
 

 

 

 

 (نية والثالثة المرحلة الثا جلوس الطلبة)

 2021/ 4/ 18ليوم االحد الموافق 

 2021/ 4/ 21الموافق  االربعاءليوم 

 2021/ 4/ 25ليوم االحد الموافق 

 

 قاعة النادي -----طالب    68المرحلة  الثانية صباحي = 

= ي
 طالب( 18طالب+ قاعة النادي  35=1طالب ) قاعة   53المرحلة الثانية مسائ 

 2قاعة  -----طالب  37المرحلة الثالثة = 

 



ي المرحلة 
 الطابق الثالث  /  / قسم التحليالت المرضية  1قاعة ( طالب                   35: العدد ) الثانية مسائ 

 ت اسم الطالب  ت اسم الطالب  ت اسم الطالب  ت اسم الطالب  ت اسم الطالب 

ر نعمان ذياب   15 زينب صفاء صالح   22 سيف عبد الخضر  29 علي رعد غريب حميدي   1 ابتهال موىس كريم  8 حسي 

وق مثنر خلف هللا   30 يارسعلي سياب رسي    ح   2 اثمار رعد كامل محمد   9 حوراء علي فائز عبد  16 زينب ناظم يارس عباس   23 رسر

 3 اية عباس فاضل عيىس   10 رفل هادي لفته سالم  17 زينب هادي جبار   24 صادق عطا خي  هللا   31 علي عرس هويدي محمد  

علي عمار وحيد فري    ح 

 الذهيباوي 

ر  ضىح عبد  32 العال حسي 

ي 
 معيوف القريىسر

زينب وهاب صاحب   25

ي 
 هادي الكنائر

ر داخل   18 زهراء حسي 

 محمد السلماوي 

ر كاظم   11 بريفان حسي 

 علي 

4 

عبد هللا علي عبد  33 علي والي نعيثل غميس 

 الخالق

ر   26 يف شني  سارة رسر

ي 
ر
 هاشم الصاف

زهراء شاكر نارص   19

ر الدبلوحي   حسي 

ي  12
تبارك جاسم صىحر

 البورب  حشنابه 

5 

عماد علي مطرسر بدير  

 الغريباوي

عقيل داخل عبيد   34

 مذيوب

ر بدير   27 سىحى علي حسي 

 الغريباوي

زينب احمد مهدي   20

 مطلك النجار 

ر عالء حمود   13 حسني 

ي   حطاب الركائى

6 

عالء شعالن مطرود   35 عودة جودة حمد 

 محمد 

سالم نعيم بدوي   28

 سلطان البوشتيوي

ر محمد  21 مطر  زينب امي 

ي 
 البوجنائر

ر غانم حسن عبد  14 حسي 

 العال الدريعي 

7 

 

 

 

 

 

 



 

 ( / قسم التحليالت المرضية / الطابق الثالث 2( طالب                   قاعة رقم )37المرحلة الثالثة  : العدد )

 

 ت  اسم الطالب ت  اسم الطالب ت  اسم الطالب ت  اسم الطالب ت  اسم الطالب
ر كاظم   محمد رزاق حسي 

