
المعدلالجنساسم األم الثالثياالسم الرباعي واللقبت

86.00أنثىندى حسون عليويتبارك سعد محمد جواد الجراح1

86.00أنثىخمائل عبد الكريم جاسم زهراء غازي فيصل ساجت الخماسي2

86.00ذكروثبه سلمانمحمد احمد ناجي عبدهلل الزرفي3

86.00أنثىزينب محمد ساجتسارة سالم عظيم هادي الحاتمي4

86.00ذكرفردوس هادي خلفمحمد صادق رسول صاحب كنزوع5

86.00ذكرحنان علي محمداحمد عباس جابر هذال الحارس6

86.00ذكرسكينة حمزة كاظممحمد دوحي جبار سلمان الميالي7

86.00أنثىهدى يحيى جبارتقى جاسم شالل شنجار جابري8

86.00ذكريزي عض غاليمهدي فرحان مرزوك عاشور9

86.00أنثىجنان كامل عبدالواحدزهراء فالح امجور حمزه البديري10

86.00أنثىفاطمة عدنان محسنزهراء عقيل كريم محسن11

86.00ذكرسناء كريم قاسممحمد رسول احمد علي العجيلي12

86.00أنثىايمان عبدهللاسكينه زياد جواد عباس عرب13

86.00ذكرجنات عبدالهادي عبدالزهرهمصطفى طاهر جبار عبدالزهره الزبيدي14

86.00ذكرحميده حسن باشحسن محمد عبد مظلوم العابدي15

86.00ذكرانوار محي محمدعلي عبد الرزاق جواد عبد الكاظم باله16

86.00أنثىيسرى حسنهدير كامل حومد خميس17

86.00أنثىزهره حضير عباسفرح جمال راضي عموش الكوفي18

86.00أنثىهبه هاتف سلمانخديجه حيدر داخل الخزعلي19

85.86أنثىفاطمة حمزة خشانايالف ياسين منصور عبد ايوب20

85.86ذكرامانة ظاهر لفتهعلي عبد الرضا محسن بدر21

85.86أنثىامنة عطراناية طالل نعمة ساير الرفيعي22

85.86أنثىانتصار نعمة عراكقمر عماد كامل حسن العنزي23

85.86ذكرسميره حسين خيونعلي حميد ونان عطشان الزيدي24

85.86أنثىاالء عطية رزاقزهراء سعد مجيد حميد العيساوي25

85.86أنثىافتخار جاهل عادلحوراء عباس حمزة دهيم الميالي26

85.83ذكركوثر داخل عليمصطفى احمد عبد ضويد العيدي27

85.83ذكروسام يحيى حسينعمار سعد كاظم حسين الكرعاوي28

85.83أنثىانتصار مهدي حسنمريم خضر سوادي شنيار السلطاني29

85.71أنثىفاطمه عطيه كاظمدنيا عباس ازياره كاظم الفاضلي30

85.71أنثىسميره جاسم هاديامنه هادي سوادي مرزه الياسري31

المعهد التقني النجف - جامعة  الفرات األوسط التقنية 

تقنيات فحص البصر الدفعة الثانية



85.71أنثىانعام كريم مهديمريم يحيى عالوي عبيس المعموري32

85.71ذكرحنان نعمة هاديحيدر عباس كطل عباس الدهيمي33

85.71أنثىتغريد عبد الكاظم جبارمصطفى علي جميل34

85.71ذكرنعيمه راضي حسنمرتضى فرحان  سلمان عبدهللا مجتومي35

85.71أنثىرباب هاديمروه باسم عباس عبد هللا الياسري36

85.71أنثىشيماء شتال شالكهيقين كامل شنان شالكه السلمان37

85.71أنثىبشيرة هالل جبارنور حسن هاشم نجم38

85.71أنثىانتظار عبد االمير حسينميس عباس كاظم زاير الشافعي39

85.71أنثىمريم حسين محسنزينب احمد شياع كريم جميعاوي40

85.71ذكرسعدية حسينمحمد فندوه دلف ضاحي41

85.71ذكربشرى جميلحسن مكي صاحب هادي42

85.71ذكرايمان نوري غاويعلي ميثم حسين علوان الجينابي43

85.71أنثىاستبرق مطشر حمودخديجة طالب كرب الغزالي44

85.71أنثىرواء ابراهيم حسنتبارك محمد منصور كريم45

