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 جامعة بغداد / كلية التمريض

 صباحيةال/ الدراسات والعقلية  نفسيةصحة الال/ تمريض  الرابعةلمرحلة نتائج ا

  2018 -2017للعام الدراسي 
 

 النتيجة النهائية اسم الطالب النتيجة النهائية اسم الطالب

ةناجح سارة علي حسين علوان ناجح احمد وسام شاكر كاظم  
ةناجح سارة محمد ردام محمد ناجح منصوراحمد يعقوب كاظم   

ةناجح ازل محمد عواد عيدان ةناجح سارة نجم مزهر عطية   
ةناجح اسراء مجيد حسن حمود ةناجح سحر هادي عبد هللا جاسم   

ةناجح افراح خضر عبد رجب ةناجح شهد عبد الكريم مزعل عبود   
ةناجح انعام محمود طلب عبد هللا ةناجح ضحى عبد علي كيطان مطر   

ةناجح ايات غني عواد كاظم ةناجح ظالل راشد احمد عباس   
ةناجح بيداء ابراهيم محمد سعيد  ناجح عبد هللا عادل عبد هللا محمد 
ةناجح جميلة احمد جليل ابراهيم  ناجح عالء ياسين طه سلطان 
ةناجح دانية ناجي محسن ناجي  ناجح علي احمد رشم محيبس 
ةناجح دعاء محمد ناصر عويز  ناجح علي عبد الرضا حسين حسن 

ةناجح دنيا رعد نام دار كلي  ناجح عمار عباس فاضل حسن 
ةناجح دينا محمد كاظم حافظ  ناجح عمر حميد محمود عبد 

ةناجح رانية سليمان رحيم رشيد  ناجح غسان حمدان لفتة مشري 
ةناجح رسل حسين عليوي عبد هللا ةناجح فاطمة رحيم مطلك فرمان   

ةناجح فاطمة علي هادي جواد ناجح راهي هالل عايشريسان   
ةناجح فردوس حسن عبد الواحد  راسبة زهراء زاهر نشأت هادي  

ةناجح زهراء كهالن محمود صالح ةناجح قطر الندى طه حيدر   
ةناجح زينب محمود عطا عباس ةناجح لبنى حسن شامل حسن   

ةناجح زينب نجف علي هاشم  ناجح محمد خليل ابراهيم خلف 

  

  



 اللجنة االمتحانية ......................................................... الموقع االلكتروني / وحدة االعالم والعالقات العامة

 جامعة بغداد / كلية التمريض

 الصباحية/ الدراسات والعقلية  الصحة النفسية/ تمريض  الرابعةلمرحلة نتائج ا

  2018 -2017للعام الدراسي 
 

 النتيجة النهائية اسم الطالب النتيجة النهائية اسم الطالب

ةناجح نور جميل كامل علي  ناجح محمد علي محمد صادق  
قحطان رشيدمحمد ياسين  ةناجح نور فاضل حمد سعود ناجح   

ةناجح مروة خلف عاشور بجاي ةناجح نور هادي كامل جودة   
ةناجح نورا محمود علي كريم ناجح مصطفى قاسم ثامر خلف  

ةناجح هدير حميد رشيد عايز ناجح معتز سهيل هالل علي  
ةناجح نبأ ثائر كريم مسلم    

 


