
االلكتروني / وحدة االعالم والعالقات العامةاللجنة االمتحانية ......................................................... الموقع   

 جامعة بغداد / كلية التمريض

 / الدراسات الصباحية االطفال / تمريض الثةلمرحلة الثنتائج ا

  2018 -2017للعام الدراسي 
 

 النتيجة النهائية اسم الطالب النتيجة النهائية اسم الطالب

ةناجح سيناء منذر حسن عويد ناجح اثير صائب جرجيس احمد  

خليفة جاسمشفاء رشيد  ناجحة الهام خالد عطيوي ةناجح   

ةناجح شهد حسين محمد مدب ناجحة اية حسن احمد علي  

ةناجح شهد طالب قاسم مغامس ناجحة بنين حسن هادي عباس  

ةناجح صابرين وليد مفتن جبار ناجحة تبارك طعمة فاضل ويس  

ةناجح صفا رعد هادي ناجحة تغريد رشيد حميد حسين  

عبيس جبارعذراء كاظم  ناجحة حنين باسم محمد عبد ةناجح   

ةناجح عذراء موسى ماهود راسبة حوراء قاسم حسن مهدي  

 ناجح علي جبار محمد كرم ناجحة دينا طالب عذافة سلمان

 ناجح علي محمد صاحب سيالن ناجحة رند سليم هندي صياح

ةناجح ريام رحمن عبد االمير  ناجح عمران خنجر وادي علي 

ةناجح زهراء عامر كريم االمير هاديفاطمة عبد   ةناجح   

ةناجح زهراء عباس فضل رضا ةناجح فاطمة عبد الحسن عاجل   

 راسبة فرح احمد سمين راسب زين العابدين ابراهيم 

ةناجح فرح رحيم نجم عطية راسب زين العابدين عبد الحسين  

ةناجح فرح عامر منذر عمران ناجحة زينب جاسم جبار رضوان  

عبد الحكيم عامرفرقان  ناجحة سارة سعدون طبك ةناجح   

ةناجح كوثر باسم محمد راسبة سارة محمد حمود احمد  

 ناجح محمد جواد كاظم محيسن ناجح سرمد جودت رشاد

 ناجح محمد محمود حكروص ناجحة سمر قاسم عيالن حسين
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 جامعة بغداد / كلية التمريض

 / الدراسات الصباحية االطفال / تمريض لمرحلة الثالثةنتائج ا

  2018 -2017للعام الدراسي 
 

 النتيجة النهائية اسم الطالب النتيجة النهائية اسم الطالب

ةناجح نور الهدى خالد عبد ناجح محمد مخلف عطية مهيدي  

ةناجح مريم خليل احمد كصب ةناجح نورة حسين عبيد حميدي   

ةناجح مريم عودة خوير سعد ةناجح هدير زهير حساني جواد   

محمد عليمنتظر قاسم  ةناجح هند كريم محمد جواد ناجح   

 ناجح وسام رأفت صبري محمد راسبة نجود حمزة سالم

ةناجح نور احمد محمد خليفة  ناجح والء ثامر ناجي حميد 

 

 

 

 

  



االلكتروني / وحدة االعالم والعالقات العامةاللجنة االمتحانية ......................................................... الموقع   

 

 جامعة بغداد / كلية التمريض

 المسائية/ الدراسات  االطفال / تمريض الثةلمرحلة الثنتائج ا

  2018 -2017للعام الدراسي 
 

 النتيجة النهائية اسم الطالب النتيجة النهائية اسم الطالب

 ناجح علي احمد حميد حمود راسب ابراهيم رشيد فاضل
 ناجح علي اسامة عدنان هادي ناجح احمد حامد عدنان
 ناجح علي جاسب علوان راسب احمد سلوم عباس

 راسب علي جبار عيدان ناجحة اسراء حسن غازي

 ناجح علي داود سلمان ناجح اسماعيل خميس حسين

 راسب علي ماجد عودة ناجح الحسين علي عبدكاطع

 ناجح عمار ستار علي صالح ناجحة براء عبدالكريم عبداالمير

 راسب عمار عباس عبد السادة ناجح جاسم عدنان عباس

 ناجحة فاطمة موفق نصيف جاسم راسب حسام لؤي ابراهيم

نجممحمد اكرم  راسب حسن محمود محمد  راسب 

 راسب محمد باقر مصطفى ناجح حسنين عبد الكريم خليل

 ناجح محمد حمادي ابراهيم ناجح حسين سالم اسماعيل
 ناجح محمد عادل سلطان راسب حسين علي محسن

 ناجح محمد نجم حميد راسب حنين عبد الكريم كاظم
 النتيجة محجوبة محمود محمد حسين ناجح سجاد عباس عبدالحسين

حسين عبد الرزاقسجاد   ناجحة مروة جواد كاظم راسب 
 راسبة مريم ابراهيم محمود راسب صباح كاظم عبيد

 النتيجة محجوبة مسلم حامد عبود راسب عباس حميد محمد

 راسب مسلم عقيل عبد ناجح عدنان قاسم عبد االمير

 ناجح مصطفى قاسم جبل ناجحة عال سلمان كمبوص
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 التمريضجامعة بغداد / كلية 

 المسائية/ الدراسات  االطفال / تمريض لثةلمرحلة الثانتائج ا

  2018 -2017للعام الدراسي 

 النتيجة النهائية اسم الطالب النتيجة النهائية اسم الطالب

 راسب وليد لطيف صعيب ناجح مهند عبدالحسين كريدي

 ناجح ياسر عبدالسالم عبدهللا ناجحة نضال حبيب علي

صبيح عبد بريدينورالدين   ناجح يونس فؤاد يونس ناجح 

 ناجحة سارة محمد رشيد النتيجة محجوبة هيثم صالح حمزة

 

  


