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Laboratory management 

 الكتروني

Advance lab techniques 

 حضوري

Biochemistry 

 حضوري

 52/7االحد  -----------

---------- ---------- English 

 الكتروني

General chemistry 

 حضوري

 52/7االثنين 

Parasitology 

 حضوري

Histopathology 

 الكتروني

 57/7الثالثاء  ----------- -----------

----------- ----------- Physiology 

 الكتروني

Human biology 

 حضوري

 52/7االربعاء 

Pathology 

 الكتروني

Hematology 

 الكتروني

 52/7الخميس  ---------- -----------

English 

 الكتروني

Human genetic 

 الكتروني

Histology 

 الكتروني

Lab. Instrumentation 

  الكتروني

 13/7السبت 

Clinical chemistry 

 حضوري

 3/2االحد  ----------- ----------- -----------

--------------- Clinical chemistry 

 حضوري

 

Microbiology 

 حضوري

Anatomy 

 الكتروني

 5/2االثنين 
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Clinical immunity 

 حضوري

 1/2الثالثاء  ----------- ----------- --------------

---------- Virology 

 حضوري

Molecular biology 

 حضوري

Medical Ethics 

 الكتروني

 4/2االربعاء 

Blood transfusion 

 الكتروني

English 

 الكتروني

----------- Computer  

 الكتروني

 2/2الخميس 

------------ Computer  

 الكتروني

---------- Human rights  

 الكتروني

 7/2السبت 

Diagnostic microbiology 

 حضوري

-----------  ----------- 

 

English 

 الكتروني

 2/2االحد 

-------------- Immunity 

 حضوري

Parasitology 

 حضوري

 2/2االثنين  -------------

 

 

 يبدا االمتحان الساعة التاسعة صباحا ومدة االمتحان ثالث ساعات
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 1ق 

 التوقيع الدراسة اسم الطالب التوقيع الدراسة اسم الطالب التوقيع الدراسة اسم الطالب التوقيع الدراسة اسم الطالب ت

  صباحي حوراء جبر جويد جواد  صباحي تبارك طارق لطيف كريم  صباحي افراح فؤاد علي حسين  صباحي احمد صكبان شمس ابراهيم 1

 تبارك مهدي محمود  صباحي افنان مهدي حبيب كاظم  صباحي احمد عبد هللا فرحان ذباح 2

 موسى

حوراء حسين داراخان   صباحي

 رحيم

  صباحي

احمد عبد الجبار عبد  3

 الصاحب علوان

ايات ايمن عبد القادر   صباحي

 يوسف

  صباحي حيدر باسم عبود كاظم  صباحي جبار ستار جبار عباس  صباحي

آيات صبري خضير   صباحي احمد علي مختاض مريجي 4

 عباس

  صباحي حيدر كريم علي نعمه  صباحي حسن علي جمعه لفته  صباحي

  صباحي رامي ضياء كاظم كيطان  صباحي حسين علي دواح حمد  صباحي بكر ابراهيم صالح علي  صباحي احمد هيثم صباح محي 5

بنين حسين مسلم   صباحي استبرق سليم فزاع عباس 6

 مذكور

  صباحي رفل وليد عباس عبد هللا  صباحي حمزه ايسر خالد محمود  صباحي

بنين حسين ياسر   صباحي اسراء عباس دمحم حسين 7

 صياح

رقية عبد الرزاق سرحان   صباحي حمزه سليم حسين كاظم  صباحي

 درويش

  صباحي

اسراء عبد الحسين حسن  8

 راضي

ريم طالل اسماعيل   صباحي حنين خليل سلوم شريد  صباحي بنين فارس حمزه حسن  صباحي

 ابراهيم

  صباحي

تبارك حسين جهان   صباحي هاشم موسىاسالم كامل  9

 بخش جوامير

حنين فرحان شمخي   صباحي

 حسين

  صباحي زهراء احمد زيد مهدي  صباحي
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زينب اياد عبد الرحمن   صباحي حسين كاظم حسين زهراء 1

 دمحم

  صباحي ضحى جواد احمد اسد  صباحي سجى امجد كاظم مكي  صباحي

زينب علي حسين   صباحي زهراء حيدر فاضل عباس 2

 خميس

  صباحي ضحى صباح نعمه علي  صباحي سجى حسين شهيد لفته  صباحي

سلسبيل عادل صفاء عبد   صباحي هليل شمخيزينب علي   صباحي زهراء ستار شغي زوير 3

 المجيد

  صباحي ضحى دمحم رشاد جاسم  صباحي

زينب قاسم محسن   صباحي زهراء سالم ياسين حمد 4

 ناصر

سيف صالح جاسم   صباحي

 سندان

  صباحي طيبه صباح كرم شايع  صباحي

زهراء عبد الرحيم عبد  5

 الرضا جابر

زينب مثنى هادي جار   صباحي

 هللا

  صباحي عباس احمد مهدي بوري  صباحي سيف قاسم بديوي دمحم  صباحي

زينب دمحم عكروك   صباحي زهراء عدنان سلمان هالل 6

 سميسم

  صباحي عباس فاضل كريم خلف  صباحي شهد زياد خلف زوير  صباحي

زينه مزهر سرهيد   صباحي زهراء منير احمد زغير 7

 جلوب

شيماء اسماعيل عبد   صباحي

 الكريم شريف

  صباحي عبد هللا مجبل عوده زغير  صباحي

سجاد غسان ريسان   صباحي زهراء مهدي حسن جليوي 8

 موسى

عذراء طالب رويض   صباحي صالح علي صالح مهدي  صباحي

 محسن

  صباحي

  صباحي علي عالء احمد طارش  صباحي صدام محمود حسن علي  صباحي سجى احمد رزوقي  مسائي زهراء فالح لفته عمر 9
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فاطمه الزهراء احمد   صباحي بد الزهره دمحم مطيرعلي ع 1