 العكيلي 
ي   30

سميعة اسماعيل راضر

 خشان الميالي 
محمد غالم  زهراء حازم  22

ي 
 الجورائر

ر شذر كباص نارص   15 حسي 

 المسعودي  
ابتهاج حسن زامل كاظم   8

 الزبيدي 
1 

ي عبود  
ر

محمد علي تاغ

 الخزعلي  
شذى وعد اسماعيل دعاج   31

 القيىسي 
زهراء عبد االمي  ولي   23

 محمد الورمزياري 
حمزة عايد جاسم عبيد   16

ي    الكالئى
احمد جبار سعدون   9

 دهش عايد 
2 

وادي عبد عون  محمد 

 شبيب النافعي 
عباس كريم شواي حاوي   32

 البدري 
زهراء محمد عجيل عبد   24

 هللا الغريباوي 
ي عبد   17

حنان عبد راضر

ي 
ر
ر العطاف  الحسي 

اخالص كاظم عويد جيى   10

 الحميداوي 
3 

ر حافظ شنان   ميالد حسي 

 الزاملي 
ي حسن   33

عباس هاشم راضر

 النوفلي 
زينب صباح صابط عازم   25

ي  
 الكنائر

حوراء دخيل علي ثابت   18

 العكيلي 
ازهار مطي  عبيد فرحان   11

 الغرباوي 
4 

ر مجيد جابر   نور حسي 

 العايدي 
عذراء محسن فزي    ع عبود   34

 الربيعي 
زينب موىس خلف هليل   26

 العكيلي 
داليا حامد موحي كماش   19

 الساعدي 
اسماء جابر خماس   12

 البدري 
5 

هداية ناظم محمد  

ي هوير  
 سحيب بنر

عذراء كريم سيد حميد   35

 الهاشم 
سجاد يوسف عيىس   27

 عويد الشويلي  
ر جبار   20 رجاء عبد الحسي 

 كاطع السفيح
تقى محمد مزعل خالطي   13

 رساي 
6 

هدى مطي  فرحان وداع 

 الربحاوي 
علي سالم نارص رعد   36

 الشمري  
رسى سامي وناس سلمان   28

ي 
 الشحمائر

ر محمود   21 رقية حسني 

ي ملك شاه 
 جائر

تمارة مضر ابراهيم كريم   14

ي 
 الطائ 

7 

هشام طايس رشيد محمد  

ي 
ر
 البدرائ

كوثر عصام عبد االمي    37
اوي   احمد النصي 

29       

 

 

 

 



 

  / قسم التحليالت المرضية النادي  قاعة ( طالب                   68: العدد ) صباحي  ةالثانيالمرحلة 

