
 3202-2202للعام الدراسي ( الصباحية  ) الدراسة/لقسم تقنيات صحة المجتمع اسماء طلبة الصف الثاني 

 ت
 (1الشعبة )

 ت
 (2الشعبة )

 ت
 (3)الشعبة 

 اسم الطالب اسم الطالب اسم الطالب

 علي كاظم عليوي ضايف 1 زمان بشار عبد الحسن عفلوك 1 أحمد مجيد كاظم اسماعيل 1

2 

أحمد مشتاق طعمه عبد 
 الحسي   

 علي مشتاق حسي   هاشم 2 زهراء حسن عبداالمي  شاكر 2

 مهدي احمد حسون علي  3 زهراء حسي   عبود طعمه  3 أحمدقصي معي   حسي    3

 غدير خلف عبد عيىس 4 زهراء عبد الحميد عوده ماهي  4 أرساء حسي   عبد ربه عطيه  4

 غزوان مصطف  غازي تومان 5 زهراء عبداالمي  يارس سلمان 5 أرساء عقيل عبود هادي  5

 فاطمة علي فاهم مزهر  6 زهراء عبدهللا ناظم محمد 6 أكرم نارص حسن حمادي  6

 فاطمة فيصل ذياب خلخال 7 زهراء فالح حازم سوادي  7 أمواج غالب نارص نطاح  7

 فاطمه داود سلوم حسن 8 زهراء لفته هاشم حسن 8 أيات ريسان علوان رسحان 8

 قاسم محمد رواك علوان  9 زهراء محمد خليل محمد 9 أيات نوري عبد يارس طاهر 9

 أيناس كاظم جابر حمزه 10
 زين العابدين حيدر مكي كاظم 10

10 
قطر الندى سعد 
 محمدعبدالرضا

ي  11  كوثر ليث يوسف شاكر   11 زينب حازم جالب سوادي 11 بتول عبدالعباس منشد ناج 

ي  12 زينب حكيم خلف مجيد  12 بني   حيدر جواد محمدرضا 12  مالك مهدي عبدناج 

 مجتب  محسن كاظم صبي   13 زينب فاضل مطر احمد 13 بني   محمد حسن عوده 13



14 

بني   محمد عبد الحسي   
 بعي  

 زينب كريم فراس فهد 14
 سنمحمد باقر عباس ح 14

ي حسن  15 زينة حمزه عواد جاسم  15 تبارك حاتم محمد عباس 15
 محمد عالوي راض 

 16 تبارك حيدر عبود خضي   16
 /سجاد محمد صالح خزعل

(+طب 2مطالب بمادة )صحة المجتمع)
 باطني وجراحي+وبائيات(

 محمد عمار عبدهللا نارص 16

هان 17 سج  احمد منصور حسي    17 حسن فالح عذاب عبيد 17  محمد مجيد شيال رسر

 18 سماح عبيد حسن كيطان 18 حسن مجيد جابر عبدعلي  18
مريم صاحب عبد الرضا 

 خليفه

 مريم عبد األمي  دحام كاظم 19 شذى حيدر سالم علوان 19 حسي   طالب كاظم جبار 19

 عبدالعالي جعيوان 20
وق نبيل قاسم أبو الهيل 20 حسي    مصطف  جاسم حنون هاشم 20 رسر

 علي  21 شفاء محمد زيدان مزعل 21 علي وسيل فرهودحسي    21
 داود حسي  

 مصطف 

ي كاظم  22 حسي   موىس عايد عبد هزاع 22
 معي   حسن نجم عبود 22 شهد عادل شمج 

 مني  مجيد عسكر مزهر  23 صالح حيدر صالح مطلق 23 حوراء سليم شاكر حميدي 23

 مهدي كمال جويد جرود  24 صفاء كريم عبد السادة حسي    24 حوراء محمد جخر هليل  24

 مىه سعد عطيه خسباك  25 طيبه علي يارس محمد  25 حوراء هيثم لفته فهد 25

 موىس عمار موىس مدب 26 عباس عدي محمد عزيز 26 حيدر حميد جاسم عباس 26

ي كاظم 27 دنيا سالم ميل مزهر 27
 نبأ عالء عبود هويدي 27 عباس فاضل هان 

 نرجس باقر جميل حسي    28 مهدي احمد حمزهعباس  28 دنيا قاسم مهدي جواد  28



 نرصت علي اصغر مصطف   29 عبد هللا نعمه حميد كريم  29 رزاق محمد غثيث حسون 29

 رسل حيدر جاسم محمد 30
 30 عبدالرحمن محمد درب ساري 30

نور الهدى رشيد حسي   
ي 
 راض 

 هبه احمد لتفه شندي  31 عالء حميد نعمه طالل 31 رشا رحيم ضاجي عاشور 31

 هبه عبد األمي  هادي صلف 32 علي حبيب محمد محسن  32 رضا احمد مزعل هادي 32

33 

رقية عبدالصاحب حمد 
 ياسي   

 علي حسي   فاضل حسون 33
 هبه محمود عباس احمد 33

 علي عبدالمهدي عبداالمي   34 رقيه مرزه حمزه حسي    34
34 

والء صاحب عبد الكاظم 
 محمد

  35 علي فائز خضي  عباس  35 زبيدة مشتاق حميد جاسم 35

 


