
 الدراسة المسائية –كلية التمريض  –البصرة  ةجامع

 2017-2018 للعام الدراسي –الثاني  الفصل - األولى المرحلة نتائج

 النتيجة االسم الثالثي ت
 ناجح إبراهيم موفق عبدالرزاق 1

 راسب بمادة أحمد محمد عبدالصمد 2
 ناجح أحمد ماجد عبدالواحد 3

 ناجح أحمد جبار عيسى 4
 ناجح غازي عبدالجليل أحمد 5

 ناجح آالء جواد كاظم 6
 راسب بمادة المنتظر رياض صباح 7

 ناجح إنتظار مهدي عجيل 8
 مواد راسب بثالث حسين كاظم حسين 9

 ناجح حسين هادي زغير 10
 ناجح حنين ستار جبار 11

 مواد راسب بثالث مواد حمزة غازي موسى 12
 ناجح خالد حيدر عبدهللا 13

 ناجح دانة عادل حمزة 14
 ناجح رشا صالح عبود 15

 ناجح رسل عالء محسن 16
 ةراسب بماد زمن صبيح ياسين 17

 ناجح زينب رمضان يوسف 18
 ناجح زينب محسن قاسم 19

 ناجح زينب خريبط شريذم 20
 ناجح سارة زيد موسى 21
 بالغياب راسب سجاد باقر جعفر 22

 ناجح سجى عبدالحسن عبود 23
 ناجح سعدة مزبان نايف 24

 ناجح شيماء احمد شريف 25
 ناجح صالح حازم نعيم 26

 ناجح عبدهللا عواد زغير 27
 ناجح علي عبدالسالم عبدالستار 28

 ناجح علي صفاء جاسب 29
 مواد ثالث موادراسب ب علي جاسم هنيدي 30

 ناجح ياسين محمدعلي  31
 مواد راسب بثالث علي سمير ثاني 32



 مواد راسب بثالث علي مهدي حسين 33

 ناجح غفران عبدالزهرة ياسين 34
 راسب بثالث مواد فاطمة سعيد حمادي 35

 راسب بمادتين فاطمة يحيى جهاد 36
 راسب بمادة فاطمة حمدان نصرهللا 37

 ناجح فهد محمد خنيفس 38
 مواد أربعراسب ب حسون هاشمكرار  39

 ناجح كوثر مازن مناتي 40
 ناجح مروة عبدالحسن عبود 41

 ةراسب بماد مروة عبدالعظيم عبدهللا 42
 ناجح مريم علي جاسم 43

 ناجح مريم رياض نصيف 44
 ناجح مريم باسم مؤنس 45
 ناجح مهند عباس عبدالعالي 46

 ناجح نجالء نثر طعمة 47
 ناجح نور ناصر عبداللطيف 48

 ناجح نور نزار عبدالواحد 49
 ناجح نورالدين علي شالكة 50

 مواد ثالثراسب ب نور أمير حامد 51
 راسب بثالث مواد نور عبدالسالم مقص 52

 ناجح نور حسين فزع 53
 ناجح هدى جبار جاسم 54

 راسب بمادة هدى قاسم خريبط 55
 مادةراسب ب وسام حبيب بخيت 56

 راسب بخمس مواد يوسف فيصل غازي 57
 ناجح يوسف فازع يوسف 58

 بمادتينراسب  فاضل احمد حميد 59
 ةراسب بماد احمد فرهود عاصي 60

 


