
 E1كروب     كلية الصفوة الجامعة 

 2222 – 2222المرحلة الثانية           قسم التمريض

 اسم الطالب ت

 احمد رضا حمزة فرحان  .1
 زٌدان اخالص رزاق  .2
 حسٌن علً عناد  .3
 حسٌن فرهود مكرود مزعل  .4
 حوراء رحٌم عبٌد هلٌل  .5
 حوراء كامل عالوي عباس  .6
 خدٌجه علً زٌن العابدٌن زٌنل  .7
 دعاء شمخً عطٌة كاظم  .8
 رغد عباس حمادي عبد الحسٌن  .9

 زهراء شباط ناٌف حوران  .11
 زهراء عباس حسن عبٌد  .11
 ٌوسفزهراء هاشم عبدهللا   .12
 زٌد علً منصور طوفان كرٌم العامري  .13
 سوسن طارق حسون  .14
 صباح عدنان كرٌم جاسم  .15
 صفاء جبار عبد الحسٌن اعطٌه  .16
 ضفاف علً جبر حبٌب  .17
 علٌاء حمادي حسٌن عبٌد  .18
 عمر عبٌد خٌر هللا حسٌن  .19
 هادي صالح حسٌن غدٌر  .21
 غفران عادل حمزة حسن  .21
 ماهر مجٌد جار هللا جاسم  .22
 منى فرحان سعدون خطار  .23
 نجالء حمادي حسٌن عبٌد  .24
 نسرٌن سالم جابر سعد  .25
 نور الهدى عبد عون جواد  .26
 وسن علً اصغر مصطفى دمحم  .27
 ناطك جدوع غالً  .28

 

  



 E2كروب     كلية الصفوة الجامعة 

 2222 – 2222المرحلة الثانية          قسم التمريض

 اسم الطالب ت

 اسراء صالح حسن حمٌد  .1
 افاق كامل عبد الكاظم حسٌن  .2
 انٌسه كاظم صٌوان  .3
 بنٌن كرٌم عبود وادي  .4
 حسن ماٌع علً دمحم  .5
 حنان فاضل عبد الحسٌن  .6
 خلدون ابراهٌم كوثر مطر  .7
 دعاء حسٌن حمزه جبر  .8
 دعاء مهدي جبار عاشور  .9

 رحمة علً غنً مسٌب  .11
 رفل شاكر عباس حسٌن مصراوي  .11
 زٌنب رفٌك كتاب علوان  .12
 سرى كاظم دمحم ابراهٌم  .13
 شٌماء حسٌن حمٌد رشٌد  .14
 طٌبه عبد الرحمان عبد الحسٌن نصر  .15
 مجٌد جاسم دمحم مصاول  .16
 نبٌل عبد العظٌم ثوٌن منخً  .17
 نوره سالم صادق سلطان  .18
 كاظم حمزهورود عبد الحسن   .19
 وفاء سالم جبار منجور  .21
 وفاء علً كاظم حسون  .21
 نور ثامر حسٌن  .22
 مؤٌد مجٌد جابر عبد علً  .23

 

  



 E3كروب     كلية الصفوة الجامعة 

 2222 – 2222المرحلة الثانية          قسم التمريض

 الطالب اسم ت

 حسٌن كشاش جنابً جباره  .1
 حمٌدة فلٌح  .2
 خضٌر عباس داود عبد هللا  .3
 رضاء علً جبر  .4
 زمن صاحب  .5
 فاتن نجم  .6
 مروة شمال  .7
 منى رزاق عبد حسٌن  .8
 وسن صالح  .9

 المجٌد حمٌد فنجانوفاء عبد   .11
 زٌد عبد العباس  .11
 ندى جاسم دمحم مشكور  .12
 منتظر غالب عبود ) استضافة (  .13
 دمحم هادي مطر ) استضافة (   .14
 حسام عبد الرسول صبر نصٌر  .15
 حسٌن اسٌل رسمً  .16
 حٌدر دمحم علً عباس  .17
 رٌاض عبد االمٌر عكله  .18
 زهراء صباح دمحم علوان  .19
 دمحم مهند علً عبد االمٌر  .21
 ٌاسر عطا هللا كاظم فرٌم  .21
 ارتفاع ناظم ثجٌل   .22
 ) استضافة (امتثال عبد الحسٌن عوض   .23
 ) استضافة (  مزٌد هدى نعمة  .24
 ) استضافة (  جاسم ساجدمرٌم   .25
 ) استضافة (  نعمةنادٌه حامد   .26
 هٌام سالم عبد علً هادي  .27

 


