
المرشحين للقبول في قسم تقنيات التخدير

(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
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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

معدل الدراسة اإلعداديةاسم الطالب الرباعي واللقبت

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
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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