 عيسى كريف

فاطمه نجم عبد زيد   صباحي

 عوده

  صباحي دمحم علي هاني خانس  صباحي

فاطمه الزهراء حيدر   صباحي علي مؤيد مشعان دمحم 2

 عبد مزعل

مرتضى عالء حميد   صباحي فالح علي محسن عبود  صباحي

 العيبي

  صباحي

فاطمه جودت علي   صباحي حمود علي نبيل نعمة 3

 جباره

  صباحي مريم شاكر حمود عبد  صباحي كرار دمحم غانم بطي  صباحي

فاطمه حسن حسب   صباحي علي ياسر حمادي ناصر 4

 جبار

  صباحي مريم صباح دمحم جابك  صباحي لبنى صادق مطشر عليخ  صباحي

غفران احسان عبد الحميد  5

 عبد المجيد

صبحي سيد  فاطمه  صباحي

 بوري

ليث جميل مكطوف   صباحي

 جالب

  صباحي مريم علي جبار كريم  صباحي

فاطمه عباس حسين   صباحي غفران رياض نعيم نصر 6

 هالل

  صباحي مريم فراس مطشر خنجر  صباحي ليلى طارق فائق توفيق  صباحي

فاطمه عباس داخل   صباحي غيداء طالب عبد هللا عباس 7

 غافل

  صباحي مريم نعيم راضي عبود  صباحي خلف صالح درويشدمحم   صباحي

فاطمه علي عبد   صباحي فاطمة عبد الرضا حسن قاسم 8

 الحسين عبد الواحد

دمحم عبد هللا صباح   صباحي

 عاصي

مصطفى رحيم عبد علي   صباحي

 حمدان

  صباحي

  صباحي مصطفى دمحم مجبل عباس  صباحي دمحم دمحم علي فرج  صباحي فاطمه مرتضى عباس   صباحي فاطمه ابراهيم حسن شندي 9
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نورس شاكر صاحب   صباحي هادي خليف مطلك مصطفى 1

 جبار

  مسائي احمد غازي حياوي لفته  صباحي ورود سعد ناجي جار هللا  صباحي

نورس عصام صبيح   صباحي معتز كريم حمزه عبد 2

 ذباح

  مسائي احمد كريم عبد عجل  صباحي يقين عدي جاسم جهلول  صباحي

نورهان اياد حميد   صباحي نبأ عباس هراطه دهش 3

 رؤوف

  مسائي احمد مزهر عبد كاطع  صباحي يوسف ستار فزع كاظم  صباحي

هبه سالم عبد الحسين   صباحي نرجس دمحم عكروك عكموش 4

 محيسن

  مسائي اسراء سالم عبد كاظم  مسائي االء كاظم دمحم عطيه  صباحي

اسراء عبد الرزاق   مسائي االء دمحم جبار مهودر  صباحي هبه دمحم جواد فليح  صباحي نور الدين عادل جمعة رسن 5

 سرحان درويش

  مسائي

هدايه عبد المنعم دمحم   صباحي نور صباح بشي دمحم 6

 علي شمخي

  مسائي اسراء كريم جاسم حلو  مسائي ابراهيم وليد قاسم عبد  صباحي

  مسائي امنه محمود ابراهيم حسن  مسائي حازم سلطان مهدي احمد  صباحي هدى جاسم رشك كاظم  صباحي نور فاروق احمد عبد هللا 7

هديل موسى مطلك   صباحي نور فالح حسن زنوب 8

 عزال

احمد حميد حمودي   صباحي

 حسين

امير ثامر عبد الحسين   مسائي

 بشير

  مسائي

هناء كريم ناصر   صباحي نور مهدي صالح عاصي 9

 عبدالحسين

احمد عمار عبد الكاظم   صباحي

 مجلي

  مسائي انوار دايخ نصر مخلف  مسائي
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حسن عبد الصمد   مسائي عادل جاسم حسينايام  1

