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 جامعة بغداد / كلية التمريض

 الصباحية/ الدراسات  صحة المجتمع/ تمريض  الرابعةلمرحلة نتائج ا

  2018 -2017للعام الدراسي 
 

 النتيجة النهائية اسم الطالب النتيجة النهائية اسم الطالب

عباس خضير اشرقت ةناجح  ناصر مزهر شاكر زينب  ةناجح   

ةناجح افراح جمعة حسين  موسى احمد كامل زينب  ةناجح   

ةناجح امنة كريم عباس خضير ةناجح  ابراهيم مالك زينب   

ةناجح اميرة احمد عبيد غيدان ةناجح  ناهي محسن زينب   

جعاز طليبة حسين ايوب عبد نجم سهيل سرى ناجح  ةناجح   

جامل دحام كاطع بان ةناجح  ساجت رشيد سالم سهاد  ةناجح   

حسين خلف فؤاد حسين الزم كريم عدنان شروق ناجح  ةناجح   

رباط لفتة علي حنان ةناجح  ةناجح  ابراهيم احمد شهد   

علي رشيد فاضل حوراء ةناجح  ادريس ربيع عماد صفاء   ناجح 

ةناجح  عبد مناضل صفاء ناجح  عباس كريم حيدر  

محمد مالك نصير داليا ةناجح  علي ذياب عيدان ضفاف  ةناجح   

ةناجح  مهدي ابراهيم ران  ناجح  جياد سليمان عمر 

بارح هاشم رحمن رحاب ةناجح  حمد حسين قاسم غفران  ةناجح   

حميد محمد سالم رند حسين غازي فاطمة راسبة   راسبة 

ةناجح  هللا عبد حامد رواء  ناجحة  صافي هاشم فاطمة 

صالح عبد هللا عبد روح ةناجح  عزيز موفق فخرية ناجح   

محمد حميد وليد رويدة ةناجح  نور السالم عبد فرح ناجحة   

خالد محمد خالد ريهام ةناجح  كاظم محمد جاسم كرار   ناجح 

ةناجح  هللا عبد الحميد عبد زمن علي خالد محمد كرار   ناجح 

ةناجح  فنيطيل علي زهراء ابراهيم علي حسن ليندا  ةناجح   
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 جامعة بغداد / كلية التمريض

 الصباحية/ الدراسات  صحة المجتمع/ تمريض  الرابعةلمرحلة نتائج ا
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 النتيجة النهائية اسم الطالب النتيجة النهائية اسم الطالب

 ناجحة كاظم محمود شاكر نورا ناجح تقي دهش حميد محمد
ةناجح الرحمن عبد مازن هبة ناجح  جمال احسان مروان  
ةناجح سعيد هادي صالح مروة ةناجح  زغير ابراهيم وديان   
ةناجح نحش حسن مهدي وسن ناجحة حسين احمد علي مروة  

   ناجح  لعيبي عادل مصطفى
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 جامعة بغداد / كلية التمريض

 المسائية/ الدراسات  صحة المجتمع/ تمريض  الرابعةلمرحلة نتائج ا

  2018 -2017للعام الدراسي 
 

 النتيجة النهائية اسم الطالب النتيجة النهائية اسم الطالب

 ناجح حسين جواد كاظم ناجح  علي احمد بكرالصديق ابو

 ناجح حسين خضير عباس شرقي راسب تالي جواد جاسم أحمد

 ناجح حسين فاضل عبد الكريم راسب بدر محمد سعود احمد

 ناجح حسين مهدي عبد الرضا ناجح ناصر سليم احمد

 ناجح حيدر حسن علي قنبر ناجح محمد احمد طارق احمد

 ناجح خطاب زياد سلمان حسن ناجح نعيم حسين عايد احمد

ةناجح دينا سيد عيسى علي ناجح احمد محسن قاسم  

 ناجح رياض عباس عبد هللا ناجح احمد نبيل عبدالرسول

 ناجح ساالر عصام صالح الدين محمد ناجح اسعد زغير سلمان جبر

 ناجح سجاد محمد حسن علي ناجح امير كالص محمد

ةناجح سحركاظم جواد هادي ناجح جسامايمن جبار خميس   

 ناجح سميرمحمود نجم عبداالمير ناجح بارق عطا حميد رشيد

ةناجح تبارك ليث كاظم محمد جواد  ناجح سنان وليد خليل سلمان 

 ناجح ضرغام ياسر نصرعبيد ناجح تحسين خالد عبدالجبار

محجوبةالنتيجة  عامر جبار طارش حمود ناجح حسام الدين حيدرمجيد  

 ناجح عبدالرضا احمد رضا ناجح حسن رسول حسن عباس

 ناجح عبدالفتاح عطاهللا تركي راسب حسن عبداالمير كاظم هاشم

 ناجح عبدالرحمن عبدالباسط ناجح حسن علي صابركاظم

 ناجح عبدالرسول حمزه عباس ناجح حسن لطيف علي فرج

 ناجح عثمان احمد تركي فليح ناجح حسن ياس خضير عباس
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 النتيجة النهائية اسم الطالب النتيجة النهائية اسم الطالب

 راسب مجتبى نجم عبدهللا محمد ناجح علي جاسم راضي صالح

 ناجح محسن عادل جاسم محمد ناجح علي جليل حايف راضي

 ناجح محمد جواد حسين كاظم ناجح علي جمال حرز

 ناجح محمد رضا عجاج حبل راسب علي جواد خضير

 ناجح محمد سالم فرج بطي ناجح علي صبري هاشم عناد

 النتيجة محجوبة محمدعباس جبرعبود ناجح علي كريم هادي

 ناجح محمد علي خضر زعيتر ناجح علي موفق رشيد

 ناجح مرتضى محمد مطر راضي ناجح علي نجم عبدهللا شهاب

ةناجح هاجر عماد كاظم عبد ناجح عمر سلمان خميس جسام  

 ناجح هاشم محمد حناني لعيبي ناجح فخري عباس خضرسليمان

ةناجح هدير خالد محمد رحمة ناجح فهد نبيل علي توفيق  

 ناجح كطافههشام عبدالكريم ثابت  ناجح كرار حسن رحيم

 ناجح همام عماد عبدالعزيز عبدالرزاق ناجح ناصر عبدالسادةكرارحسن 

 ناجح والء صباح حسين علي ناجح كرار مدب محمد كاظم

   ناجح مازن علي حسن

 


