
1966/1965ائمة باسماء خريجي كلية التمريض  العام الدراسي ق

سنة التخرجالدورنوع الدراسة التقدٌرالشهادةالمعدلالجنسٌةالجنساسم الخرٌجالفرع/ القسم الكلٌةالجامعةت

1966/1965االولالصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس87.4عراقٌةانثىلٌلى حنا الدباغ التمرٌضالتمرٌضبؽداد1

1966/1965االولالصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس87عراقٌةانثىمرٌم مٌشائٌل بولصالتمرٌضالتمرٌضبؽداد2

1966/1965االولالصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس84عراقٌةانثىسارة بٌجان اوهانالتمرٌضالتمرٌضبؽداد3

1966/1965االولالصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس82عراقٌةانثىفوزٌة باقر كمال الدٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد4

1966/1965االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس78.7عراقٌةانثىزٌنب سوزة علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد5

1966/1965االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس77عراقٌةانثىخٌرٌة راشد عٌدان التمرٌضالتمرٌضبؽداد6

1966/1965االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس77عراقٌةانثىسمٌرة عبد الواحد توفٌقالتمرٌضالتمرٌضبؽداد7

1966/1965االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس76عراقٌةانثىبدرٌة محمد الفحام التمرٌضالتمرٌضبؽداد8

1966/1965االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس74عراقٌةانثىبروٌن محمد سعٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد9

1966/1965االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس73عراقٌةانثىلٌلى الحاج حسٌن العلً التمرٌضالتمرٌضبؽداد10

1966/1965االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس72عراقٌةانثىكمٌلة عبد الؽنً عبد الرزاق الدوريالتمرٌضالتمرٌضبؽداد11

1966/1965االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس71.1عراقٌةانثىهلن اٌشو ٌوخنا التمرٌضالتمرٌضبؽداد12

1966/1965االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس71عراقٌةانثىسعاد مصطفى سعٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد13

1966/1965االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس71عراقٌةانثىفكتورٌا خوشابا هرمز التمرٌضالتمرٌضبؽداد14

1966/1965االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69عراقٌةانثىشكرٌة طاهر محمدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد15

1966/1965االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67عراقٌةانثىماري ٌوسؾ اٌشو التمرٌضالتمرٌضبؽداد16

1966/1965االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66عراقٌةانثىسلٌمة رسول حسٌن المدنً  التمرٌضالتمرٌضبؽداد17

1966/1965االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61عراقٌةانثىناهدة حمٌد النعٌمً التمرٌضالتمرٌضبؽداد18

1966/1965االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس59عراقٌةانثىمكٌة حمٌد الشٌخ حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد19



1967/1966ائمة باسماء خريجي كلية التمريض  العام الدراسي ق

سنة التخرجالدورنوع الدراسة التقدٌرالشهادةالمعدلالجنسٌةالجنساسم الخرٌجالفرع/ القسم الكلٌةالجامعةت

1967/166االولالصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس81.6عراقٌةانثىودٌعة عبد الحمٌد الداؼستانً التمرٌضالتمرٌضبؽداد1

1967/166االولالصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس81.5عراقٌةانثىسهام بطرس مراد التمرٌضالتمرٌضبؽداد2

1967/166االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس77.3عراقٌةانثىشاه مً ران حنا البازيالتمرٌضالتمرٌضبؽداد3

1967/166االولالصباحٌةمتوسط بكالورٌوس68عراقٌةانثىبهٌجة جعفر علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد4

1967/166االولالصباحٌةمتوسط بكالورٌوس67.6عراقٌةانثىعائشة صالح عبد الدائم التمرٌضالتمرٌضبؽداد5

1967/166االولالصباحٌةمتوسط بكالورٌوس60.4عراقٌةانثىلٌلى اسماعٌل ٌاسٌن القرٌشً التمرٌضالتمرٌضبؽداد6

1967/166االولالصباحٌةمتوسط بكالورٌوس60عراقٌةانثىفوزٌة حسٌن حبٌب التمرٌضالتمرٌضبؽداد7



1968/1967ائمة باسماء خريجي كلية التمريض  العام الدراسي ق

سنة التخرجالدورنوع الدراسة التقدٌرالشهادةالمعدلالجنسٌةالجنساسم الخرٌجالفرع/ القسم الكلٌةالجامعةت

1967/1968االولالصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس88.3عراقٌةانثىاحالم فرج بطرس بكٌو التمرٌضالتمرٌضبؽداد1

1967/1968االولالصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس81.5عراقٌةانثىبدٌعة محمد نجٌب التمرٌضالتمرٌضبؽداد2

1967/1968االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس76عراقٌةانثىفلاير ٌوسؾ اسكندر التمرٌضالتمرٌضبؽداد3

1967/1968االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس71عراقٌةانثىروز ترٌز اٌوب التمرٌضالتمرٌضبؽداد4

1967/1968االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس71عراقٌةانثىمنى فرج بكٌو التمرٌضالتمرٌضبؽداد5

1967/1968االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس70عراقٌةانثىفتوح علً حمٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد6

1967/1968االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس70عراقٌةانثىمارلٌن ٌوخانس انوٌاالتمرٌضالتمرٌضبؽداد7

1967/1968االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس70عراقٌةانثىنجاة كنعان توما التمرٌضالتمرٌضبؽداد8

1967/1968االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس70عراقٌةانثىنوال فتوحً كرٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد9

1967/1968االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس70عراقٌةانثىنور الهدى مهدي طهالتمرٌضالتمرٌضبؽداد10

1967/1968االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67عراقٌةانثىزمرود حسٌن سعد هللا التمرٌضالتمرٌضبؽداد11

1967/1968االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67عراقٌةانثىمارٌا ٌوسؾ باباخان التمرٌضالتمرٌضبؽداد12

1967/1968االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66عراقٌةانثىجولٌت خضر شعوالتمرٌضالتمرٌضبؽداد13

1967/1968االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65عراقٌةانثىسلٌمة بانً ارمامالتمرٌضالتمرٌضبؽداد14

1967/1968االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.9عراقٌةانثىنورٌة علوان كرٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد15

1967/1968االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.5عراقٌةانثىازهار هاشم جواد نصر هللا التمرٌضالتمرٌضبؽداد16

1967/1968االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62عراقٌةانثىسٌروات همبرسوم كرٌكور التمرٌضالتمرٌضبؽداد17

1967/1968االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس57عراقٌةانثىمؤٌدة عزٌز احمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد18



1969/1968ائمة باسماء خريجي كلية التمريض  العام الدراسي ق

سنة التخرجالدورنوع الدراسة التقدٌرالشهادةالمعدلالجنسٌةالجنساسم الخرٌجالفرع/ القسم الكلٌةالجامعةت

1969/1968االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس78.53عراقٌةانثىوجٌهة باهر فائق التمرٌضالتمرٌضبؽداد1

1969/1968االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس77عراقٌةانثىجانٌت حبٌب توما التمرٌضالتمرٌضبؽداد2

1969/1968االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس75عراقٌةانثىسعدٌة احمد خضر التمرٌضالتمرٌضبؽداد3

1969/1968االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس74عراقٌةانثىناهدة محمود احمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد4

1969/1968االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس73.5عراقٌةانثىبشرى نعوم فتوحً قطةالتمرٌضالتمرٌضبؽداد5

1969/1968االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس71عراقٌةانثىجانٌت كره بٌت سركٌس التمرٌضالتمرٌضبؽداد6

1969/1968االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس71عراقٌةانثىمرٌم اندرٌوس ٌوسؾ التمرٌضالتمرٌضبؽداد7

1969/1968االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس70عراقٌةانثىفائقة صبري احمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد8

1969/1968االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس70عراقٌةانثىساهرة عبد اللطٌؾ جاسم التمرٌضالتمرٌضبؽداد9

1969/1968االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس70عراقٌةانثىشكرٌة سمٌن سلمان التمرٌضالتمرٌضبؽداد10

1969/1968االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.5عراقٌةانثىوداد صالح ابراهٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد11

1969/1968االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.8عراقٌةانثىنهى نعوم فتوحً قطةالتمرٌضالتمرٌضبؽداد12

1969/1968االولالصباحٌةبكالورٌوسالملفة مفقودةعراقٌةانثىعدلة توفٌق نعمان التمرٌضالتمرٌضبؽداد13



1970/1969ائمة باسماء خريجي كلية التمريض  العام الدراسي ق

سنة التخرجالدورنوع الدراسة التقدٌرالشهادةالمعدلالجنسٌةالجنساسم الخرٌجالفرع/ القسم الكلٌةالجامعةت

1970/1969االولالصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس82.3عراقٌةانثىضوٌة عبد لٌلو التمرٌضالتمرٌضبؽداد1

1970/1969االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس79.8عراقٌةانثىسعاد عبد راضً الدراجً التمرٌضالتمرٌضبؽداد2

1970/1969االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس77.7عراقٌةانثىناهضة عبد الجبار ؼفوري التمرٌضالتمرٌضبؽداد3

1970/1969االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس76.8عراقٌةانثىامل خوٌط عالوي التمرٌضالتمرٌضبؽداد4

1970/1969االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس76.5عراقٌةانثىراجحة امٌن ابراهٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد5

1970/1969االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس74عراقٌةانثىسهام عزٌز احمد العبٌدي التمرٌضالتمرٌضبؽداد6

1970/1969االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس70.69عراقٌةانثىساهرة خضر عباس السعدي التمرٌضالتمرٌضبؽداد7

1970/1969االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس70عراقٌةانثىنجاح ٌوسؾ القصٌر التمرٌضالتمرٌضبؽداد8

1970/1969االولالصباحٌةمتوسط بكالورٌوس67.9عراقٌةانثىنجاة توما اوشانا التمرٌضالتمرٌضبؽداد9

1970/1969االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس57.5عراقٌةانثىسهٌبة عبد الجبار خلٌل التمرٌضالتمرٌضبؽداد10

1970/1969الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس50عراقٌةانثىسلمى متً شعباالتمرٌضالتمرٌضبؽداد11

1970/1969الصباحٌةبكالورٌوسملفة مفقودةعراقٌةانثىماجدة جاسم العزاوي التمرٌضالتمرٌضبؽداد12



1971/1970ائمة باسماء خريجي كلية التمريض  العام الدراسي ق

سنة التخرجالدورنوع الدراسة التقدٌرالشهادةالمعدلالجنسٌةالجنساسم الخرٌجالفرع/ القسم الكلٌةالجامعةت

1971/1970االولالصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس81عراقٌةانثىمنى مجٌد شابوالتمرٌضالتمرٌضبؽداد1

1971/1970االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس79عراقٌةانثىسلوى شاكر محسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد2

1971/1970االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس76عراقٌةانثىبتول حبٌب اسمروالتمرٌضالتمرٌضبؽداد3

1971/1970االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس71عراقٌةانثىحسٌبة عبد اللطٌؾ رشٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد4

1971/1970االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس70.2عراقٌةانثىسعاد عبد علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد5

1971/1970االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس70عراقٌةانثىسعاد فاضل عبود التمرٌضالتمرٌضبؽداد6

1971/1970االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس70عراقٌةانثىماركرٌت فتوحً كرٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد7

1971/1970االولالصباحٌةمقبول بكالورٌوس55عراقٌةانثىرسمٌة علً موسى التمرٌضالتمرٌضبؽداد8

1971/1970الثانًالصباحٌةمقبول بكالورٌوسمقبول عراقٌةانثىسامٌة رزاق سعٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد9

1971/1970الثانًالصباحٌةمقبول بكالورٌوسمقبول عراقٌةانثىمثال بطرس ابراهٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد10



1972/1971ائمة باسماء خريجي كلية التمريض  العام الدراسي ق

سنة التخرجالدورنوع الدراسة التقدٌرالشهادةالمعدلالجنسٌةالجنساسم الخرٌجالفرع/ القسم الكلٌةالجامعةت

1972/1971االولالصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس80.3عراقٌةانثىامل وعد هللا شورٌزالتمرٌضالتمرٌضبؽداد1

1972/1971االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس79.3عراقٌةانثىابتسام صلٌو انطوان التمرٌضالتمرٌضبؽداد2

1972/1971االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس78.4عراقٌةانثىبتول محمد امٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد3

1972/1971االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس77.5عراقٌةانثىباسمة شاكر احمد العبدلً التمرٌضالتمرٌضبؽداد4

1972/1971االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس76.6عراقٌةانثىوداد عبد القادر حسٌن الزهاويالتمرٌضالتمرٌضبؽداد5

1972/1971االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس76.5عراقٌةانثىناهدة ٌوسؾ بنٌامٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد6

1972/1971االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس76.4عراقٌةانثىفهٌمة اٌشو ٌوسؾ التمرٌضالتمرٌضبؽداد7

1972/1971االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس74.6عراقٌةانثىماركرٌت توما اٌوب التمرٌضالتمرٌضبؽداد8

1972/1971االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس74.3عراقٌةانثىمرٌم عودٌش سوالالتمرٌضالتمرٌضبؽداد9

1972/1971االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس73.2عراقٌةانثىنظٌرة حسٌن علوان التمرٌضالتمرٌضبؽداد10

1972/1971االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس72.2عراقٌةانثىسٌتا ارداشٌز باالسنٌان التمرٌضالتمرٌضبؽداد11

1972/1971االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس71.5عراقٌةانثىازهار خزعل ضمٌدي التمرٌضالتمرٌضبؽداد12

1972/1971االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس70.3عراقٌةانثىسارة دنخا ٌوسؾ التمرٌضالتمرٌضبؽداد13

1972/1971االولالصباحٌةمتوسط بكالورٌوس69.4عراقٌةانثىبثٌنة جمٌل عبد االحد التمرٌضالتمرٌضبؽداد14

1972/1971االولالصباحٌةمتوسط بكالورٌوس68.8عراقٌةانثىصبٌحة عبد الكرٌم عنٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد15

1972/1971االولالصباحٌةمتوسط بكالورٌوس68.3عراقٌةانثىعائشة خلٌفة سعٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد16

1972/1971االولالصباحٌةمتوسط بكالورٌوس68عراقٌةانثىفاتن عبد االمٌر محمد رضا التمرٌضالتمرٌضبؽداد17

