88.0ساره علي عبد راضي ال عيسى1082

88.0سجود علي هادي عباس الياسري 1083

88.0ضحى عقيل منعم خريص الجالبي 1084

88.0عبد هللا مصطفى زيدان خلف1085

88.0علي اسمر مهدي محمد الزاملي1086

88.0فاطمه كاظم عبد هللا عبد النبي 1087
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قسم تقنيات التخدير- المتقدمين 

(2021-2020)الدراسة المسائية لعام 

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

جامعة الفرات االوسط التقنية

كوفة/كلية التقنيات الصحية و الطبية

88.0قحطان سعد شافي بديوي الغزالي 1088

88.0لمياء ساجت جودة عبد1089

88.0مجتبى مهدي جابر طعيمه العماري1090

88.0محمد حسين حمادي فارس البديري1091

88.0نور الهدى حيدر فاهم عبد العظيم العذاري1092

88.0نور عبد الرزاق حسين فليح 1093

88.0وقار مازن ماضي بشير الركابي1094

88.0يقوب مهدي علي حسن العودي 1095

88.0يونس طاهر صاحب ابو السود جنابي 1096

87.9احمد كاظم جواد جماد1097

87.9احمد كاظم جواد جماد الكرعاوي1098

87.9حسين قاسم عبد االمير محمد الفتالوي1099

87.9زين العابدين طاهر جودة أحمد1100

87.9منى احمد غافل سلمان الحجيمي1101

87.9نور الهدى حسين سلمان محسن السالمي1102

87.8احمد عبد هللا كاظم هادي المسعودي1103

87.8حسين خاين جهيل رويعي الجبري1104

87.8رضا سالم شناتي وراد الموسوي1105

87.8زيد جميل ديلي جوده ال شغب 1106

87.8شهد حسين عطيه غازي ال غازي 1107

87.8علي كريم محسن عذار التميمي1108

87.8كرار حيدر حميد حسين الكاظم1109

87.8محمد زاهر احمد حسين الدليمي1110

87.8محمد عدي حاتم علي جيردي1111

87.8محمد منتظر جواد كاظم البعاج1112

87.8مرتضى جاسم محمد سلمان المرشدي1113

87.8مصطفى فاضل عباس علي العبيدي 1114

87.8نبيل حاتم صافي عبد علي اإلبراهيمي 1115

87.8نور صباح محمد ناصر الفتالوي 1116

87.8هاله حسن فليح صويح الحمداوي1117

87.8يسر حيدر عبدالرزاق عبود الهنداوي1118
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قسم تقنيات التخدير- المتقدمين 

(2021-2020)الدراسة المسائية لعام 

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

جامعة الفرات االوسط التقنية

كوفة/كلية التقنيات الصحية و الطبية

معدل الدراسة اإلعداديةاسم الطالب الرباعي واللقبت

87.7احمد عويد والي عبد الغزالي1119

87.7احمد كاظم عالج رحيل1120

87.7جبار رحيم عالج فرحان البركات1121

87.7محمد مهدي حمزة العليلي 1122

87.7مصطفى مشتاق جياد سويف الجابري 1123

87.7منتظر حمزه فاضل جاسم1124

87.7هاشم عدنان محي فاضل 1125

87.7اباذر حسن علي مهدي العوادي1126

87.7امير عباس تركي محيسن المنصوري1127

87.7أمير عقيل عباس ناصر الشاوي1128

87.7تبارك حسين علي محمد الخفاجي1129

87.7جعفر نعيم غافل عطشان الزويحم1130

87.7حسين سلمان غالي فرهود االسدي1131

87.7حسين شاكر كاظم جباري الزرفي1132

87.7حمزة تعبان عدنان عبيد الجبوري 1133

87.7حيدر حازم جيجان عذافة العبيد1134

87.7دنيا علي عبدالحسين سلطان الحساني1135

87.7سجاد عوده سوادي مدهوش العامري 1136

87.7شكران عبد الحسين لفتة عيدان 1137

87.7عباس كاظم عطية 1138

87.7علي عدنان رحم سلمان الطوكي 1139

87.7غسان جوده خضير ناصر العبيدي1140

87.7فاطمة علي نعمة صالح ابو دراغ 1141

87.7فاطمه كاظم عبد هللا كاطع1142

87.7مسلم يوسف كاظم جاسم العيساوي1143

87.7مصطفى عبدالهادي مهدي سلمان المظفر1144

87.7مصطفى علي داخل حمزه ال شيبه1145

87.7مقتدى طاهر برهان محمد1146

87.7منتظر ستار عبد الجبار عبود الحسن 1147

87.6أمير رضا نصيف جاسم1148

87.6بدر محمد مبارك يلغان العايدي 1149

87.6حسين علي طالب عوفي المرشدي1150

87.6رسل رحمان حميدي محمود حافظ1151

87.6زيد سمير يحيى احمد الذبحاوي1152

87.6محمد رائق نعمه هادي الحلو1153

87.6محمد عبد الحسين نجم عبد الكريم حنوش 1154

87.5احمد ناصر حسين محمد حبيبان 1155

87.5اسماء راضي كريم عبيد الجنابي1156

87.5تبارك ثامر صادق باقر حسين الكناني1157

87.5حسين زهير حسين حمود عيساوي1158

87.5حسين عباس لفته علي الحسون1159

87.5حسين مؤيد عالء رحيم الرميض1160

87.5حيدر جواد رشاد صالح السعيدي1161
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معدل الدراسة اإلعداديةاسم الطالب الرباعي واللقبت