 شمخي شاهر

حيدر هادي عبد الرحيم   مسائي

 دمحم

زهراء عبد االمير دمحم   مسائي

 حسين

  مسائي

حسين عالوي كاظم   مسائي أيالف عادل سلمان حبيب 2

 عبد

  مسائي زهراء عقيل محسن علي  مسائي خمائل محسن عناد حمود  مسائي

ديانا عيسى حميد دمحم   مسائي حسين علي حامد جويت  مسائي ايالف علي هاني خانس 3

 علي

زهراء عالء حسين   مسائي

 شنيشل

  مسائي

حسين علي حسين   مسائي ايه صالح خلف عبد 4

 محيسن

زهراء علي عبد الحسن   مسائي ربيع مهند علي حسين  مسائي

 مجيسر

  مسائي

حسين عماد مجيد   مسائي أيه كاظم موحي زاير 5

 حسون

  مسائي زهراء غالب جليل حسون  مسائي رحاب ليث صبيح شهاب  مسائي

حسين غازي فرحان   مسائي بتول جاسم علك حاجم 6

 عده

  مسائي زهراء مهدي نومي علي  مسائي رسل صادق مهدي سيد  مسائي

رسل عدنان طالب   مسائي حنين دمحم عباس حسن  مسائي براء فخري خضر شعبان 7

 خضير

  مسائي زياد طارق حسين سالم  مسائي

حوراء رحيم عبد   مسائي بنين غالب فاضل جياد 8

 الكاظم عبد هللا

رواء فوزي هاشم   مسائي

 ابراهيم

زينب حسن عوده   مسائي

 سرحان

  مسائي

  مسائي زينب حسين فاضل داود  مسائي زهراء ستار خضير   مسائي حيدر جمعه عبد الحمزه   مسائي الحسن رحيم حسن موسى 9
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 مختبر البكتريا

    التوقيع الدراسة اسم الطالب التوقيع الدراسة اسم الطالب التوقيع الدراسة اسم الطالب ت

     مسائي شهد حامد دمحم جبر  مسائي ساره علي بارح حيدر  مسائي رشيد فليح تايهزينب  1

سجاد كريم راشد   مسائي زينب سرور كاظم عباس 2

 راضي

ضحى أبراهيم حميد   مسائي

 خميس

     مسائي

     مسائي طيبة شريف حريجة دمحم  مسائي سجاد نوفل ابراهيم عبد  مسائي زينب صبيح حميد دمحم 3

سوزان باسل سامي   مسائي زينب علي كاظم شاطي 4

 حسن

عبد القادر احمد عبد هللا   مسائي

 خلف

     مسائي

زينب دمحم عبد الصاحب  5

 قدوري

شمس حسن علي   مسائي

 حسين

عبد هللا عباس راضي   مسائي

 ياسين

     مسائي

شمس فرات مجيد   مسائي زينه علي حميد عباس 6

 وهيب

 

 

 

 

 

        مسائي
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 لفسلجةمختبر ا

    التوقيع الدراسة اسم الطالب التوقيع الدراسة اسم الطالب التوقيع الدراسة اسم الطالب ت

     مسائي كاثرين فيصل دمحم صالح  مسائي علي مهند علي حسين  مسائي ياد قاسم دمحمعلي ا 1

     مسائي كاظم جاسم احمد علي  مسائي عمار رضا مكي فيحان  مسائي علي ضاري عطاي سعيد 2

     مسائي كريم حميد جاسم وحيد  مسائي فاضل زهير شهاب فهد  مسائي علي عادل دمحم كاظم  3

فاطمه سلمان جاسب   مسائي عبد الواحد علي رسنعلي  4

 يديم

كوثر مناتي هوشان   مسائي

 لعيبي

     مسائي

     مسائي ليث حسين رشيد سلمان  مسائي فاطمه هادي كاظم مجيد  مسائي علي فهد حسين كردي 5

قاسم سعدون مجيد   مسائي علي دمحم روضان دمحم علي 6

 بشاره

 

 

 

 

 

 

        مسائي
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 لطفيلياتمختبر ا

       التوقيع الدراسة اسم الطالب التوقيع الدراسة اسم الطالب ت

        مسائي مرتضى دمحم عبد ناعس  مسائي احمد سالم عليويدمحم  1

دمحم الباقر علي عبد الحسين  2

 دمحم

مروه سامي مدلول   مسائي

 جعاز

        مسائي

دمحم صادق باسم غازي  3

 ضيدان

مريم بهاء سعدون   مسائي

 حسن

        مسائي

        مسائي مريم علي جاسب هاشم  مسائي دمحم علي صابر مجيد 4

مصطفى اياد حسين   مسائي دمحم علي غموس عبد 5

 علوان

        مسائي

مصطفى حميد حربي   مسائي دمحم كريم ياسين بدن 6

 خزعل

        مسائي

مصطفى خالد صبري   مسائي دمحم ياسين عباس خزعل 7

 مشيجل

        مسائي

مصطفى قيس حامد   مسائي محمود علي دمحم فيحان 8

 مجيد

        مسائي

 مرتضى حميد زيدان خلف 9

 