1972/1971االولالصباحٌةمتوسط بكالورٌوس68عراقٌةانثىمرته عٌسى خوشاباالتمرٌضالتمرٌضبؽداد18

1972/1971االولالصباحٌةمتوسط بكالورٌوس67.3عراقٌةانثىسهام كاظم رضا التمرٌضالتمرٌضبؽداد19

1972/1971االولالصباحٌةمتوسط بكالورٌوس67عراقٌةانثىسمٌرة شاكر احمد العبدلً التمرٌضالتمرٌضبؽداد20

1972/1971االولالصباحٌةمتوسط بكالورٌوس66.3عراقٌةانثىخالدة عبد الستار عبد الجبار التمرٌضالتمرٌضبؽداد21

1972/1971االولالصباحٌةمتوسط بكالورٌوس65.6عراقٌةانثىاحالم كاظم حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد22

1972/1971االولالصباحٌةمتوسط بكالورٌوس65.4عراقٌةانثىمٌري طلو الزارالتمرٌضالتمرٌضبؽداد23

1972/1971االولالصباحٌةمتوسط بكالورٌوس65عراقٌةانثىفرتكوز اسماعٌل ابراهٌم الراوي  التمرٌضالتمرٌضبؽداد24

1972/1971االولالصباحٌةمتوسط بكالورٌوس64.7عراقٌةانثىبرلنتً ودٌع الٌاس التمرٌضالتمرٌضبؽداد25

1972/1971االولالصباحٌةمتوسط بكالورٌوس64.7عراقٌةانثىبرنادٌت مٌشائٌل بطولسالتمرٌضالتمرٌضبؽداد26

1972/1971االولالصباحٌةمتوسط بكالورٌوس64.6عراقٌةانثىعلٌة حسٌن علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد27

1972/1971االولالصباحٌةمتوسط بكالورٌوس62.9عراقٌةانثىنازنٌن احمد خضر التمرٌضالتمرٌضبؽداد28

1972/1971االولالصباحٌةمتوسط بكالورٌوس62.8عراقٌةانثىبرلنتٌن اٌلٌا باروتا التمرٌضالتمرٌضبؽداد29

1972/1971االولالصباحٌةمتوسط بكالورٌوس62.4عراقٌةانثىعامرة عبد االمٌر علوش التمرٌضالتمرٌضبؽداد30

1972/1971االولالصباحٌةمتوسط بكالورٌوس62.3عراقٌةانثىبسً اٌلٌا باروتا التمرٌضالتمرٌضبؽداد31



1972/1971االولالصباحٌةمتوسط بكالورٌوس61.6عراقٌةانثىمٌامً عبد الجبار ؼفوري التمرٌضالتمرٌضبؽداد32

1972/1971االولالصباحٌةمتوسط بكالورٌوس60.7عراقٌةانثىسمٌرة حسن الٌاسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد33

1972/1971االولالصباحٌةمتوسط بكالورٌوس60.5عراقٌةانثىاحالم خلٌل ابراهٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد34

1972/1971االولالصباحٌةمتوسط بكالورٌوس60.5عراقٌةانثىشرقٌة طه محمد الباشا التمرٌضالتمرٌضبؽداد35

1972/1971االولالصباحٌةمقبول بكالورٌوس59.1عراقٌةانثىسعدٌة محمد عباس التمرٌضالتمرٌضبؽداد36

1972/1971االولالصباحٌةمقبول بكالورٌوس56.8عراقٌةانثىكفاح عبد المحسن كاظم السودانً التمرٌضالتمرٌضبؽداد37

1972/1971االولالصباحٌةمقبول بكالورٌوس56.4عراقٌةانثىسهٌلة عبد الحسٌن حمزة التمرٌضالتمرٌضبؽداد38



1973/1972ائمة باسماء خريجي كلية التمريض  العام الدراسي ق

سنة التخرجالدورنوع الدراسة التقدٌرالشهادةالمعدلالجنسٌةالجنساسم الخرٌجالفرع/ القسم الكلٌةالجامعةت

1973/1972االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس76.6عراقٌةانثىوجٌهة علً اسماعٌل المشتاق التمرٌضالتمرٌضبؽداد1

1973/1972االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس74.5عراقٌةانثىالهام امٌن جدوع التمرٌضالتمرٌضبؽداد2

1973/1972االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس71.2عراقٌةانثىبتول امٌن جدوع التمرٌضالتمرٌضبؽداد3

1973/1972االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس72.1عراقٌةانثىهدى جمعة علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد4

1973/1972االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس72عراقٌةانثىفٌروز موسٌس هاروت التمرٌضالتمرٌضبؽداد5

1973/1972االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.3عراقٌةانثىسهٌلة نجم حبٌب كنعان التمرٌضالتمرٌضبؽداد6

1973/1972االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.5عراقٌةانثىهناء احمد نوري التمرٌضالتمرٌضبؽداد7

1973/1972االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.2عراقٌةانثىلٌلى ودٌع زٌا التمرٌضالتمرٌضبؽداد8

1973/1972االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.5عراقٌةانثىكالدس زكرٌا برٌموالتمرٌضالتمرٌضبؽداد9

1973/1972االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.1عراقٌةانثىخٌرٌة هاشم رزٌق البدري التمرٌضالتمرٌضبؽداد10

1973/1972االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.9عراقٌةانثىمراتب سعودي فرحان البٌاتً التمرٌضالتمرٌضبؽداد11

1973/1972االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.4عراقٌةانثىصبٌحة فاضل الجبوري التمرٌضالتمرٌضبؽداد12

1973/1972االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.2عراقٌةانثىجمٌلة اورها توما التمرٌضالتمرٌضبؽداد13

1973/1972االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.1عراقٌةانثىجمٌلة صادق ابراهٌمالتمرٌضالتمرٌضبؽداد14

1973/1972االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.4عراقٌةانثىصٌتة نعمان حمدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد15

1973/1972االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.2عراقٌةانثىمالحظة اسماعٌل ابراهٌم الراوي التمرٌضالتمرٌضبؽداد16

1973/1972االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62عراقٌةانثىبورته ونافع عبد الفتاح التمرٌضالتمرٌضبؽداد17

1973/1972االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.3فلسطٌنٌةانثىروٌدة محمد ٌوسؾ شعبان التمرٌضالتمرٌضبؽداد18

1973/1972االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.5عراقٌةانثىحبٌبة جعفر ٌحٌى الورد التمرٌضالتمرٌضبؽداد19

1973/1972االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.3عراقٌةانثىسهٌلة حسٌن عباس التمرٌضالتمرٌضبؽداد20



1974/1973ائمة باسماء خريجي كلية التمريض  العام الدراسي ق

سنة التخرجالدورنوع الدراسة التقدٌرالشهادةالمعدلالجنسٌةالجنساسم الخرٌجالفرع/ القسم الكلٌةالجامعةت

1974/1973االولالصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس83.2عراقٌةانثىصبٌحة خلٌل ابراهٌم الوردي التمرٌضالتمرٌضبؽداد1

1974/1973االولالصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس82عراقٌةانثىاحالم ٌوسؾ ناصر الحمدان التمرٌضالتمرٌضبؽداد2

1974/1973االولالصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس81.4عراقٌةانثىفخرٌة جبر محٌبس الزبٌدي التمرٌضالتمرٌضبؽداد3

1974/1973االولالصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس80.5عراقٌةانثىلٌلى فاخر كاظم ابو رؼٌؾ التمرٌضالتمرٌضبؽداد4

1974/1973االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس79.3عراقٌةانثىناهدة علً جبرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد5

1974/1973االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس78.7عراقٌةانثىوجٌهة عبد الكرٌم الجبوري التمرٌضالتمرٌضبؽداد6

1974/1973االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس76.3عراقٌةانثىسعاد مكً صالح الدٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد7

1974/1973االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس76عراقٌةانثىكافً محمد ناصر االسديالتمرٌضالتمرٌضبؽداد8

1974/1973االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس73.6عراقٌةانثىسمٌرة عبد الجبار البصامالتمرٌضالتمرٌضبؽداد9

1974/1973االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس72.7عراقٌةانثىفائزة بولص ٌوسؾ رسامالتمرٌضالتمرٌضبؽداد10

1974/1973االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس72.4عراقٌةانثىنور الهدى ٌوسؾ توماالتمرٌضالتمرٌضبؽداد11

1974/1973االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس72.2عراقٌةانثىمرٌم محمود علً الحسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد12

1974/1973االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس71.8عراقٌةانثىسناء عبد االمٌر كبة التمرٌضالتمرٌضبؽداد13

1974/1973االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس71.7عراقٌةانثىوداد حسٌن عباس التمرٌضالتمرٌضبؽداد14

1974/1973االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس71.5عراقٌةانثىنازك ارتٌن تورسٌان التمرٌضالتمرٌضبؽداد15

1974/1973االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس71عراقٌةانثىامل لطٌؾ اسود التمرٌضالتمرٌضبؽداد16

1974/1973االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس70.9عراقٌةانثىمائدة خزعل حسن الشمري التمرٌضالتمرٌضبؽداد17

1974/1973االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس70.3عراقٌةانثىامل جاسم محمد البدري التمرٌضالتمرٌضبؽداد18

1974/1973االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.8عراقٌةانثىمرٌم شمعون برخو هرمز التمرٌضالتمرٌضبؽداد19

1974/1973االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.6عراقٌةانثىنادرة جورج زٌا كاكوسالتمرٌضالتمرٌضبؽداد20

1974/1973االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.1عراقٌةانثىمسرورة اكرم عبد الصمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد21

1974/1973االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.4عراقٌةانثىحمٌدة جواد هاشم الموسوي التمرٌضالتمرٌضبؽداد22

1974/1973االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.3عراقٌةانثىنزهت عبد هللا عباس التمرٌضالتمرٌضبؽداد23

1974/1973االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.3عراقٌةانثىمنٌرة مٌخا متى هومًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد24

1974/1973االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.2عراقٌةانثىلٌلى دنخا ٌوسؾ خوشناوالتمرٌضالتمرٌضبؽداد25

1974/1973االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.9عراقٌةانثىباهرة جواد كاظم البٌاتً التمرٌضالتمرٌضبؽداد26

1974/1973االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.1عراقٌةانثىاصطفٌك جبرائٌل الٌكسٌان التمرٌضالتمرٌضبؽداد27

1974/1973االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65عراقٌةانثىفوزٌة شنشول الربحاوي التمرٌضالتمرٌضبؽداد28

1974/1973االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.9عراقٌةانثىسهٌر علً عجام التمرٌضالتمرٌضبؽداد29



1974/1973االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.3عراقٌةانثىوداد مصطاؾ محمد الشٌخلً التمرٌضالتمرٌضبؽداد30

1974/1973االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.8عراقٌةانثىاستر اوشانا ننو االشونً التمرٌضالتمرٌضبؽداد31

1974/1973االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.2عراقٌةانثىخولة حسن مهدي التمرٌضالتمرٌضبؽداد32

1974/1973االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62عراقٌةانثىامل جاسم الجبوري التمرٌضالتمرٌضبؽداد33

1974/1973االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.8عراقٌةانثىجولٌت كوركٌس سلٌمان التمرٌضالتمرٌضبؽداد34

1974/1973االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.5عراقٌةانثىناهدة حسن العزاوي التمرٌضالتمرٌضبؽداد35

1974/1973االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.2عراقٌةانثىساهرة حنا منصور التمرٌضالتمرٌضبؽداد36

1974/1973االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61عراقٌةانثىفائزة هاشم زٌنً التمرٌضالتمرٌضبؽداد37

1974/1973االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.7عراقٌةانثىامٌنة نٌسان اوشانا التمرٌضالتمرٌضبؽداد38



1975/1974ائمة باسماء خريجي كلية التمريض  العام الدراسي ق

سنة التخرجالدورنوع الدراسة التقدٌرالشهادةالمعدلالجنسٌةالجنساسم الخرٌجالفرع/ القسم الكلٌةالجامعةت

1975/1974االولالصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس84.3عراقٌةانثىاقبال مجٌد عباس الزٌدي التمرٌضالتمرٌضبؽداد1

1975/1974االولالصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس80.8عراقٌةانثىفوزٌة علً رزوقً التمرٌضالتمرٌضبؽداد2

1975/1974االولالصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس80.5عراقٌةانثىمنى عبد الوهاب خلٌل التمرٌضالتمرٌضبؽداد3

1975/1974االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس78.3عراقٌةانثىسلوى عباس محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد4

1975/1974االولالصباحٌةجٌد  بكالورٌوس78.2عراقٌةانثىساندرا اٌشو شمعونالتمرٌضالتمرٌضبؽداد5

1975/1974االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس77.9عراقٌةانثىباسمة منصور كوربك التمرٌضالتمرٌضبؽداد6

1975/1974االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس77.9عراقٌةانثىلٌندا فؤاد نصر هللا التمرٌضالتمرٌضبؽداد7

1975/1974االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس77.8عراقٌةانثىهٌفاء مجٌد العبٌدي التمرٌضالتمرٌضبؽداد8

1975/1974االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس77.6عراقٌةانثىبعثة مهدي حسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد9

1975/1974االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس76.8عراقٌةانثىربٌعة محسن علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد10

1975/1974االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس76.7عراقٌةانثىفرٌدة جبرائٌل كوركٌس التمرٌضالتمرٌضبؽداد11

1975/1974االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس76.7عراقٌةانثىهناء موسى كاظم الهناوي التمرٌضالتمرٌضبؽداد12

1975/1974االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس76.2عراقٌةانثىناهدة محمد الجنابً التمرٌضالتمرٌضبؽداد13

1975/1974االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس75.5عراقٌةانثىباسمة متً اسكندر التمرٌضالتمرٌضبؽداد14

1975/1974االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس75.5عراقٌةانثىبرشنك عثمان مردان التمرٌضالتمرٌضبؽداد15

1975/1974االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس75عراقٌةانثىعواطؾ متً جبرائٌل التمرٌضالتمرٌضبؽداد16

1975/1974االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس74.8عراقٌةانثىاناهٌد كٌؽام منٌاسالتمرٌضالتمرٌضبؽداد17

