
 كلية التمريض  -جامعة تغداد 

 8102-8102 الدراسي للعام الراسثين و العثور( ) الثانيالمشمولين تالدور التكميلي أسماء الطلثة 

  طالة مسائي( 46طالة صثاحي +  08) طالة 52 العدد الكلي

 صثاحي \ طالب( 3األولى )المرحلة 

 انًٕاد اندراسٛح اسى انطانة خ

 1ف حكًٛٛاء دٛاذٛ دٕراء ايٕر٘ فاظم     .1

 1انرشزٚخ ف عثٛز ثايز ادًد       .2

 2انذاسٕب ف سايٙ دسٍٛ عهٙ  .3

 

 المسائي  \طالة(  48)  المرحلة الثانية

 انًٕاد اندراسٛح اسى انطانة خ

 1فسهجح االيزاض + ادٛاء يجٓزٚح  ادًد انشفٛع عثد هللا   دسٍٛ       .1

   2 ادٛاء يجٓزٚح +1ادٛاء يجٓزٚح ادًد كاغع دداو    .2

 فسهجح االيزاض ايجد كزٚى كايم     .3

 2+  ادٛاء يجٓزٚح 1ذًزٚط انثانغٍٛ  عٛد    كايٛز عثد انكاظى   .4

  2ادٛاء يجٓزٚح ايٛز فاظم دسٍٛ         .5

 2+ ادٔٚح  2ادٛاء يجٓزٚح تاقز عهٙ راظٙ        .6

 2ادٛاء يجٓزٚح  ٍٛ عهٙ ردٛى       ُدس  .7

 2+ 1ادٛاء يجٓزٚح سجاد دمحم عثد     .8

 2فسهجح االيزاض + ادٛاء يجٓزٚح شٓد رساق جثار         .9

 2ادٛاء يجٓزٚح  +1ادٛاء يجٓزٚح ظٛاء دٛدر خعٛز       .11

 2ادٛاء يجٓزٚح عثد انٓاد٘ خصاف دًٕد      .11

 2ادٛاء يجٓزٚح  كزار خاند دسٍ    .12

 2ادٛاء يجٓزٚح  ياْز دذٚفح عثد انزساق       .13

 2ادٛاء يجٓزٚح  دمحم دسٍ دقٙ        .14

 2+  ادٔٚح   2ادٛاء يجٓزٚح  دمحم عهٙ دسٍٛ      .15

   2ادٛاء يجٓزٚح  +1ادٛاء يجٓزٚح  يذًٕد تاسى كاظى      .16

   2ادٛاء يجٓزٚح  +1ادٛاء يجٓزٚح  يزذعٗ عهٙ عثد انعثاس  .17

 2ادٛاء يجٓزٚح يزذعٗ دمحم ْاياٌ       .18

 2ادٛاء يجٓزٚح  َثزاس دسٍٛ يذسٍ  .19

 1ادٛاء يجٓزٚح  كزار كزٚى دمحم       .21

 1ادٛاء يجٓزٚح  ياجد ٚاس عٕاد       .21

 1ادٛاء يجٓزٚح  دمحم دًٛد ادًد       .22

 1ادٛاء يجٓزٚح  يُرظز عثد انعظٛى عثد هللا  .23

 1ادٛاء يجٓزٚح  ادًد رظٕاٌ عثد َاصز   .24

 2فسهجح االيزاض + ادٔٚح  عهٙ عثد انذسٍ جزٚاٌ  .25

+ ذًزٚط 1فسهجح االيزاض + ادٛاء يجٓزٚح  ادًد عايز اغُٛاٌ         .26

 2انثانغٍٛ 

 2+ ادٔٚح  2+ 1فسهجح االيزاض + ادٛاء يجٓزٚح ادًد عهٙ دسٍٛ         .27

ادٛاء  + 2فسهجح االيزاض +   ادٛاء يجٓزٚح  ايجد دًٛد دمحم          .28

ذًزٚط  +1+ ذًزٚط انثانغٍٛ    1يجٓزٚح 

 2 انثانغٍٛ



+ ذًزٚط 2جح االيزاض + ادٛاء يجٓزٚح فسه دساو ياجد دمحم         .29

 1ادٔٚح  +2ادٔٚح +  1انثانغٍٛ 

ادٛاء  +1فسهجح االيزاض + ادٛاء يجٓزٚح  دسٍٛ دسٍ دًٛد         .31

+  ذقٛٛى صذٙ  +  ذًزٚط انثانغٍٛ    2يجٓزٚح 

 1ادٔٚح  +2ادٔٚح +    1+2

   فسهجح االيزاض +2+ ادٔٚح  2+1ادٛاء يجٓزٚح  دسٍٛ رشٛد دًٛد        .31

+  ذًزٚط   ادٛاء يجٓزٚح 2+1ادٛاء يجٓزٚح  دٛدر عثد غأ٘  .32

 +2ادٔٚح +    ذًزٚط انثانغٍٛ 2+1انثانغٍٛ 

 فسهجح االيزاض

ادٛاء  2+1فسهجح االيزاض + ادٛاء يجٓزٚح  سهطاٌ فاظم شأ٘      .33

