
:                                                      المادة اسماء طلبة المرحلة الثانية

2023-2022للعام الدراسي 

كلية التقنيات الصحية و الطبية كوفة

ات الطبية قسم تقنيات المختبر

اسم الطالب الرباعيتت

زينب عطية زعبيل حسن24

زينب علوان صياح جابر25احمد زعيم ياسر عزيز1

زينب محمد عبد عبد العباس26انصاف حيدر عبد الخالق كاظم2

زينب ناجح حميد وهاب27اية عامر جليل عبد األمير3

شروق قيس شاكر28ايه جالل سعيد بعير4

ضياء علي ضياء  كاظم29بنين باقر عبد السادة عبد علي5

عباس احمد عبيس حسين30بنين حمزة خالوي صفر6

عال جاسم محمد عبد األمير31حسن جهل نكيو حسن7

علي جاسم هادي  عبد الحمزة32حسين محمد سالم8

علي صافي كريم نجم33حسين معلى محسن ياسين9

علي ياسين دفار محمد34حنين حسين مال هللا10

غفران حسن عبد االئمة كاظم35حنين علي حميد إبراهيم11

مجتبى رضا رحيم موسى36حيدر صفاء جواد حميد12

محمد طاهر عبد القادر37خديجة ثائر فرحان جعيول13

محمد قاسم سعدون38رضاء ميثم ساهي خادم14

مريم حيدر مرحب علي39رغد قاسم عبد الخضرسيان15

مريم علي حسون جاسم40رغد نمير عبيس عبد الزهرة16

مصطفى احمد غانم عبد السادة41رقية محمد جعفر محمد17

مصطفى علي كاظم عيدان42زهراء خليف كاظم عباس18

مالك فخر الدين نور الدين43زهراء محمد سلمان حبيب19

زينب كاظم حسون44زيد عبد األمير صاحب20

غفران عدنان هادي مجيد45زينب رضا جعفر كاظم21

زينب سجاد إبراهيم علي22

زينب سجاد عبد محمد ناجي23

اسم الطالب الرباعي
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:المادة المرحلة الثالثة كوفة_كلية التقنيات الصحية والطبية

ات الطبية قسم تقنيات النختبر

اسم الطالبتاسم الطالبتاسم الطالبتاسم الطالبت

مريم حيدر عزيز عبود73سلسبيل مهند عزيز سلمان49رقية حسن فاضل جاسم25احمد مظفر مهدي  جاسم1

ي حسن2 ق هالل عريبر مريم رزاق عبدزيد كاظم74شكران رحيم علوان حسن50رملة علي صاحب مهدي 26استبر

ن علوان3 ن مهدي75ضاري فارس فرحان سلمان51رندا حيدر عبد كريم27ارساء علي عبد الحسي  مريم علي عبدالحسي 

مسلم رضا جابر عبود76ضىح قاسم محمد هادي52ريام طاهر سلمان عيدان28اسعد غياض مزهرسلمان4

ن53ريام مجيد كاظم هندي 29اسماء جاسم طالب هالل5 مصطفن عامر عبد الحر عبد الحسن77عبد هللا محمد باقر كاظم عبد الحسي 

ن إبراهيم موىس30انفال مردان عطا مسب  6 ي عايز78عال احمد مجيد نعمة54زهراء أمي  مؤمل فرحان ناجر

ن علوان79علي مازن باقر كاظم 55زهراء توفيق مجيد  احمد31ايات رافد داخل عالج7 مؤمل كريم حسي 

نبأ فرمان مراد فهد 80علياء طارق منصور أبو الخب 56زهراء رعد عبد زيد عبد32ايات رحيم عبيد رضا8

نبأ لقمان موىس كاظم81عهود حليم محسن كاظم57زهراء صالح عباس صالح33ايمان حيدرعباس علي9