87.5. ذوالفقار سالم كاظم زروك الطائي1162

87.5علي االكبر علي عبد المحسن محمد الشالل 1163

87.5علي صالح حسن محمد السبعاوي1164

87.5علي صباح زبون جاسم الالمي1165

87.5علي صباح زبون جاسم الالمي 1166

87.5علي فاضل جابر علوان1167

87.5عمر عماد عبود منصورالدليمي1168

87.5فاضل عباس علي كاظم الغانمي 1169

87.5نور ماهر كريم عبد االئمه1170

87.5ياسر فليح وندي عبدالزهره الكالبي1171

87.4امير علي عبدنور عباس السلطاني1172

87.4حمزه والي عبدالهادي عبدالحسن الغزالي1173

87.4زهراء فراس محمد حسين كمونه1174

87.4زهراء محمد صادق جعفر 1175

87.4عباس حسن جعفر جاسم الهاللي 1176

87.4مرتضى جمال عباس سعيد1177

87.3الحسن محمود مطر ناصر العليوي1178

87.3جعفر الصادق احمد طالب عبد الحسن الدعمي1179

87.3حسين  علي عبد الحسين مراد 1180

87.3زينب عدنان حسن سالم الخالدي 1181

87.3المنصور/سجاد هاشم جواد عبد الحسين 1182

87.3سجى جاسم محمد ذياب المسعودي1183

87.3سما راهي عبد حسن العبيدي1184

87.3صالح خليل عواد خميس العزاوي1185

87.3طيبه علي هويدي حسن الجنابي1186

87.3عبدهللا رزاق محمود يوسف الفحام1187

87.3عبير كاظم ضايع منجي االعرجي 1188

87.3فرقان باسم جابر رهيف المطوكي1189

87.3محمد االمين نهاد غانم عبيد الفتالوي1190

87.3مريم عباس حياوي ناصر جبري1191

87.3مالك محمد ناصر عبد الحسين1192

87.3هدى صبار عبد شراد جاسم الجبوري 1193

87.3جعفر حسين محمد عطيه المواشي1194

87.3سعد عزيز حسين طه النصراوي1195

87.3صايل عبدالعباس ابو خويط حرجان الظالمي1196

87.3ضياء محمد مضعن دحام الفرحاني1197

87.3 (الحسناوي)على سلمان حمزه حسين ثامر 1198

87.3مؤيد عبد الغني علي محمد التميمي 1199

87.3نوره عقيل جاسم عبود1200

87.2ابراهيم محمد لقمان يعقوب 1201

87.2امير محمد صالح مهدي االسدي1202

87.2امير ناجي حسن فراك الحاتمي1203

87.2أمنه جاسم حسن كاظم الزيادي 1204

46 من 28صفحة 



قسم تقنيات التخدير- المتقدمين 

(2021-2020)الدراسة المسائية لعام 

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

جامعة الفرات االوسط التقنية

كوفة/كلية التقنيات الصحية و الطبية

معدل الدراسة اإلعداديةاسم الطالب الرباعي واللقبت

87.2حسين عبد الحميد مجيد محمد هنداوي1205

87.2زينب فاضل حسن مهدي الشحماني1206

87.2طه احمد هاشم عبد الدراوشه1207

87.2علي حسين علي سلمان الياسري1208

87.2فاطمة علي محمد عبد الصاحب ديبس1209

87.2فاطمه غالب علي عباس الخالدي1210

87.2فرقان فالح حسن سرحان الدعمي1211

87.2مروه عالءعبداالميرحسين الموسوي1212

87.2مريم انور مقداد ناجي 1213

87.1بهاء نوري عبد مسلم علي1214

87.1عدوه / حيدر رشاد رسول عبدالزهره 1215

87.1زياد حسين جواد محمد الهاللي1216

87.1سارة جميل كاظم غانم1217

87.1محمد نعمه هادي بصل العابدي1218

87.1مصطفى احمد نعمة عبد الفتالوي1219

87.1مصطفى ثائر خليل سعود المعموري1220

87.1نور الهدى محمد كاظم طاهر الغرابي 1221

87.1هاشم حبيب برهان عبدالهادي النايلي1222

87.1وفاء كريم صالح هادي الحسيني1223

87.0اثير علي حسين عبد المفرجي 1224

87.0احمد مكصد كظير كاظم الجرياوي1225

87.0احمد ناصر حسين شاوي الزيدي1226

87.0ازهر علي اصغر زينل علي شحاد1227

87.0امير سعد حمادي حسن ال محمد علي1228

87.0انور نده جاسم محمد الركابي1229

87.0تبارك عالء حسن حسين الكامل1230

87.0جعفر عبد االمير  صالح علي خلوف 1231

87.0حسن فاضل عبد محسن مراد1232

87.0حسنين جاهل جبار عبيد السالمي 1233

87.0حسين محمد عبود عودة الثرواني 1234

87.0رضا هادي مروح علوان ال منشد1235

87.0سجاد حاكم فضاله عبود بني سعد1236

87.0طيبه فيصل غازي عبيس المسافر1237

87.0عباس رزاق لطيف داير1238

87.0علي عزيز عبد زيد عباس الكردي1239

87.0علي محسن عبد علي خيار النعماني 1240

87.0غسث محمد شكير محمود العيساوي ال 1241

87.0فاطمه هاشم تقي علي 1242

87.0كاظم حسين عبد مسلم مني الجبوري 1243

87.0محمد عزيز مسلم نسر السندالي 1244

87.0مرتضى عدنان محمد دباغ العلي 1245

87.0مرتضى قاسم محمد مربي الغزالي 1246

87.0مريم رزاق غازي مجيد شربة1247
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87.0مريم رزاق غازي مجيد شربة 1248

87.0مريم صادق كاظم جواد الربيعي 1249

87.0مصطفى محمد مشكور فليح الكرعاوي1250

87.0منى عباس عبد هاشم 1251

87.0هنادي حمزه جاسم محمد المعموري1252

86.9اركان ريسان كريم فليح الغريباوي1253

86.9اسراء حسن شاكر كاظم1254

86.9ايمن احمد عبدالحسين عبدنور العبودي1255

86.9حسين علي محمد كاظم الزيادي1256

86.9حيدر كاظم فرحان حسون الحچامي1257

86.9زهراء حاتم محمد حسين الشاهر1258

86.9سعد نعيم حاجم رومي الزاملي1259

86.9سماره كاظم جواد كاظم الجبوري1260

86.9عبدهللا اسعد طالب ياس الجبري 1261

86.9مصطفى محمد عبد الحسين وناس المرشدي 1262

86.9منال جاسم محمد هادي المحنه1263

86.9هدى عادل حسن طاهر الفرجاوي 1264

86.8حسين خالد عجيل جادر الخيكاني 1265

86.8حيدر جاسم شلش جبال1266

86.8رتاج ستار جبار حسين السلمان1267

86.8عباس احمد علي وناس 1268

86.8فارس كريم مجول كاظم 1269

86.8فاطمه موسى جعفر باقر الكمكجي1270

86.8كرار ظاهر عسل حمزه 1271

86.8مجتبى فوزي ذياب محمد علي الحيدري1272

86.8مجتبى فوزي ذياب محمد علي الحيدري 1273

86.8محمد يحيى عباده محسن الجبوري 1274

86.8محمدرضا وليد عبدالحسين حمود الصيامر 1275

86.8منتظر علي ابراهيم درد اللهيبي1276

86.8نرجس حسين عبد الزهرة كاظم طعان1277

86.8هيثم عدنان حسن حميد الوطيفي 1278

86.7امجد طه فنجان محمد1279

86.7حسين باسم جابر فضل العذاري 1280

86.7حسين لطيف ثامر جبر الزيدي1281

86.7سعد هادي جياد فهد ال جحيل1282

86.7علي حميد عبداالمير علي عبطان 1283

86.7ماجد جفات دوخي نعمه1284

86.7محمود سامي جفات عاشور النائلي 1285

86.7امنه كريم جابر سوادي الشبلي1286

86.7امير محمد حمزه عليوي جميعاوي1287

86.7أحمد هالل موسى لهمود الرفيعي1288

86.7البديري / تبارك سلمان لهمود عباس 1289

86.7تبارك صفاء رشيد هادي زوين 1290
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86.7تبارك منصور شرهان شخير 1291