1975/1974االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس74.8عراقٌةانثىكمٌلة شمعون جمعة التمرٌضالتمرٌضبؽداد18

1975/1974االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس74.5عراقٌةانثىباسمة محمد حسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد19

1975/1974االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس73.3عراقٌةانثىركزان جوزٌؾ ناصر التمرٌضالتمرٌضبؽداد20

1975/1974االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.7عراقٌةانثىثناء صادق محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد21

1975/1974االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.6عراقٌةانثىناهدة حنا منصور التمرٌضالتمرٌضبؽداد22

1975/1974االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس71.7عراقٌةانثىخولة محً الدٌن ٌونس التمرٌضالتمرٌضبؽداد23

1975/1974االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس71.6عراقٌةانثىفاطمة محمد ابراهٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد24

1975/1974االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس71.4عراقٌةانثىسمٌرة معروؾ احمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد25

1975/1974االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس71.1عراقٌةانثىراقٌة عبد القهار حسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد26

1975/1974االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.9عراقٌةانثىهناء عبد الرزاق جرجٌس التمرٌضالتمرٌضبؽداد27

1975/1974االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.8عراقٌةانثىالهام نوري محمد علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد28

1975/1974االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.5عراقٌةانثىمٌسون احمد حسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد29

1975/1974االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.2عراقٌةانثىفوزٌة حسن عباس التمرٌضالتمرٌضبؽداد30



1975/1974االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.9عراقٌةانثىصبٌحة احمد زادة حسنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد31

1975/1974االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.9عراقٌةانثىهدى محمد صبحً التمرٌضالتمرٌضبؽداد32

1975/1974االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.8عراقٌةانثىزهرة حسٌن الحٌدري التمرٌضالتمرٌضبؽداد33

1975/1974االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.9عراقٌةانثىرواٌة بهنام سلٌم شماسالتمرٌضالتمرٌضبؽداد34

1975/1974االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.5عراقٌةانثىفاطمة عبد مهدي حسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد35

1975/1974االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.4عراقٌةانثىنانٌت ارمٌناك هاكوب التمرٌضالتمرٌضبؽداد36

1975/1974االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.9عراقٌةانثىحمدٌة شنٌن مطشر التمرٌضالتمرٌضبؽداد37

1975/1974االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.7عراقٌةانثىامٌرة حنا ابلحد التمرٌضالتمرٌضبؽداد38

1975/1974االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.9عراقٌةانثىارمٌك فتح هللا روكً ثابت التمرٌضالتمرٌضبؽداد39

1975/1974االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.9عراقٌةانثىخلود عبد هللا احمد الوادي التمرٌضالتمرٌضبؽداد40

1975/1974االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.8عراقٌةانثىسعاد سعٌد توفٌق التمرٌضالتمرٌضبؽداد41

1975/1974االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.7عراقٌةانثىفاطمة حمٌد هزاع التمرٌضالتمرٌضبؽداد42

1975/1974االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66عراقٌةانثىفضٌلة حسن محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد43

1975/1974االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.8عراقٌةانثىنوالة داود مراد التمرٌضالتمرٌضبؽداد44

1975/1974االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.3عراقٌةانثىباسمة ابراهٌم داود العزاوي التمرٌضالتمرٌضبؽداد45

1975/1974االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.9عراقٌةانثىسمٌرة ٌونس علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد46

1975/1974الثانًالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.5عراقٌةانثىسعدٌة محمد عبد هللا العبٌديالتمرٌضالتمرٌضبؽداد47

1975/1974االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.3عراقٌةانثىخولة احمد عبد هللا العبدلً التمرٌضالتمرٌضبؽداد48

1975/1974االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.1عراقٌةانثىامل جلٌل عبد العالً التمرٌضالتمرٌضبؽداد49

1975/1974االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.1عراقٌةانثىرابحة علوان طاهر التمرٌضالتمرٌضبؽداد50

1975/1974الثانًالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60عراقٌةانثىفلاير صادق رحٌمالتمرٌضالتمرٌضبؽداد51



1976/1975ائمة باسماء خريجي كلية التمريض  العام الدراسي ق

سنة التخرجالدورنوع الدراسة التقدٌرالشهادةالمعدلالجنسٌةالجنساسم الخرٌجالفرع/ القسم الكلٌةالجامعةت

1976/1975االول الصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس81.5عراقٌةانثىكوثر جاسم علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد1

1976/1975االول الصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس80.8عراقٌةانثىخلود فائق سلمان التمرٌضالتمرٌضبؽداد2

1976/1975االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس78.3عراقٌةانثىاقبال ؼانم علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد3

1976/1975االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس77.6عراقٌةانثىخٌرٌة فالح حسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد4

1976/1975االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس77.4عراقٌةانثىوداد صالح محمد حسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد5

1976/1975االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس75.6عراقٌةانثىرحٌمة فالح منادي التمرٌضالتمرٌضبؽداد6

1976/1975االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس74.4عراقٌةانثىمرٌم عبد الحسٌن محسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد7

1976/1975االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس74.3عراقٌةانثىفائزة عبد القادر محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد8

1976/1975االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس74عراقٌةانثىكاظمٌة جمٌل عباس التمرٌضالتمرٌضبؽداد9

1976/1975االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس73.8عراقٌةانثىمً فضٌل رزوقً التمرٌضالتمرٌضبؽداد10

1976/1975االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس73.7عراقٌةانثىامل احمد جعفرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد11

1976/1975االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.7عراقٌةانثىرجاء كاظم عبد الحسٌنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد12

1976/1975االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.6عراقٌةانثىردٌفة ناهً عبد الحسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد13

1976/1975االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.5عراقٌةانثىفكتورٌا كلٌانه نٌسان التمرٌضالتمرٌضبؽداد14

1976/1975االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.5عراقٌةانثىفرحة صاحب مهدي التمرٌضالتمرٌضبؽداد15

1976/1975االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.1عراقٌةانثىسعاد محمد اكبرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد16

1976/1975االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.1عراقٌةانثىاحالم ٌوسؾ بهنامالتمرٌضالتمرٌضبؽداد17

1976/1975االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس71.5عراقٌةانثىسوسً بار كٌؾ هوسٌبالتمرٌضالتمرٌضبؽداد18

1976/1975االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس71.4عراقٌةانثىهدى عبد الؽنً اسماعٌل التمرٌضالتمرٌضبؽداد19

1976/1975االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.8عراقٌةانثىنسرٌن احمد امٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد20

1976/1975االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.5عراقٌةانثىامٌرة عزٌز علًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد21

1976/1975االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.4عراقٌةانثىنظٌرة جمال علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد22

1976/1975االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.3عراقٌةانثىحٌاة ناصر داحس التمرٌضالتمرٌضبؽداد23

1976/1975االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.7عراقٌةانثىشمسه قاسم جاسم التمرٌضالتمرٌضبؽداد24

1976/1975االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.6عراقٌةانثىمرٌم صلٌوا ٌلداالتمرٌضالتمرٌضبؽداد25

1976/1975االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.5عراقٌةانثىسوسن عبد اللطٌؾ السٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد26

1976/1975االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.1عراقٌةانثىسلوى حازم عبد الحمٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد27

1976/1975االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.1عراقٌةانثىسمٌرة حسن هانً التمرٌضالتمرٌضبؽداد28

1976/1975االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.5عراقٌةانثىاناهٌد سمٌات ماثبوسالتمرٌضالتمرٌضبؽداد29



1976/1975االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.1عراقٌةانثىبتول حمزة حمودالتمرٌضالتمرٌضبؽداد30

1976/1975االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67عراقٌةانثىمائدة جمٌل حبٌب التمرٌضالتمرٌضبؽداد31

1976/1975االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.9عراقٌةانثىسعاد محمود ؼربً التمرٌضالتمرٌضبؽداد32

1976/1975االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.3عراقٌةانثىكرٌمة جابر عبد الحسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد33

1976/1975االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.8عراقٌةانثىرجاء هادي الحكٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد34

1976/1975االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.5عراقٌةانثىلٌلى عبد هللا محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد35

1976/1975االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.4عراقٌةانثىعالٌة ٌونس مصطفى التمرٌضالتمرٌضبؽداد36

1976/1975االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.3عراقٌةانثىلمٌعة عبد الكرٌم محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد37

1976/1975االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.1عراقٌةانثىفردوس عبد االمٌر فرهود التمرٌضالتمرٌضبؽداد38

1976/1975االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65عراقٌةانثىسهٌر سلمان علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد39

1976/1975االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.4عراقٌةانثىزكٌة مهدي حسنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد40

1976/1975االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.9عراقٌةانثىعفاؾ ٌعقوب كورٌاالتمرٌضالتمرٌضبؽداد41

1976/1975االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.8عراقٌةانثىنورهان زكً شاكر التمرٌضالتمرٌضبؽداد42

1976/1975االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.2عراقٌةانثىلٌلى بدر فالح التمرٌضالتمرٌضبؽداد43

1976/1975االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.1عراقٌةانثىؼزوة احمد عبد هللا التمرٌضالتمرٌضبؽداد44

1976/1975االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62عراقٌةانثىمنى عبدالمجٌد البصري التمرٌضالتمرٌضبؽداد45

1976/1975الثانً الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.6عراقٌةانثىواجدة حمٌد احمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد46

1976/1975االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.8عراقٌةانثىزهرة صادق جعفر التمرٌضالتمرٌضبؽداد47

1976/1975االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.5عراقٌةانثىفوزٌة ابراهٌم محمد السلمان التمرٌضالتمرٌضبؽداد48

1976/1975االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس59عراقٌةانثىرائدة عبد الحمٌد شنشل التمرٌضالتمرٌضبؽداد49

1976/1975الثانً الصباحٌةمقبولبكالورٌوس56.5عراقٌةانثىترٌزة حبٌب نعوم التمرٌضالتمرٌضبؽداد50



1977/1976ائمة باسماء خريجي كلية التمريض  العام الدراسي ق

سنة التخرجالدورنوع الدراسة التقدٌرالشهادةالمعدلالجنسٌةالجنساسم الخرٌجالفرع/ القسم الكلٌةالجامعةت

1977/1976االول الصباحٌةجٌدبكالورٌوس79.3عراقٌةانثىرجاء كامل محمد علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد1

1977/1976االول الصباحٌةجٌدبكالورٌوس75.9عراقٌةانثىانعام عبد راضً التمرٌضالتمرٌضبؽداد2

1977/1976االول الصباحٌةجٌدبكالورٌوس75.4فلسطٌنٌةانثىنادٌة زكً ناصر التمرٌضالتمرٌضبؽداد3

1977/1976االول الصباحٌةجٌدبكالورٌوس75.1عراقٌةانثىنوال ٌونس نور الدٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد4

1977/1976االول الصباحٌةجٌدبكالورٌوس73.4عراقٌةانثىشوالمت كٌنا دانٌال التمرٌضالتمرٌضبؽداد5

1977/1976االول الصباحٌةجٌدبكالورٌوس72.9عراقٌةانثىاستبرق عبد الرحمن محمود التمرٌضالتمرٌضبؽداد6

1977/1976االول الصباحٌةجٌدبكالورٌوس72.9عراقٌةانثىشلٌرة عبد هللا الحاج سلٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد7

1977/1976االول الصباحٌةجٌدبكالورٌوس72.8عراقٌةانثىبركان طارق احمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد8

1977/1976االول الصباحٌةجٌدبكالورٌوس72.4عراقٌةانثىعائدة سلٌم شابا سلٌمان التمرٌضالتمرٌضبؽداد9

1977/1976االول الصباحٌةجٌدبكالورٌوس72.3عراقٌةانثىمحاسن طالب محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد10

1977/1976االول الصباحٌةجٌدبكالورٌوس72عراقٌةانثىصبٌحة توما جبو التمرٌضالتمرٌضبؽداد11

1977/1976االول الصباحٌةجٌدبكالورٌوس71.6عراقٌةانثىهٌام عبد كاطع التمرٌضالتمرٌضبؽداد12

1977/1976االول الصباحٌةجٌدبكالورٌوس70.6عراقٌةانثىباهرة رفو العوعالتمرٌضالتمرٌضبؽداد13

1977/1976االول الصباحٌةجٌدبكالورٌوس70.6عراقٌةانثىسهاد حكمت خٌري التمرٌضالتمرٌضبؽداد14

1977/1976االول الصباحٌةجٌدبكالورٌوس70.5عراقٌةانثىسهٌلة جمعة عٌدان التمرٌضالتمرٌضبؽداد15

1977/1976االول الصباحٌةجٌدبكالورٌوس70.3عراقٌةانثىبخشان محمود اسعد التمرٌضالتمرٌضبؽداد16

1977/1976االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.7عراقٌةانثىسمٌرة مٌرزا عباس التمرٌضالتمرٌضبؽداد17

1977/1976االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.6عراقٌةانثىفرٌدة عبد القادر طاهر التمرٌضالتمرٌضبؽداد18

1977/1976االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.1عراقٌةانثىنهاد طاهر قادر التمرٌضالتمرٌضبؽداد19

1977/1976االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.9عراقٌةانثىرضٌة رمضان محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد20

1977/1976االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.7عراقٌةانثىمواهب شاكر بطرس التمرٌضالتمرٌضبؽداد21

1977/1976االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.3عراقٌةانثىوصال فؤاد علوان التمرٌضالتمرٌضبؽداد22

1977/1976االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68عراقٌةانثىامٌرة سعٌد ٌوسؾ التمرٌضالتمرٌضبؽداد23

1977/1976االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.6عراقٌةانثىانعام نجم السباح التمرٌضالتمرٌضبؽداد24

1977/1976االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.6عراقٌةانثىبلقٌس هادي الحلو التمرٌضالتمرٌضبؽداد25

1977/1976االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.6عراقٌةانثىخولة محمد علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد26

1977/1976االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.3عراقٌةانثىلٌلى عبد الخالق عباس التمرٌضالتمرٌضبؽداد27

1977/1976االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.2عراقٌةانثىنسرٌن عبد الرحمن حناالتمرٌضالتمرٌضبؽداد28

