
 

 
   

 
 

 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
 

 خامسةال اإللكترونية القاعة -
 

 شاكر محمد م.مإسم األستاذ المراقب:  -
 

 Google Meet :ixf-rdus-https://meet.google.com/kwyرابط   -

8/7  7/77  7/77  ت اسم الطالب 

 7 مرادابراهيم حسن عيسى    

 7 احمد حسن محمد حسن    

 3 اسماء عبد طعمه عليوي     

 4 الحسن جبار موسى جاسم    

 5 ايناس فاروق مطشر عبد    

 6 ايات محمد باني حسين    

 7 بان ستار جبار  عاشور    

 8 جاسم محمد جواد محمد   

 9 جعفر كريم جبار الزم    

 71 حسنين حزام بعرور اديب    

 77 حسين فالح مهدي علوان     

 77 حيدر كاظم كوز بدن    

 73 رواسي رحم عناد عليوي    

 74 زهراء نجاح وذاح جبر   

 75 زينب كريم نوري كاطع    

 76 زينب ناظم حلو سرحان    

 77 سالم علي عوانه صيهود    

 78 سجاد جاسم جابر برهان    

 79 سجاد كريم جبركاظم    

 71 سعد جاسم عبد الرضا حسان   

 77 سيف سعد محسن عودة   

 77 ضحى سهم سلمان حسين    

 73 عباس ماجد محسن عبد هللا    

 74 عداي جبار حطحوط بداي    

 75 علي جاسب عبدهللا حسين    

 76 علي عبد الرحمن محمد راضي    

 77 علي مهدي عباس راضي    

 78 عمار احمد مرجان حريز    

 79 فاضل نعيم عليوي سلومي    

 31 قتيبه مسلم عطيه خادم    

https://meet.google.com/kwy-rdus-ixf
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 37 محمد جاسم راضي صبيح    

 37 محمد خضير عباس محمد   

 33 محمد ساهي شطب حسين    

 34 محمد عبود محمد نعيمة    

 35 محمود هاشم عبدهللا سوادي   

 36 مرتضى مجيد علوان خلف     

 37 مرتضى محمد جعفر يحيى    

 38 مرتضى ياسين محمد عبيد    

 39 مصطفى سعد خلف زغير   

 41 مهند موحي فضيل عليوي    

 47 ميامن مازن ذيبان عمارة    

 47 نشأت سلطان حاجم عبود     

 43 نور الهدى زامل جاسم حسوني    

 44 واقد سالم راضي حميدي     

 45 وليد خالد طالب ثجيل    

 