86.7حسين علي غلطان وهاب1292

86.7علي سعيد محسن مرهج1293

86.7فاضل عباس كريم كشاش العائدي 1294

86.7فاطمة خالد رحيم عيسى الظالمي1295

86.7فاطمه محمد رديف خليل 1296

86.7محمود حصيل كاظم محمد القره غولي 1297

86.7مؤمل حسين صاحب مهدي بياتي1298

86.7نور الهدى خضير عباس كاظم العناوي1299

86.7نور عماد ميران سلمان المعيدي1300

86.6احمد رحيم خضير جكجيك الحساني1301

86.6اكرم جمال رشيد جودة الطويل1302

86.6حسن رواك وحيد حمادي1303

86.6حسين اسعد كاظم محمد الكريشي1304

86.6رياض محمود عوده ابو الهيل الجابري1305

86.6زين العابدين محمد مشكور فليح الكرعاوي1306

86.6سارة نجاح حمد خضير اللهيبي1307

86.6علي اليونس/عباس مختار شريف بكتش1308

86.6فاطمه عدنان حياوي محمد العيساوي1309

86.6محمد جاسم حميد جليل حبيبان1310

86.6ياسر وليد ياسر جاسم شمري1311

86.5حسين علي جواد كاظم الموسى 1312

86.5حوراء نجم عبد جاسم العكار1313

86.5زهراء نصير رحيم علي االسدي1314

86.5زينب عبد الرضا صيوان صاحب1315

86.5صادق عباس علي عبود الجرياوي1316

86.5عباس ثامر حميد عطيه 1317

86.5علي كريم صبري كريم الحميدي1318

86.5فاطمة عباس طه عبدعلي الكريطي1319

86.5محمد الجواد كاظم جواد عبد الحسين المنصور 1320

86.5مريم علي كامل عبيد خزعلي1321

86.5نور الزهراء ستار عبد الحسين كاطع الليثاوي1322

86.5يوسف محمد عبد الجبار عبد الوهاب الحريري1323

86.4 انوار صبري جادرجارهللا1324

86.4حسين نعيم فرج رداد1325

86.4سيف محمد جابر حسين المعمار1326

86.4عقيل ستار جبر نجم الجليحاوي1327

86.4فرح ابراهيم حمودي1328

86.4فرح ابراهيم حمودي جبر جبرين 1329

86.4كرار كاطع رهيف راهي1330

86.3آمنه قاسم دريب كاظم الموساوي1331

86.3دعاء رحيم طالب حميد1332

86.3رقية علي شهيد محسن1333
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قسم تقنيات التخدير- المتقدمين 

(2021-2020)الدراسة المسائية لعام 
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معدل الدراسة اإلعداديةاسم الطالب الرباعي واللقبت

86.3زينب حيدر ياسر مالك الميالي1334

86.3زينب محمد كاظم علوان خيكاني1335

86.3سجاد سعيد حميد محمود سلمان1336

86.3علي جوده كامل جاسم الزياره1337

86.3علي محسن محمود1338

86.3محسن علي عوجي بهل 1339

86.3محسن كاظم محيسن عطيه الكرعاوي1340

86.3محمد عبد طرخان مرهود العياشي1341

86.3مصدق حسن جبوري كاظم شنين 1342

86.3مصطفى عارف هادي عبداالمير حموزي1343

86.3نورالهدى حيدر علي كاظم الرماحي 1344

86.3امير سالم عبد العباس عبد الحسين العابدي1345

86.3امير عبد الزهر ه جبار عباس الفتلي 1346

86.3علي حسين محسن جواد البوكفايه1347

86.3محمد صافي محمد حمد1348

86.3نائل سالم لهمود علي النايلي1349

86.3هادي مهدي حبيب كاظم الخنجري1350

86.3وسام رزاق غازي مجيد1351

86.2حسن حازم صالح سليمان القرطاني1352

86.2علي ثابت جواد كاظم الجبوري1353

86.2فاطمه عواد عبد حسن العامري1354

86.2مصطفى مهدي عبيد عبدالرضا1355

86.2هبه عالء جبار عبد النصري1356

86.2هدى شاكر كريم حمزه1357

86.1امير نعمان جاسم محمد العبدلي1358

86.1دعاء حسين جواد كاظم الجبوري 1359

86.1زهراء علي عباس كاظم السعبري1360

86.1زيد علي مهدي ناجي الكيماوي1361

86.1سجاد حسين هادي يوسف زيني1362

86.1سحر حاجم جاوي واوي الجبوري1363

86.1هيام عبد الرحيم نعمان هاشم االعرجي1364

86.1يسر عامر عزيز عبد الكريم 1365

86.0اثير علي اسماعيل ابراهيم الجنابي1366

86.0تبارك سعد حاتم كريم الفتالوي1367

86.0جاسم عبد العباس مهجج الدهيماوي 1368

86.0حسين حمزه جاسم عباس الميالي1369

86.0حسين عامر حميد حمزه  الحسناوي1370

86.0حوراء قاسم منصور حسين 1371

86.0رقية سمير يحيى احمد الذبحاوي1372

86.0رقيه ياسر جليل ياسر الغرابي1373

86.0زين العابدين حسين جواد كاظم الموسى 1374

86.0ساره سليم مهدي حسين البديري 1375

86.0سبا عبد الكريم كاظم تومان1376
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معدل الدراسة اإلعداديةاسم الطالب الرباعي واللقبت

