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 /كلٌة التمرٌض2223 -2222اسماء المتمدمٌن للدراسات العلٌا / ماجستٌر للعام الدراسً 

 درجة االمتحان لناه التمدٌم  اسم الطالب  ت

 62 العام بالل احمد عٌسى سلٌمان  .1

 53 العام علً سعد عبد الخالك  .2

 51 العام  خالد حمود ابراهٌم   .3

 4225 العام  كاظم سعٌد مٌروسمٌر   .4

 38 العام عذراء كمال نوح سلو   .5

 35 العام اسماعٌل ٌونس دمحم   .6

 34 العام  رونك دمحم جاسم  .7

 34 العام دمحم عبد هللا اسماعٌل   .8

 33 العام باسمه تحسٌن زكر  .9

 32 العام  زٌنب محسن دمحم سعٌد   .12

 32 العام  لصً احمد عٌسى خالد   .11

 29 العام  االء جاسم دمحم حسٌن   .12

 28 العام وسن ابلحد عبو اسحك  .13

 28 العام  سٌف  الدٌن وعد مهدي امٌن   .14

 28 العام  بنٌامٌن حنا ٌشوع  .15

 27 العام  عزٌز فاضل علً فاضل   .16

 27 العام امنة ولٌد مطر  .17

 26 العام  شٌماء حسٌن جواد   .18

 25 العام  ناصر خلف مراد لاسم  .19

 24 العام  حنان زهٌر غانم   .22

 24 العام امجد طارق خضر  .21

 21 العام مهدي نذٌر بكتش عثمان   .22

 21 العام  دمحم علً دمحم عٌسى   .23

 15 العام سامً علً حسٌن احمد   .24

 غائب العام عبٌره ساللة كرومً  .25
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 /كلٌة التمرٌض2223 -2222اسماء المتمدمٌن للدراسات العلٌا / ماجستٌر للعام الدراسً 

 درجة االمتحان لناه التمدٌم  اسم الطالب  ت

 51 الخاص نادٌة خلف سلٌمان   .1

 51 الخاص  عبد الحكٌم جمٌل احمد  .2

 52 الخاص  نور كاظم غاٌب   .3

 41 الخاص دمحم علً وهب حسٌن  .4

 41 الخاص  هدى عبد الستار ٌحٌى عبد البالً   .5

 3825 الخاص  زٌنب خالد جوامٌر  نامك   .6

 38 الخاص محمود احمد محمود مصطفى  .7

 37 الخاص دمحم عبد العزٌز علً دمحم  .8

 37 الخاص  عبٌر عوٌد علو عٌسى   .9

 37 الخاص كشال شوكت خلٌل   .12

 36 الخاص روضة خضر عمر حبٌب  .11

 36 الخاص بٌداء احمد محمود حسن  .12

 35 الخاص  االء عباس حامد جمعة   .13

 35 الخاص صالح احجاب دمحم   .14

 35 الخاص  مالذ عبد المنعم بشٌر   .15

 34 الخاص رشا شهاب احمد فٌصل  .16

 34 الخاص عصام خالد ابراهٌم  .17

 32 الخاص  زهراء دمحم احمد   .18

 31 الخاص اسراء فؤاد ٌاسٌن   .19

 32 الخاص  حسٌن  دمحم صالح احمد   .22

 32 الخاص  سراب صباح محمود احمد   .21

 32 الخاص ارفد صالح ٌوسف   .22

 29 الخاص  ٌاسر دمحم حامد  .23

 28 الخاص سعٌداسراء مجٌد   .24

 28 الخاص وصف فاضل طه جزاع   .25

 27 الخاص  عبد المجٌد فاضل عبد المجٌد  .26

 27 الخاص شهد عائد خزعل خطاب  .27

 27 الخاص  رانٌا عبد الكرٌم حسن   .28

 27 الخاص  نور عبٌر وزٌر سلطان   .29

 26 الخاص  احمد عارف سعٌد سلٌم   .32

 26 الخاص كنان فؤاد عبدهللا   .31

 26 الخاص رضارضا علً جان   .32

 26 الخاص فاطمة علً ابراهٌم  .33

 24 الخاص  احمد محمود طه حسن   .34

 24 الخاص  سلطان علً خلٌل   .35

 24 الخاص  جاسم خٌري جاسم حمد   .36

 24 الخاص فهد فٌصل عباس   .37

 24 خاص رؤى صبحى احمد   .38

 23 الخاص جنان فرحان دمحم  .39

 22 الخاص هاشمٌة ناطك ذنون  .42

 21 الخاص  حنان علً بالل  .41

 21 الخاص  امواج ثائر حازم   .42

 22 الخاص اٌمان مظفر عبد الرزاق   .43
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 19 الخاص علً جاسم دمحم عمر   .44

 1825 الخاص  فاخر عمر خورشٌد  .45

 18 الخاص  فاطمة ٌوسف زٌن العابدٌن   .46

 18 الخاص  عمٌل بشار حسن   .47

 16 الخاص جنان داود سلٌمان   .48

 16 الخاص  بشرى عباس فاضل داؤد   .49

 14 الخاص ثائر سلمان خضٌر محمود   .52

 غائب  الخاص عماد دمحم كرٌم   .51

 غائب الخاص شٌرٌن احمد اسماعٌل احمد  .52

 

 

 

 درجة االمتحان لناه التمدٌم  اسم الطالب  ت

 38 ذوي الشهداء  وعد هللا  دمحم عبد هللا علً   .1

 34 ذوي الشهداء  جٌالن دمحم علً حسٌن  .2

 32 تعوٌض متضررٌن منٌرة ابراهٌم خلٌل   .3

 25 ذوي الشهداء  رحمة احمد حامد عبد هللا  .4

 24 ذوي الشهداء  اكرام زٌاد حامد   .5

 23 تعوٌض متضررٌن علً عبد الجبار لاسم   .6

 22 دعم مالكات نهى مؤٌد حمٌد  .7

 21 ذوي الشهداء  مصطفى سالم احمد ٌاسٌن   .8

 21 تعوٌض متضررٌن   عبد الغفور دمحم احمد دمحم    .9

 21 دعم مالكات  ندى باسم دمحم لفته   .12

 18 تعوٌض متضررٌن نوارعبد اللطٌف ٌوسف  .11

 18 تعوٌض متضررٌن ابراهٌم علً عبد العزٌز   .12

 1725 تعوٌض متضررٌن زٌنب دمحم ٌونس سعٌد  .13

 17 ذوي الشهداء  مصعب دمحم محمود حسن   .14

 16 ذوي الشهداء  سالم سلطان عباس    .15

 16 تعوٌض متضررٌن اٌمن زٌنل احمد ٌونس  .16

  