           مسائي
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 مختبر امراض الدم

       التوقيع الدراسة اسم الطالب التوقيع الدراسة اسم الطالب ت

        مسائي نور سالم ياسين حمد  مسائي حلو دخيل غاليمنال  1

نور عامر عباس   مسائي مها فالح صيهود فيصل 2

 علوان

        مسائي

هاجر عبد هللا وريوش   مسائي مهيب عماد جاسم حميد 3

 تعيب

        مسائي

        مسائي هدى كاظم عباس خلف  مسائي مؤمل علي هاشم غضبان 4

ميس الريم حسن كطوف  5

 ضيدان

        مسائي هشام كريم هاشم دمحم  مسائي

همسة عادل عبد   مسائي نرجس صادق حمد كمر 6

 الوهاب عبد الرزاق

        مسائي

هناء عبد الكريم   مسائي نرجس فارس ناهي حسن 7

 حسوني جدوع

        مسائي

ياسمين شكر محمود   مسائي نضال قاسم حميد بربوت 8

 مال هللا

        مسائي

           مسائي نور الحسن نزار دمحم زيدان 9
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 التوقيع الدراسة اسم الطالب التوقيع الدراسة اسم الطالب التوقيع الدراسة اسم الطالب التوقيع الدراسة اسم الطالب ت

اخالص حميد كاظم  1

 عليوي

حسين صباح شنيو   صباحي

 سمير

رقيه سراج منير عبد   صباحي

 الواحد

  صباحي زينب جبار لفته طالل  صباحي

اكتفاء صالح حداد  2

 ضمد

حسين محسن كامل   صباحي

 خريبط

  صباحي زينب رائد رسم يونس  صباحي رنا جواد مسلم عجيل  صباحي

ايمان حسين علي  3

 منصور

  صباحي زينب قاسم عبد راشد  صباحي روان ماجد حميد سعد  صباحي حنين حامد رشيد سالم  صباحي

بلقيس دمحم عباس  4

 مشكور

حوراء سلمان عبد   صباحي

 سعدون

  صباحي سجاد نبيل نعمه حمود  صباحي زهراء جهاد كاظم موسى  صباحي

دعاء طالب سبهان   صباحي بيداء مؤيد معله مهدي 5

 حزيم

  صباحي ضحى عبد جبار حسين  صباحي زهراء خليل عناد حسن  صباحي

تبارك قصي عبد المنعم  6

 عليوي

عباس كاظم دواي   صباحي زهراء سعد هاشم خماس  صباحي دموع عمار جاسم راشد  صباحي

 عالوي

  صباحي

تمارا احمد عبداللطيف  7

 عباس

عبير عبد النبي علي   صباحي زهراء سليم حيال عجه  صباحي رغد احمد دمحم جاسم  صباحي

 حسين

  صباحي

زهراء غالب خلف   صباحي رغد صباح دويش زامل  صباحي علي عبد حسينجمانه  8

 ارحيمه

عفراء معن عبد   صباحي

 الحافظ

  صباحي

  صباحي عال صباح دمحم ياسين  صباحي زهراء وليد علي وحيد  صباحي رقيه حيدر كاظم مجيد  صباحي حسين بدن كاظم داغر 9



                 
 
 

  
   
 

 

Republic of Iraq  

Ministry of Higher Education and 

Scientific Research 

Osoul Aldeen University College 

    Pathological Analysis Techniques 

 

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 كلية أصول الدين الجامعة

 قسم تقنيات المختبرات الطبية

 ثانيةالمرحلة ال

 5ق

 التوقيع الدراسة اسم الطالب التوقيع الدراسة اسم الطالب التوقيع الدراسة اسم الطالب التوقيع الدراسة اسم الطالب ت

دمحم شرف الدين عيسى   صباحي علي جسام حرز سبع 1

 علي 

جمانه اسكندر جليب   مسائي االء دمحم فرحان زيدان  صباحي

 خليوي 

  مسائي

علي عبد الخالق عبد  2

 علي دمحم

دمحم حسين  مريم باسم  صباحي

 فرج

احمد اسماعيل خليل   صباحي

 ابراهيم

  مسائي حسن صباح دمحم حسن  مسائي

مصطفى ساجد حم عبد   صباحي علي عماد جوده كاظم 3

 العزيز

حسين كريم خلف   مسائي احمد عبد فياض حسون  صباحي

 كيطان

  مسائي

مصطفى ضياء كريم   صباحي علي كامل مطشر جابر 4

 رغيف

ختام كامل منصور   مسائي نصيف جاسم دمحم اسراء  صباحي

 جواد

  مسائي

عيسى حيدر جبار  5

 حسن

أيمن عامر عبد الحسين   صباحي منار عادل مهدي سلمان  صباحي

 حديد

دعاء احمد حميد   مسائي

 عسكر

  مسائي

فاطمة جاسم حبيب  6

 كاظم

  مسائي دعاء خالد رشيد   مسائي ايه بشير عدنان صحين  صباحي ميثم احمد صحن جبر  صباحي

جبريل اسماعيل حسين   صباحي نبأ حميد داود حمزه  صباحي دمحم ثامر منشد 7

 عبد هللا

دالل ابراهيم عيسى   مسائي

 كاظم

  مسائي

رقيه سعد عبد االمام   مسائي جعفر عجيل هيالن ياسين  صباحي ندى قاسم حميد عاشور  صباحي دمحم حسين صبري دمحم 8

 جابر

  مسائي

  مسائي رقيه علي سالم بجلي  مسائي جالل عدنان جري جباره  صباحي هدى انور تقي توفيق  صباحي دمحم سعدي دمحم احمد 9
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 قسم تقنيات المختبرات الطبية