1977/1976االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67عراقٌةانثىاناهٌد بار كٌؾ اسطٌفان التمرٌضالتمرٌضبؽداد29

1977/1976االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67عراقٌةانثىخدٌجة عٌسى شرؾ التمرٌضالتمرٌضبؽداد30

1977/1976االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.7عراقٌةانثىهٌفاء خلٌل اسماعٌل التمرٌضالتمرٌضبؽداد31



1977/1976االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.4عراقٌةانثىجنان رشٌد علوان التمرٌضالتمرٌضبؽداد32

1977/1976االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.4عراقٌةانثىشمٌران بخانس كلٌانة التمرٌضالتمرٌضبؽداد33

1977/1976االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.4عراقٌةانثىنضال صبري جرجٌسالتمرٌضالتمرٌضبؽداد34

1977/1976االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.3عراقٌةانثىبلقٌس امٌن حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد35

1977/1976االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.2عراقٌةانثىؼرٌبة توفٌق عبد هللا التمرٌضالتمرٌضبؽداد36

1977/1976االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65عراقٌةانثىؼنٌة عبد الهادي موسى التمرٌضالتمرٌضبؽداد37

1977/1976االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.2عراقٌةانثىكولر عبد هللا حسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد38

1977/1976الثانً الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.7عراقٌةانثىسؤدد عواد خضرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد39

1977/1976االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس73.6عراقٌةانثىستٌال فؤاد نصره هللا التمرٌضالتمرٌضبؽداد40

1977/1976االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.3عراقٌةانثىوفاء عبد الرزاق محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد41

1977/1976االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.2عراقٌةانثىانجٌل ٌوسؾ اسحاق التمرٌضالتمرٌضبؽداد42

1977/1976االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.2فلسطٌنٌةانثىخولة محمود محمد سعٌدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد43

1977/1976الثانً الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.8عراقٌةانثىخولة كامل صالح التمرٌضالتمرٌضبؽداد44

1977/1976االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.3عراقٌةانثىلٌلى حبٌب ظاهر التمرٌضالتمرٌضبؽداد45

1977/1976االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.1عراقٌةانثىامال علً احمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد46

1977/1976االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62عراقٌةانثىوسن جمٌل نعمو التمرٌضالتمرٌضبؽداد47

1977/1976االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.9عراقٌةانثىبثٌنة كاظم جواد التمرٌضالتمرٌضبؽداد48

1977/1976االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.1عراقٌةانثىسعدٌة رداد جبر التمرٌضالتمرٌضبؽداد49

1977/1976االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.8عراقٌةانثىسعادة مهدي حمودي التمرٌضالتمرٌضبؽداد50

1977/1976االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.7عراقٌةانثىانٌسة عمر احمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد51

1977/1976الثانً الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.1عراقٌةانثىسهٌلة حبٌب امٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد52

1977/1976الثانً الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.4عراقٌةانثىفائزة جمٌل مجٌدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد53

1977/1976االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.9عراقٌةانثىامل محمود محمد علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد54

1977/1976الثانً الصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.8عراقٌةانثىعدوٌة عمر سلمان التمرٌضالتمرٌضبؽداد55

1977/1976االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.8عراقٌةانثىهناء حسٌن موسى التمرٌضالتمرٌضبؽداد56

1977/1976الثانً الصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.4عراقٌةانثىنجٌبة حنا ٌلدا التمرٌضالتمرٌضبؽداد57

1977/1976الثانً الصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.3عراقٌةانثىفردوس حمٌد كاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد58

1977/1976االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.4عراقٌةانثىانعام عبد الحمٌد ناصر التمرٌضالتمرٌضبؽداد59

1977/1976الثانً الصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.3عراقٌةانثىكوثر فٌصل توفٌق التمرٌضالتمرٌضبؽداد60

1977/1976االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.1عراقٌةانثىهناء مكً وفٌق التمرٌضالتمرٌضبؽداد61

1977/1976الثانً الصباحٌةمقبولبكالورٌوس57.1عراقٌةانثىنٌلوفر رفعت حسنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد62

1977/1976الثانً الصباحٌةمقبولبكالورٌوس56.8عراقٌةانثىرسائل حسن الحبٌب التمرٌضالتمرٌضبؽداد63

1977/1976االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس56.7عراقٌةانثىاحالم كاظم محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد64



1978/1977ائمة باسماء خريجي كلية التمريض  العام الدراسي ق

سنة التخرجالدورنوع الدراسة التقدٌرالشهادةالمعدلالجنسٌةالجنساسم الخرٌجالفرع/ القسم الكلٌةالجامعةت

1978/1977االول الصباحٌةجٌدبكالورٌوس78.7عراقٌةانثىسناء رحٌم طارش التمرٌضالتمرٌضبؽداد1

1978/1977االول الصباحٌةجٌدبكالورٌوس78عراقٌةانثىجولٌت داود مرقص التمرٌضالتمرٌضبؽداد2

1978/1977االول الصباحٌةجٌدبكالورٌوس77عراقٌةانثىلندا كلو اٌشو التمرٌضالتمرٌضبؽداد3

1978/1977االول الصباحٌةجٌدبكالورٌوس74عراقٌةانثىابتسام خالد كامل التمرٌضالتمرٌضبؽداد4

1978/1977االول الصباحٌةجٌدبكالورٌوس72.3عراقٌةانثىسعدٌة عبد هللا حمه  رشٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد5

1978/1977االول الصباحٌةجٌدبكالورٌوس71.8عراقٌةانثىشمٌران بهنان داود التمرٌضالتمرٌضبؽداد6

1978/1977االول الصباحٌةجٌدبكالورٌوس70.6عراقٌةانثىسجاء هاشم محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد7

1978/1977االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.6عراقٌةانثىاحالم محمد مهدي التمرٌضالتمرٌضبؽداد8

1978/1977االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.1عراقٌةانثىزاهدة ذنون احمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد9

1978/1977االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.4عراقٌةانثىامٌنة عبد هللا محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد10

1978/1977االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.9عراقٌةانثىاحالم محمد مطشر التمرٌضالتمرٌضبؽداد11

1978/1977االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.5عراقٌةانثىعالٌة عبد الرضا سعٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد12

1978/1977االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.1عراقٌةانثىانكرٌت نمرود اودٌشو التمرٌضالتمرٌضبؽداد13

1978/1977االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65عراقٌةانثىصباح عباس احمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد14

1978/1977االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.6عراقٌةانثىرمزٌة ٌوحنا بتو التمرٌضالتمرٌضبؽداد15

1978/1977االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.8عراقٌةانثىجنان محمد كاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد16

1978/1977االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.1عراقٌةانثىسناء ذنون احمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد17

1978/1977االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.3عراقٌةانثىعاصمة محمد قاسم التمرٌضالتمرٌضبؽداد18

1978/1977االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61عراقٌةانثىرمزٌة كولٌك اسماعٌل التمرٌضالتمرٌضبؽداد19

1978/1977االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.7عراقٌةانثىامل شفٌق توفٌق التمرٌضالتمرٌضبؽداد20

1978/1977االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.6عراقٌةانثىنسرٌن سلٌمان محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد21

1978/1977االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.6عراقٌةانثىسهام عباس محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد22

1978/1977االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.3عراقٌةانثىفائزة فٌصل وفٌق  التمرٌضالتمرٌضبؽداد23

1978/1977االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.3عراقٌةانثىنسرٌن عزٌز ؼازي التمرٌضالتمرٌضبؽداد24

1978/1977الثانً الصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.9عراقٌةانثىخالدة عبد حنا التمرٌضالتمرٌضبؽداد25

1978/1977االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.5عراقٌةانثىزهرة جاسم محمود التمرٌضالتمرٌضبؽداد26

1978/1977االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.7عراقٌةانثىلمٌاء محمد علً ناجً التمرٌضالتمرٌضبؽداد27

1978/1977االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.1عراقٌةانثىسعاد رشٌد جلٌل التمرٌضالتمرٌضبؽداد28

1978/1977االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس57عراقٌةانثىسمٌرة نوري قاسم التمرٌضالتمرٌضبؽداد29

1978/1977االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس55.8عراقٌةانثىماجدة رحٌم شاؼً التمرٌضالتمرٌضبؽداد30



1979/1978ائمة باسماء خريجي كلية التمريض  العام الدراسي ق

سنة التخرجالدورنوع الدراسة التقدٌرالشهادةالمعدلالجنسٌةالجنساسم الخرٌجالفرع/ القسم الكلٌةالجامعةت

1979/1978االول الصباحٌةجٌدبكالورٌوس77.8عراقٌةانثىنازك مٌناس متً التمرٌضالتمرٌضبؽداد1

1979/1978االول الصباحٌةجٌدبكالورٌوس76عراقٌةانثىابتسام احمد محمود التمرٌضالتمرٌضبؽداد2

1979/1978االول الصباحٌةجٌدبكالورٌوس73عراقٌةانثىجنٌنة احمد محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد3

1979/1978االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68عراقٌةانثىنوال جمٌل مروكً الحجار التمرٌضالتمرٌضبؽداد4

1979/1978االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64عراقٌةانثىاٌمان جمٌل حبٌب التمرٌضالتمرٌضبؽداد5

1979/1978االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.5عراقٌةانثىسناء عز الدٌن شاكر التمرٌضالتمرٌضبؽداد6

1979/1978االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63عراقٌةانثىزهراء حسن ابراهٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد7

1979/1978االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.4عراقٌةانثىهناء تعبان محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد8

1979/1978االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.3عراقٌةانثىلٌتً ٌوارش شٌبو التمرٌضالتمرٌضبؽداد9

1979/1978االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.3عراقٌةانثىلٌلى رشٌد احمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد10

1979/1978االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60عراقٌةانثىامال محمد حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد11

1979/1978االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس59عراقٌةانثىسعاد عثمان محمدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد12



1980/1979ائمة باسماء خريجي كلية التمريض  العام الدراسي ق

سنة التخرجالدورنوع الدراسة التقدٌرالشهادةالمعدلالجنسٌةالجنساسم الخرٌجالفرع/ القسم الكلٌةالجامعةت

1980/1979االولالصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس82.24عراقٌةانثىبسمة ملك شمعون التمرٌضالتمرٌضبؽداد1

1980/1979االولالصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس80.14عراقٌةانثىسعاد عبد هللا محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد2

1980/1979االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس78.54عراقٌةانثىشروق منٌر ٌعقوب التمرٌضالتمرٌضبؽداد3

1980/1979االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس77.91عراقٌةانثىسعاد جاسم محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد4

1980/1979االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس77.71عراقٌةانثىسمٌرة زٌدان عبد التمرٌضالتمرٌضبؽداد5

1980/1979االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس75.23عراقٌةانثىجاكلٌن كمال رشٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد6

1980/1979االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس74.86عراقٌةانثىابتسام محمد خلٌل التمرٌضالتمرٌضبؽداد7

1980/1979االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس74.33عراقٌةانثىوداد عبد العزٌز رشٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد8

1980/1979االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس74.15عراقٌةانثىعتاب صفر مولود التمرٌضالتمرٌضبؽداد9

1980/1979االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس73.56عراقٌةانثىبرنادٌت بلدد اٌشو التمرٌضالتمرٌضبؽداد10

1980/1979االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس75.53عراقٌةانثىهٌلٌن مروكً اودٌشو التمرٌضالتمرٌضبؽداد11

1980/1979االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس72.34عراقٌةانثىاقبال ٌعقوب عزٌز التمرٌضالتمرٌضبؽداد12

1980/1979االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس71.9عراقٌةانثىنجلة كاظم شرٌؾ التمرٌضالتمرٌضبؽداد13

1980/1979االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس71.39عراقٌةانثىفلاير علً اكبرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد14

1980/1979االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس71.34عراقٌةانثىفلاير رمضان خلؾ التمرٌضالتمرٌضبؽداد15

1980/1979االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس71.24عراقٌةانثىحلٌمة ٌوسؾ كاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد16

1980/1979االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس71.13عراقٌةانثىخالدة علوان منصور التمرٌضالتمرٌضبؽداد17

1980/1979الثانًالصباحٌةجٌدبكالورٌوس71.3عراقٌةانثىسهامة عبد علً محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد18

1980/1979االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس71.08عراقٌةانثىوفاء صفر مولودالتمرٌضالتمرٌضبؽداد19

1980/1979االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس70.89عراقٌةانثىنجٌة كوركٌس دنخا التمرٌضالتمرٌضبؽداد20

1980/1979االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس70.84عراقٌةانثىمنى هادي داود التمرٌضالتمرٌضبؽداد21

1980/1979االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس70.82عراقٌةانثىنسرٌن اكبر رستم التمرٌضالتمرٌضبؽداد22

1980/1979االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس70.23عراقٌةانثىهٌفاء رمضان عبد الرحمن التمرٌضالتمرٌضبؽداد23

1980/1979االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس70.06عراقٌةانثىصبٌحة رمضان عبد الرحمن التمرٌضالتمرٌضبؽداد24

1980/1979االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس70.06عراقٌةانثىصبٌحة عبد االمٌر سلمان التمرٌضالتمرٌضبؽداد25

1980/1979االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس70.03عراقٌةانثىكرٌمة احمد حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد26

1980/1979االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.19عراقٌةانثىنوال محمد احمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد27

1980/1979االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.97عراقٌةانثىسلوى سعٌد رحٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد28

1980/1979االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.32عراقٌةانثىعلٌاء حسن رزوقً التمرٌضالتمرٌضبؽداد29

1980/1979االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.92عراقٌةانثىناجحة كرٌم عبد الرضا التمرٌضالتمرٌضبؽداد30

1980/1979االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.86عراقٌةانثىوفٌة هادي حمزة التمرٌضالتمرٌضبؽداد31



1980/1979االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.76عراقٌةانثىوداد محمد علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد32

1980/1979االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.63عراقٌةانثىسهام دارة سلمان التمرٌضالتمرٌضبؽداد33

1980/1979االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.33عراقٌةانثىلمعان هالل عبد هللا التمرٌضالتمرٌضبؽداد34

1980/1979االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.04عراقٌةانثىكرٌم محمود عبد الباقً التمرٌضالتمرٌضبؽداد35

