
 مقطع كارشناسي ارشد و دكترا فارغ التحصیالن
 پردیس بین الملل دانشکده پرستاری ومامایی

 

 
 

 سال فراغت كشور مقطع ورشته تحصیلی سال ورود نام و نام خانوادگي شماره

 92/6/21 ایران کارشناسی ارشد پرستاری 88 عصمت بسحق 1

 03/11/21 ایران کارشناسی ارشد پرستاری 82 فرزانه پور افضل 9

 03/11/21 ایران کارشناسی ارشد پرستاری 88 رضوان حشمت 0

 94/11/21 ایران کارشناسی ارشد پرستاری 88 شهناز حشمت 4

 90/11/21 ایران کارشناسی ارشد پرستاری 82 پریا طاهری 5

 92/11/21 ایران کارشناسی ارشد پرستاری 82 مهسا پور شعبان 6

 1/0/29 ایران کارشناسی ارشد پرستاری 82 نرجس موسوی زاده 7

 92/11/21 ایران کارشناسی ارشد پرستاری 88 محبوبه الری 8

 92/4/29 ایران دکترای پرستاری 88 منصوره تجویدی 2

 92/4/29 ایران دکترای پرستاری 88 آرپی مانوکیان 13

 13/5/25 ايران دكتراي پرستاري 82 زهرا سادات ديباجي 11

 99/6/24 ايران دكتراي پرستاري 82 ملكیانمرتضي  19

 93/4/24 ايران دكتراي پرستاري 23 فاطمه حسین عباسي 10

 7/9/25 عراق دكتراي پرستاري 23 ويان حاجي رسول 14

 92/2/24 عراق دكتراي پرستاري 23 تیران جمیل پیرو 15

 93/13/21 اتیوپی کارشناسی ارشد پرستاری 21 آدیس آدراگبرو 16

 16/5/25 عراق دكتراي پرستاري 21 عبداله كريم معاف 17

 13/4/20 کامرون کارشناسی ارشد ویژه 21 بودوین فوسو 18

 13/4/20 عراق NICUکارشناسی ارشد 21 هیمن کاکه میرزا 12

 01/6/25 عراق کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری 20 خانم آونگ حسین محمود 93

 20 هاوکارابوبکرحسینآقاي   91
کارشناسی ارشد پرستاری داخلی 

 جراحی
 1/0/25 عراق

 1/2/25 عراق کارشناسی ارشد روان پرستاری 20 آقای ریبوارحسن خضر 99

 96/0/20 امارات کارشناسی ارشد مامایی 20 فاطیما محمدابراهیم 90

 96/0/20 امارات کارشناسی ارشد مامایی 20 مريم محمد ابراهیم 94

  شمس الدیم محما آدامز 95
کارشناسی ارشد پرستاری داخلی 

 جراحی
 95/13/26 غنا 



 مقطع كارشناسي ارشد و دكترا فارغ التحصیالن
 پردیس بین الملل دانشکده پرستاری ومامایی

 

 

 سال فراغت كشور مقطع ورشته تحصیلی سال ورود نام و نام خانوادگي شماره

 13/9/26 غنا کارشناسی ارشد ویژه  یاکوب هابی یاکوب 96

 11/11/26 غنا ویژه ارشد کارشناسی  شعیب محمد  97

کارشناسی ارشد پرستاری داخلی  1024 احمد وحید مزبان 98

 جراحی 

 1026 عراق

  کنیا  کارشناسی پرستاری  فاتیما آبود 92

      

      

      

      

      

 


