
ً كتابةرقما

فقط ستون1010202060

سهٌلٌاسر الجهمان1414ً

ٌوسفابراهٌم الحرٌري2513

فقط واحد و خمسون درجة9.5814.51951خالدٌونس دٌاب3839

فقط ثالث و أربعون درجة87.51215.543محمدعدي العمٌدي4867

سلٌمانحسٌن سلٌمان5889

فقط سبع و أربعون درجة56.517.51847حسٌنفاطم العل6893ً

فقط أربعون درجة6.5810.51540أحمدعمار الٌاسٌن7898

فقط واحد و أربعون درجة7.5611.51641ذعارمحمد المبارك8925

فقط أربعون درجة94121540عٌسىٌوسف البدور9935

فقط ثمان و أربعون درجة85.516.51848عبد الكرٌمنوفل الخالد10947

جمالعطاء قلعج111007ً

بسامٌوسف الصباح121010

فقط ثالث و أربعون درجة5.55.5161643اسماعٌلرامً شحود دٌاب131011

فقط واحد و أربعون درجة67151341عبد العزٌزعفراء الشحاده141022

فقط أربعون درجة66131540محمداحمد االحمد151026

فقط ثالث و أربعون درجة84.513.51743محمدعبد الهادي الخضر161028

فقط أربعون درجة45151640عبد الرزاقعلً المحٌمٌد171041

فقط أربع و أربعون درجة6.5714.51644محمد جواداحمد العبد المحسن181043

فقط واحد و أربعون درجة76121641احمدمحمود عرفه191045

فقط أربع و أربعون درجة7.5714.51544مصطفىحمزه عبد الرحمن201046

فقط واحد و أربعون درجة75131641سالممحمد العرب العساف211050

فقط ست و أربعون درجة8.5516.51646علًعبد الكرٌم الحسٌن221058

فقط ست و ثالثون درجة46121436عبد الحفٌظحازم القناص231063

اكرمعبد الرحمن القاسم241077

فقط ثمان و أربعون درجة6.5817.51648حٌانعلً شهاب251083

فقط واحد و أربعون درجة76141441مصطفىمحمد حجازي261086

فقط ثالث و أربعون درجة65131943حسنزٌن العابدٌن الحداد271096

فقط ست و أربعون درجة6.5815.51646عبد المنعمرضا المدلوش281097

فقط أربع و أربعون درجة95.515.51444حسانحسٌن الحسٌن291102

فقط أربع و أربعون درجة96.513.51544حاتممحمد العكله301105

فقط أربعون درجة65121740احمداسامه المشعل311108

فقط أربعون درجة6.54.5171240محمدأحمد رٌم321112ً

فقط واحد و أربعون درجة86.514.51241عبد الباسططه شحود331115

فقط اثنان و أربعون درجة8.5611.51642عمرمحمد الخلٌل العمر341131

فقط ثالث و أربعون درجة37.514.51843شاكرحلٌمه الدٌري351153

تمرٌض األمومة وصحة المراة
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غٌــــــــــاب