86.0سجى ياسين عبدالخضر علوان1377

86.0سيف علي نور علي1378

86.0شيماء كريم عبدالهادي عبدالسادة المنتفجي 1379

86.0ضرغام محمد حمزه جواد غريات1380

86.0طيب عماد رشيد مجيد العنزي1381

86.0علي االكبر حميد حمزة الشبالوي1382

86.0علي السجاد حسن طه زغير1383

86.0علي حيدر نعمه حسين1384

86.0غدير جليل مدلول عيدان1385

86.0فاطمة مشعان موازي جاهل الشبالوي1386

86.0محمد اقبال عزيز علي 1387

86.0مرتضى ريسان فضل راهي 1388

86.0مريم احسان شنون حسن العرد1389

86.0مصطفى احمد عبد الحسن دحام الخزعلي 1390

86.0نور فاضل خليل عبد الربيعه1391

86.0يحيى رحيم عبودي هادي الصافي1392

85.9ال بني مسلم .. امير سلمان حبس سلمان1393

85.9بلسم فاضل عباس حمزه1394

85.9بلسم فاضل عباس حمزه المسعودي1395

85.9حسن نور محمد علي1396

85.9حسين باسم عجل منصور 1397

85.9رعد نعمه عبد محمد1398

85.9علي مسعود غازي حسين الذبحاوي1399

85.9علي ميري عذاب جاسم شبع1400

85.9قاسم محمد طعمة عطيوي الجبوري 1401

85.9محمد عامر عبدالرضا غالي العماري1402

85.9نور رسول عكاب علوان اللهيبي1403

85.9هبه عالء حسن شبيب الساعدي1404

85.8أمير حسين جعفر سلمان الجشعمي1405

85.8باقر اموري فليح جاسم الرماحي 1406

85.8ثائر رافد عبدعلي نعمه الدهلكي1407

85.8ثائر منادي غميس شحيح العباس1408

85.8حسن فالح حسن ظاهر الحجيمي1409

85.8دعاء خليف حمد جبر1410

85.8علي جعفر ناصر حسين السعيدي1411

85.8علي زهير نعمه حريجه الجبوري1412

85.8كرار حيدر عبد داخل المرشدي1413

85.8محمد صالح مهدي هاشم البومحمود1414

85.8مروة محمد كاضم محمد علي بيك1415

85.8مهدي رزاق سعيد مهاوش مرعاوي1416

85.7ازهر عبد هللا معتوق صالح الباهض1417

85.7صابرين فاضل اسود عباس العبادي1418

85.7ضحى علي كامل محمد الهاشمي1419
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معدل الدراسة اإلعداديةاسم الطالب الرباعي واللقبت

85.7كرار جاسم محمد احمد الكعبي1420

85.7محسن امين محسن مصطفى ابو العكل 1421

85.7هديل مهند عبد النبي عبيد العلياوي1422

85.7ايالف علي رزاق شاكر الصباغ1423

85.7حسون حميد حسون محمد الدهيماوي 1424

85.7فرح حيدر عبد مطر1425

85.7نرجس نعمان عبد اليمه كاظم العادلي1426

85.7شمرت/ نور الهدى احمد علوان عبد العباس1427

85.6الحسناوي/حسين علي شهيد صبار 1428

85.6سجى جبار عبد االمير محمد البشيراوي 1429

85.6عبدالعزيز علي ميزر خشان الشهد1430

85.6علي ماجد محمد كاظم كمونة 1431

85.6كاظم جياد تايه عيسى1432

85.6وسام حسين مشكور عباس البديري1433

85.5اسراء احمد رشيد عباس النعيمي 1434

85.5حسين زهير حسين هاشم ابو سعيدة1435

85.5حمزه غالب حمزه عبد الفنهراوي1436

85.5رضا حيدر نعمه محمد رضا القزاز1437

85.5زهراء كريم جاسم هادي الزاملي1438

85.5زيد كاظم وفقان خضير الكعبي 1439

85.5علياء رحيم جبار مريهج الشبلي1440

85.5 (حسين)عماد محمد سليم علي 1441

85.5فاطمة رضا ابراهيم نائف عباده1442

85.5محمد حسن جبر موسى الحسيني1443

85.5مصطفى حسين عزال حداد المرشدي 1444

85.5مؤمل فالح عبد الواحد محمد الشحماني 1445

85.4حسين ناصر شاكر فرج الزاملي1446

85.4عباس مايع حسين كروال ال احمد1447

85.4ياسر ناصر يحيى كاظم الياسري1448

85.3احمد حبيب حسن عتيوي االعاجيبي 1449

85.3حسين عايد موسى وريش الجبوري1450

85.3زهراء عزيز عبدالعالي عبدالرضا السالمي1451

85.3عذراء قاسم كسار ساجت1452

85.3فاطمه باجي كاظم حسن1453

85.3احمد ظاهر صياح علي1454

85.3افتخار كاظم ناجي كاظم1455

85.3أمير باسم حسن محمد التميمي1456

85.3جواد صدام عواد حسين العكراوي 1457

85.3حسن سعد حسن نعيمه الفتالوي1458

85.3حسين عالء ظاهر محسن1459

85.3سجاد مسلم مدلول كزار الكرعاوي1460

85.3عمار كريم عبادي مديون الزيادي1461

85.3مصطفى محسن حسين علي الشحماني1462

46 من 34صفحة 



قسم تقنيات التخدير- المتقدمين 

(2021-2020)الدراسة المسائية لعام 

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
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معدل الدراسة اإلعداديةاسم الطالب الرباعي واللقبت

85.3منتظر فاضل كاظم عبد1463

85.3منتظر فاضل كاظم عبد الغانمي1464

85.2امين عزيز هادي خلوف العابدي1465

85.2حمزة مهدي خلف عويز الحسين 1466

85.2زهراء عوده كيطان لفته1467

85.2زيد حيدر عبدالواحد الخاقاني1468

85.2لوبيجي/طه عباس عبد عبدهللا 1469

85.2محمد كاظم جبار كاظم الدروبي1470

85.2مهدي محمد حسين كاظم عبدالحسين تايه1471

85.2ياسر صادق جواد عبيد1472

85.1حسين ميثم مسلم علي العبيدي 1473

85.1محمد علي حسين علي الموسوي1474

85.1البوحي هللا/ مصطفى قاسم عباس عبدالحسين 1475

85.0امير صاحب عبد الزهرة سويدان دوش1476

85.0امير عدنان حسن حمزه1477

85.0بنين جاسب شاكر كريم العريبي1478

85.0حسن حميد زامل نزال ال مسعود 1479

85.0حسن كاظم حسن جابر الجزائري1480

85.0حسين احمد شاكر محمد1481

85.0حسين خليل غافل حميد الجبوري1482

85.0زين العابدين اديب عبدالحسين يعقوب1483

85.0زينب نوري عبد الجليل أحمد لطفي1484

85.0صالح حليم سوادي صالح الحيدري1485

85.0عبدهللا عالء عبدالحسين عبود الخفاجي 1486

85.0علي فارس ناصر حسين االسدي1487

85.0ديوان/ عليم ناجح مهدي حميد 1488

85.0عليم ناجح مهدي حميد ديوان1489

85.0فاطمه حمزه حمادي جودي1490

85.0كاظم فاضل جاسم رحمن الغزالي 1491

85.0محمد حسن حسين عليوي1492

85.0مصطفى فاضل محسن جودة الفتلي1493

85.0منتظر عدنان جعفر جباري العجياوي1494

85.0هاشم حسن مالك جليل 1495

85.0هدى عالء جبار عبد النصري1496

85.0ياسر حيدر عذافه نعمه العرباوي1497

84.9 يوسف حسين هواد تملي الحاتمي 1498

84.9زيد ناصر حسين علي العنكوشي 1499

84.9عبد الرزاق علي عبيس1500

84.9مرتضى محمد شاكر عواد العوادي 1501

84.9نور جبار عبادي محمد العارضي 1502

84.8حيدر سلمان سلطان هذال السالمي1503

84.8زهراء عبد المحسن عبد الكاظم بجاي الكردي1504

84.8زيد علي مسلم ماشاءهللا ساله1505
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84.8مجتبى علي هادي عبد العباس1506

