
2018درجات سعي الفصل االول      -  

1تمريض البالغين 2019

اسم الطالب 
 

 
30 درجة النظري من 

درجة العملي من 

30

السعي المهائي من 

60

242549أبرار صباح جبار غانم1

181533احمد سعد هللا 2

252550احمد صالح جندي علي3

211738احمد كريم عبد الكاظم سلمان4

181634احمد ماجد دهش5

231942احمد محسن ضبع شالل6

201636احمد محمد عناد ابراهيم7

282654استبرق عادل محمد ياسين8

181937اسحاق حاكم عبد العباس شطنان9

232245االء محمد علي حسين فياض10

242246امجد طاهر حميد حمزه11

232548امير حمزه جبر عباس12

251843امل حسن جاسم حسن13

201737امير خالد هادي خضير14

171633امير عبد الستار جبار عباده15

232346امير عبد السالم عبد الجبار عبد16

262349امير عالء حسين هديب17

221941امير هشام عايد صفوك18

181937انمار مجيد كاطع عبيد19

211940انوار فراس رضا حسين20

202242ايات رسول حاتم كاظم21

1مقرر تمريض البالغين 



201636باسم محمد علي هادي22

282250بنين مهدي صالح جاسم23

212344تبارك عماد عبد الجبار حميد24

222244جعفر احمد حسين علي25

242246جيهان عبد الواحد باهض ثامر26

201737حازم علي عبد زيد عبيس27

252348حامد جعفر صادق صباح28

211839حسن طالب عبد زيد عبد الرضا29

172037حسن علي محمد حسين عبد الكريم30

171532حسن مهدي عالوي عبيد31

201939حسين جاسم محمد جهادي32

222345حسين صباح حبيب ظاهر33

171633حسين صباح رشيد علي34

191635حسين عبد الجليل غالي حسون35

182139حسين علي حسين عبد36

171835حسين علي حسين كاظم37

242549حسين فاضل محمد علي عبود38

231942حسين كامل يوسف إبراهيم39

181634حنين محمد حمزه إسماعيل40

232043حوراء سعد هاشم عبيد41

151429حوراء نعمه احمد حمزه42

171835حيدر عباس احمد صكبان43

181533حيدر عبد هللا نايف44



201737حيدر معن كاظم صنكور45

222042حيدر نايف عكموش عيدان46

282351حيدر ياسين حسين مياح47

222345خضر عبد هللا خضر محمد48

231942خضر عبد زيد عبد الحسين49

272350داليا مرتضى حمزه ناهي50

191736رائد زكي كامل مهدي51

201535رائد نجاح عبد الكاظم حسن52

262652رسل صادق رحيم كاظم53

202040رياض علي خضير جالب54

182038ريام رعد طالل ابراهيم55

202040زهراء احمد محمد حسين56

232346زهراء عادل سالم مبارك57

211940زين العابدين دافع مهدي بدر58

181937زينب جواد نعمه طراد59

171835زينب حسين صكر60

211738زينب عبد االمير صالح مجيد61

272653زينب علي نجم عبد هللا62

252449زينب محمد جواد كاظم63

212142زينة باسم ابراهيم عبادي64

221941سجاد يوسف عطيه خضير65

201636سعد قاسم كاظم نجرس66

181735سيف صاحب حبيب67



201636سيف كاظم ناصر حسين68

182139صفا سالم مشذوب69

211839ضياء عبد عون علي عبد70

202444طارق زياد مرموص منصور71

211940طه محمد عبد الرضا نعمه72

212041عباس محمد حمزه راضي73

191534عباس منعم ريا حديد74

232447عبد العزيز عدنان خضير75

192140عبدهللا جبار عبدهللا76

181836عصام حمود عليوي متعب77

192140عقيل حمزه صبح عناد78

232043عالء كاظم جدوع علي79

191938علي احمد ياسين حسين80

191837علي بريسم جندي نزال81

171633علي حميد مجهد هادي82

171431علي رسول حاتم كاظم83

151732علي زينل جاسم محمد84

181533علي صاحب حمود ذياب85

191635علي ضاحي مطر إبراهيم86

201636علي عبد اللطيف داهي87

252146علي كاظم دفار سالم88

191635علي وناس كلف حسين89

211940عيسى علي عاشور حمد90



182038غدير عدنان حيدر حسون91

252045غيث جواد كاظم علي92

172037فاضل عباس صكبان عبود93

201838فاطمه كامل عليوي عباس94

212142فاطمه محمد حسن علي عبد95

222042فائز خليل عليوي طويرش96

211839فؤاد محمد عواد عويف97

191938ليث علي عمران حسين98

252045محمد حسين علي محسن99

211940محمد حمزة علوان حميد100

222042محمد خضير ياس خضير101

272451محمد خليل جاسم عطيوي102

181533محمد طالب خضير افندي103

252146محمد علي حسن فهد104

182139محمد كريم زايد جابر105

181735محمد محسن ضبع شالل106

211940محمد هادي عبد الرضا حمد107

222244محمود علي مهدي صالح108

161632مرتضى جبار محمد مساعد109

191635مريم عبد الشكور عمران110

222042مصطفى حسين عبيد خلف111

232245مصطفى شاكر فاضل عزيز112

201636مصطفى محمد جاسم113



221739منتظر عيسى مهدي صالح114

221436منتظر كاظم كريم برهان115

171633منتظر محمد زينو116

222345منتظر نزار عطيه علي117

221840مهدي حاتم عبد الكريم هاشم118

252146مهيمن جمال كاظم املح119

242145موسى هاشم عباس احمد120

211637مؤمل ماجد عباس مهدي121

161632نادية شهاب حمزة هبول122

161531نبا عبد االمير123

201737نور سامي حسن رسول124

212142نور ظافر محمد حسين125

171633نور عبد الكريم عواد سلطان126

191837نور هادي عباس سلمان127

272552هبه رعد هادي كاظم128

202242هبه ستار جبار علي129

212243هدى عقيل جعفر كاظم130

212344هدى محمد زبالن رحم131

252247وسام عباس جابر جياد132

201939وئام رعد طالل ابراهيم133

211738ياسر عباس هادي صالح134

151833ياسين عبد الكريم صلبوخ علوان135

181432يوسف سالم مهدي صالح136