عميد كلية التمريض   

عبد الكريم قلب اللوز. د.أ

       النائب العلمي  

محمد محسن قطرنجي. د.       أ

  مشرف المادة 

رضا حبيب.  أ 



فقط واحد و أربعون درجة4.5713.51641عبد هللانجم القاض361160ً

فقط أربعون درجة84141440مصطفىخالد الحمدو371174

فقط سبع و أربعون درجة9.5515.51747أحمدحمزه الشحود381182

فقط ست و ثالثون درجة6.5010.51936جهادعمر القدور391186

فقط أربعون درجة5.5415.51540عبد الرزاقعبدو العثمان401207

فقط خمسون درجة87.517.51750صالحسالفه العل411228ً

فقط ست و أربعون درجة9.5615.51546أحمدمحمود السلوم421266

فقط اثنان و خمسون درجة9.55.5181952عباسدعاء الخالد431267

فقط خمس و خمسون درجة99.518.51855غسانفاطمة شغري441268

فقط ثمان و أربعون درجة9.5715.51648إٌادأسامة النجم451270

فقط أربع و خمسون درجة9.5917.51854عماردعاء سلطان461271

فقط ثالث و خمسون درجة98181853مصطفىراما المصطفى471273

فقط تسع و أربعون درجة89171549زٌادرهف المحمود االسماعٌل481276

فقط ثمان و أربعون درجة8.56.5181548مصطفىأبراهٌم الخلٌف491279

فقط خمسون درجة97161850فارسمحمد باقر فالحه501280

فقط ست و خمسون درجة99.518.51956ابراهٌمأشرف الحسن511285

فقط ثمان و أربعون درجة99141648سمٌرخالد دبٌس521286

فقط تسع و أربعون درجة97171649رشٌدكارلس العبد هللا531288

فقط خمس و خمسون درجة9.59.5191755محمدصفا الكردي541289

فقط أربع و أربعون درجة7.5614.51644عماد الدٌنعلً شاهر551293

شمسًباولو ابراهٌم561294

فقط أربع و خمسون درجة89.518.51854ابراهٌمشعله الجمعه571303

فقط خمسون درجة8.57.5161850أحمدحال سعود581309

فقط اثنان و خمسون درجة87.517.51952عرفانخدٌجه العارف591314

فقط واحد و خمسون درجة6.59.5181751صبحًباسل العمر601317

فقط واحد و خمسون درجة107.515.51851عبد العزٌزسوزان الشٌخ عل611318ً

فقط أربع و خمسون درجة9.5817.51954رضوانفاطمة االسعد621319

فقط أربع و خمسون درجة99191754مصطفىمروه النداف631322

فقط ست و خمسون درجة109181956حمزهعال الٌاسٌن641328

فقط تسع و أربعون درجة87.517.51649عبد المجٌدلمٌس الحلب651329ً

فقط اثنان و خمسون درجة99151952محمدعمر القصاب661332

فقط خمس و خمسون درجة98191955محمددعاء الشٌحان671333

فقط واحد و خمسون درجة97.516.51851علًٌونس صالح681345

فقط ثالث و خمسون درجة99171853حسانسامر الحمصً الحداد691347

فقط أربع و خمسون درجة99171954ٌحٌىأحمد بدوي701349

فقط ثالث و خمسون درجة8.59.5161953هٌثمزاهر البرٌدي711350

فقط تسع و أربعون درجة8.57.5151849محمد غازيعمر الخالد721361

فقط ست و خمسون درجة99191956محمدرهف الدٌاب731364

فقط سبع و أربعون درجة6.5715.51847تركًحمزه الشٌحان741365

فقط أربع و خمسون درجة8.5917.51954سلطانرنٌن عٌسى751367

فقط أربع و خمسون درجة9.5818.51854حسٌندعاء الحسن761369

فقط خمسون درجة98171650عمادرٌما قشوه771371

فقط أربع و خمسون درجة8.59.5181854ولٌدٌوسف االحمد781375

فقط ست و خمسون درجة109.518.51856أحمددعد العزو العبود791376

غٌــــــــــاب

عميد كلية التمريض   

عبد الكريم قلب اللوز. د.أ

       النائب العلمي  

محمد محسن قطرنجي. د.       أ

  مشرف المادة 

رضا حبيب.  أ 



فقط ست و عشرون درجة75.513.5026ٌحٌىعبد السالم زرزور801379

