
2015 – 2016 

 جامعة تكريت 
                                             كلية التمريض 

 

 درجات سعي مادة الفسلجة والتشريح / الكورس الثاني
 

 ( 30) السعي اسم الطالب ت
  26 االء علي احمد مجيد 1

  24 احالم كمال غضبان زيدان 2

 22 اريج رائد حسن علوان 3

  25 استبرق علي عبدهللا مجيد 4

  20 اسراء راغب كاظم عبدالحميد  5

  25 اسراء مرشد رشيد فتحي 6

  22 اسماء عباس محل  7

  30 اسيل منصور زعيان  8

  30 آصالن ايوب شكر محمود 9

  22 اماني اياد خليل كريم 10

  23 اماني نوري جاسم عجيل 11

  23 أمنية احمد عبدالقادر  12

  27 انهار طالل حبيب علوان 13

  22 ايالف محمد يونس  14

  26 ايمان حميد جسوم عزيز 15

  25 ايمان حميد حمد 16

  20 ايناس بدري اسماعيل 17

  20 بان بيات لفتة  18

  23 بان محمد جاسم محمد  19

  20 تقوى عمر فخري عبدالملك  20

  27 جبار حاجم محمد شهاب 21

  25 جيهان صائب قادر خضر 22

  21 حنين احمد خلف عبطان 23

  20 حنين جاسم حمد احمد 24

  26 حنين محمد عبيس  25

  23 حوراء عبدالحسين عبدالواحد  26

  26 حوراء كاظم جبار علي 27

  21 حورية مانع خير هللا علي 28

  23 خالدة عمر حسن سالم 29

  26 ختام حمزة فارس حسين 30

  27 داليا خلف سلمان درويش 31
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 ( 30) السعي اسم الطالب ت

  28 داليا علي عياش احمد  32

  30 دعاء احمد عبد محمد  33

  22 دعاء سيف الدين هادي  34

  22 ديلك حيدر بهجت 35

  28 رسل عامر حواس صالح 36

  28 رسل محمد عبد هللا عكيل 37

  22 صاحب جاسم فرحانرشا  38

  22 رفل طارق عبد حربي  39

   23 رفل طارق علي احمد 40

  25 رقية حسين علي عبد هللا 41

  21 رنده عامر محمد حسين 42

  21 رنين امجد زين العابدين ولي 43

  30 رواء سالم ابراهيم حمد 44

  23 رؤى قاسم محمد عبد 45

  27 ريثا عبدالفتاح عبداللطيف  46

  25 ريحان شاهر فليح نواف 47

  30 زينب احمد زكي حمد 48

  24 الهاديزينب عباس علوان عبد 49

  22 سارة عارف كمال عارف 50

  23 سارة قاسم محمد علي 51

  29 سارة مجيد منهل عبدهللا  52

  23 سارة محمد عبدالمجيد  53

  30 سجاد رشيد جعفر عبد 54

  27 سحر سيار محسن علي  55

  22 قيصر مهنا مطلكسحر  56

  28 سرى محمد كريم عباس 57

  23 عبد الحسن عماد سامي فارس 58
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 ( 30) السعي اسم الطالب ت
  26 سما حسيب محمد 59

  23 سما عدي عبد الرزاق مهدي 60

  23 سهير رحمان سعيد مجيد 61

  30 سيف عارف عفات 62

  22 شهد ثامر مظهر جمعة 63

  25 شهد عبدالملك دلف  64

  28 شهد مجيد حميد علي  65

  29 شيماء شهاب يعقوب محمد 66

  26 ضحى مخلص مولود حسن  67

  25 طيف علي عبدالخضر 68

  25 عاصم يوسف غايب 69

  29 عذبة لقمان مطر  70

  28 عذراء نجدت محمد علي 71

  21 عال عبدالحسين حميد جواد  72

  30 عبدعمر عبد المنعم رشيد  73

  22 غفران عبدالستار عبدالرضا  74

  21 غيداء خالد احمد  75

  23 فاطمة ابراهيم جارهللا  76

  21 فاطمة جاسم رشيد 77

  20 فرح فؤاد رحيم محمود 78

  28 كريم صالح كريم 79

  23 لميس خضير صالح صايل 80

   21 مادلين سمير حسين 81

  29 محمد ابراهيم حمادي حسن 82

  23 محمد حمد كريم محمد  83

  23 محمد عبيد محمد عثمان  84

  23 مريم حمد رضا  85

  25 مريم محمود نجم عبد هللا 86

  24 مريم نظير حسين سلمان 87

  26 مسرة مقداد عبد النبي حسين 88

  25 مصطفى كريم محمود جمعة 89

  28 مالك موسى صادق جعفر 90
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 ( 30)السعي  اسم الطالب ت
  23 منى طه الياس خلف 91

  26 منى محمد زيدان خلف 92

  28 مهند مسلم راضي حسين 93

  22 نبأ عالء كامل عبدهللا  94

  25 نديم كريم عبد مجيد 95

  24 نرجس كريم خلف كلش 96

  27 نريمان مهدي حسن علي 97

  29 نهى خليل ابراهيم بندر 98

  29 الرزاق حسننهى عبدالوهاب عبد 99

  21 نهى غازي حسين  100

  21 نهى يونس روضان   101

  24 نور االيمان فتاح سعد  102

  30 نور سعد نجم عبد 103

  23 نور عبدالرزاق ياس  104

  22 نور محمد جاسم 105

  21 نور يحيى عزيز عباس 106

 22 نورس محمود محمد سلوم 107

  23 هاجر ماهر صالح مهدي  108

  27 هبة حميد علي 109

  24 هبه عبد هللا عواد علي 110

  30 هدى عبد العزيز حسين محمد 111

  21 هدى عيدان طلب  112

  26 هديل سعد خلف 113

  30 هديل عارف عفات    114

  24 هند عبد السالم عياش 115

  22 ورود كاظم اسماعيل  116

  27 يسرى عباس غفور حميد 117

  22 يسرى مجيد هادي  118

  27 يوسف حميد عبود  119
 


