
  الثالثتالمرحلت     كليت الصفوة الجامعت 

   Cشعبت                                       قسم التمريض

 

 اسم الطالب ت

 نور الهدى حبٌب اكرٌم اموٌح  .1
 دمحم عباس راهً سلطان  .2
 مهدي عبد هللا ابراهٌم عباس  .3
 محمود حسن محمود خضٌر  .4
 مرتضى دمحم جواد عبد الكرٌم  .5
 مرزه عدنان رحٌم عبد علً  .6
 صبا هدٌب شنشول خشان  .7
 مهٌمن حسن دمحم علً خدام  .8
 نور ساجد مهدي صالح  .9

 نور محً عباس كاظم  .11
 علً حسٌن منهل حسٌن  .11

 احالم توفٌك حسٌن عٌدان  .12
 احمد لاسم عبد الرضا حسٌن  .13

 عوده غفران كاظم جابر  .14

 مرتضى احمد نجم عبود  .15

 كرار خضٌر عبد العباس جاسم  .16

 حٌدر عماد هادي  .17

 محً مرٌم سلمان  .18

 امٌر جاسم دمحم جٌاد  .19

 ورود عامر سعدي  .21

 احمد مهدي كاظم جعفر  .21

 علً فاضل ٌاسر عباس  .22

 حسن دمحم نعمة )استضافة(  .23

 ازهار عباس نجم عبٌد  .24

 اطلس حسن هادي عبد الحسٌن  .25

 بنٌن كرٌم حمزه ٌونس  .26

 حٌدر رمزي عبد العزٌز عبد الرزاق  .27

 سجاد عمٌل عبد الهادي عمران  .28

 سجاد لؤي وهاب طراد  .29

 عباس رشدي حمٌد موحان  .31

 علً عماد عبدعون  .31

 عذراء صباح كاظم عبد هللا  .32

 سجاد زهٌر دمحم رضا  .33

 دمحم ماجد عزٌز مهدي  .34

 نور الهدى نشعت عبد الكرٌم عباس  .35
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 نورس حاكم كاظم حمود  .36

 جودهٌاسٌن عباس كامل   .37

 حٌدر عبد هللا حمزه رحمن  .38

 االء ٌاسر كطوف عباس  .39

 نور الهدى نوري صبٌح  .41

 هدى علً عبدعون دمحم  .41

 عذراء عبد االمٌر منزل صالح  .42

 فاطمه احمد هادي تهلون  .43

 عبد هللا كاظم ابراهٌم كاظم  .44

 زٌنب اسعد كاظم ثجٌل  .45

 سجى عامر خلفه دهش  .46

 موسى جرٌان دمحم عبد العزٌز  .47

 احمد ٌاسر عبد عباس  .48

 علً حٌدر حبٌب عٌدان  .49

 دمحم علً صباح مرزه حسن حسٌن  .51

 عمران احمد عزٌز إسماعٌل  .51

 عاجل كرٌدياحمد لٌس   .52

 فاطمة تحسٌن كاظم  .53

 احمد كاظم ظاهر عبد  .54

 سجاد حسن هادي سلطان  .55

 ساره عبد المجٌد رمح حافظ  .56

 علً حٌدر كاظم شرٌف  .57

 بنٌن دمحم عبد الحسٌن هادي  .58

 تمى راضً محمود عزٌز  .59

 حسٌن علً عباس علً  .61

 ضاري عباس بالل حسانً  .61

عبداالمٌر عبد المحسن كاشً   .62
 اسماعٌل

 اسراء خلٌل كولً عطٌة  .63

 شفاء نعٌم دخٌل  .64

 علً عاٌد ناهً عبد  .65

 دمحم مندٌل عبد هللا مسٌر  .66

 كاظم جواد كاظم رفٌع  .67

 مهدي زمان صاحب حمزه  .68

 عذراء حسٌن خضٌر عباس  .69

 غفران ابراهٌم حسٌن ٌوسف  .71

 زٌنب ناظم ثجٌل سعد  .71

 عبد هللا حسن هادي   .72
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 حسٌن جاسم ساجت المستجاب  .73

 خدٌجة مجٌد علً صبار  .74
 ٌاسٌن بهاء احمد علً  .75
 حسٌن خضٌر كاظم مهدي  .76
 حوراء صباح عبد علً داود  .77

 اٌمان محمود محسن حمٌد  .78

 احسان دبٌس بادي جاسم  .79

 اٌات علً خلف سلمان  .81

 بشٌر كلٌف عباس سعد  .81

 رٌام ستار عبد الحسٌن  .82

 حمزه هاشم حسناويغدٌر   .83

 ٌاسر طالب عبادي صكب  .84

 علً حمٌد حسن هٌجل  .85

 عباس لاسم جهادي دمحم  .86

 سلٌمان فرحان ٌوسف مجلً  .87

  

   