فقط اثنان و خمسون درجة99161852أسعدراما جلب811383

فقط ثمان و أربعون درجة88191348عبد الباريدعاء المحمد821387

فقط خمس و خمسون درجة99.518.51855محمودبٌان العظم831389

فقط سبع و خمسون درجة9.59.5191957محمدحمزه الرزوق841390

فقط تسع و أربعون درجة7.58.5161749عارفعامر غاجٌه851393

فقط سبع و أربعون درجة96141847موسىأحمد موسى861395

فقط أربع و أربعون درجة77131744خضراحمد اسعد871396

فقط خمس و خمسون درجة9.5818.51955احمدخدٌجة القسوم881407

فقط ست و خمسون درجة9.59.5191856عوادعبد الكرٌم الرحب891494ً

فقط اثنان و خمسون درجة8.57.5171952مصطفىغنى درزٌه901541

فقط واحد و خمسون درجة87.516.51951أحمددعاء الحلو911542

فقط خمس و خمسون درجة8.59.5191855مصطفىرهف كفا921543

فقط اثنان و خمسون درجة97181852ٌحٌىعال النجار931545

فقط واحد و خمسون درجة96171951عبد الفتاحفرٌد العٌسى941653

فقط سبع و أربعون درجة79151647ٌاسرعبد الهادي الحمٌة951654

فقط خمس و أربعون درجة75151845عبد الخالقرشوان الرشوان961655ً

فقط خمس و أربعون درجة67141845غازيمحمد النمر971660

فقط خمس و أربعون درجة88131645رضوانصالح الدٌن الصالح981661

فقط خمس و خمسون درجة89.518.51955عمربكر طوقاج تركمان991664ً

فقط ثالث و خمسون درجة98.517.51853محمدمحمود عبود1001665

فقط تسع و أربعون درجة88151849أحمدهدٌل األحمد1011674

فقط خمس و أربعون درجة7.57.5141645عبد هللاعبد الكرٌم الخلف1021684

فقط ثالث و أربعون درجة56161643مصطفىحسٌن الحمادة1031686

فقط واحد و خمسون درجة69191751عبد الجبارزهور دقاق1041690

فقط تسع و أربعون درجة95181749أنورلبانة االحمد1051696

فقط خمس و خمسون درجة88.519.51955قاسمامل القاسم1061698

فقط ثالث و خمسون درجة8.57.5191853زٌادصبحٌة جاموس1071709

فقط واحد و أربعون درجة94131541عبد الجلٌلمحمود األسود1081710

فقط واحد و خمسون درجة8.59.5181551محمدسالم حمد1091717

فقط خمس و أربعون درجة7.57.5121845موسىخالد الخلٌل1101722

فقط أربع و أربعون درجة87.510.51844حسانفارس الدروٌش1111723

فقط واحد و خمسون درجة88161951سالماحمد القاسم1121724

فقط سبع و أربعون درجة88121947تمٌممحمد المحمود1131725

فقط أربعون درجة74151440محمودعبد الحكٌم عبد الرحمن1141735

فقط ثالث و ثالثون درجة6581433رضوانعبد الرحمن مرع1151738ً

فقط خمس و أربعون درجة96.514.51545إٌادمحمد السمان1161740

فقط أربع و خمسون درجة98181954سلمانسامٌة العباس1171741

فقط ثالث و أربعون درجة6.57.5151443عبد الرحمنرعدون الرعدون1181756

فقط اثنان و خمسون درجة7.57.5181952عبد المحسنبثٌنة الطالل1191760

فقط ثالث و أربعون درجة94.517.51243بسامشٌماء الشمال1201761ً

فقط سبع و أربعون درجة8.56.5141847حسٌنهٌلٌن عبد الرحمن1211765

فقط أربع و خمسون درجة89191854أحمدزٌنب االحمد1221767

فقط خمس و خمسون درجة89191955زٌاددٌانا دٌاب1231768

عميد كلية التمريض   

عبد الكريم قلب اللوز. د.أ

       النائب العلمي  

محمد محسن قطرنجي. د.       أ

  مشرف المادة 

رضا حبيب.  أ 



فقط ثمان و أربعون درجة7.5916.51548رائدشادي األسعد1241777

فقط ست و أربعون درجة6.55.5171746حسنفدوى محمد1251781

فقط ثالث و أربعون درجة8.57.5141343عبد المنعممازن حوا1261782

