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 ت االسم الدراسة خصصالت قناة القبول
  .1 مصطفى صالح عبد النبً مزٌد دكتوراه تمرٌض االطفال النفقة الخاصة

  .2 مصطفى كرٌم جواد حسن دكتوراه تمرٌض االطفال القبول العام

  .3 ارام عمردمحم حسٌن دكتوراه تمرٌض االطفال القبول العام
  .4 حسٌن كرٌم عبد الواحدسمر  دكتوراه تمرٌض االطفال القبول العام

  .5 هدٌل عز الدٌن محً الدٌن دكتوراه تمرٌض االطفال القبول العام
  .6 جبار ابراهٌم عمر حسن دكتوراه تمرٌض االطفال القبول العام

  .7 رعد حسٌن كشٌش دمحم دكتوراه تمرٌض االطفال القبول العام

  .8 فراس تركً علً مصلح دكتوراه تمرٌض االطفال القبول العام
  .9 نهى سعٌد كاظم جاسم دكتوراه تمرٌض االطفال النفقة الخاصة

  .11 مرتضى عباس عبد الحمزة جبار دكتوراه تمرٌض االطفال القبول العام

  .11 دمحم كاظم سعدون حسن دكتوراه تمرٌض االطفال ذوي الشهداء / امتٌازات
  .12 قصً نوري دمحم جفال دكتوراه تمرٌض االطفال القبول العام

  .13 هبه عب الواحد داود سلمان دكتوراه تمرٌض االطفال العامالقبول 

  .14 زٌنب علً حسٌن الشٌبانً دكتوراه تمرٌض االطفال النفقة الخاصة
  .15 عبد الرحمن حسٌن صالح احمد دكتوراه تمرٌض االطفال النفقة الخاصة

لدراسات العليال لالمتحان التنافس ي املتقدمين   
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 ت االسم الدراسة خصصالت قناة القبول
  .1 هدى عباس ابراهٌم حسن ماجستٌر تمرٌض االطفال تعوٌض متضررٌن/امتٌازات 

  .2 نبراس دمحم كاظم كاٌم ماجستٌر تمرٌض االطفال النفقة الخاصة

  .3 االء قاسم احمد عبد النبً ماجستٌر تمرٌض االطفال النفقة الخاصة

  .4 ره هٌل احمد ناصح ماجستٌر تمرٌض االطفال الشهداءذووي  /امتٌازات 

  .5 حنٌن عبد الحسٌن شمخً ماجستٌر تمرٌض االطفال القبول العام
  .6 سجى سعدي علً حمٌد ماجستٌر تمرٌض االطفال النفقة الخاصة

  .7 مروة ناجً عبد ماضً ماجستٌر تمرٌض االطفال النفقة الخاصة

  .8 هالة جواد كاظم مطشر ماجستٌر تمرٌض االطفال القبول العام
  .9 علً محسن رحمان زوان ماجستٌر تمرٌض االطفال القبول العام

  .11 اٌات عباس حسٌن  هالل ماجستٌر تمرٌض االطفال تعوٌض متضررٌن/امتٌازات 

  .11 صابرٌن صبري عبد شهد ماجستٌر تمرٌض االطفال القبول العام
  .12 كاظماسٌل علً سكران  ماجستٌر تمرٌض االطفال القبول العام

  .13 تقوى ستار جبار سالم ماجستٌر تمرٌض االطفال النفقة الخاصة

  .14 اساور اثٌر حمٌد مناحً ماجستٌر تمرٌض االطفال القبول العام
  .15 اسماء هندي عبٌد كسار ماجستٌر تمرٌض االطفال القبول العام