ذًزٚط  +1+    ذًزٚط انثانغٍٛ   يجٓزٚح

 1ادٔٚح  +2ادٔٚح +    2انثانغٍٛ 

ادٛاء  2+1فسهجح االيزاض + ادٛاء يجٓزٚح  عد٘ عثاس فٛصم      .34

 2ادٔٚح +  1+    ذًزٚط انثانغٍٛ   يجٓزٚح

ادٛاء  +1فسهجح االيزاض + ادٛاء يجٓزٚح  عهٙ دأد سهًاٌ      .35

+  ذقٛٛى صذٙ  +  ذًزٚط انثانغٍٛ   2يجٓزٚح 

 1ادٔٚح  +2ادٔٚح +    2ذًزٚط انثانغٍٛ  +1

ادٛاء  +1فسهجح االيزاض + ادٛاء يجٓزٚح  َاصزعًار عهٙ   .36

ذًزٚط  +1+    ذًزٚط انثانغٍٛ   2يجٓزٚح 

   2انثانغٍٛ 

+  فسهجح   2ادٛاء يجٓزٚح  +1ادٛاء يجٓزٚح  دمحم اثٛز عثاس      .37

 االيزاض

 2+   ادٔٚح    2ادٛاء يجٓزٚح  +1ادٛاء يجٓزٚح  يزذعٗ دمحم خعٛز  .38

ادٛاء  +1االيزاض + ادٛاء يجٓزٚح فسهجح  يشكٕر ٔنٛد يشكٕر    .39

 1+  ذًزٚط انثانغٍٛ   2يجٓزٚح 

ادٛاء  +1فسهجح االيزاض + ادٛاء يجٓزٚح  يقردٖ قاسى صذٍ       .41

 1ادٔٚح  +2ادٔٚح +     2 يجٓزٚح

+  ذًزٚط 2فسهجح االيزاض + ادٛاء يجٓزٚح  يُرظز عالء دمحم       .41

 1انثانغٍٛ 

 2 ادٔٚح +1+   ادٔٚح   1ذًزٚط انثانغٍٛ  ٕٚسف سايٙ عثد االنّ       .42

 

 

 الصثاحي  \طالب(  2) المرحلة الثانية

 انًٕاد اندراسٛح اسى انطانة خ

 1فسهجح االيزاض + ادٛاء يجٓزٚح  اٚاخ صثاح عثد انًٓد٘    .1

 1فسهجح االيزاض + ادٛاء يجٓزٚح  ًَارق سرار يذّٛ  .2

 فسهجح االيزاض اسًاء عهٙ جاسى  .3

 2ادٛاء يجٓزٚح  ذثارك ٔساو فاظم        .4

 2ادٛاء يجٓزٚح  سْزاء يجٛد دًٛد      .5

 2ادٛاء يجٓزٚح  عهٙ دسٍٛ عصًد        .6

 فسهجح االيزاض غفزاٌ جعفز عٛد       .7

 2ادٛاء يجٓزٚح  يذاسٍ دساو عثاس  .8

 2ادٛاء يجٓزٚح  يزٚى دٛدر إتزاْٛى  .9

 



 مسائي \  طالب( 8) ثالثةالمرحلة ال

 انًٕاد اندراسٛح اسى انطانة خ

 انًُٕ ٔانًُاء يزذعٗ تاسى َجى    .1

ذًزٚط األغفال + انًُٕ ٔانًُاء  + ذًزٚط االو  ادًد صثز٘ يُسٙ   .2

 ٔانٕنٛد

 

 مسائي \  طالب( 8المرحلة الراتعة )

 انًٕاد اندراسٛح اسى انطانة خ

+ عهى  ذًزٚط انصذح انُفسٛح + داالخ دزجّ يسائٙ \إتزاْٛى نطٛف صعٛة   .1

انُفس + انًادج االخرٛارٚح + ذًزٚط صذح 

 انًجرًع

عهى انُفس + انًادج االخرٛارٚح + ذًزٚط صذح  سجاد غعًّ كاظى  .2

 انًجرًع

 

 (52عدد الطلثه الكلي ) المواد

 غانة 25 يادج ٔاددِ

 غانة 13 يادذٍٛ

 غانة 21 ثالز يٕاد ٔاكثز
 

 المواد الدراسية

 حانًٕاد اندراسٛ انًزدهح

 2+   انذاسٕب ف    1+    انرشزٚخ ف   1كًٛٛاء دٛاذٛح ف مرحلة أولى

+  ذقٛٛى صذٙ  +  ذًزٚط   2+1فسهجح االيزاض + ادٛاء يجٓزٚح  مرحلة ثانية

 1+2ادٔٚح +    2+1انثانغٍٛ 

 ذًزٚط األغفال  +  انًُٕ ٔانًُاء   +  ذًزٚط االو ٔانٕنٛد مرحلة ثالثة

انُفسٛح + داالخ دزجّ + عهى انُفس + انًادج االخرٛارٚح + ذًزٚط انصذح  مرحلة راتعة 

 ذًزٚط صذح انًجرًع

 

 

 

 رئٛس انهجُح االيرذاَٛح

 و.د عذراء دسٍٛ شٕق