85.67ذكرقبيلة حسين شاهرعباس ناصر عباس مبارك46

85.67ذكرفليحة سلمان عبدعلي سعد حسن عبد العامري47

85.57أنثىنصرة عبد مصيخرقية صالح لفته شمال الجحيشي48

85.57أنثىخنساء عبد الزهره كاظمبنين حيدر عبد الزهره حسين اللهيبي49

85.57ذكرنهلة نعمة ناصرحسين علي ميراوي حسن العذاري50

85.57أنثىاالء مهدي فرحانغدير باقر راجي فرحان العابدي51

85.57ذكرزينب نعيم هاديحسن صالح خضير هادي الهاللي52

85.57ذكرنعيمه نورعطيهاكرم عظيم هاشم حسين غرابي53

85.57أنثىرباب يحيى مزهرعال رياض مالك صالح البوناصر54

85.57ذكرفائقه سعد كاظمحيدر محمدعبد عباس55

85.57أنثىزهرة عبد شافيفاطمة حمزة محمد حسين كالبي56

85.57ذكرزينب كتابحيدر عبد هللا صاحب صكبان57

85.57ذكررجاء لفته جبارحسين قحطان نخالة السالمي58

85.57ذكرفضيلة رحيم بديهيمرتضى حميد سعيد كاظم الطويل59

85.57أنثىانوار عناد شهيدنور ماجد محمود الخفاجي60

85.57ذكرلطيفة مهدي كتابمؤمل صالح عبد المهدي جبير ادليهماوي61

85.57أنثىامل سعد بروهبة هيثم عبادي هوين الظالمي62

85.57ذكررنا داخلمرتضى احمد فرحان حجار الكرعاوي63

85.50ذكرخوله عواد عبودعبد الصمد رشيد جميل حمد العبيدي64

85.43ذكرناديه عبد مجيدسجاد وائل فليح عبد العزيز األبراهيمي65

85.43ذكرهيفاء راجي مجيدسجاد حيدر نوري محمد الفحام66



85.43ذكرفاطمة عبد المحسن كزاررسول هادي عبد الرسول سلطان الجاسم67

85.43ذكرانتصار يوسف عبد الحسنحسين فالح كريم عمر العبادي68

85.43أنثىمجيده وردزهراء خضير مسير نمر69

85.43ذكريزي خنياب جبرعالء عدي كريم لفته المنصوري70

85.43أنثىاالء عادل كريمحوراء سنان عبد االمير العليلي71

85.43ذكرسحر محمد داخلمرتضى احمد عبد داخل72

85.43ذكرجميلة عبود مظرودسجاد حسين حسن عبد العالي الشحماني73

85.43أنثىهناء اكريمزهراء خليل محسن مزعل العابدي74

85.43ذكرحال مؤدب مدهشابراهيم احمد شمران دهيوب البعيجي75

85.43ذكرنرجس علي يونسحمزة ابراهيم حسين يونس المحراب76

85.43ذكرزهرة عبد الواحد كاظماحمد حميد شنان خضير اليساري77

85.43أنثىجنان جابر عليوينور الهدى حسين طعمة عبد عون الشيباني78

85.43أنثىليلى محمد عبيسمريم ليث مالح بجاي79

85.43ذكرليلى جبار وحيدسجاد زهير جسن مجيد80

85.43أنثىثناء حميد متعبفرح هادي فالح ورد البدري81

85.43ذكرهدى امين سبعمحمد سلمان سامي البدراوي82

85.43أنثىتغريد هاتف محمودفاطمة فاضل محمد عبدالرضا البو باقر83

85.43أنثىسميرة هالل هاديسكينة ناجح حسين حسن84

85.43ذكرعفاف صالحعلي محمد عبد الحسين ابو حنينه85

85.43ذكرسعاد يونس مهديعلي سجاد يوسف مهدي86

85.43ذكرنسرين جدوع حسنباقر عقيل نعمة الثرواني87

85.43ذكرسلمى برهان فدعمحيدر احمد عباس عبد البديري88

85.43ذكرايمان حمزة عبيدمصطفى عبد االله وناس الخويلدي89

85.43أنثىعطيه كاظم جاسمايات حسين موسى طعمه90

85.33ذكرحكيمة تايه لفتةمجتبى سرحان رشيد سلمان البديري91

85.33أنثىعذراء جليل عبدالعالمزينب ثامر ادهام جبار الحميداوي92