1980/1979االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.15عراقٌةانثىمكٌة ابراهٌم حسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد36

1980/1979االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.14عراقٌةانثىنجاة ناصر حسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد37

1980/1979االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.11عراقٌةانثىساجدة حمٌد عبد االمٌر التمرٌضالتمرٌضبؽداد38

1980/1979االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.78عراقٌةانثىمكارم وهاب جبر التمرٌضالتمرٌضبؽداد39

1980/1979االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64عراقٌةانثىسمٌرة كرٌم حسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد40

1980/1979االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.93عراقٌةانثىلٌلى حسن عباس التمرٌضالتمرٌضبؽداد41

1980/1979االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.81عراقٌةانثىانعام اشٌاع سلمان التمرٌضالتمرٌضبؽداد42

1980/1979االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.22عراقٌةانثىسعدٌة هادي حمٌدي التمرٌضالتمرٌضبؽداد43

1980/1979االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.5عراقٌةانثىهناء عبد السالم سلمان التمرٌضالتمرٌضبؽداد44

1980/1979االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.89عراقٌةانثىساجدة سلمان زاهً التمرٌضالتمرٌضبؽداد45

1980/1979االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.62عراقٌةانثىسهٌلة عبد الصمد نعمان التمرٌضالتمرٌضبؽداد46

1980/1979االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.49عراقٌةانثىبدرٌة عٌسى زكً التمرٌضالتمرٌضبؽداد47

1980/1979االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.4عراقٌةانثىنجاة اوراها صلٌوا التمرٌضالتمرٌضبؽداد48

1980/1979االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.21عراقٌةانثىساجدة حسون عبد علًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد49

1980/1979االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.56عراقٌةانثىاؼاتة ٌوسؾ حنا التمرٌضالتمرٌضبؽداد50

1980/1979االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.49عراقٌةانثىفاطمة هادي محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد51

1980/1979الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.5عراقٌةانثىلٌلى جبار جاسم التمرٌضالتمرٌضبؽداد52



1981/1980ائمة باسماء خريجي كلية التمريض  العام الدراسي ق

سنة التخرجالدورنوع الدراسة التقدٌرالشهادةالمعدلالجنسٌةالجنساسم الخرٌجالفرع/ القسم الكلٌةالجامعةت

1981/1980االولالصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس80.78عراقٌةذكر محمد جواد كاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد1

1981/1980االولالصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس80.21عراقٌةانثىحنان ناظم اسحق التمرٌضالتمرٌضبؽداد2

1981/1980االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس78.76عراقٌةانثىرسائل عبد علً مالك التمرٌضالتمرٌضبؽداد3

1981/1980االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس78.17عراقٌةانثىوفاء عبد الكرٌم عباس التمرٌضالتمرٌضبؽداد4

1981/1980االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس77.69عراقٌةانثىانتصار عبد الؽنً عباس التمرٌضالتمرٌضبؽداد5

1981/1980االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس76.98عراقٌةذكر حسن علً حسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد6

1981/1980االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس76.73عراقٌةذكر نزار علً شٌرٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد7

1981/1980االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس76.44عراقٌةانثىنضال فلٌب جبر التمرٌضالتمرٌضبؽداد8

1981/1980االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس75.45عراقٌةذكر جنان فرحان طعمه التمرٌضالتمرٌضبؽداد9

1981/1980االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس74.64عراقٌةذكر سردار عبد هللا عٌسى التمرٌضالتمرٌضبؽداد10

1981/1980االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس73.56عراقٌةذكر محمد سلمان محمود التمرٌضالتمرٌضبؽداد11

1981/1980االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس73.41عراقٌةذكر سلٌم عبٌد كاطع التمرٌضالتمرٌضبؽداد12

1981/1980االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.14عراقٌةذكر احمد مصطفى احمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد13

1981/1980االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.81عراقٌةانثىنرمٌن بدري توفٌق التمرٌضالتمرٌضبؽداد14

1981/1980االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.7عراقٌةذكر كرٌم فتاح عزٌز التمرٌضالتمرٌضبؽداد15

1981/1980االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.69عراقٌةذكر قحطان هادي حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد16

1981/1980االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.38عراقٌةذكر بشار حمزة عباس التمرٌضالتمرٌضبؽداد17

1981/1980االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.29عراقٌةذكر الٌاس خدر الٌاس التمرٌضالتمرٌضبؽداد18

1981/1980االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.2عراقٌةذكر عدنان ؼالب مجٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد19

1981/1980االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.05عراقٌةذكر عبد الكرٌم عثمان احمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد20

1981/1980االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس71.91عراقٌةانثىبرونه داود ٌوانٌس التمرٌضالتمرٌضبؽداد21

1981/1980االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس71.76عراقٌةذكر هوشٌار امٌن احمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد22

1981/1980االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس71.39عراقٌةذكر انتراوس اسحق ابلٌشاع التمرٌضالتمرٌضبؽداد23

1981/1980الثانًالصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.73عراقٌةذكر راسم حسٌن موسى التمرٌضالتمرٌضبؽداد24

1981/1980االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.87عراقٌةذكر لطٌؾ جوي عبد النبً التمرٌضالتمرٌضبؽداد25

1981/1980االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.56عراقٌةذكر اركان ثامر صالح التمرٌضالتمرٌضبؽداد26

1981/1980االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.51عراقٌةانثىهناء اسماعٌل حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد27

1981/1980االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.36عراقٌةذكر حسٌن ناصر حسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد28

1981/1980االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.33عراقٌةذكر عباس محمد سالم التمرٌضالتمرٌضبؽداد29

1981/1980االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.22عراقٌةانثىامل مصطفى جالل التمرٌضالتمرٌضبؽداد30

1981/1980االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.02عراقٌةذكر محمد علً حسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد31



1981/1980االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.97عراقٌةذكر عمانوئٌل دانٌال برخو التمرٌضالتمرٌضبؽداد32

1981/1980االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.93عراقٌةذكر عبد علً خلٌل اسماعٌل التمرٌضالتمرٌضبؽداد33

1981/1980االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.35عراقٌةذكر حسن جاسم كرٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد34

1981/1980االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.32عراقٌةذكر رحٌم عطٌة بدر التمرٌضالتمرٌضبؽداد35

1981/1980االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.93عراقٌةذكر به ختٌار عمر علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد36

1981/1980االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.33عراقٌةذكر فاضل ناهً طالب التمرٌضالتمرٌضبؽداد37

1981/1980االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.25عراقٌةذكر عبد الكرٌم هادي كاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد38

1981/1980االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.12عراقٌةانثىاقبال علً حسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد39

1981/1980االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.07عراقٌةذكر محمد ناصر الزم التمرٌضالتمرٌضبؽداد40

1981/1980االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.94عراقٌةذكر عزٌز سلمان شئٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد41

1981/1980االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.75عراقٌةذكر حلٌم محمد طه التمرٌضالتمرٌضبؽداد42

1981/1980االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.71عراقٌةذكر حسٌن علً حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد43

1981/1980االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.39عراقٌةذكر جمال رشٌد حسون التمرٌضالتمرٌضبؽداد44

1981/1980االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.39عراقٌةذكر امٌن شرٌن محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد45

1981/1980االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.16عراقٌةذكر طركً حمٌد ابراهٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد46

1981/1980االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.98عراقٌةذكر عبد القادر حسٌن حمٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد47

1981/1980االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.81عراقٌةذكر مؤٌد محمد حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد48

1981/1980االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.59عراقٌةذكر محمود حسن علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد49

1981/1980االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.4عراقٌةذكر عثمان صادق خدر التمرٌضالتمرٌضبؽداد50

1981/1980االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.81عراقٌةذكر معن حمٌد ابراهٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد51

1981/1980الثانًالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.66عراقٌةذكر حمود مسلط احمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد52

1981/1980الثانًالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.3عراقٌةذكر محمد كرٌم علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد53

1981/1980االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.23عراقٌةذكر صباح مهدي صالح التمرٌضالتمرٌضبؽداد54

1981/1980االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.21عراقٌةذكر رعد ابراهٌم محمود التمرٌضالتمرٌضبؽداد55

1981/1980الثانًالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.16عراقٌةانثىفاتن حاتم محمودالتمرٌضالتمرٌضبؽداد56

1981/1980الثانًالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.12عراقٌةذكر شعبان احمد محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد57

1981/1980االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.92عراقٌةذكر نوري ادرٌس خلؾ التمرٌضالتمرٌضبؽداد58

1981/1980االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.21عراقٌةانثىنوزاد ضمد كرٌم  التمرٌضالتمرٌضبؽداد59

1981/1980االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.82عراقٌةذكر عدنان عباس حسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد60

1981/1980االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.56عراقٌةذكر عبد الحسن محمد فجر التمرٌضالتمرٌضبؽداد61

1981/1980الثانًالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.48عراقٌةذكر كنبر طه محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد62

1981/1980االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.41عراقٌةذكر عواد فاضل محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد63

1981/1980االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.21عراقٌةذكر جواد كاظم محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد64

1981/1980االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.93عراقٌةانثىصبٌحة سعودي محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد65



1981/1980االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.73عراقٌةذكر كاظم محسن مزعل التمرٌضالتمرٌضبؽداد66

1981/1980االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.65عراقٌةذكر محسن ساجت علوان التمرٌضالتمرٌضبؽداد67

1981/1980الثانًالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.63عراقٌةانثىفخرٌة محمد حامد التمرٌضالتمرٌضبؽداد68

1981/1980الثانًالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.51عراقٌةذكر رضا ابراهٌم خضٌر التمرٌضالتمرٌضبؽداد69

1981/1980الثانًالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.33عراقٌةذكر ربٌع عبد الحسٌن شمخً التمرٌضالتمرٌضبؽداد70

1981/1980االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.23عراقٌةذكر جابر محمود جواد التمرٌضالتمرٌضبؽداد71

1981/1980االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.9عراقٌةانثىحٌاة حبٌب محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد72

1981/1980االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.39عراقٌةذكر عاصم عبد المنعم علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد73

1981/1980االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.29عراقٌةذكر قاسم محمد عزاوي التمرٌضالتمرٌضبؽداد74

1981/1980الثانًالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.17عراقٌةذكر كاظم عبد الصاحب التمرٌضالتمرٌضبؽداد75

1981/1980االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.93عراقٌةذكر عبد السالم وهٌب علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد76

1981/1980الثانًالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.72عراقٌةانثىشٌرٌن حامد ٌونس التمرٌضالتمرٌضبؽداد77

1981/1980االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.56عراقٌةذكر صفد جواد شالل التمرٌضالتمرٌضبؽداد78

1981/1980الثانًالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.46عراقٌةذكر فتاح جواد كاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد79

1981/1980الثانًالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.15عراقٌةانثىامنة عمر محمد نجٌب التمرٌضالتمرٌضبؽداد80

1981/1980الثانًالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.34عراقٌةذكر عصام حمزة نصٌؾ التمرٌضالتمرٌضبؽداد81

1981/1980االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.62عراقٌةذكر حسن نجم عبد التمرٌضالتمرٌضبؽداد82

1981/1980االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.35عراقٌةذكر مروان داود ٌونس التمرٌضالتمرٌضبؽداد83

1981/1980الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.35عراقٌةذكر فكرت نافع حكمت التمرٌضالتمرٌضبؽداد84

1981/1980الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.32عراقٌةذكر شهاب احمد بنٌان التمرٌضالتمرٌضبؽداد85

1981/1980الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.24عراقٌةذكر عبد هللا مجٌد داود التمرٌضالتمرٌضبؽداد86

1981/1980الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.2عراقٌةذكر مؤٌد سلمان علوان التمرٌضالتمرٌضبؽداد87

1981/1980الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.92عراقٌةذكر نوري حسن خرخاشالتمرٌضالتمرٌضبؽداد88

1981/1980الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.84عراقٌةذكر علً نصٌؾ عبد هللا التمرٌضالتمرٌضبؽداد89

1981/1980االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.57عراقٌةذكر شكري علً عبد الرحمن التمرٌضالتمرٌضبؽداد90

1981/1980االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.55عراقٌةذكر علً عباس حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد91

1981/1980االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.45عراقٌةذكر ذنون ٌونس قاسم التمرٌضالتمرٌضبؽداد92

1981/1980الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.45عراقٌةذكر ثائر جعفر شاكر التمرٌضالتمرٌضبؽداد93

1981/1980الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.33عراقٌةذكر عبد الرحمن جاسم حدٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد94

1981/1980الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.28عراقٌةذكر شاكر عبد لخبرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد95

1981/1980الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.22عراقٌةذكر شاكر عبٌد حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد96

1981/1980الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.01عراقٌةذكر فوزي كرٌم محمد علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد97

1981/1980االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس57.69عراقٌةذكر عبد اله بكر صدقً التمرٌضالتمرٌضبؽداد98

1981/1980االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس57.53عراقٌةانثىدالور مصطفى محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد99



1981/1980الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس56.75عراقٌةذكر جبر اسحق شابا التمرٌضالتمرٌضبؽداد100

1981/1980الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس54.07عراقٌةذكر ابراهٌم سعٌد ٌونرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد101

1981/1980الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس56.12عراقٌةذكر توماس بٌجو ابراهٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد102

1981/1980الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس57.41عراقٌةانثىشوتن حسن حسٌنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد103

1981/1980الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس56.68عراقٌةذكر عامر عبد سلطان التمرٌضالتمرٌضبؽداد104

1981/1980الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس56.17عراقٌةذكر عبد الكرٌم ناصر ابوتٌل التمرٌضالتمرٌضبؽداد105

1981/1980الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس55.91عراقٌةذكر محمد صالح خورشٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد106



1982/1981ائمة باسماء خريجي كلية التمريض  العام الدراسي ق

سنة التخرجالدورنوع الدراسة التقدٌرالشهادةالمعدلالجنسٌةالجنساسم الخرٌجالفرع/ القسم الكلٌةالجامعةت

1982/1981االول الصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس80,32عراقٌةانثىبشرى حرب عبد الخفاجً التمرٌضالتمرٌضبؽداد1

