
 

 
   

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 

Ministry of Higher Education 

 and Scientific Research 

 

 تقنيات المختبرات الطبيةقسم 

 هليةالطبية األكلية المنارة للعلوم 
 Al Manara College of Medical Sciences 

 

Department of Nursing 

 

 المرحلة الرابعة
 

 لرابعةا اإللكترونية القاعة -
 

 مصطفى محمد م.مإسم األستاذ المراقب:  -
 

 Google Meet :xvh-wbww-https://meet.google.com/uwxرابط   -

8/7  7/77  7/77  ت اسم الطالب 

 7 رشكمحمد علي صبري    

 7 محمد علي مهاوي موزان   

 3 محمد ماجد محمد علي    

 4 محمود محسن ضربوط شاوش    

 5 مرتضى حميد مهدي صالح   

 6 مروه نعيم خضير عبود   

 7 مريم ريسان عطية ياسين    

 8 مزن فاضل حنون داود    

 9 مصدق سلمان جمعه عبد    

 71 مصطفى حسين مردان جعفر    

 77 مصطفى حيدر جابر خنجر   

 77 مصطفى عبد الحسن سالم بدن   

 73 مصطفى نعيم ساجت عكيلي   

 74 مناف حسين عبيد ناصر   

 75 منتظر حميد محسن فارس   

 76 منتظر صدام جاسم حاتم   

 77 منتظر محمد حطيحط محيميد    

 78 مؤمل عباس جبر خلف   

 79 مؤمن قاسم لعيبي حسان   

 71 ناصر غازي نشعان راضي   

 77 ناظم سعد جبار اكشور    

 77 نبأ حسين يوسف زامل    

 73 نبأ صفاء محمد فالح   

 74 نبأ ضرغام محمد نوري   

 75 نبأ عبد االمير جبار عبادي   

 76 نبأ عبد الرزاق جاسب غضبان   

 77 نبأ عطوان فاخر هادي    

 78 نبأ علي حسين علي    

 79 نجوى مهدي عبود حسون   

https://meet.google.com/uwx-wbww-xvh
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 31 ندى مهدي جبار عيسى   

 37 نور الزهراء نجم جرو سريج    

 37 نور الهدى احمد دعير كريم    

 33 نور رسول حسين كاطع   

 34 نور عبد الزهره ماضي مونس    

 35 هاله رحيم عبد الرضا حسان   

 36 هبه عايد جبار علوان   

 37 خلفهجران صادق مهودر    

 38 هدير محمد مايع عناد    

 39 وفاء فرج حمدان كاظم   

 41 هادي اسمر راضي مهر   

 47 يوسف صالح مهدي فريح    

 47 يوسف صبيح جاسم كاطع   

 43 يوسف محمد اسماعيل حسن    


