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 جامعة بغداد / كلية التمريض

 / الدراسات الصباحية االم والوليد / تمريض الثالثةلمرحلة نتائج ا

  2018 -2017للعام الدراسي 
 

 النتيجة النهائية اسم الطالب النتيجة النهائية اسم الطالب

 ناجح حيدر محسن رضا محسن ناجحة اثار صالح علوان ناصر

 ناجحة دعاء عصام شكر محمود محجوبةالنتيجة  اسعد عبد الزهرة قاسم

 ناجحة رحاب احمد قاسم عذيفة ناجح احمد سالم محمود عبد هللا

 ناجحة رحاب جواد صبار راسبة ايفان إسماعيل معيوف

 ناجحة رحاب رشيد كريم ناجح احمد عبد الكريم عبود كريم

 ناجحة رونق قاسم محمد يوسف ناجح احمد يوسف عبد هللا احمد

مجيد كاظم سعيداديال   ناجحة ريم قحطان عبود يحيى ناجحة 

 ناجحة زمن محسن طالك ناجحة امال جاسم علي علول

 ناجحة زهراء رياض خليل ابراهيم ناجحة امل حسن هاشم حسين

 ناجحة زهرة محمود حسن خلف ناجحة انفال حامد شاكر

 ناجحة  زينب سليم كريم سلمان ناجحة انفال محسن عبد عباس

رحيم داوداية   ناجحة زينب طارق قاسم صادق ناجحة 

 2ف\ناجحة زينب غانم مجيد عباس ناجح إيهاب كاظم محمد

 ناجحة زينة سعد علي سعد ناجحة بتول محمد حسين عبود

 ناجحة سبا خالد جبار جاسم ناجحة تمارا احمد عباس جواد

 راسبة سجا ناظم كاظم عبهول ناجحة تمارة محمد محسن مظلوم

ستار حميد جنان  ناجحة سجى حامد حسين كاظم ناجحة 

 ناجحة سماح خلف محمد صالح ناجحة حوراء  حامد ماهود

 ناجحة سيمون مزهر محمد حياوي ناجحة حوراء سالم سليمان رشيد

 ناجحة شمس محمد رضا سبهان ناجح حيدر جمال حميد خسباك
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 جامعة بغداد / كلية التمريض

 / الدراسات الصباحية االم والوليد/ تمريض  الثالثة لمرحلةنتائج ا

  2018 -2017للعام الدراسي 
 

 النتيجة النهائية اسم الطالب النتيجة النهائية اسم الطالب

 ناجحة مريم عبد االمير اشهاب حمد ناجحة صابرين طالب علي صالح

 ناجحة نادية طه رشيد خلف ناجحة عبير مزهر محمد حياوي

النبيعبير مصطفى عبد   ناجحة نوره يونس دريعي كامل ناجحة 

 راسبة نهى عبد هللا محمد جبر ناجحة فاطمة ياسين شعيوط محيسن

 ناجحة هداية عبد الكريم محمود ناجحة لهيب حميد عبد الحافظ
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 جامعة بغداد / كلية التمريض

 المسائية/ الدراسات  والوليد ماال / تمريض الثالثة لمرحلةنتائج ا

  2018 -2017للعام الدراسي 

 النتيجة النهائية اسم الطالب النتيجة النهائية اسم الطالب

 ناجح سجاد طعمة كاظم راسب إبراهيم غالب حمزة

 ناجح سالم فالح علي راسب ابراهيم لطيف صعيب

 ناجح سيف صاحب فهد ناجح احمد جاسم محمد

نعه سيناء عكش راسب احمد حاتم رسن ةناجح   

حسين علياحمد  محمد صالح سامي ناجح   راسب 

 راسب ضرغام  محمود  تفاح راسب احمد ماجد اسد

 ناجح عباس عبود حسن  ناجح اركان محمود طلب

ةناجح اسماء محسن علوان  ناجح عباس احمد كاظم 

 راسب علي خيري عبد الزهرة ناجح اكرم وليد عبد الرضا

ةناجح انعام ثامر يحيى  ناجح علي غالب مديح 

ةناجح ايناس ناهض عباس  ناجح عماد عامر فاضل 

 ناجح عباس جمال حسن راسبة ايات جبر ياسر 

 راسب مهدي قاسم اصغر ناجح حسن قاسم حسن

 راسب محمد احمد حسن مهدي ناجح حسين عادل طارش

 راسب محسن حسين عبود ناجح حسين كامل سعدون

ةناجح حوراء حسن سعد  ناجح محمد رحيم كريخي 

 ناجح محمد ستار جبار بريدي ناجح حيدر خالد هاتو

 ناجح محمد ستار جبار جوي ناجح حيدر عبدالكاظم

ةناجح رسل ليث وسمي  ناجح محمد عبدهللا منصور 

محمد إبراهيم كاظم  ناجح زين العابدين محمد  راسب 
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 جامعة بغداد / كلية التمريض

 المسائية/ الدراسات  والوليد ماال / تمريض الثالثة لمرحلةنتائج ا

 2018 -2017للعام الدراسي 

 النتيجة النهائية اسم الطالب النتيجة النهائية اسم الطالب

 ناجح هشام خالد قاسم راسب مرتضى أيوب يوسف

 ناجح ياسر علي محمود ناجح مرتضى حسن شهيب

 راسب ياسين حسين محمد راسب مصطفى كامل مطلك

حامد ناجيسهام  راسب مصطفى علي حسين  راسبة 

   راسبة نور حسين حمد

 