 ثانيةالمرحلة ال

 مختبر الطفيليات

 التوقيع الدراسة اسم الطالب التوقيع الدراسة اسم الطالب التوقيع الدراسة اسم الطالب التوقيع الدراسة اسم الطالب ت

ريام ابراهيم مجيد  1

 شياع

        مسائي سحر دمحم حسن هادي  مسائي

زهراء جالل عبد الكريم  2

 عبد الحسين

        مسائي سعد عادي صالح ظاهر  مسائي

زهراء حازم صالح  3

 جعاز

        مسائي سيف علي عبد حسين  مسائي

        مسائي طيبه دمحم جاسم خطيل  مسائي زهراء دمحم جابر دمحم 4

زينب علي حسين  5

 حسون

عبد هللا نوري هامل   مسائي

 كاظم

        مسائي

عبد الملك وليد عبد   مسائي زبنب علي دمحم عبيس 6

 اللطيف توفيق

        مسائي

زينب فالح سالم  7

 سلطان

علي عبد الرحمن علي   مسائي

 وداعه

        مسائي

        مسائي شاكر محمودعمر فالح   مسائي زينب وزير ميخائيل 8

 مسائي سجى دمحم كاظم جاسم 9
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 مختبر امراض الدم

       التوقيع الدراسة اسم الطالب التوقيع الدراسة اسم الطالب ت

كزال عمار مصطفى  1

 رضا

منتظر ناظم جبر   مسائي

 أمجيسر

        مسائي

        مسائي نور جاسم دمحم سلمان  مسائي دمحم امير دمحم خضير 2

دمحم سطوان عباس  3

استضافة في جامعة )

 (االمام الصادق

        مسائي نور حميد حسين   مسائي

        مسائي نور علي عدنان منصور  مسائي دمحم كريم جواد سلمان 4

        مسائي هاجر ابراهيم كريم  مسائي دمحم نعمه ابراهيم كريف 5

باسم علي  مرتضى 6

 درويش

        مسائي هبه جليل غانم مشجل  مسائي

مرتضى حبيب خلف  7

 سلطان

ياسر احمد عبد التاج   مسائي

 علي

        مسائي

مريم عباس فاضل  8

 سراي

يوسف عبد الستار جبار   مسائي

 كيالن

        مسائي

مصطفى ابراهيم عبد  9

 الحسين عريبي

           مسائي
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 1ق 

 التوقيع الدراسة اسم الطالب التوقيع الدراسة اسم الطالب التوقيع الدراسة اسم الطالب التوقيع الدراسة اسم الطالب ت

 ابراهيم حسن خليل 1

 

  صباحي زهراء حسين صالح  صباحي الحسن مازن يعقوب  صباحي أوراس وضاح يحيى  صباحي

  صباحي زهراء حسين علي  صباحي حسين سامي جوبان  صباحي كاظمايات رحيم   صباحي احمد رحيم عبيد 2

  صباحي زهراء سعدي تايه  صباحي حسين شاكر خزام  صباحي آيه رشيد نعيم  صباحي احمد عبد علي دمحم 3

حسين طاهر سيد   صباحي ايه دمحم راضي  صباحي احمد عالءالدين محمود 4

 عاشور

  صباحي زهراء عالوي كاظم  صباحي

حيدر صباح عبد   صباحي بنين حسن مجيد  صباحي احمد دمحم رضا 5

 الصاحب

  صباحي زينب علي سريوط  صباحي

  صباحي ساره حامد كاظم عويد  صباحي دعاء حميد عبدالرزاق  صباحي بهاء دمحم كاظم  صباحي اراء سعد صبري 6

  صباحي سارة عزت دمحم  صباحي ظاهر دنيا برهان  صباحي بيداء علي عبدالسالم  صباحي امال سعدون جالب 7

رحاب صاحب كريم   صباحي تقوى فاروق عبد القادر  صباحي امير سعدي دمحم 8

استضافة في كلية بالد )

 الرافدين

  صباحي سرى علي دمحم  صباحي

 اميرة مهدي حاتم 9

 

  صباحي سيف صدام شهاب  صباحي رحمه ستار هاتف  صباحي جعفر حميد فرج  صباحي
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 التوقيع الدراسة اسم الطالب التوقيع الدراسة اسم الطالب التوقيع الدراسة اسم الطالب التوقيع الدراسة اسم الطالب ت

  صباحي هناء عبدالحميد ابراهيم  صباحي مصطفى حاتم لطيف  صباحي عالء نصيف عباس  صباحي شمس المنتظر شاكر لفتة 1

 شهد عباس فاضل 2

 

مصطفى عبداالمير   صباحي فاطمة حاتم حسين  صباحي

 مختاض

  صباحي وسام ابراهيم علي  صباحي

 شهد قاسم دمحم 3

 

  صباحي وسام دمحم عبد  صباحي نجوى سعيد خليفة  صباحي فاطمة مزهر مخيلف  صباحي

 فرح عباس خضير  صباحي شيماء اياد خضر 4

 

  صباحي فؤادوسن هيثم   صباحي نرجس فاضل علي  صباحي

  مسائي احمد عبد الواحد عبد الجبار  صباحي نرجس نعمان دعيج  صباحي دمحم رحيم عبيد  صباحي ضحى فاضل عباس 5

