
قسم تقنيات المختبرات الطبية:                         القسم

البكالوريوس:                         الشهادة

الدورة الرابعة:                         دورة التخرج

الدورالتقديراسم الطالبت

االولإمتيازطيبه مالك هادي فاضل الزبيدي1

االولإمتيازعبد هللا وليد سعيد حويش2

االولإمتيازاحمد غازي هراط عوده3

االولجيد جداًنور محمد عبد محمد4

االولجيد جداًحاتم عبد الكريم غازي احمد5

االولجيد جداًهاله محمد عبده محمد6

االولجيد جداًزينب فؤاد عبد حسن العبودي7

االولجيد جداًكنار محمد شاكر محمود الدوري8

االولجيد جداًسيف مصعب خليل خلف9

االولجيد جداًرحاب صالح هادي حمادي كرغولي10

االولجيد جداًزينب احمد عبد صبري11

االولجيد جداًفاطمه ثامر جبار وهيب العبيدي12

االولجيد جداًامنه اسعد عبد القادر محمود13

االولجيد جداًمنار محمود محمد جواد سلمان14

االولجيد جداًزينب سعد صبري حميد15

االولجيد جداًاثمار نجم مطر خضير الشافعي16

االولجيد جداًمريم ماهر مصطفى محمد17

االولجيد جداًليلى جمال حكمت علي الشمري18

االولجيد جداًرانيا رعد مزاحم رشيد الزبيدي19

االولجيد جداًعبد هللا عمر خالد خضير العكيدي20

االولجيد جداًغصون جاسم محمد جاسم خزرجي21

االولجيد جداًبراء احمد علي جاسم الجبوري22

االولجيد جداًفرح سلطان احمد كريفع23

االولجيد جداًمحمد فائق جاسم عبد هللا24

االولجيد جداًهاله وسام خلف حسين عزامي25

االولجيد جداًنزار عالء سعود مهدي26

االولجيد جداًاسيل سالم احمد مظلوم الفلوجي27

االولجيد جداًنور خالد يوسف نمر العبيدي28

االولجيد جداًجيالن عماد خلف عبود العاني29

االولجيد جداًياسر حسين غركان كاظم سلطاني30

كلية دجلة الجامعة: الكلية

الدراسة الصباحية: الدراسة

2020-2019: سنة التخرج

2020/12/02 في 490/ت: الدور االول: رقم االمر الجامعي

2020/12/02 في 493/ت: الدور الثاني: رقم االمر الجامعي



االولجيد جداًايات موسى علي ناعور31

االولجيد جداًنور حسين محمد حسن32

االولجيد جداًحفصه سعد فهد فاضل الربيعي33

االولجيدايه عالء محمد صالح علي الساعاتي34

االولجيدزهراء عالء صادق محمد الطائي35

االولجيداحمد محمد اياد عبد الجليل الساعاتي36

االولجيدامير محمود كريم هويدي37

االولجيدسرى علي عبود علي38

االولجيدعمر حسين خضير حمد كرغولي39

االولجيدطيف جمال حسين محمد40

االولجيدسرى سلمان محمد مظعن41

االولجيدريم مهند عبد الرحيم محمد سعيد القيسي42

االولجيدشهد عبد الكريم جاسم محمد االعنزي43

االولجيدايه اكرم نايف حسين44

االولجيدورده عدنان صالح مهدي45

االولجيدفاطمه جمال صالح مصطفى التكريتي46

االولجيدكوثر حامد عبد الستار حسن العزاوي47

االولجيدفردوس عباس حميد ريحان مفرجي48

االولجيدطيبه حازم محمد علوان49

االولجيدكرامي خيري بردان علي50

االولجيدزهراء خضر وادي موزان الزبيدي51

االولجيدتمارا فوزي فالح سعود52

االولجيدرحمه هللا علي حسين شرموط53

االولجيدمريم ضياء كاظم عبد الكناني54

االولجيدعلي عمار رياض حسن حداد55

االولجيدمريم يوسف حسن علي56

االولجيدطيبه حسين عبد الرحمن حسن57

االولجيدتمام عمر علي حسين الجبوري58

االولجيدحيدر سعد صبار موزان59

االولجيدربا سعدي محمد صالح النعيمي60

االولجيدمحمد جهاد خزعل كاصد الهاشمي61

االولجيدرند طارق عدنان فهد الغريري62

االولجيدمجتبى حميد ثامر احمد النور63

االولجيدرانيه مؤيد فاضل شاكرالنعيمي64

االولجيدلبنى عدنان محسن حسن الكناني65

االولجيدهبه علي فاضل عبد الحسين السهيلي66

االولجيدمريم عبد الكريم زهير عبد الكريم العزاوي67



االولجيدكوثر فالء جليل صالح االعرجي68

االولجيدعبد هللا حسين خليل رضا69

االولجيدرند مهند مالك محمد الطائي70

االولمتوسطمحسن عالوي محسن محمد71