84.8محمد ماجد علي عبيد1507

84.7احمد علي عيدان هيلي ال جميل1508

84.7أنور عبدزيد مهدي محمد 1509

84.7حسن علي عبد شياع العلياوي1510

84.7دنيا رياض كاظم حسن البديري1511

84.7سما علي جبار فهد ال حمد1512

84.7نادية كريم جودة احمد البو شيخ رسول 1513

84.7المرمضي/ياسين عبد الحمزه حسن شلتاغ 1514

84.7ريهام ماجد كاظم عصيد الفتلة1515

84.7شهد حيدر حمود عواد حمود1516

84.7علي سلمان وجعان هلوس1517

84.7علي عدي خشان ماجد 1518

84.7نبيل غالم دهيرب يوسف1519

84.7يوسف علي حسين حمزه ال سلمان1520

84.6حيدر محسن حسن حمادي العامري1521

84.6منتظر كاظم جواد كاظم الموسوي 1522

84.6يقين جاسم عبد هاشم الصافي 1523

84.6يقين حمزة عبدهللا جاسم جبوري1524

84.5زينب حازم مشكور زغير الميالي1525

84.5علي رسول زغير حسن الفتالوي1526

84.5عمار جبار علي شويع 1527

84.5محمد احمد ناجي ناهي1528

84.4حسن ريسان حاتم حسن الياسري1529

84.4رواء اثير كريم برهان الجنابي1530

84.4شهالء حسين علي سلمان الياسري1531

84.4علي امين جهاد درويش اللقب الليثاوي1532

84.4علي حافظ جوده جبر الشمري1533

84.4علي سالم محسن جميل 1534

84.3ابراهيم كامل حسون فياض الشمري 1535

84.3احمد حيدر كريم صاحب معله1536

84.3اسراء حسين سكر صالح1537

84.3علي حسين جليب حمود الحرداني1538

84.3مصطفى كاظم رحمن عليخ الخفاجي 1539

84.3نبأ عبد الرزاق جبار داود 1540

84.3هاني عباس منون ذياب الثرواني1541

84.3حسين كاظم كويم شباط1542

84.3عالء حسين عبد الكاظم هاشم السيالوي 1543

84.3محمد رضيوي عباس لفته البديري 1544

84.3محمد قاسم حمزة حسين 1545

84.3محمدالباقر عادل غني هنين ال زياد 1546

84.2ادريس علي غالب علي الحبوري1547

84.2بنين فارس شهاب احمد الجعفر1548
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84.2زينب شهاب حميد طالب المنشد1549

84.2علي حسن فليح عبد الخفاجي1550

84.1احمد علي عبد الواحد جهاد االبراهيمي 1551

84.1امجد تركي شاكر عنز الجياشي1552

84.1رسل جليل حسن عبد العباس العارضي1553

84.1سجاد خفيف ناجي رغيف الكريشي1554

84.1علي حسين حسن عباس الزيادي1555

84.1هدى وليد صاحب علي حمازي 1556

84.0اسراء قاسم عبد الرضا جاري الفتالوي 1557

84.0اياد طارق فخري فاضل الجميلي1558

84.0حسين عباس خماط عليوي الفتالوي1559

84.0حسين ناصر حسين عطيه الزيادي1560

84.0رسل عادل احمد مزهر مسعودي1561

84.0طارق حسين حسن شهيد 1562

84.0علي صالح مهدي راضي عواد1563

84.0علي يونس دهش خشان  ال علي 1564

84.0فاطمة فالح حسن محمد السهالني1565

84.0لمياء جاسم شوكان حامي الزبيدي1566

84.0مصعب دفاع شمخي جبير الجنابي1567

84.0هشام جليل سوادي سلطان المسلماوي 1568

83.9احمد عدنان طالب كاظم المسعودي 1569

83.9امير محمد علي شمران يساري1570

83.9حيدر خالد علم عودة الحمد 1571

83.9رسول شاكر عبدهللا سلهام1572

83.9فاطمه حسن هادي نايف الكالبي1573

83.9مجتبى جابر محمد علي قاسم1574

83.9هديل حيدر عبد الكاظم محمد المسعودي1575

83.8 سرى فالح حسن عوده البطاط1576

83.8بنين عذاب حاتم كشاش 1577

83.8بنين مسلم محمد عواد الموسوي1578

83.8حمزة رزاق حمزه بديوي الخالدي 1579

83.8زهراء غباني حمود مكوطر العويدي1580

83.8عبدهللا زاهد جوده جبر الشمري1581

83.8غزوان وليد عدنان سليمان القيسي 1582

83.8غيث غالب كاظم عباس ياسي1583

83.8فالح حسن عزيز مطر الجبوري1584

83.8مجتبى صفاء مراد كاظم البراهيمي1585

83.8مرتضى عباس حسن مصطفى 1586

83.7حارث محمود حسين بدن الميالي1587

83.7رياض منصور حميد هادي االبراهيمي1588

83.7صالح مهدي صالح نغماش1589

83.7عباس ابراهيم تركي عبد الحسين الفتالوي1590

83.7عباس كامل جابر علي النجار 1591
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83.7علي سعد ناجي عباس العابدي1592

83.7محمد اركان مناع بدن العكيلي 1593

83.7مصطفى محمد نور جاسم االسدي1594

83.7منتظر عباس محمد مهدي العزيباوي1595

83.7اسراء حسين معيوف نعيم االعرجي1596

83.7حسين عزيز راضي حاجم1597

83.7معصومه علي كاظم حسين السعبري1598

83.6امجد جابر محمد عبدهللا الحلو1599

83.6صادق سجاد شهيد عبدالحمزة الفتالوي1600

83.6ضياء جبار عبد راضي البديري1601

83.6علي سعد شمران ياسر الزرفي 1602

83.6ليث هادي حسين عمران نصر هللا1603

83.6نغم صالح علي وناس 1604

83.5بنين احمد عباس خنجر 1605

83.5فاطمه رائد نواف جياد الحدراوي 1606

83.5محسن علي خضر كاظم الخيكاني1607

83.3تبارك تموز يوسف جاسم العكايشي1608

83.3حسين مهدي كاظم عبدالزهره شريس1609

83.3زينب حسين غازي ادريس الشبالوي1610

83.3مريم فالح جودب خضير دروش1611

83.3نور عقيل حسون جابر الساعدي1612

83.3الغيبي/اسراء جليل عبدهللا بريج 1613

83.3حوراء كامل عبدالهادي عبدالحسن الموسوي1614

83.3زهراء علوان جديع عبيد جوذري1615

83.3علي حسين علي حسين1616

83.2باقر علي حاجي شعالن الخزعلي1617

83.2تبارك اباذر صالح مهنه اميال1618

83.2رسل محمد مشكور فليح الكرعاوي1619

83.2كاظم مسلم حربي سلمانالكريطي1620

83.1اثير علي جاسم محمد ناصر1621

83.1استبرق عبود حمزه عبود البو مجدي1622

83.0اسراء سالم عالوي جاسم 1623

83.0زهراء محمد عبدهللا صعصع1624

83.0سجى محمد حسن حسين ال جاسم1625

83.0ضياء دوهان راضي رسولي1626

83.0هدير فاضل عباس ماضي العمري1627

83.0يمامة مجيد حميد مجيد األنباري 1628

82.9كرار حسن حليل صليط الشريفي1629

82.9مرتضى احمد امل صاحب ال القهواتي1630

82.9مرتضى اسمر عبيد ناهي 1631

82.8احمد جاسم حاوي عويد ال عويد1632

82.8احمد حسن هادي صاحب فيروز علي1633

82.8حسين فؤاد حميد تقي زيني1634
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82.8حوراء طالب كاظم عبد العامري 1635