ي  18صباحي +  ( طالب68: العدد )
            86المجموع  -----  طالب مسائ 

 ت اسم الطالب  ت اسم الطالب  ت اسم الطالب  ت اسم الطالب  ت اسم الطالب 

شهد رياض حميد  

 مصطقر الموسوي 

سارة ليث رحيم محمد   41

ي 
 رضا الشحمائر

ي   31
ى
زهراء بهاء طالب رزوف

 العزاوي

ي   21 ر مديح زريىحى حسي 

 محسن الرساي 

ابراهيم محمد هرو   11

 عذاب العايدي 

1 

عباس كاظم عبد هللا 

 كاظم الساعدي 

سارة محمد كاظم جيى   42

ي 
 الجورائر

زهراء تغلب كمر   32

ي   سعدون العقائى

حوراء ثابت عباس   22

 كاظم العابدي 

اركان ريسان مالح غركان   12

ي 
 البيضائر

2 

جبي  عباس محمد 

 حناوي المياحي 

سجاد فاضل كاظم   43

 عباس العايدي 

ي عبدعلي   33
زهراء راضر

ي 
ر
ر العطاف  حسي 

حوراء فاضل جبارعبد  23

ي 
ر
ر العطاف  الحسي 

ارساء خالد فرمان مريان   13

ي 
 القريىسر

3 

عذراء فاضل قاسم  

ي 
 سلمان القريىسر

سىحى احمد عبد   44

 المحسن ابراهيم  

زهراء كمال قاسم   34

 حسن االوىسي 

حوراء فاضل عجيل  24

 عبود التميمي 

 رضا علي   14
ر اسالم حسي 

 الدريساوي

4 

علي جمعة حسن محمد  

 االمارة 

سىحى سعد داود عذافه   45

ي 
 القريىسر

زهراء ماجد غالي   35

ي   عليوي الركائى

رانيا باسم عبد الرزاق   25

ي 
 جبار الزركائر

اسالم رسول لفته عبد  15

ي   الرضا الركائى

5 

فاطمة جياد نايف ذفال 

 العايذي 

سىحى عبد الخالق   46

 عظون روي  هي الكيمي 

زينب جميل كرمش   36

 خضر التميمي 

رحمه سالم عباس  26

 رحيمه الجليباوي

باقر عمار فالح عذيب   16

 الربيعي 

6 

فاطمة علي كريم زبار  

ي   العتنى

سحر محمد جاسم علي   47

 الشمري 

ر صيى مالح   37 زينب حسي 

ي   النصي 

رسل عطوي ديوان   27

 الدريساوي صبىحي 

براء سالم عودة خلف   17

 المكصوضي 

7 

فاطمة عماد خليل  

 عباس ال جعفر

رسى يونس هليل طرفة   48

ي   البو غرئى

زينب عباس داخل   38

ي 
 سلطان الزركائر

ريام سمي  خلف   28

 جاسم الزبيدي 

تبارك مطر حافظ   18

 نشمي السالمي 

8 

فاطمة فارس وادي  

 محيسن الرساي 

ي زيدان وضح   49
سعاد هائر

 المحمودي 

ريسان ناظم فاضل   29 زينب فاضل كمر كاظم  39

 كليفج العايدي

حسن لطيف عكار   19

 لطيف العايدي 

9 

فاطمة قاسم غركان  

ي   حمزة العمي 

سما حيدر علوان كاظم   50

 الشمري 

زهراء اسماعيل محمد   30 زينب ماهر نايف قطان  40

 سحيب الهيوري

ر ضياء مهدي   20 حسي 

 طعمه البدري 

10 



 

ي  صباحي  الثانيةالمرحلة 
 / قسم التحليالت المرضية  النادي  قاعة  + مسائ 

ي  18صباحي +  ( طالب68العدد )
            86المجموع  -----  طالب مسائ 

ي 
ي / اسم الطالب ت اسم الطالب / مسائ 

 ت /صباحي   اسم الطالب ت /صباحي   اسم الطالب ت مسائ 

 51 فاطمة الزم هاشم حمد البدري 61 نبأ محمد علي جاسم الشمري  1 غازي فيصل خلف جباره 10 محمد علي زعالن بنيان المكصوضي 

ر   52 فاطمة محمد عبد الرضا داود   62 نواجذ عبد الكريم طاهر   2 فاطمة مهدي محول 11 منال كامل درسر حسي 

ر   3 ليث صباح دايخ عيىس  12 منتظر حمد جيى حمد  ي  63 نور الهدى ازهر علكه حسي   شعبان جباره العتائى
ر  53 كوثر حسي 

 54 محمد اكرم عبد الجبار نارص ا  64 هبة سالم عاضي جبار الرساي  4 مجتنى عبد الكريم نجم  13 ندى شهيد كاظم عبيد الغزي 

ر عطا حسن ي المالكي  65 هجران كريم عبد هللا لفتة  5 محسن جميل رساي   14 نور الهدى امي 
ى
 55 مريم عبد الحسن رزوف

 56 مصطقر داود سلمان زاير  66 وثاق كريم حسن كناص   6 محمد اياد كاظم فاضل  15 نور الهدى قاسم محمد صنكور

ي   نور حسن عويد عفن
 57 سعيد التميمي نبأ جاسم محمد  67 وفاء صباح بالسم ستار  7 محمد حيدر حميد علي  16  القريىسر

ر العابدي ر لطيف   8 محمد ضياء هاشم امجيبل 17 هدى ليث حميد ياسي  ي  68 وفاء منصور حسي   58 نبأ حسون عبيد جبار الدئى

ر  18 يحن  حسن غليم عطية  59 نبأ سالم عباس جبار الجعفري    9 محمد عبد شدهان شاهي 

ي       
 60 نبأ صادق علوان عبود القريىسر

 

 


