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المادة  األسم الثالثي ت
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 النوعي

األختصاصات  اللغة األنكليزية
 التمربضية

طريقة كتابة  األحصاء
 األطروحة

نظريات في 
 التمريض

         تمريض البالغين

 امتياز جيد جدا جيد جدا متوسط امتياز جيد جدا جيد جدا جيد احمد فليح حسن عاصي  1

 امتياز امتياز جيد جدا جيد جدا امتياز جيد جدا جيد جدا جيد جدا حيدر محمد مجيد حسن  2

 راسب راسب راسب راسب راسب راسب راسب راسب رفاء بريسم كاظم راضي  3

 امتياز جيد جيد متوسط امتياز جيد جدا جيد جيد عالء ابراهيم سعيد حسن  4

 امتياز امتياز جيد جدا جيد امتياز امتياز جيد جدا جيد جدا عالء جواد كاظم راشد  5

 جيد جدا متوسط متوسط راسب امتياز امتياز جيد جدا جيد علي حسين علي محمود  6

 امتياز امتياز جيد جدا متوسط امتياز امتياز جداجيد  متوسط علي سالم عبيد كاظم  7

 جيد جدا متوسط جيد متوسط جيد جدا جيد جيد متوسط علي كاظم جاسم ربيع  8

 امتياز جيد جدا جيد جدا متوسط امتياز امتياز امتياز جيد جدا محمد عبد الزهرة حسين  9

 امتياز امتياز امتياز جيد امتياز امتياز امتياز جيد جدا هناء  حسين مخلف حسين   10

 جيد جدا جيد جدا جيد جدا راسب امتياز امتياز جيد جدا جيد اديووائل الزم شياع  11

         تمريض صحة المجتمع

 امتياز جيد جيد امتياز امتياز امتياز جيد جدا امتياز  جواد علي اسامه احمد 12

 امتياز جيد جدا جيد جدا امتياز امتياز امتياز جيد جدا امتياز اسعد كامل رشم حسن  13

 امتياز جيد جدا جيد جيد جدا امتياز امتياز امتياز امتياز تحسين علي حسين جودة 14

 امتياز جيد جدا امتياز امتياز امتياز امتياز جيد جدا امتياز علي احمد ناجي مجيد  15

 امتياز جيد جيد جداجيد  امتياز امتياز جيد جدا امتياز عماد حسين محمد جمعة 16

 امتياز جيد جيد جدا امتياز امتياز امتياز جيد جدا امتياز محمد حمزة مهدي  17

 امتياز امتياز جيد جدا امتياز امتياز امتياز جيد جدا امتياز نصر موفق يونس احمد 18

         تمريض األطفال

 امتياز امتياز امتياز امتياز امتياز امتياز جيد جدا امتياز لؤي امجد محمود جمعة  19

 امتياز جيد جدا جيد جدا امتياز امتياز جيد جدا امتياز جيد جدا قصي حسن منسي غالي  20

 امتياز جيد جيد جيد جدا امتياز امتياز جيد جدا جيد جدا محمد عبار شرهان سلمان  21
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 جيد جدا جيد جيد جيد جدا امتياز جيد جدا جيد جيد جدا امل خلف كاظم وصيف 22
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