فقط خمسون درجة9.5715.51850خالدجاسم الموسى1271783

فقط ثالث و خمسون درجة106.517.51953محمدقتٌبة سلٌمان1281784

فقط ثمان و أربعون درجة7.55.5171848سعٌدهبة سوتل1291785

فقط ثالث و خمسون درجة8.5718.51953خالدهدى الحاج محمد1301786

فقط أربع و أربعون درجة7.57.5151444ابراهٌممرٌم حمدان1311789

فقط واحد و خمسون درجة88161951خالدفاطمة المحمد1321792

فقط خمس و أربعون درجة98111745عبد الداٌممحمد غسان الهندي1331806

فقط اثنان و أربعون درجة86141442احمدعبد هللا العبٌد1341813

فقط أربع و أربعون درجة105.513.51544فرحانمؤٌد حسن الكرٌدي1351817

رضوانعبادة خلوف1361820

فقط خمس و أربعون درجة78.511.51845أحمدمحً الدٌن رشٌد1371825

فقط ست و أربعون درجة85171646صطوفمحمود الوٌس1381830

فقط أربع و خمسون درجة107.517.51954خالدعالء الوادي1391832

غٌــــــــــاب

عميد كلية التمريض   

عبد الكريم قلب اللوز. د.أ

       النائب العلمي  

محمد محسن قطرنجي. د.       أ

  مشرف المادة 

رضا حبيب.  أ 



فقط ستون1010202060

فقط خمسون درجة9.5617.51750عبد الرحمنمحمد امٌن الحمشو الطومانًالفرات1

فقط ثالث و خمسون درجة8.5817.51953ابراهٌمأحمد العسكرالفرات2

فقط واحد و خمسون درجة9.56.5161951حمودأنس العلًالفرات3

فقط اثنان و خمسون درجة88171952حسٌنأحمد الخلفالفرات4

فقط ست و خمسون درجة9.5918.51956رمضانكوثر العبد هللاالفرات5

فقط سبع و خمسون درجة9.59.519.518.557فاروقمحمد رائد العكاريالفرات6

فقط سبع و أربعون درجة8.5814.51647توفٌقنور الهدى الزٌدالفرات7

فقط واحد و خمسون درجة9.5916.51651حمادةمرٌم الجديالفرات8

فقط خمسون درجة88181650عبد هللاخزنة العجٌمًالفرات9

فقط ثمان و أربعون درجة79151748خمٌسخلود جاسمالفرات10

فقط اثنان و أربعون درجة85.514.51442حسٌنأنس المولىالفرات11

فقط اثنان و خمسون درجة89.517.51752احمدعبد هللا المزعلالفرات12

فقط خمسون درجة99161650ابراهٌمإٌمان عٌسى الجاسمالفرات13

فقط خمسون درجة78181750زكًضٌاء الحق خالدالفرات14

فقط تسع و أربعون درجة98.512.51949أحمدزٌد العبدالفرات15

فقط ثمان و أربعون درجة88161648حمودخالد المسعودالفرات16

فقط ست و خمسون درجة108.518.51956عبد المجٌددٌاال العلٌويالفرات17

فقط تسع و أربعون درجة77161949محمدتسنٌم جرجنازيالفرات18

فقط اثنان و خمسون درجة88.516.51952محمودغفران االبراهٌمالفرات19

فقط أربع و أربعون درجة7.56.5141644حماديإٌهاب عطٌشالفرات20

عبد الستارنصر العل1959ً

فقط واحد و أربعون درجة85141441محمد سعٌدعامر ابو الخٌر21016

فقط ثمان و أربعون درجة8.5616.51748محمدمصطفى المصطفى31057

فقط خمسون درجة78.516.51850محمدمصطفى العوٌر41779

فقط ست و أربعون درجة89131646خالدرٌم  الحسٌن51755

فقط أربعون درجة8.54.5111640ٌوسفمروه الجرعود6994

عبد هللامالك الكرط71251

فقط أربع و أربعون درجة96.512.51644محمدعلً الهندي81257

فقط خمس و ثالثون درجة8551735محمد سعٌدمحمد الٌوسف9544

غٌــــــــــاب

طالب حاملٌن المقرر
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عميد كلية التمريض   

عبد الكريم قلب اللوز. د.أ

       النائب العلمي  

محمد محسن قطرنجي. د.       أ

  مشرف المادة 

رضا حبيب.  أ 


