
 

 

كلية التوريض / جاهعة بغداد   

لصباحية للورحلة الثانيةا تالدراسا طلبة اسواء- فرع توريض البالغين  

2019-2018للعام الدراسي   

 إســن الطالــب ت إســن الطالــب ت

1. .31 االء احسان نعٌم   حسٌن محمـد عاشور 

2. .32  عبد القادرابراهٌم عبد المجٌد   حمزة فاضل كوٌم 

3. .33 اثار خضٌر مطلك   حنان رعد سعٌد 

4. .34 احمد حافظ نده   حنٌن اسماعٌل غافل 

5. .35 احمد هاشم جاسم   دالٌا حسٌن علً 

6. .36 ارشد جالل تبن   دعاء غازي محسن 

7. .37 اسراء حٌدر وحٌد   رائد توفٌق كرٌم 

8. .38 اسراء عدنان خلف   رحٌم محمـد عوٌد 

9. .39 اسراء كرٌم سلمان   رغدة عبد الغالب جمٌل 

10. .40 اسماء حردان صباح   رنٌن محمـد جاسم 

11. .41 اسماء خلٌل ابراهٌم   رٌام طارق مهنا 

12. .42 اسماء علً جاسم   رٌام قاسم ساهً 

13. .43 اسماعٌل فاضل صالح   رٌهام حازم كرٌم 

14. .44 اطٌاف عبد العزٌز محمـد   زهراء حسب حسن 

15. .45 امنة مثنى طه   زهراء عباس احمد 

16. .46 امٌر خلٌل ابراهٌم   زهراء عٌسى امٌر 

17. .47 امٌرة محسن مردان   زهراء مجٌد حمٌد 

18. .48 اٌة حسن رزوقً   زٌنب حبٌب كظوم 

19. .49 اٌة حسٌن فندي   زٌنب حسن جبر 

20. .50 اٌة ماجد محمـد   زٌنب عباس فاضل 

21. .51 بلسم شاكر محمود   زٌنب علً ابراهٌم 

22. .52 بنٌن حٌدر شناوة   زٌنب محمـد جواد 

23. .53 تبارك عماد سالم   زٌنة عبد الكرٌم معلة 

24. .54 تبارك محمـد جاسم   سارة حٌدر شفٌق 

25. .55 تغرٌد خلٌل ابراهٌم   سارة مسلم احمد 

26. .56 حبٌبة اسعد ابراهٌم   سجى جمعة حمٌد 

27. .57 حذام فائق حسٌن   سجى فٌصل حسٌن 

28. .58 حسن غافل همٌم   سجى لٌلو بلط 

29. .59 حسن منذر نعمان   سرى عامر حمادي 

30. .60 حسناء رشٌد عبد الكرٌم   سرى محسن كاظم 
 

  



 

 

 إســن الطالــب ت إســن الطالــب ت

61. .89 سماح مكً كاظم   مرٌم حٌدر ابراهٌم 

62. .90 شهد حسٌن محمـد   مها نجم عبد دخٌل 

63. .91 شهد علً عبد اللطٌف   مهند قاسم كرٌم 

64. .92 شهد هانً حمدي   نبأ احمد عبد الرحمن 

65. .93 شٌرٌن مجٌد زبن   نجالء صباح كاظم 

66. .94 ضحى ظفر طالب   نرجس فاضل علً 

67. .95 طفوف محمـد جاسم   نهى جمال اسماعٌل 

68. .96 عبد الرحمن مهدي سلمان   نور اركان ستار 

69. .97 عبد السالم عبد هللا حسن   نور جاسم محمـد علً 

70. .98 علً جاسم شمٌر   نور خمٌس جسام 

71. .99 غسق عاقب عبد الكرٌم   نور شوكت فاضل 

72. .100 غفران فرج حسون   نور عماد كاظم 

73. .101 فاطمة جسام حرز   نور محمـد جاسم محمـد 

74.  هبة عبٌس شعالن 102 فاطمة علً كاظم 

75. .103 فاطمة فاضل غافل   ورود محمـد عبد 

76. .104 فاطمة محمـد بهجت   ولٌد خالد سوٌد 

77. .105 فاطمة محمـد عبد هللا   وئام باسم محمـد 

78. .106 فاطمة نجاح ناظم   ٌاسمٌن عباس عبد الكرٌم 

79. .107 فائز كاظم طوٌرش   ٌونس قاسم عبد الحسٌن 

80. .108 فدك الزهراء نزار كرٌم   زٌنب محمـد نوري 

81. .109 فرح ستار اسعد   حنٌن علً عباس 

82. .110 فرح فائق حسن   نمارق ستار محٌة 

83. .111 فرحان فاضل فرحان   تبارك ٌاس خضٌر 

84. .112 لمٌس ماضً علً   اسراء طه ٌاسٌن 

85. .113 محاسن حسام عباس   تبارك وسام فاضل 

.114 محمـد حسن شناوة 86  اٌات صباح عبد المهدي 

87. .115 محمـد حٌدر فاضل   همام طالب ٌوسف 

88.    مروة صالح حسن 
 


