
الجنساسم الخريجت

أَثًوخذاٌ خثار سهطاٌ راضٍ انًُان1ٍ

أَثًدعاء عهٍ عثذ زَذ صثاذ انًسعىد2ٌ

ركراتراهُى زُذر خاسى  انخفاخ3ٍ

أَثًَىر خًُم خضُر ظاهر انًُان4ٍ

ركردمحم َعًه زًىد عثىد انشًر5ٌ

أَثًهذي عهٍ هادٌ عثىد انداسى6

أَثًخىاٌ خىاد كاظى رَاب انًهذاو7ٌ

أَثًَىر َسًُ عثذزَذ دمحم انشًر8ٌ

أَثًَثأ َاصر َعًح زًذ انت9ًًٍُ

أَثًزىراء خاسى دمحم يصطفً انسس10ٍ

أَثًسهاو عاَذ عثُذ  11

أَثًرواء سانى عثذ انًسسٍ إتراهُى 12

أَثًزٍُُ دمحم عثذ انهادٌ  13

أَثًرسم َاهض خذاو فهُفم انذع14ًٍ

أَثًارَح عثاش عثذ عهٍ 15

أَثًَىر كرَى عُاد شاهر انًسعىد16ٌ

أَثًزهراء لاسى عهٍ كاظى انًسعىد17ٌ

ركرزُذر عثذ األيُرَسًُ  االسذ18ٌ

أَثًَسرٍَ كاظى زسٍ خاتر اندسائر19ٌ

ركرزسٍ زهُر عثذ االيُر عهٍ انترخًا20ٌ

أَثًيُايٍُ هادٌ يهذٌ دمحم خىاد انعطار21

أَثًرتاب عذَاٌ خضُر  انشًر22ٌ

أَثًسري زُذر زسٍُ عثذ 23

أَثًَىر سالو زسٍ نفتح انكعث24ٍ

ركررائذ عًراٌ يىسً زسٍ انفضه25ٍ

أَثًشهذ زسٍُ زًادٌ زسىٍَ انسىدا26ٍَ

أَثًاَعاو طانة عثذ انىهاب ياهٍ 27

ركرعهٍ كايم يشتت عثذ انسسٍ 28

أَثًفاطًح َدى عثُذ كاظى االسًاعُه29ٍ

أَثًاتتساو كاظى زسٍُ كاظى 30

أَثًزهراء دمحم َىرٌ ساخت 31

أَثًفاطًح هادٌ كاظى خضُر انخضُر32

ركرعثاش فُصم عهٍ عثاش انت33ًًٍُ

أَثًشهذ سعُذ هاشى عثذ انًسعىد34ٌ

ركرعهٍ عاصى عثذ انرسىل أتى انماسى 35

2015-2014الدراسة الصباحية - تحليالت مرضية/ كلية العللوم الطبية التطبيقية / جامعة كربالء 



أَثًزٍُُ عثذ انخانك عطُح عثذ 36

ركرسالو عهٍ رضا  انُاسر37ٌ

أَثًاستثرق صانر هادٌ عُاد اندهُساو38ٌ

أَثًزيٍ عثذ انثارٌ شاٍَ  انعاتذ39ٌ

أَثًَىر زسٍُ عثذ خاسى انرواشذ40

أَثًسهاو لاسى عثذ انىازذ زسٍ انساعذ41ٌ

أَثًاكراو خىاد كاظى زسٍ انشًر42ٌ

أَثًعهُاء عاير خًُم عطُح انشًر43ٌ

ركرعثذ انهادٌ عثذ انخضر َاصر يضخىر 44

ركرعهٍ خاتر دخُم  انضاز45ٍ

ركرزسٍُ صانر َاصر  انستُذ46ٌ

ركرسُف عهٍ خىاد كاظى انًسعىد47ٌ

ركرازًذ َعًح زًُذ كرَى انسداي48ٍ

ركراشى َدى عثذ انرضا  انًىسى49ٌ

أَثًزهراء فُصم َعًه شهثح انُسار50ٌ

أَثًاالء عهٍ زغُر كهىب االتراه51ًٍُ

أَثًرَذج َاظى كايم غضثاٌ 52

ركرفاضم رزُى كرَى كاظى 53

ركريرتضً كرَى دمحم يطرود آل عهٍ انستُذ54ٌ

أَثًزهراء زكٍ عثذ انسسٍُ عثاش انخفاخ55ٍ

ركريُتظر عذَاٌ ساخت صسى انسُالو56ٌ

أَثًَىر طاهر سهًاٌ عثاش انسس57ٍُُ

ركرزسٍُ يُعثر عثذ انسسٍ  انخفاخ58ٍ

أَثًشهذ غاَى دمحم زُذر 59

أَثًسارج دمحم صانر عثىد انشرَف60ٍ

أَثًَىر انهذي دمحم عثذ انرضا زًسج 61

أَثًرغذ يكٍ سهًاٌ كاظى انعاير62ٌ

ركرخعفر يهذٌ دمحم أزًذ انثعاج63

أَثًتشائر ازًذ خىاد زًىد 64

أَثًزهراء خعفر رسىل يرزج انًىسى65ٌ

أَثًتراء أزًذ فهذ عثذ عهٍ 66

أَثًزهراء زسٍُ خهُم هاشى انعمات67ٍ

أَثًزىراء زسٍ دمحم يُشة 68

أَثًسارج عذَاٌ عثذ عهٍ دمحم 69

أَثًزَُة أزًذ خىاد خاسى اندراذ70

ركرعهٍ يهذٌ َاصر  انًىسى71ٌ

ركركرار زُذر عُذاٌ يسراث 72