82.8سرى قصي غانم بديداالبراهيمي1636

82.7حنين حسين حسان مزعل1637

82.7محمد حسين عباس حسين العكراوي 1638

82.7مصطفى جاسم كريم نوف العيساوي1639

82.7نبأ شاكر جابر عذاب الزبيدي1640

82.7هاله رضا محمد مدب المدحتي 1641

82.7هدى كاظم جبار كاظم الدروبي1642

82.7زيد قاسم محمد جاسم الزاملي 1643

82.7ستار جبار عبد فرحان1644

82.7غفران محمد هادي سلمان التميمي1645

82.7فاطمة صالح نعيم سلمان الشباني1646

82.7محمد رحمن عبداالمير عطيه الزغبي1647

82.7مصعب مالك عبدالعالي والي ال منخي1648

82.6خالد رياض سلطان مزبان المالكي1649

82.5بنين جابر عبار جاسم الحمزاوي1650

82.5بنين رزاق حسن محمد الشبلي1651

82.5حنين علي جاسم سلمان السعبري 1652

82.5زيد علي حنون هاشم االبراهيمي1653

82.5محمد حسن جاسم محمد علي الجنابي1654

82.5مصطفى رشاد فليح حسن 1655

82.4حيدر محمد ظاهر نصيف1656

82.4سامر عيد حسين فارس العماري1657

82.4عالء حسين فاخر عطية1658

82.4علي سليم دخيل1659

82.3تبارك عبد الحسين كاظم جاسم السعدي1660

82.3استبرق توفيق جاهل جبر الخزرجي 1661

82.3رقية قاسم شهيد محمد غياض1662

82.3صالح هادي سوادي صالح الحيدري1663

82.3ضحى سليم كدر كاظم الحجيمي1664

82.3وعد عبدالزهرة مشكوف عبود الشيباني1665

82.2صفا سجاد مهدي صالح الشروفي1666

82.2طيبة احمد كاظم كريم الزبيدي1667

82.2مرتضى حيدر وثيق عباس1668

82.2مسلم عباس حمزه عبدالحسين الكريعي1669

82.1احمد كمال محمد مهدي المسعودي 1670

82.1اكرام جبار محمد عبد الرضا ال جميل 1671

82.1حسن فالح حسن عريبي الزرفي1672

82.1محمد غسان علي عوده الزبيدي 1673

82.0زينه قاسم كاظم عواد الزيادي 1674

82.0عذراء فالح عبد الحسن هاشم الحساني 1675

82.0غفران لطيف حنظل ناصر الصالحي1676

82.0فاطمة تحسين علي حسين احمد البدري1677
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82.0مصطفى عبد الصاحب جواد كاظم النجم1678

82.0نور ضياء جبار ميثم المعتوق1679

81.9زهراء عزيز مفتن عموش االبراهيمي1680

81.9فاطمه حيدر عليوي كاطع 1681

81.9نور حسين جبر بلط الجبري1682

81.9هبه طالب محسن ياسر البوگفاية1683

81.8حوراء عبد الهادي شهيد حسين الكيماوي1684

81.8رسل يعقوب هوده عبد الزهره الغزالي 1685

81.8ساره هيثم عطيوي طرفة هنيدي1686

81.8غيث محمد محسن علي الشريفي1687

81.8فاطمه نعيم ضعيف عبود التميمي 1688

81.7رواء عبدالكاظم جدوع كتاب الجبوري1689

81.7طاهر عباس فيصل جخيور سويعدي1690

81.7مصطفى جواد عريمش زغير 1691

81.7احمد رزاق جابر تايه البديري1692

81.6زهراء رياض راضي كاطع1693

81.6محسن حيدر حسين حمزة الدعمي1694

81.5انفال علي لفته عفون1695

81.5تقى رياض مهدي عباس سفينه 1696

81.5حسين محي سهر عباس خيكاني1697

81.5محمد خضير عبدالسجاد هادي الجبوري 1698

81.5نجالء فالح ماظم حنين الجبوري1699

81.4وضاح عمار عبدهللا خميس الزكي 1700

81.3جعغر جميل علي جايش الزبيدي 1701

81.3محمد سلمان خلخال صافي الكريطي1702

81.3سجى عبد المنعم حسون عبد الرماحي1703

81.3محمد محمود كريم جادر الخفاجي1704

81.2فاطمة ظاهر حبيب ابراهيم المنصور1705

81.2فاطمة مهند عبد الجبار حافظ الحلفي 1706

81.1احمد كريم جاسم طاهر 1707

81.1أمجد فاهم مسلم علي المدني 1708

81.1مثنى محمد باقر محمد جواد جعفر الحكيم1709

81.1محمد عصري فاضل علي الجعيفري1710

81.0زهراء سعد عبد السيد محمد1711

81.0وجدان نعمه شالكه جوني الكرعاوي 1712

80.9نور الهدى عبد المهدي كاظم عمران 1713

80.8علي المرتضى عبد الحليم عاكف حابس العبادي1714

80.8فاطمه باسم جفات محسن المهنا1715

80.7علي صالح خضير هادي الهاللي1716

80.7مسلم فايز امطير امسير الجرياوي1717

80.6حسنين عبدالحسن الحجي حبيب النايلي1718

80.6قاسم هاتف غالي عبد العبساوي1719

80.6محمود عبداليمه عبيد حمزه الشبالوي1720
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80.6مياده فاقد صادق داود الحجامي1721