االولمتوسطاحمد موفق عبد الستار دواح72

االولمتوسطعبد الرحمن خالد عبد هللا حسن73

االولمتوسطرنا محمد علي حميد74

االولمتوسطرنده جليل رعد شاكر المشهداني75

االولمتوسطمريم فراس جندي رزوقي االوسي76

االولمتوسطشاهر خالد حميد حسين الخابوري77

االولمتوسطزهور حسن حمزة احمد الجبوري78

االولمتوسطرشا فليح كشاش حسن79

االولمتوسطعال طعمه عبيد وادي80

االولمتوسطمحمد رسول عاشور سكان الجنابي81

االولمتوسطرنا طه ياسين رشيد الخالدي82

االولمتوسطعباس راضي حمدان سالم83

االولمتوسطرفل خالد خلف سلمان النعيمي84

االولمتوسطزين العابدين علي يوسف محمود85

االولمتوسطنور الهدى عدنان كريم امين86

االولمتوسطمصطفى عبد هللا نايف محمد87

االولمتوسطعبد الرحمن ليث طه صالح المشهداني88

االولمتوسطدانيه مجيد حميد حسين89

االولمتوسطكوثر حميد عبد هللا محمد العلي90

االولمتوسطتبارك كاظم بجاي فليح ال مبارك91

االولمتوسطبراء حامد عبيد جاسم92

االولمتوسطتبارك فريق كاظم حسين الجنابي93

االولمتوسطمصطفى فارس رحيم منسي الطائي94

االولمتوسطمينا عامر عبد رشيد العزاوي95

الثانيمتوسطعلي محمد نجم عبد هللا96

االولمتوسططه علي زيدان خلف97

االولمتوسطحسين عالوي دواح حسن98

االولمتوسطحنين رياض ناجي  سعيد الركابي99

االولمتوسطسجاد عباس فاضل عباس100

االولمتوسطعبد العزيز حميد علي عمران االنباري101

االولمتوسطحوراء عبد الحسين سلمان تعبان الساعدي102

االولمتوسطزينب علي شاكر سلمان شكر103

االولمتوسطاحمد عمران جاسم هادي ال سهالن104



االولمتوسطعبد هللا عبد الرحمن مصلح فارس105

االولمتوسطسامي خالد رشيد حميد االلوسي106

االولمتوسطعمر هادي كريم حسن كراغول107

االولمتوسطمحمد ياسين نايف هوه108



قسم تقنيات المختبرات الطبية:                         القسم

البكالوريوس:                         الشهادة

الدورة الرابعة:                         دورة التخرج

الدورالمعدلاسم الطالبت
االولجيد جداًاطياف فضاء رشك سيد العزاوي1

االولجيد جداًسمر حازم هاشم شنيتر2

االولجيد جداًغيث عبد الكريم شعالن شالل البياتي4

االولجيد جداًبسمه رياض صالح مهدي العزاوي5

االولجيد جداًداليا توفيق حسن علوان6

االولجيد جداًصفا عبد المطلب احمد قادر الهماوندي7

االولجيدديمه نصير طارق احمد العزاوي8

االولجيدمحمد لطيف كريم مولود9

االولجيديسر بصير دانوك عداي الربيعي10

االولجيدعمار مالك نعمه حواس11

االولجيدعلي خالد صدام راضي12

االولجيدنبأ عبد هللا هاشم ويس القره غولي13

االولجيدسجاد رزاق هالل كشيب الحمداني14

االولجيدمينا جواد كاظم حسن الكرع15

االولجيددينا احمد خلف محمد16

االولجيدايه وليد خليل ابراهيم الجنابي17

االولجيدحيدر علي عبد الشريف حسين الربيعي18

االولمتوسطغسان الشريف كاظم عبد الشريف حسين الدريعي19

االولمتوسطتقوى حيدر علي سلمان العبادي20

االولمتوسطابتهال محمد عبود مدهر21

االولمتوسطسالي احمد صفر منصور22

االولمتوسطعبد الرحمن محمد علي صالح سليمان23

االولمتوسططه ستار عبود ديوان24

االولمتوسطسامر هيثم ابراهيم محمد25

االولمتوسطانمار الطيف جاسم علوان26

االولمتوسطمهند سعدون طه احمد اللهيبي27

االولمتوسطجاسم محمد معيد حسين الساعدي28

االولمتوسطايمن محمد صالح عبد علي محمد صالح ال جمعه29

االولمتوسطاحمد ابراهيم كاظم محسن الخفاجي30

االولمتوسطعلي خضير عبيس حسن30

الثانيمتوسطاحمد علي حسين محي 31

كلية دجلة الجامعة: الكلية

الدراسة المسائية: الدراسة

2020-2019: سنة التخرج

2020/12/02 في 490/ت: الدور االول: رقم االمر الجامعي

2020/12/02 في 493/ت: الدور الثاني: رقم االمر الجامعي
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