  مسائي امجد جبار سالم  صباحي نسرين دمحم يوسف  صباحي دمحم كريم حسين  صباحي طه ماجد ناجي 6

  مسائي امنه دمحم زكي  صباحي نور عبدالمجيد دمحمصالح  صباحي مرام كامل فليح  صباحي عبد الكريم حميد صالح 7

 مرتضى رحيم ايدام  صباحي عبدهللا محمود دمحم 8

 

  مسائي ايه حسن صالح  صباحي نورا شاكر محمود  صباحي

  مسائي بان كاظم عزيز  صباحي هديل كاظم تالي  صباحي مريم قاسم داود  صباحي عالء حسين علوان 9
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 التوقيع الدراسة اسم الطالب التوقيع الدراسة اسم الطالب التوقيع الدراسة اسم الطالب التوقيع الدراسة اسم الطالب ت

  مسائي شيماء عبدالكريم صافي  مسائي زهراء نوري صالل  مسائي حيدر احمد عباس  مسائي بسام جالل ابراهيم 1

 بلسم كمال كاظم 2

 

  مسائي صقر صالح مهدي  مسائي زينب تقي دمحم  مسائي عباس عليحيدر   مسائي

  مسائي عباس فاضل غازي  مسائي زينب صادق جبار  مسائي حيدر فالح مهدي  مسائي بلقيس نايف علي 3

تبارك عبدالرحمن عبد  4

 الرزاق

  مسائي عبد هللا سعد صكب  مسائي زينب عباس دمحم   مسائي حيدر وليد جبار  مسائي

  مسائي عبير ضياء عباس  مسائي سجال كاظم حسين  مسائي دعاء سعد ناصر  مسائي تحسين خزعل موسى 5

  مسائي عبير عباس فليح  مسائي سجى احمد عبدعلي  مسائي دعاء عبود عودة  مسائي جمال سمير رجب 6

 حوراء حمدي اسماعيل 7

 

  مسائي عبير كريم جبر   مسائي سميراء لؤي حميد  مسائي رأفت فهد فاهم  مسائي

  مسائي علي ارحيم الطيف  مسائي سوزان لقمان جمعة  مسائي رسل عبدالكاظم عواد  مسائي حوراء شريف غانم 8

 رونق دمحم عليوي  مسائي حوراء نوفل حسين 9

 

 

  مسائي علي عبدالحسين محيبس  مسائي شيماء جمعة سلمان  مسائي
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 مختبر البكتريا

 التوقيع الدراسة اسم الطالب التوقيع الدراسة اسم الطالب التوقيع الدراسة اسم الطالب التوقيع الدراسة اسم الطالب ت

     مسائي دمحم قاسم جلوب  مسائي كوران عزم نادر  مسائي غادة علي جبوري 1

     مسائي دمحم نجم الدين كمال  مسائي ليالن محمود عبد هللا  مسائي غفران جمال علي 2

     مسائي دمحم ياسين حسن  مسائي دمحم عبد الرسول عبيد  مسائي فالح مهدي حمود 3

     مسائي مرتضى محمود عوني  مسائي دمحم عبد السادة دمحم  مسائي فيان عيسى رضا 4

     مسائي مروة عبدالرزاق حميد  مسائي دمحم عبدالحسين جبارة  مسائي كوثر بداي راشد 5

        مسائي دمحم عبدالكريم عبيد  مسائي كوثر عبيد فجيلة 6

 ثالثةالمرحلة ال

 مختبر الفسلجة

 التوقيع الدراسة اسم الطالب التوقيع الدراسة اسم الطالب التوقيع الدراسة اسم الطالب التوقيع الدراسة اسم الطالب ت

     مسائي الجبار هبة خالد عبد  مسائي منار بشير راهي  مسائي مروى علي جبار 1

     مسائي وائل حسان عبد الحميد  مسائي مهند زامل حسين  مسائي مريم حسن رحمة 2

     مسائي والء فاضل حميد  مسائي موسى عهد عمران  مسائي مريم قيس علي 3

     مسائي يوسف خالد ابراهيم  مسائي نور الزهراء احمد عدنان  مسائي مريم كيالن ستار 4

        مسائي نورهان عطية حسين  مسائي مشتاق نصور ابراهيم 5

        مسائي نورة مؤيد امجوني  مسائي مصطفى هشام طعمة 6
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 1ق 

 التوقيع الدراسة اسم الطالب التوقيع الدراسة اسم الطالب التوقيع الدراسة اسم الطالب التوقيع الدراسة اسم الطالب ت

  صباحي تبارك ضياء حسن  صباحي ايات ستار جعفر  صباحي احمد هيثم احمد  صباحي حسين مجيدابراهيم  1

  صباحي تبارك طالب كرم  صباحي اية مثنى نوشي  صباحي احمد هيثم كاظم  صباحي احمد خلف جاسم 2

  صباحي تقى ظافر جاسم  صباحي ايه حميد خلف  صباحي اسراء فاضل هاشم  صباحي احمد رضا معجال 3

  صباحي تقى علي عبد هللا  صباحي باز مضر عبد المجيد  صباحي اسالم سعد علي  صباحي احمد رعد عباس 4