1982/1981االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس79.98عراقٌةانثىانتصار حسن جوٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد2

1982/1981االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس78.68عراقٌةانثىاوهام نعمان ثابت التمرٌضالتمرٌضبؽداد3

1982/1981االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس77.32عراقٌةانثىانتصار ترٌاقوس اوراهاالتمرٌضالتمرٌضبؽداد4

1982/1981االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس76.4عراقٌةذكرناهض حسن علوان التمرٌضالتمرٌضبؽداد5

1982/1981االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس76.22عراقٌةانثىعفٌفة رضا عزٌز التمرٌضالتمرٌضبؽداد6

1982/1981االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس74.98عراقٌةذكرمحمد فاضل خلٌفة التمرٌضالتمرٌضبؽداد7

1982/1981االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس74.85عراقٌةانثىفاطمة عمر احمد العمر التمرٌضالتمرٌضبؽداد8

1982/1981االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس74.32عراقٌةذكرصباح عباس محمد صالح التمرٌضالتمرٌضبؽداد9

1982/1981االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس73.28عراقٌةذكراحمد حامد عبد هللا التمرٌضالتمرٌضبؽداد10

1982/1981االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس73.22عراقٌةانثىمها ولٌد طاهر التمرٌضالتمرٌضبؽداد11

1982/1981االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.85عراقٌةانثىاٌمان علً عبد هللا التمرٌضالتمرٌضبؽداد12

1982/1981االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.8عراقٌةانثىٌاسمٌن عباس عبد الوهاب التمرٌضالتمرٌضبؽداد13

1982/1981االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.57عراقٌةانثىشونً ٌونان ٌلدا التمرٌضالتمرٌضبؽداد14

1982/1981االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.33عراقٌةانثىاشراق ٌحٌى محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد15

1982/1981االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.09عراقٌةانثىآمره عبد العزٌز احمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد16

1982/1981االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس71.8عراقٌةانثىمدركة فلٌح حسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد17

1982/1981االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس71.7عراقٌةانثىنوال فلٌح حسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد18

1982/1981االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس71.69عراقٌةانثىاحالم صاحب رشٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد19

1982/1981االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس71.65عراقٌةانثىوفاء رمضان عبد الرحمن التمرٌضالتمرٌضبؽداد20

1982/1981االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس71.43عراقٌةانثىهناء ابراهٌم محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد21

1982/1981االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس71.11عراقٌةذكرسمٌر ٌونس الفً التمرٌضالتمرٌضبؽداد22

1982/1981االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس71.06عراقٌةانثىاعتقال خلٌل ابراهٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد23

1982/1981االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس71.02عراقٌةذكرسوسٌك اوٌه عودٌشو التمرٌضالتمرٌضبؽداد24

1982/1981االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس71.97عراقٌةذكرعبد السالم صالح عبد الستارالتمرٌضالتمرٌضبؽداد25

1982/1981االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.81عراقٌةانثىفرٌدة صادق حمزة التمرٌضالتمرٌضبؽداد26

1982/1981االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.77عراقٌةانثىنوال محمود حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد27

1982/1981االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.2عراقٌةانثىنرمٌن محمد عمر التمرٌضالتمرٌضبؽداد28

1982/1981االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.11عراقٌةانثىامل علً عٌسى التمرٌضالتمرٌضبؽداد29

1982/1981االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.88عراقٌةانثىهدى مرهون حسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد30

1982/1981االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.85عراقٌةانثىكوكجن حسن جمعة التمرٌضالتمرٌضبؽداد31



1982/1981االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.27عراقٌةانثىمٌسون جورج اسطٌفان التمرٌضالتمرٌضبؽداد32

1982/1981االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.01عراقٌةانثىخولة ردٌؾ احمدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد33

1982/1981االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.38عراقٌةانثىاحالم محمد سلمان التمرٌضالتمرٌضبؽداد34

1982/1981االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.63عراقٌةانثىٌسرى شاكر حسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد35

1982/1981االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.37عراقٌةانثىمواهب سلمان فارس التمرٌضالتمرٌضبؽداد36

1982/1981االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.23عراقٌةانثىعروبة فاضل توفٌق التمرٌضالتمرٌضبؽداد37

1982/1981االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.11عراقٌةانثىبدٌعة جلوب ضٌعان التمرٌضالتمرٌضبؽداد38

1982/1981االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.85عراقٌةانثىعالٌة حسٌن علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد39

1982/1981االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.27عراقٌةانثىاٌمان علً سهٌل التمرٌضالتمرٌضبؽداد40

1982/1981االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.11عراقٌةذكرسالم مراد كرتان التمرٌضالتمرٌضبؽداد41

1982/1981االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.99عراقٌةانثىحنان شوقً عباس التمرٌضالتمرٌضبؽداد42

1982/1981االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.89عراقٌةانثىعدوٌة عباس عبد التمرٌضالتمرٌضبؽداد43

1982/1981االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.77عراقٌةذكرجمٌل جاسم محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد44

1982/1981االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.17عراقٌةانثىعاٌدة جاسم محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد45

1982/1981االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.81عراقٌةذكرعبد مشرؾ محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد46

1982/1981االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.79عراقٌةذكرعدنان عزٌز عبود التمرٌضالتمرٌضبؽداد47

1982/1981االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.59عراقٌةانثىانتصار عبد الرسول عباس التمرٌضالتمرٌضبؽداد48

1982/1981االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.44عراقٌةانثىمٌسون احمد حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد49

1982/1981االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.35عراقٌةذكرهناء حسٌن عباس التمرٌضالتمرٌضبؽداد50

1982/1981االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.28عراقٌةذكرجعفر عبد الكرٌم رشٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد51

1982/1981االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.03عراقٌةذكرسامً لفتة زؼٌر التمرٌضالتمرٌضبؽداد52

1982/1981االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.75عراقٌةانثىهناء حسن شخٌر التمرٌضالتمرٌضبؽداد53

1982/1981االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.5عراقٌةانثىمٌاسة ابراهٌم جواد التمرٌضالتمرٌضبؽداد54

1982/1981الثانًالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.13عراقٌةذكرشكري سرحان عبد هللاالتمرٌضالتمرٌضبؽداد55

1982/1981االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.45عراقٌةانثىسوالؾ محمد علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد56

1982/1981االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.12عراقٌةانثىسالمة محمد حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد57

1982/1981االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.09عراقٌةانثىجمٌلة خلؾ محسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد58

1982/1981االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.83عراقٌةانثىزٌنب قاسم سلمان التمرٌضالتمرٌضبؽداد59

1982/1981االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.57عراقٌةانثىمها محمد علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد60

1982/1981االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.52عراقٌةذكر خضٌر عباس خضٌرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد61

1982/1981الثانًالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.312عراقٌةانثىرجاء جمٌل علوانالتمرٌضالتمرٌضبؽداد62

1982/1981االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.04عراقٌةانثىسهام حشمت نصر هللا التمرٌضالتمرٌضبؽداد63

1982/1981االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.91عراقٌةانثىنوال ابراهٌم باشوالتمرٌضالتمرٌضبؽداد64

1982/1981االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.69عراقٌةانثىقنال سلمان الباقرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد65



1982/1981االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.52عراقٌةانثىسوزان احمد بكر التمرٌضالتمرٌضبؽداد66

1982/1981االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.2عراقٌةذكرعبد هللا معتوق عبد هللا التمرٌضالتمرٌضبؽداد67

1982/1981االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.03عراقٌةانثىنضال صبري محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد68

1982/1981الثانًالصباحٌةمتوسطبكالورٌوسمتوسطعراقٌةذكرمحسن فرهود رحٌمة التمرٌضالتمرٌضبؽداد69

1982/1981الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.7427عراقٌةانثىجنان عزٌز سلمان التمرٌضالتمرٌضبؽداد70

1982/1981االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.22عراقٌةذكرمحمد صالح علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد71

1982/1981االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس57.91عراقٌةانثىنهلة احمد خضر التمرٌضالتمرٌضبؽداد72

1982/1981االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس57.2عراقٌةانثىانتصار حسن محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد73

1982/1981االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس55.56عراقٌةذكرابراهٌم محسن مطرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد74

1982/1981الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس55عراقٌةذكركرٌم كاظم حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد75

1982/1981االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوسمقبولعراقٌةذكرطامً ؼزال عصمً التمرٌضالتمرٌضبؽداد76

1982/1981االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوسمقبولعراقٌةذكرهٌثم محمود حمدي التمرٌضالتمرٌضبؽداد77



1983/1982ائمة باسماء خريجي كلية التمريض  العام الدراسي ق

سنة التخرجالدورنوع الدراسة التقدٌرالشهادةالمعدلالجنسٌةالجنساسم الخرٌجالفرع/ القسم الكلٌةالجامعةت

1983/1982االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس78.5عراقٌةانثىثناء بهاء الدٌن عبد هللا التمرٌضالتمرٌضبؽداد1

1983/1982االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس76.96عراقٌةانثىوفاء محمد عطوؾ التمرٌضالتمرٌضبؽداد2

1983/1982االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس76.9عراقٌةانثىفائزة سلٌمان داودالتمرٌضالتمرٌضبؽداد3

1983/1982االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس76.37عراقٌةانثىخالدة الٌاس كوركٌس التمرٌضالتمرٌضبؽداد4

1983/1982االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس72.01عراقٌةانثىهناء حمزة محً التمرٌضالتمرٌضبؽداد5

1983/1982االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس74.59عراقٌةانثىمنى فرج شمعون التمرٌضالتمرٌضبؽداد6

1983/1982االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس73.6عراقٌةانثىرفاعً ٌاسٌن حمٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد7

1983/1982االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس72.97عراقٌةانثىسمٌرة عبد االحد كوركٌس التمرٌضالتمرٌضبؽداد8

1983/1982االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس72.78عراقٌةانثىبشرى عبد االحد صباح التمرٌضالتمرٌضبؽداد9

1983/1982االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس72.32عراقٌةانثىهدى عبد المجٌد سعد هللا التمرٌضالتمرٌضبؽداد10

1983/1982االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس72.22عراقٌةذكرشحادة حسٌن النهٌلًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد11

1983/1982االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس71.56عراقٌةانثىعروبة عصود عبد الحسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد12

1983/1982االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس71.44عراقٌةانثىبشرى هادي صادق التمرٌضالتمرٌضبؽداد13

1983/1982االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس71.38عراقٌةانثىتحرٌر كاظم مجبور التمرٌضالتمرٌضبؽداد14

1983/1982االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس71.29عراقٌةانثىفرقد عبد القادر عبد الكرٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد15

1983/1982االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس70.87عراقٌةانثىبثٌنة محمود سعٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد16

1983/1982االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس70.5عراقٌةانثىنادٌة قاسم عبد الكرٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد17

1983/1982االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس70.18عراقٌةانثىبان كورٌا هرمزالتمرٌضالتمرٌضبؽداد18

1983/1982االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس70.12عراقٌةذكرمصطفى سحاب منصور التمرٌضالتمرٌضبؽداد19

1983/1982االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.85عراقٌةانثىشكرٌة شدهان جٌاد التمرٌضالتمرٌضبؽداد20

1983/1982االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.81عراقٌةانثىهناء عبد الصاحب محسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد21

1983/1982الثانًالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.75عراقٌةانثىؼربٌة عودة حسٌنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد22

1983/1982الثانًالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.68عراقٌةانثىانتصار ٌلدا هرمز التمرٌضالتمرٌضبؽداد23

1983/1982االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.38عراقٌةانثىمها باد اسعد قادر التمرٌضالتمرٌضبؽداد24

1983/1982االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.25عراقٌةانثىفلاير محمود حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد25

1983/1982االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.65عراقٌةانثىسعاد عبد الهادي الوكٌل التمرٌضالتمرٌضبؽداد26

1983/1982االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.48عراقٌةانثىهٌفاء هاشم هالل التمرٌضالتمرٌضبؽداد27

1983/1982االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.3عراقٌةانثىعفٌفة صبحً محمود التمرٌضالتمرٌضبؽداد28

1983/1982االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.26عراقٌةانثىنهى حسن عبد الحسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد29

1983/1982االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.09عراقٌةانثىسعاد فاضل حمٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد30

1983/1982االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.39عراقٌةانثىاٌمان محمود اسماعٌل التمرٌضالتمرٌضبؽداد31



1983/1982االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.18عراقٌةانثىبثٌنة صبري محمود التمرٌضالتمرٌضبؽداد32

1983/1982االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.88عراقٌةانثىنضال عٌدان مهدي التمرٌضالتمرٌضبؽداد33

1983/1982االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.21عراقٌةانثىالهام حسن حجة التمرٌضالتمرٌضبؽداد34

1983/1982االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.13عراقٌةانثىانتصار عبد الحسٌن عباس التمرٌضالتمرٌضبؽداد35

1983/1982االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.74عراقٌةانثىتوروز عبد الواحد محمد امٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد36

1983/1982االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.5عراقٌةانثىاالء صباح ؼزال التمرٌضالتمرٌضبؽداد37

1983/1982االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.44عراقٌةانثىاورنك اسعد محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد38

1983/1982االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.41عراقٌةانثىنضال مولود دروش التمرٌضالتمرٌضبؽداد39

1983/1982االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.54عراقٌةذكرصالح احمد عبد هللا التمرٌضالتمرٌضبؽداد40

1983/1982الثانًالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.11عراقٌةذكرباسم محمد ناٌؾ التمرٌضالتمرٌضبؽداد41

1983/1982الثانًالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.75عراقٌةانثىخالدة عبد هللا عبد الوهاب التمرٌضالتمرٌضبؽداد42

1983/1982االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.4عراقٌةانثىهٌلٌن داود موسى التمرٌضالتمرٌضبؽداد43

1983/1982االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.33عراقٌةانثىوصفٌة اكبر كوثر التمرٌضالتمرٌضبؽداد44

1983/1982الثانًالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.04عراقٌةانثىوسن جعفر جمعة التمرٌضالتمرٌضبؽداد45