ن أحمد ظاهر محسن10 ي جابر34بني 
عبدالزهرة58زهراء علي شمىحن ندى عالوي سمرمد عبيد82غدير حيدر زهب 

ن جواد كاظم حبيب11 نور وميض حسن عبد االمب  83غدير حيدر نجم عبود 59زهراء كاظم مطر حسان35بني 

ن رضا كريم حسون12 ي غياض36بني  هبة شاكر عاجل جواد 84غدير نعيم عبد مسلم 60زهرة عباس حربر

ن عالء عبد الحمزه13 هدى قاسم كريم  محمد85غفران نارص جواد كاظم 61زينب حسن هادي فهد37بني 

 فالح حسن علي14
ن  محمد علي38بني 

ن وجدان نوماس صيهود حمزة86فاطمة أحمد عجمي سلمان 62زينب حسي 

ن39تبارك محمد ضعيف عذاب15 فاطمة زغب  فرهود عبدهللا63زينب خضب  عباس حسي 

فاطمة سمب  غالب  جاسم64زينب سجاد ابراهيم علي 40ثمر خالد هادي محيسن16

اسماعيل ارزي    ج17 فاطمة طالب هادي عبد عزيز 65زينب سلمان عبد الكاظم41حسن سمب 

ن حيدر هادي عبد الزهرة18 فاطمة عبدالمحسن جواد66زينب صبار جواد كشاش42حسي 

 علي حمزة محيسن19
ن فاطمة غالب عبد االله67سارة عبد القادر طاهر43حني 

كرار كريم حسن علي 68سجاد احمد صالح مهدي44حوراء سامي يوسف عاشور20

ن دوهان69سىحر جابر شياع عودة45ذكرى حسن شبالوي عطيه 21 كوثر جميل حسي 

ن70سىحر ساهي جاسم حيدر 46رتاج عبد االمب  حسن عباس22 كوثر نجاح عبدالحسي 

محمد أحمد هندال حنيش71سعاد جليل كاظم عباس 47رسل عبد الحسن هادي جالب23

محمد علي كارشن عسل 72سكينة ابراهيم عبد االمب  كاظم48رقية جهاد صالح مهدي 24

عدي متعب هادي. د.ا:: رئيس القسم ات الطبية قسم تقنيات المختبر :مدرس المادة 



::                                    المادة المرحلة الرابعة كوفة-كلية التقنيات الصحية والطبية

ات الطبية قسم تقنيات المختبر

اسم الطالبتاسم الطالبت

سحر هالل جابر 25ابرار جابر عبد نور 1

سما خضير  كمر 26االء خضير عباس2

صادق داود سلمان جاسم27ايات نجاح عبد زيد سعدون3

ضياء حامد عبيد28ايمن محمد حسن 4

عباس علي جياد29احمد جبار سالم جبار5

عباس كاظم  محسن30احمد فالح حسن هاشم6

عال عصام شاكر31اجان صالح مهدي 7

علي احمد نجيب32امنه حميد فرهود8

فاطمة جعفر هادي 33بلقيس صالح  حسن حلو9

ن عباس محسن10 فاطمة ستار جبار34حسير

فضاء نزار لطيف35حيدر باسم محمد 11

محمد سعد علي36حيدر عادل نعمة12

مريم محمد طاهر37رحيق كاظم جودة13

مصطفن احمد فخري38رقية فليح عبد شعيب14

منار محمد غناوي39روعة احمد حسن علي15

مؤمل حازم عبد الرزاق40زهراء تاية عبد زيد16

ن41زهراء حيدر هاشم17 نجوى عبد الرزاق ابراهيم حسير

ن18 نرسين ماجد هادي42زهراء رحمن حسير

نور كرار خضير علس43زهراء عبد االمير خضير 19

نورا عمران عبود44زينب رياض حبيب20

زينب ماجد طاهر21

زينب ماجد عليوي 22

سارة ياس خضير23

سجى  محمد اعطيه24
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