 احمد صباح نوري 5

 

  صباحي جوان خالد جمعة  صباحي باقر حميد نعمة  صباحي اسماء علي عواد  صباحي

 احمد عباس فاضل 6

 

  صباحي حارث هارون عباده  صباحي عباسبتول رسول   صباحي اشرقت رعد علوان  صباحي

 احمد كاظم خيزران 7

 

  صباحي حسام صادق زيدان  صباحي بتول عبدالكريم هاشم  صباحي امال جبار جازع  صباحي

 احمد محمود ادريس 8

 

  صباحي حسن عامر مطرود  صباحي براء مهدي جاري  صباحي امير دمحم مريس  صباحي

  صباحي حسن هادي حميد  صباحي بنين نجاح فاضل  صباحي انعام صالح مشرف  صباحي احمد مهدي محمود 9
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 2ق 

 التوقيع الدراسة اسم الطالب التوقيع الدراسة اسم الطالب التوقيع الدراسة اسم الطالب التوقيع الدراسة اسم الطالب ت

 حسين طالب كريم 1

 

  صباحي زهراء احمد صباح  صباحي علي خلفرانيا   صباحي حوراء محمود شاكر  صباحي

 حسين غالب اوشيل 2

 

  صباحي زهراء جاسم دمحم  صباحي رجاء جاسم محمود  صباحي حيدر احمد محسن  صباحي

  صباحي زهراء جعفر دمحم  صباحي رسل جمال وهيب  صباحي حيدر جالل سعدون  صباحي حسين فالح حسن 3

 حسين دمحم جبار 4

 

  صباحي علي كريم زهراء  صباحي رنا خضير حمودي  صباحي عماد صحنحيدر   صباحي

  صباحي زهراء محسن فرحان  صباحي رنا طارق عبدجاسم  صباحي حيدر قاسم عبيد  صباحي حسين دمحم جواد 5

 حسين دمحم علوان 6

 

  صباحي زهراء دمحم عذيب  صباحي روان طالب جبار  صباحي دعاء راضي فلحي  صباحي

  صباحي زهراء دمحم علي  صباحي رؤى علي سلمان  صباحي ديانا جاسم محمود  صباحي حسن حمود حنين 7

  صباحي زياد طارق حسن  صباحي ريام قيس ياسر  صباحي ديانا زين العابدين حسين  صباحي حنين حسن مسلم 8

  صباحي زيدون اسماعيل خلف  صباحي ريسان احمد كامل  صباحي رامي مثنى عبدالرحمن  صباحي حوراء حبيب عباس 9



                 
 
 

  
   
 

 

Republic of Iraq  

Ministry of Higher Education and 

Scientific Research 

Osoul Aldeen University College 

    Pathological Analysis Techniques 

 

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 كلية أصول الدين الجامعة

 قسم تقنيات المختبرات الطبية

 رابعةالمرحلة ال

 3ق 

 التوقيع الدراسة اسم الطالب التوقيع الدراسة اسم الطالب التوقيع الدراسة اسم الطالب التوقيع الدراسة اسم الطالب ت

 زينب جاسم جبار 1

 

  صباحي عال عبدالوهاب محمود  صباحي ضحى عدنان ولي  صباحي ساالر حميد شريف  صباحي

  صباحي عال ناظم صالح  صباحي طيبة عباس عبدالساده  صباحي سجاد خالد ناصر  صباحي زينب جواد كاظم 2

زينب حسام الدين عبد  3

 الرزاق

  صباحي علي جمال حسيب  صباحي طيبة مسلم زبون  صباحي سجاد علي نصرت  صباحي

  صباحي علي رضا عبدالحسين  صباحي عباس سعد عبد  صباحي سجى رعد صادق  صباحي زينب حسين عباس 4

 زينب علي حسين 5

 

  صباحي علي ضياء نجم  صباحي عباس صالح دمحم  صباحي سعاد جاسم محمود  صباحي

  صباحي علي طارق حامد  صباحي عبد هللا احمد رحم  صباحي سلمى عبد هللا جبار  صباحي زينب علي كريم 6

 زينب ليث كريم 7

 

  صباحي علي عباس حسن  صباحي عبدالستار جابر عبدالستار  صباحي سلمان سما عبدالكريم  صباحي

 زينة ليث كريم 8

 

  صباحي علي عبد العزيز عبيد  صباحي عبدالعزيز اكرم جالل  صباحي شهد كريم كاظم  صباحي

  صباحي علي ياسين طاهر  صباحي عسل حسام قاسم  صباحي شهد ليث مكطوف  صباحي ساره هاشم عبود 9
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 التوقيع الدراسة اسم الطالب التوقيع الدراسة اسم الطالب التوقيع الدراسة اسم الطالب التوقيع الدراسة اسم الطالب ت

منار هيثم مزعل   صباحي مرتضى لؤي يوسف  صباحي دمحم باقر دمحم صبيح  صباحي عمر اياد عبد الرحمن 1

استضافة في كلية )

 المستقبل

  صباحي

  صباحي منتظر جالل جبار  صباحي مروه مرتضى سمير  صباحي دمحم خنجر مرداس  صباحي فاطمة دمحم كاظم 2