1983/1982الثانًالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.95عراقٌةانثىباسمة سعٌد متً التمرٌضالتمرٌضبؽداد46

1983/1982االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.75عراقٌةانثىشذى فوزي حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد47

1983/1982االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.72عراقٌةانثىصدٌقة مولود كرٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد48

1983/1982االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.86عراقٌةانثىفوزٌة لفتة ناهً التمرٌضالتمرٌضبؽداد49

1983/1982االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.76عراقٌةانثىسلٌمة صادق التمرٌضالتمرٌضبؽداد50

1983/1982الثانًالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.58عراقٌةانثىسوسن سعدي صفر التمرٌضالتمرٌضبؽداد51

1983/1982االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.36عراقٌةانثىثورة حسٌن صفر التمرٌضالتمرٌضبؽداد52

1983/1982الثانًالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.39عراقٌةانثىزهور عبد هللا سلٌمانالتمرٌضالتمرٌضبؽداد53

1983/1982الثانًالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.5عراقٌةانثىسورٌة الٌاس قاسم التمرٌضالتمرٌضبؽداد54

1983/1982الثانًالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.65عراقٌةذكرؼالب حمى جبر جٌسالتمرٌضالتمرٌضبؽداد55

1983/1982الثانًالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.64عراقٌةذكرعبد الكرٌم عبد هللا جزلالتمرٌضالتمرٌضبؽداد56

1983/1982الثانًالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.53عراقٌةذكركرٌم رشك ساجت التمرٌضالتمرٌضبؽداد57

1983/1982الثانًالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.29عراقٌةانثىشروق محمد حسنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد58

1983/1982الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.94عراقٌةانثىراجحة كرٌم محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد59

1983/1982االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.66عراقٌةانثىجمهورٌة جلوب عكلة التمرٌضالتمرٌضبؽداد60

1983/1982الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.56عراقٌةذكرعلً حسٌن زٌك التمرٌضالتمرٌضبؽداد61

1983/1982الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.48عراقٌةذكراحمد حمدي مصطفى التمرٌضالتمرٌضبؽداد62

1983/1982الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس59عراقٌةذكرعبد الجلٌل حاتم فالح التمرٌضالتمرٌضبؽداد63

1983/1982الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.62عراقٌةذكربرهان اسماعٌل محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد64



1983/1982االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.5عراقٌةذكركاظم جواد عواد التمرٌضالتمرٌضبؽداد65

1983/1982الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس57.59عراقٌةذكرحسٌن علوان جالل التمرٌضالتمرٌضبؽداد66

1983/1982الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس56.65عراقٌةذكرعبد الكرٌم عبد مظلوم التمرٌضالتمرٌضبؽداد67

1983/1982الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس56.61عراقٌةانثىنجٌة نافع صالح التمرٌضالتمرٌضبؽداد68

1983/1982الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس56.29عراقٌةذكرحلو فراع فٌاض التمرٌضالتمرٌضبؽداد69

1983/1982الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس56.02عراقٌةذكرثامر فرحان صادق التمرٌضالتمرٌضبؽداد70

1983/1982الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس55.55عراقٌةذكرعباس حنون جبر التمرٌضالتمرٌضبؽداد71

1983/1982الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس52.76عراقٌةذكررزكار محمود رسولالتمرٌضالتمرٌضبؽداد72

1983/1982االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس51.43عراقٌةذكرقحطان خلؾ مخلؾالتمرٌضالتمرٌضبؽداد73



1984/1983ائمة باسماء خريجي كلية التمريض  العام الدراسي ق

سنة التخرجالدورنوع الدراسة التقدٌرالشهادةالمعدلالجنسٌةالجنساسم الخرٌجالفرع/ القسم الكلٌةالجامعةت

1984/1983االول الصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس80.462عراقٌةانثى هناء عادل التمرٌضالتمرٌضبؽداد1

1984/1983االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس78.4عراقٌةانثى افراح نعمة التمرٌضالتمرٌضبؽداد2

1984/1983االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس76.2عراقٌةانثى راجحة عبد الحسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد3

1984/1983االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس74.938عراقٌةانثى نورهان نوري التمرٌضالتمرٌضبؽداد4

1984/1983االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس74.677عراقٌةانثى سلمى كاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد5

1984/1983االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس73.785عراقٌةانثى نجلة رشٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد6

1984/1983االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس73.215عراقٌةذكرجبار حمودي التمرٌضالتمرٌضبؽداد7

1984/1983االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.477عراقٌةانثى وفاء اكرم الحواط التمرٌضالتمرٌضبؽداد8

1984/1983االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.354عراقٌةانثى سمٌرة منٌر التمرٌضالتمرٌضبؽداد9

1984/1983االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.354عراقٌةانثى نجاح سجاد التمرٌضالتمرٌضبؽداد10

1984/1983االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.323عراقٌةانثى سحر عبد المؽنً التمرٌضالتمرٌضبؽداد11

1984/1983االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.123عراقٌةانثى سهام شهاب التمرٌضالتمرٌضبؽداد12

1984/1983االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.323عراقٌةذكرنظام كامل ناجً التمرٌضالتمرٌضبؽداد13

1984/1983االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.308عراقٌةانثى ذكرى داود التمرٌضالتمرٌضبؽداد14

1984/1983االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.231عراقٌةانثى عٌدة جار هللا التمرٌضالتمرٌضبؽداد15

1984/1983االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.2عراقٌةانثى ابتسام كرٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد16

1984/1983االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.431عراقٌةانثى نبٌلة خوشاٌا التمرٌضالتمرٌضبؽداد17

1984/1983االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.815عراقٌةانثى سمراء خالد التمرٌضالتمرٌضبؽداد18

1984/1983االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.538عراقٌةانثى منى عبد الحسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد19

1984/1983االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.538عراقٌةانثى نفٌدة علً رشو التمرٌضالتمرٌضبؽداد20

1984/1983االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.477عراقٌةانثى اسماء شاكرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد21

1984/1983االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.415عراقٌةانثى فائزة سعٌد عبد الخالق التمرٌضالتمرٌضبؽداد22

1984/1983االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.354عراقٌةانثى سعاد عبد الحسٌن مخٌؾالتمرٌضالتمرٌضبؽداد23

1984/1983االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.292عراقٌةانثى جنان عبد الرضا التمرٌضالتمرٌضبؽداد24

1984/1983االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.385عراقٌةذكرحمادة عبد القادر التمرٌضالتمرٌضبؽداد25

1984/1983االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.277عراقٌةانثى ابتهاج هادي داود التمرٌضالتمرٌضبؽداد26

1984/1983االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.892عراقٌةانثى شوبو عبد الكرٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد27

1984/1983االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.646عراقٌةانثى احالم جبرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد28

1984/1983الثانًالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.57عراقٌةانثى سهام بطرس الٌاسالتمرٌضالتمرٌضبؽداد29

1984/1983االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.385عراقٌةانثى سناء نعمة التمرٌضالتمرٌضبؽداد30



1984/1983الثانًالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.2عراقٌةانثى خالدة محمد خضر التمرٌضالتمرٌضبؽداد31

1984/1983االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.569عراقٌةانثى سلمى عبد الكاظم جواد التمرٌضالتمرٌضبؽداد32

1984/1983االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.292عراقٌةانثى فائزة مجٌد محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد33

1984/1983االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.262عراقٌةانثى سعاد رضا التمرٌضالتمرٌضبؽداد34

1984/1983االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.169عراقٌةانثى مها كاظم حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد35

1984/1983االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.108عراقٌةانثى خلود محمود التمرٌضالتمرٌضبؽداد36

1984/1983الثانًالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.6عراقٌةانثى فرجٌنٌا داود ٌوانٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد37

1984/1983االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.338عراقٌةانثى رضٌة محسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد38

1984/1983االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.246عراقٌةانثى نوال بشٌر التمرٌضالتمرٌضبؽداد39

1984/1983االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.86عراقٌةذكرعلوان عباس علوانالتمرٌضالتمرٌضبؽداد40

1984/1983االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.692عراقٌةانثى جانٌت ٌونٌل متًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد41

1984/1983االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.569عراقٌةانثى نضال مزهر التمرٌضالتمرٌضبؽداد42

1984/1983الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.31عراقٌةانثى فرٌدة زٌدان خلؾ التمرٌضالتمرٌضبؽداد43

1984/1983االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.862عراقٌةانثى سناء عبود التمرٌضالتمرٌضبؽداد44

1984/1983الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.8عراقٌةذكرطه جنال جاسم التمرٌضالتمرٌضبؽداد45

1984/1983االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.708عراقٌةانثى مها شرٌؾ التمرٌضالتمرٌضبؽداد46

1984/1983االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس57.9عراقٌةذكرعبد الكرٌم علً قاسم التمرٌضالتمرٌضبؽداد47

1984/1983الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس57.54عراقٌةانثى تارا علً رضا التمرٌضالتمرٌضبؽداد48

1984/1983الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس57.51عراقٌةانثى هالة سعدي جمٌل التمرٌضالتمرٌضبؽداد49

1984/1983الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس57.49عراقٌةانثى ندى جبار علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد50

1984/1983الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس57.02عراقٌةانثى ماجدة صالح حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد51

1984/1983االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس56.323عراقٌةانثى جنً كاك رسول التمرٌضالتمرٌضبؽداد52

1984/1983الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس56.25عراقٌةانثى جنان سلٌم كاكوزالتمرٌضالتمرٌضبؽداد53

1984/1983الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس55.97عراقٌةانثى جمٌلة جعفر علً المختار التمرٌضالتمرٌضبؽداد54

1984/1983الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس55.71عراقٌةانثى شٌرٌن عمر حسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد55

1984/1983الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس55.57عراقٌةذكرابراهٌم حسن شرؾ التمرٌضالتمرٌضبؽداد56

1984/1983الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس55.52عراقٌةذكرعبد الكرٌم احمد عبد الكرٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد57



1985/1984ائمة باسماء خريجي كلية التمريض  العام الدراسي ق

سنة التخرجالدورنوع الدراسة التقدٌرالشهادةالمعدلالجنسٌةالجنساسم الخرٌجالفرع/ القسم الكلٌةالجامعةت

1985/1984االول الصباحٌةجٌدبكالورٌوس74.8عراقٌةذكرمهدي مصطفى خضر التمرٌضالتمرٌضبؽداد1

1985/1984االول الصباحٌةجٌدبكالورٌوس72.47عراقٌةانثىكوشان محمد امٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد2

1985/1984االول الصباحٌةجٌدبكالورٌوس71.37عراقٌةذكرحسٌن حامً عطٌة  التمرٌضالتمرٌضبؽداد3

1985/1984االول الصباحٌةجٌدبكالورٌوس71.27عراقٌةذكرؼانم عوٌز عباسالتمرٌضالتمرٌضبؽداد4

1985/1984االول الصباحٌةجٌدبكالورٌوس71.07عراقٌةانثىسحر ؼانم ادهم علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد5

1985/1984االول الصباحٌةجٌدبكالورٌوس70.81عراقٌةذكراحمد سامً سلٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد6

1985/1984االول الصباحٌةجٌدبكالورٌوس70.75عراقٌةانثىراقٌة عزٌز التمرٌضالتمرٌضبؽداد7

1985/1984االول الصباحٌةجٌدبكالورٌوس70.51عراقٌةانثىعلٌة جبار العٌبًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد8

1985/1984االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.21عراقٌةانثىنضال علوان جبر التمرٌضالتمرٌضبؽداد9

1985/1984االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69عراقٌةانثىبه ؼده فائق عارؾ التمرٌضالتمرٌضبؽداد10

1985/1984االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.71عراقٌةذكرراضً جبار علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد11

1985/1984االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.7عراقٌةذكرخلٌل ابراهٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد12

1985/1984االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.12عراقٌةانثىناهدة حمٌد محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد13

1985/1984االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.91عراقٌةانثىباسمة عبد الرحمن التمرٌضالتمرٌضبؽداد14

1985/1984االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.52عراقٌةانثىسعاد كرٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد15

1985/1984االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.51عراقٌةانثىنسرٌن كامل التمرٌضالتمرٌضبؽداد16

1985/1984االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.42عراقٌةذكرحسٌن جاسم التمرٌضالتمرٌضبؽداد17

1985/1984االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.39عراقٌةذكرصباح نوري شالكة التمرٌضالتمرٌضبؽداد18

1985/1984االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.37عراقٌةذكرعادل سعدون حسون التمرٌضالتمرٌضبؽداد19

1985/1984االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.21عراقٌةذكرصالح محمد صالح التمرٌضالتمرٌضبؽداد20

1985/1984الثانً الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.989عراقٌةذكرصالح الدٌن محً الدٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد21

1985/1984االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.7عراقٌةذكرقادر مصطفى خاجً التمرٌضالتمرٌضبؽداد22

1985/1984االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.02عراقٌةانثىنضال ٌاسٌن رمضان التمرٌضالتمرٌضبؽداد23

1985/1984االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.88عراقٌةذكرعادل تقً عبد هللا التمرٌضالتمرٌضبؽداد24

1985/1984االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.57عراقٌةذكرعدنان عوٌد حمدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد25

1985/1984االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.39عراقٌةانثىسعدٌة كاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد26

1985/1984الثانً الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.219عراقٌةانثىاستبرق علً حسنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد27

1985/1984االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.88عراقٌةذكرحسن صبحً التمرٌضالتمرٌضبؽداد28

1985/1984االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.34عراقٌةذكرمصطفى حسٌن حسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد29

1985/1984االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.28عراقٌةانثىانتصار رحٌم محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد30



1985/1984االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.15عراقٌةانثىنعمت خلؾ سلمان التمرٌضالتمرٌضبؽداد31

1985/1984الثانً الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.116عراقٌةانثىسعاد خلٌل التمرٌضالتمرٌضبؽداد32

1985/1984الثانً الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.803عراقٌةانثىندى عبد علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد33

1985/1984االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.75عراقٌةذكرخلدون ماجدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد34

1985/1984االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.74عراقٌةذكرٌاسر اسماعٌل التمرٌضالتمرٌضبؽداد35