80.5زهراء موسى شعالن عبد الرضا1722

80.5مشتبى علي عودة شاكر1723

80.4احمد ابراهيم عبد االمير 1724

80.4بنين عدنان سلمان عبد العيدان1725

80.4رحيم والي شهيب مطرود 1726

80.4سجاد عدنان بازول موحي الجبوري 1727

80.4شهد كاظم عليوي عبد علي المجتومي 1728

80.4علي عادل عبد عبود الغزالي1729

80.3حسين حميد جابر محمد الروازق1730

80.3زهراء محمد عطيه داود المعموري1731

80.3عبد الرضا علي كاظم جاسم الربيعي 1732

80.3علي جعفر صاحب سلمان المشهدي1733

80.3منتظر مجيد كاظم محمد 1734

80.3احمد محمد عبد الكاظم علوان الگريطي1735

80.3حسن اسماعيل علي اسماعيل 1736

80.3حسن عبد الواحد محمد علي محمد 1737

80.3حمد هللا شداد حمد عبيس الجبوري 1738

80.3هدى مسلم عبيد غازي1739

80.2مدين علي عبدالعباس حسن الفتالوي1740

80.1عباس تركي حسين جاسم الغزالي 1741

80.0جاسم محمد جبار نعمه الميالي1742

80.0علي حسين عبد الحمزة حسين العميدي1743

80.0علي ستار جبار عبد الكريم الكعبي1744

80.0مريم تحسين بهلول كتاب 1745

79.9ذوالفقار حسن هريبد بريو الجبوري 1746

79.9زهراء حسن عيدان سلمان الكريطي1747

79.9عبدهللا مناور عبدهللا محيرج البو شسويب1748

79.8رضا فراس محمد عباس 1749

79.8زينب سجاد شعبان عبود 1750

79.8مجتبى رائد عبد الحمزة كاظم الفتالوي1751

79.8نور وسام صالح مكطوف1752

79.7عبدهللا كريم جاسم محمد فرحان1753

79.7تبارك كاظم هادي شعالن1754

79.7فضل محمد جعفر عباس خنفور 1755

79.7محمد رسول جبر ظاهر شبر1756

79.6حيدر علي عبد الحسين سلمان الزبيدي 1757

79.5زيد عالوي عباس سلطان الزرفات 1758

79.5محمد الباقر حسن محمد ناشي الخفاجي1759

79.3اسراء قاسم محمد حسين الكنيو1760

79.3عباس حامد هادي محمد العرجاوي 1761

79.3سارة خضر عيدان شريف1762

79.2زينب حاجم جاوي واوي الجبوري1763

46 من 41صفحة 



قسم تقنيات التخدير- المتقدمين 

(2021-2020)الدراسة المسائية لعام 

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

جامعة الفرات االوسط التقنية

كوفة/كلية التقنيات الصحية و الطبية

معدل الدراسة اإلعداديةاسم الطالب الرباعي واللقبت

79.2سيف علي جبس صالح آلزبيدي 1764

79.2مصطفى مجيد كاظم محمد العاشور1765

79.2منار اسماعيل علي اسماعيل1766

79.1حسين صالح حسن علي1767

79.0عباس موسى درويل1768

79.0عال كريم طعمه جوده 1769

79.0محمد حسين عبد الخضر حسين الحسيناوي1770

78.9سعد سرحان غازي مرهج1771

78.8حسين طالب مالك علي السلطاني1772

78.8حنين فالح عبد الكاظم حسن الكرعاوي1773

78.7أحمدقائد كريم يوسف الزيادي 1774

78.5امير هوني جواد كاظم الزيادي1775

78.5حسين محمد رضا مرتضى لطف هللا1776

78.5وائل نزار عبيس كاظم1777

78.5وائل نزار عبيس كاظم الياسري1778

78.3عبدهللا مهند حميد مسلم السهالني1779

78.1حسين موسى محمد مشهد1780

78.0استبرق عبدالحسن كاظم عبدالرضا ال جاسم1781

78.0اسراء عبد الحسين ناصر1782

78.0حسين حميد ايدام عبد السيد 1783

78.0محمد جحواد سالم اموري رشيد كبة1784

78.0محمود سالم جبار حسين دحيدحاوي 1785

77.9علي حميد يوسف معجون الكرعاوي1786

77.8مجتبى عدي طه محمد التميمي 1787

77.8نور الهادي عالء حسين علي السلطاني1788

77.7حسين علي حسين جواد عريعر 1789

77.7احمد عدنان راهي كاظم الحسيني1790

77.7صفاء رزاق خلف حمزة الكعبي1791

77.6حسن عقيل هادي نوماس السعدوني1792

77.6حيدر طه سلطان حسين1793

77.4ابتهال جواد كاظم مسير الكرعاوي 1794

77.4ذوالفقار محمد هادي محسن 1795

77.4محمد سالم عباس مطشر البديري1796

77.4ندى غثيث مطلك بريدي الطائي1797

77.2علي فالح حسن عجيل العبودي1798

77.1مريم عدنان مجيد صاحب الفحام 1799

77.0احمد معن عبداالله محسن الجناحي1800

77.0تماره مشعان عبد مشعان كعيد العتيجاوي1801

77.0عباس كريم حمزة علوان البوحبيب1802

76.8عباس عبد المنعم عباس ولي عبد العزيز1803

76.8محمد ناظم منذور حسين 1804

76.7هالل رياح نهير هالل الغزالي1805

76.5قاسم محمد علي خضر البياتي1806
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76.4خلدون عارف عبد االمير جاسم الجمالي 1807

76.4محمد عبد الزهره جليل عباس1808

76.3حيدر عامر عبد الحسين صاحب الحمداني1809

76.3يسر اسد حاتم اسد المالكي 1810

76.3ضرغام يوسف لفته علي غرابي 1811

76.1سجاد سلمان علي1812

76.1محمود احمد محمد مناوي الحيتو1813

76.0حسين محمد فاهم سلمان الزاملي 1814

76.0مرتضى سمير صبار كزار العارضي1815

75.9عالء صباح علي يوسف التميمي 1816

75.8محمد علي عالء عبد الحسين عيسى ال فتلة1817

75.7منار حيدر رزاق كاظم1818

75.7ميامي ماضي صالح هادي الميالي1819

75.6علي محمد مهنه لونه الفتالوي 1820

75.3زيد صادق خضير حسون 1821

75.0جعفر فالح طالب حاجم الجبوري1822

75.0محمد عواد عطية جاسم المنصوري1823

75.0نبتون صالح كاظم ابراهيم حرز الدين 1824

75.0ننتا متاالمتا خهتخه من1825

74.9دعاء عبد العظيم جبر جياد العابدي1826

74.9ساري عبدهللا محمود احمد الجبوري1827

74.7رغده ماجدعبد الزهره بديوي عباس سلمان االبراهيمي 1828

74.7زهراء عبدعلي عباس عبدالحسن الصبيحاوي1829

74.7مجتبى محمد الزم حسين1830

74.7محمد حيدر عبد العباس مرشد االسدي 1831

74.4احمد يونس مكطوف سعيد ال محمد 1832

74.4نبراس شاكر كريم كاظم البو حسون1833

74.3معتز سامي عبودي افريج المرمضي 1834

74.3مصطفى عالوي عبد هللا صعصع الحجيمي1835

74.1اللقب العتابي/ زين العابدين حسين وناس علي 1836

74.0اسعد حسين صالح هاشم1837

74.0سيف هيثم حلواص جحالي الكرعاوي1838

74.0ضرغام محمد مهدي بنيان العويدي1839

74.0علي عباس عبيد عبدهللا العويسي1840

73.8علي باسل داود سلمان الجناحي1841

73.7كرار سليم صافي كاطع اإلبراهيمي 1842

73.7هبه قصي شاكر ادريس البطاط1843

73.6حسين ياسر عبدعلي علي الحسناوي1844

73.6محمد حسن هادي والي الشبلي1845

73.5محمد باسم كاظم عبد السادة االسدي1846

73.4وجدان حسين شناوه حسين شريفات1847

73.3شمس جمال شعالن خضير المظلوم1848

73.3عباس سالم داود علي1849
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73.3 سارة عبد الحسين گاطع غازي الساعدي1850