 فاطمه الزهراء علي ناصر 3

 

  صباحي منتظر حسن جواد  صباحي مريم سمير صبري  صباحي دمحم رضا عبدهللا  صباحي

 فاطمه حسن حسين 4

 

  صباحي مهند جمعه حسان  صباحي فاضل كلوزمريم   صباحي دمحم صبيح حيصان  صباحي

  صباحي نبض سامي بطوش  صباحي مريم فيصل حمدان  صباحي دمحم عبدالكريم حاتم  صباحي فاطمه خالد شاكر 5

 فاطمه خضير مزبان 6

 

  صباحي ندى كريم حمادي  صباحي مريم مجيد حميد  صباحي دمحم فارس عباس  صباحي

  صباحي نور الهدى سمير احمد  صباحي مصطفى حسين معجال  صباحي دمحم هادي كاظم  صباحي فاطمه كاظم غالم 7

  صباحي نور صباح نوري  صباحي مصطفى عبد حبيب  صباحي مرام مهدي جاسم  صباحي فؤاد عبدعيدان مطلك 8

  صباحي نور عماد دمحم  صباحي منار تحسين سعدون  صباحي مرتضى جواد عيسى  صباحي كرار علي طعمه 9
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 التوقيع الدراسة اسم الطالب التوقيع الدراسة اسم الطالب التوقيع الدراسة اسم الطالب التوقيع الدراسة اسم الطالب ت

  مسائي حميد مجيد حميد  مسائي اوس طالب كريم  صباحي يوسف حازم حاتم  صباحي نورالهدى فاضل صيهود 1

  مسائي حيدر جاسم عبد زاير  مسائي اياد حسين حمود  صباحي يوسف عباس صبار  صباحي نورالهدى ناصر حسين 2

  مسائي حيدر حمزة ميرخان  مسائي ايمن ماجد حامد  صباحي يوسف هاشم قاسم  صباحي نورس حاكم عبيد 3

 هاجر موفق عبيد 4

 

  مسائي موسى خالد عبدهللا  مسائي ايه احسان اكرم  مسائي احمد رحيم رزاق  صباحي

 هبه كاظم عويد 5

 

  مسائي دعاء عيسى علي  مسائي أيوب دمحم حسن  مسائي احمد عبد الباقي داود  صباحي

  مسائي دينا مازن رسول  مسائي براء غسان شاكر  مسائي احمد كامل حسين  صباحي هشام حامد خليل 6

 صباحي هشام سعيد علي 7

 

  مسائي رغد طالب حسين  مسائي كريمتغريد رحيم   مسائي اصف علي عقيل 

 همسه سمير حمد 8

 

  مسائي رواء عدنان مجبل  مسائي حذام علي عبدالنبي  مسائي افنان حسين رضا  صباحي

  مسائي رؤى ماجد حسن  مسائي حسين علوان عبيد  مسائي امير دمحم كاظم  صباحي هند علي مجيد 9
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 مختبر البكتريا

 التوقيع الدراسة اسم الطالب التوقيع الدراسة اسم الطالب التوقيع الدراسة اسم الطالب التوقيع الدراسة الطالباسم  ت

     مسائي عباس محسن ثجيل  مسائي سمراء هادي جاسم  مسائي رياض حسين هاشم 1

     مسائي عالء فاضل عبود  مسائي سيف خالد رحيمه  مسائي زياد خلف عليوي 2

     مسائي علي خالد حسون  مسائي شهد حسن علوان حميد  مسائي جمعه فاخر زينب 3

     مسائي علي عباس رسول  مسائي شهد عبدالسالم عبدالكاظم  مسائي سارة دمحم ابراهيم 4

     مسائي علي وليد خالد  مسائي شهالء محمود ستار  مسائي سارة دمحم عناد 5

     مسائي عمر زياد طارق  مسائي شيماء مطلب جبير  مسائي ساره رحمان خداداد 6

     مسائي فائز هريس مراد  مسائي طيف قاسم عبدهللا  مسائي ساره عبد العزيز سلمان 7

 رابعةالمرحلة ال

 مختبر الفسلجة

 التوقيع الدراسة اسم الطالب التوقيع الدراسة اسم الطالب التوقيع الدراسة اسم الطالب التوقيع الدراسة اسم الطالب ت

     مسائي نبراس عبدالكريم طاهر  مسائي مروة محمود نافع  مسائي فرح حامد مهدي 1

     مسائي ندى كامل عبدالحمزه  مسائي مريم حسن صالح  مسائي دمحم صالح سلمان 2

     مسائي نزهان ثامر درب  مسائي مصطفى عبدالمجيد جاسم  مسائي دمحم علي صالح 3

     مسائي نوفل عبد القهار عبدالرحمن  مسائي مصطفى فليح حسن  مسائي قاسم عباسدمحم  4

     مسائي هبه سالم ابراهيم  مسائي مصطفى دمحم عيسى  مسائي دمحم ياسر علي 5

     مسائي ياسر عادل ابراهيم  مسائي نادية طعمة حسون  مسائي مرتضى صالح هادي 6

 