  .16 مٌساء عبد كاظم دمحم ماجستٌر تمرٌض االطفال النفقة الخاصة

  .17 ٌاسر عبد القادر حمٌد ماجستٌر تمرٌض االطفال متضررٌنتعوٌض /امتٌازات 

  .18 هبة حسٌن عبد مطر عداي ماجستٌر تمرٌض االطفال تعوٌض متضررٌن/امتٌازات 

  .19 زٌنب عبد السالم عبد الرحمن مردان ماجستٌر تمرٌض االطفال القبول العام
  .21 حسٌن علً خلٌل ابراهٌم ماجستٌر تمرٌض االطفال النفقة الخاصة

  .21 سٌف طالب ناٌف ناصر ماجستٌر تمرٌض االطفال القبول العام

  .22 افٌاء عثمان عزٌز حمٌد ماجستٌر تمرٌض االطفال النفقة الخاصة
  .23 ٌاسر محٌسن احمد خلف ماجستٌر تمرٌض االطفال القبول العام

  .24 علً شاكر دمحم علً ماجستٌر تمرٌض االطفال ذووي الشهداء /امتٌازات 

  .25 هٌام عدنان جبار زبال ماجستٌر تمرٌض االطفال القبول العام
  .26 مٌاء رٌكان فضل جبربنٌن جلٌل ل ماجستٌر تمرٌض االطفال القبول العام

  .27 اٌمان عبد هللا جاسم دمحم ماجستٌر تمرٌض االطفال النفقة الخاصة

  .28 احمد صباح نعمت شاهٌن ماجستٌر تمرٌض االطفال تعوٌض متضررٌن/امتٌازات 

  .29 نور باسم حاتم حسٌن ماجستٌر تمرٌض االطفال الخاصةالنفقة 

  .31 مهند سمٌر نعمان داود ماجستٌر تمرٌض االطفال النفقة الخاصة
  .31 دمحم عباس محسن خاوي  ماجستٌر تمرٌض االطفال النفقة الخاصة

  .32 علً جواد حمٌد هالل  ماجستٌر تمرٌض االطفال النفقة الخاصة

  .33 نورخٌر هللا مهدي عبد  ماجستٌر تمرٌض االطفال القبول العام
  .34 هندة خلٌل عمر حمود ماجستٌر تمرٌض االطفال النفقة الخاصة

  .35 هند ناصر ثبٌت حسونً  ماجستٌر تمرٌض االطفال القبول العام

  .36 عبد هللا عبد االمٌر بنٌن جلٌل  ماجستٌر تمرٌض االطفال القبول العام

  .37 عقٌل جابر عبد الحمزة  ماجستٌر تمرٌض االطفال ذووي الشهداء /امتٌازات 

  .38 مروة صالح مسلم عبد الحسٌن  ماجستٌر تمرٌض االطفال القبول العام 

  .39 رغد الزم محمود حمد  ماجستٌر تمرٌض االطفال النفقة الخاصة
  .41 سمٌة عماد الدٌن موسى ابراهٌم  ماجستٌر تمرٌض االطفال القبول العام

ذووي االعاقة  /امتٌازات 

 واالتحتٌاجات الخاصة 

  .41 حسٌن علً ضمد عافص  ماجستٌر تمرٌض االطفال

  .42 مصطفى صالح دمحم جبر  ماجستٌر تمرٌض االطفال القبول العام

  .43 مصطفى سعد جاسم فرج  ماجستٌر تمرٌض االطفال تعوٌض متضررٌن  /امتٌازات 

  .44 نجاة كٌطان لفتة راشد  ماجستٌر تمرٌض االطفال القبول العام

  .45 شٌماء عبد المعٌن كاظم جابر  ماجستٌر تمرٌض االطفال تعوٌض متضررٌن /امتٌازات 

  .46 احمد كرٌم عباس حسٌن  ماجستٌر تمرٌض االطفال تعوٌض متضررٌن /امتٌازات 

  .47 رٌام عباس ٌاسر حسٌن  ماجستٌر تمرٌض االطفال النفقة الخاصة

  .48 فاطمة اسعد جمعة ناهً  ماجستٌر تمرٌض االطفال القبول العام