73.2زهراء عالوي غني محمد رضا زيني 1851

73.1زينب عبداالمير هالل نعمه 1852

73.1سارة عبد الحسين كاطع غازي الساعدي1853

72.8زينب علي عبد الرضا فرحان الشيباوي1854

72.6سالم حمزة عداي عسكر الغزالي1855

72.4حسين احمد نعمه جمعه 1856

72.4رويدة عبدالزهرة نغماش صليبي الغزالي1857

72.3دعاء حسن عبد موسى فخر الدين 1858

72.1اميرجوادعبدالكاظم عبد الزهره1859

72.1طيف حاتم بديوي عبيد الشمري 1860

72.0زين العابدين سعد عبدالمهدي السعداوي1861

72.0عباس رشيد حسن هاشم الطائي 1862

71.9مصطفى نوري وداعه جوده ال موسى1863

71.8زهراء عبداالله عبدالرزاق باجي1864

71.4علي عبيس مراد فليح الخيكاني1865

71.4محمد1866

71.2غفران عايد كريم عباس الغزالي1867

71.1امير علي محسن جاسم ال مرزوك 1868

71.1رغد رحمن هادي سلمان 1869

71.1نور الهدى علي محيذيف ميرم الفضلي1870

71.0 احمد عامر عبيد عليوي الجنابي 1871

71.0احمد عامر عبيد الجنابي 1872

71.0كرار سامي رحيم سكر الطفيلي 1873

70.9كرار حيدر حسين فرهود الزرفي 1874

70.8زينب محمد حسين مهدي الجنابي1875

70.7حمزة/عزام وعدهللا عبدالرحمن احمد1876

70.7اسيل اكرم عبد ال جبير1877

70.5احمد محمد علي عاشور مبارك جحيش1878

70.5زينب علي هاشم علوان الهاشمي 1879

70.5عباس جواد كاظم سميده1880

70.4امير حسين دخيل حميدي العابدي 1881

70.4نورحسن جعفرعبداارضا القمبري1882

70.3عباس حسن عبيد حمزه البوعبدهللا 1883

70.3نجاة التفات محمد عبادي الميالي1884

70.3حسين علي حسين الجبوري1885

70.2علي نعيم كاظم ياسر الكسار 1886

70.0ام البنين رشاد كاظم عباس 1887

70.0عبد العباس حافظ طالع جاسم الخفاجي1888

70.0علي ثابت هالل صدام الحسناوي1889

70.0مهدي اركان حاتم فالح البخفاجي1890

69.9رحال رعد علي حسين البياتي 1891

69.8هدى حسون مهدي حسون العلياوي 1892
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69.4عبدالرحمن عبدهللا مهدي عبدالرسول 1893

69.0احمد كريم عبد علوان الفرحاني1894

68.9زينب مهدي عباس مهدي1895

68.9عبدالحسين محمد عبدالرسول محمود العلي1896

68.7زهراء علي موسى جاسم البجمع1897

68.7عبد هللا عبد الكريم مهدي كاظم1898

68.5يوسف محمد عبد سعدون ابورغيف1899

68.4زينب فالح حسن عبد الرضا 1900

68.1عصام سجاد هاني هلوبي العارضي1901

68.1محمد مسلم عادل عباس1902

67.8مهدي عالوي غني محمد رضا زيني1903

67.6علي فرحان مطر عباس الزرفي1904

67.5علي عبد هللا هاني حسن1905

67.4ندى محمد عباس مجدي1906

67.0عباس نوري عبد الحسين عمران ابو السبح1907

66.8ابراهيم محمد محمد رضا سبع1908

66.8ندى علوان سوادي غازي الزيادي 1909

66.7احمد محمد صالح عبود1910

66.6حسام سالم عيسى فيصل المحمد 1911

66.5حيدر صادق احمد مرزوك السعيد1912

66.4امير خلف كامل حسين عكبي1913

66.3علي هادي عبد شنين السفيح1914

66.2رانيه عبدهللا ياسين عبدهللا االمي1915

66.0حيدر باسم مهدي 1916

65.9علي خالد حسن علوان الشمري1917

65.6رعد حامد وهيب داود الخباي1918

65.6عروبة سليم جنيد عباس1919

65.3احمد حسن كاظم شراد القرغولي1920

65.3أحمد موسى عمران خضير الخماسي1921

65.3عبد الرحمن علي فزع ضايع الحمداني 1922

65.2مسره نجاح موسى عبود الذبحواوي 1923

65.1حسين عالوي عبدزيد ساجت الثرواني 1924

65.1فاطمة الزهراء عقيل علي يحيى1925

65.1كرار محمد حمزه سلمان الكركوشي1926

64.9علي كاظم حسن لطيف 1927

64.8محمد محسن كاظم علي الخزاعي 1928

64.7مسلم يحيى سعيد ثويني الكوفي1929

64.7حوراء كريم تايه عطيه الشحماني1930

64.3فاضل زاير عبوسي محسن العامري 1931

64.1السريحات/ذوالفقار يوسف حاضر شنون 1932

63.7علي جبار هاشم طاهر1933

63.6حسام عبد الحسن ناجي تالي الكالبي1934

63.6حسين ساجد عبد االمير ناصر1935
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63.6علي قحطان عبيد جاسم النائلي1936

62.9ظافر فاهم حمزه عبد الكاظم 1937

62.7فراس خميس رديني عطاهلل العبيدي 1938

62.3نور جالل جعفر عبد علي1939

62.0مسلم حمزه محل مطر السعبري 1940

61.9طعمة حميد طعيمة شبل 1941

61.7نور ابراهيم هادي عبد الصاحب حنوش1942

61.5ايالف عبد اليمه مسير عبد الربيعي1943

61.3فاطمة جليل عودة مطشر الجبر1944

60.9سعاد عبد اليمه ياسر هاشم محمد الميالي1945

59.6ايهاب رزاق كريم سلمان المياحي1946

59.5محمد علي هيثم صادق ابو القاسم البياتي1947

59.4نور عادل عبد الحسين باقر 1948

59.0زهوه ستار عبادي هالل السالمي1949

59.0علي فاضل علي هاشم الزاملي1950

58.3محمد عدنان سويد حمد1951

58.2طيبة باسم صافي اللعبي الموزان1952

57.3سيف علي حسين عبد الحسين كشيش 1953

51.5علي المرتضى رائد عبد االمير محسن 1954

32.8عباس عبد الحسين جهاد خضسر الخفاجي1955

8.0نرجس حسن عبدهللا حاتمي1956
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