1985/1984االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.34عراقٌةذكرؼازي الفً حسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد36

1985/1984االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.02عراقٌةذكرعماد جلٌل صالحالتمرٌضالتمرٌضبؽداد37

1985/1984االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.86عراقٌةذكرٌاسٌن طه سعد التمرٌضالتمرٌضبؽداد38

1985/1984االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.4عراقٌةذكرٌونس حمو اٌبوالتمرٌضالتمرٌضبؽداد39

1985/1984االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.3عراقٌةانثىجنان داود سلمان التمرٌضالتمرٌضبؽداد40

1985/1984االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.06عراقٌةذكرجمال جمٌل التمرٌضالتمرٌضبؽداد41

1985/1984االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.94عراقٌةذكرعثمان عبد المجٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد42

1985/1984االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.78عراقٌةذكرنائل حسٌن علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد43

1985/1984الثانً الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.66عراقٌةانثىنظٌرة رحٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد44

1985/1984االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.63عراقٌةذكرؼانم هادي حمزة التمرٌضالتمرٌضبؽداد45

1985/1984االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.54عراقٌةانثىنصرة هادي التمرٌضالتمرٌضبؽداد46

1985/1984الثانً الصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.744عراقٌةانثىندى محمد شطب التمرٌضالتمرٌضبؽداد47

1985/1984االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.578عراقٌةانثىتٌلً صالح موسى التمرٌضالتمرٌضبؽداد48

1985/1984الثانً الصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.439عراقٌةانثىمالتٌنا ٌافو التمرٌضالتمرٌضبؽداد49

1985/1984االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.199عراقٌةذكركرٌم عباس كاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد50

1985/1984االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.845عراقٌةذكرٌوسؾ عبد هللا نعمان التمرٌضالتمرٌضبؽداد51

1985/1984االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.833عراقٌةانثىجاهدة جلٌل خلٌل التمرٌضالتمرٌضبؽداد52

1985/1984االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.497عراقٌةذكرعبد االمٌر حمزة التمرٌضالتمرٌضبؽداد53

1985/1984االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.335عراقٌةذكرٌوسؾ عواد ٌاس التمرٌضالتمرٌضبؽداد54

1985/1984االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس57.942عراقٌةذكرعلً باٌع كمام التمرٌضالتمرٌضبؽداد55

1985/1984االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس57.861عراقٌةذكرزهٌر حاجً الٌاسالتمرٌضالتمرٌضبؽداد56

1985/1984االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس57.838عراقٌةذكرمحمد سلمان سلٌمان التمرٌضالتمرٌضبؽداد57

1985/1984االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس57.017عراقٌةذكرولٌد هاشم محسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد58

1985/1984الثانً الصباحٌةمقبولبكالورٌوس56.719عراقٌةذكرعبود حسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد59

1985/1984الثانً الصباحٌةمقبولبكالورٌوس56.695عراقٌةذكرزهٌر مصطفى امٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد60

1985/1984االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس56.492عراقٌةذكرسعٌد سلمان التمرٌضالتمرٌضبؽداد61

1985/1984الثانً الصباحٌةمقبولبكالورٌوس56.179عراقٌةذكرعبد الحسٌن مهدي التمرٌضالتمرٌضبؽداد62

1985/1984الثانً الصباحٌةمقبولبكالورٌوس56.179عراقٌةذكرعلً احمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد63



1985/1984الثانً الصباحٌةمقبولبكالورٌوس56.176عراقٌةذكرجمعة جبر التمرٌضالتمرٌضبؽداد64

1985/1984الثانً الصباحٌةمقبولبكالورٌوس55.409عراقٌةانثىختام فرٌد وجديالتمرٌضالتمرٌضبؽداد65

1985/1984االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس55.012عراقٌةذكرعباس مزهر التمرٌضالتمرٌضبؽداد66



1986/1985ائمة باسماء خريجي كلية التمريض  العام الدراسي ق

سنة التخرجالدورنوع الدراسة التقدٌرالشهادةالمعدلالجنسٌةالجنساسم الخرٌجالفرع/ القسم الكلٌةالجامعةت

1986/1985االولالصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس80.52عراقٌةانثىانعام ٌوسؾ التمرٌضالتمرٌضبؽداد1

1986/1985االولالصباحٌةجٌد  بكالورٌوس76.23عراقٌةانثىهدى باقر التمرٌضالتمرٌضبؽداد2

1986/1985االولالصباحٌةجٌد  بكالورٌوس75.97عراقٌةانثىنهاد محمد قاسم التمرٌضالتمرٌضبؽداد3

1986/1985االولالصباحٌةجٌد  بكالورٌوس75.97عراقٌةانثىوداد كامل محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد4

1986/1985االولالصباحٌةجٌد  بكالورٌوس75.92عراقٌةانثىفلورا ابرمٌاالتمرٌضالتمرٌضبؽداد5

1986/1985االولالصباحٌةجٌد  بكالورٌوس75.43عراقٌةانثىبشرى خٌر هللا خنجرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد6

1986/1985االولالصباحٌةجٌد  بكالورٌوس74.7عراقٌةانثىوفاء احمدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد7

1986/1985االولالصباحٌةجٌد  بكالورٌوس74.2عراقٌةانثىاٌمان عبد الرزاق التمرٌضالتمرٌضبؽداد8

1986/1985االولالصباحٌةجٌد  بكالورٌوس74.08عراقٌةانثىفائزة عادل فخريالتمرٌضالتمرٌضبؽداد9

1986/1985االولالصباحٌةجٌد  بكالورٌوس73.69عراقٌةانثىفلاير عبد الجلٌل التمرٌضالتمرٌضبؽداد10

1986/1985االولالصباحٌةجٌد  بكالورٌوس73.14عراقٌةانثىمها عبد الستار التمرٌضالتمرٌضبؽداد11

1986/1985االولالصباحٌةجٌد  بكالورٌوس71.93عراقٌةانثىسعدٌة عبد المحسن شعالنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد12

1986/1985االولالصباحٌةجٌد  بكالورٌوس70.54عراقٌةانثىسهاد اسماعٌل التمرٌضالتمرٌضبؽداد13

1986/1985االولالصباحٌةجٌد  بكالورٌوس70.47عراقٌةانثىوفاء خوشو التمرٌضالتمرٌضبؽداد14

1986/1985االولالصباحٌةجٌد  بكالورٌوس70.2عراقٌةانثىاحالم ٌاسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد15

1986/1985االولالصباحٌةجٌد  بكالورٌوس70.15عراقٌةانثىهالة سعدي التمرٌضالتمرٌضبؽداد16

1986/1985االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.63عراقٌةانثىبشرى مزهر التمرٌضالتمرٌضبؽداد17

1986/1985االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.38عراقٌةذكرناصر حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد18

1986/1985االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.38عراقٌةذكرمحمد محسن طاهرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد19

1986/1985االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.22عراقٌةانثىسعاد هنري التمرٌضالتمرٌضبؽداد20

1986/1985االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.13عراقٌةانثىباسلة جبر التمرٌضالتمرٌضبؽداد21

1986/1985االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.99عراقٌةانثىاٌمان خلٌل شعالن التمرٌضالتمرٌضبؽداد22

1986/1985االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.66عراقٌةانثىسندس طارق جواد التمرٌضالتمرٌضبؽداد23

1986/1985االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.48عراقٌةانثىشوان اسعد التمرٌضالتمرٌضبؽداد24

1986/1985االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.37عراقٌةانثىبتول عبد المنعم التمرٌضالتمرٌضبؽداد25

1986/1985االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.04عراقٌةانثىنجوى ٌوسؾ احمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد26

1986/1985االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.4عراقٌةانثىسعاد حسون التمرٌضالتمرٌضبؽداد27

1986/1985االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.35عراقٌةانثىامنة عبد الؽفور التمرٌضالتمرٌضبؽداد28

1986/1985االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.52عراقٌةانثىسهٌر احمد ٌوسؾ التمرٌضالتمرٌضبؽداد29

1986/1985االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.36عراقٌةانثىجٌنً توما التمرٌضالتمرٌضبؽداد30



1986/1985االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.27عراقٌةانثىمواهب طاهر التمرٌضالتمرٌضبؽداد31

1986/1985االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.57عراقٌةانثىشذى سعدي التمرٌضالتمرٌضبؽداد32

1986/1985االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.47عراقٌةانثىحكٌمة شاكر التمرٌضالتمرٌضبؽداد33

1986/1985االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.28عراقٌةانثىشوش اٌلٌا التمرٌضالتمرٌضبؽداد34

1986/1985االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.99عراقٌةانثىخلود مهدي التمرٌضالتمرٌضبؽداد35

1986/1985االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.88عراقٌةانثىساجدة حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد36

1986/1985االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.8عراقٌةانثىروز بطرس التمرٌضالتمرٌضبؽداد37

1986/1985االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.79عراقٌةانثىتافكه احمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد38

1986/1985االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.66عراقٌةانثىكوستان محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد39

1986/1985االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.13عراقٌةذكرحسن خضٌر التمرٌضالتمرٌضبؽداد40

1986/1985االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.94عراقٌةانثىنضال فرحان خلؾ التمرٌضالتمرٌضبؽداد41

1986/1985االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.37عراقٌةذكرسٌران محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد42

1986/1985االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.96عراقٌةذكرفاضل شاكر ذنون التمرٌضالتمرٌضبؽداد43

1986/1985االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.71عراقٌةذكرتحسٌن بعٌوي التمرٌضالتمرٌضبؽداد44

1986/1985االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.59عراقٌةذكراحمد ابراهٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد45

1986/1985االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.28عراقٌةانثىورود عبد الرحمن التمرٌضالتمرٌضبؽداد46

1986/1985االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.95عراقٌةذكرلطٌؾ محمد عٌدان التمرٌضالتمرٌضبؽداد47

1986/1985االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.1عراقٌةانثىمنار اسماعٌل التمرٌضالتمرٌضبؽداد48

1986/1985االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.91عراقٌةانثىخالدة احمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد49

1986/1985االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.86عراقٌةذكرقحطان بدري التمرٌضالتمرٌضبؽداد50

1986/1985االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.65عراقٌةانثىسوسن حسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد51

1986/1985االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.54عراقٌةذكرسالم سلمان التمرٌضالتمرٌضبؽداد52

1986/1985االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.42عراقٌةذكرصالح حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد53

1986/1985االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.89عراقٌةذكرعبد الكرٌم سلمان التمرٌضالتمرٌضبؽداد54

1986/1985االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.41عراقٌةذكرعباس طه التمرٌضالتمرٌضبؽداد55

1986/1985االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.41عراقٌةذكركزال مصطفى التمرٌضالتمرٌضبؽداد56

1986/1985االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.82عراقٌةانثىمرٌم مصطفى التمرٌضالتمرٌضبؽداد57

1986/1985االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.67عراقٌةذكرنجم عبد الحسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد58

1986/1985االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس56.49عراقٌةذكرعبد الصمد حمٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد59

1986/1985االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس54.94عراقٌةذكرسالم كرٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد60

1986/1985االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس54.66عراقٌةانثىحذام محمد علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد61



1987/1986ائمة باسماء خريجي كلية التمريض  العام الدراسي ق

سنة التخرجالدورنوع الدراسة التقدٌرالشهادةالمعدلالجنسٌةالجنساسم الخرٌجالفرع/ القسم الكلٌةالجامعةت

1987/1986االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس78.49عراقٌةانثىبلقٌس مراسل التمرٌضالتمرٌضبؽداد1

1987/1986االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس77.66عراقٌةانثىفاطمة ابراهٌم عطٌة التمرٌضالتمرٌضبؽداد2

1987/1986االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس76.53عراقٌةانثىاٌمان عبد الرضا رحٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد3

1987/1986االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس76.44عراقٌةانثىرسل صباح ؼزال التمرٌضالتمرٌضبؽداد4

1987/1986االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس76.14عراقٌةذكرعماد محمد فارس التمرٌضالتمرٌضبؽداد5

1987/1986االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس75.82عراقٌةانثىمٌسون لطٌؾ علٌوي التمرٌضالتمرٌضبؽداد6

1987/1986االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس74.28عراقٌةانثىراقٌة خلٌل ابراهٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد7

1987/1986االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس73.95عراقٌةانثىمٌسون عبد الرزاق التمرٌضالتمرٌضبؽداد8

1987/1986االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس73.5عراقٌةانثىسوالؾ نجم ناصر التمرٌضالتمرٌضبؽداد9

1987/1986االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس71.55عراقٌةانثىازهار خزعل مظلوم التمرٌضالتمرٌضبؽداد10

1987/1986االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.98عراقٌةانثىحلٌمة جاسم محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد11

1987/1986االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.82عراقٌةانثىادٌبة عبد الواحد عالوي التمرٌضالتمرٌضبؽداد12

1987/1986االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.56عراقٌةانثىسناء حسن عبد الصاحب التمرٌضالتمرٌضبؽداد13

1987/1986االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.03عراقٌةانثىبروٌن كمال مصطفى التمرٌضالتمرٌضبؽداد14

1987/1986االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.02عراقٌةانثىسهام احمد ابراهٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد15

1987/1986االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.35عراقٌةانثىعواطؾ جمٌل محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد16

1987/1986االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.79عراقٌةانثىازهار عبد الحافظ سلمان التمرٌضالتمرٌضبؽداد17

1987/1986االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.12عراقٌةانثىاخالص جبار جثٌر التمرٌضالتمرٌضبؽداد18

1987/1986االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.04عراقٌةانثىؼنٌة كاظم محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد19

1987/1986االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.86عراقٌةانثىنهلة عبد الجواد محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد20

1987/1986االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.62عراقٌةانثىروناك نعمة هللا حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد21

1987/1986االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.92عراقٌةانثىفٌان رسول مروان التمرٌضالتمرٌضبؽداد22

1987/1986االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.78عراقٌةانثىبٌكرد عثمان محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد23

1987/1986االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.44عراقٌةانثىوفاء طه ٌاسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد24

1987/1986االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.28عراقٌةانثىساجدة محمد خرادة التمرٌضالتمرٌضبؽداد25

1987/1986االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.15عراقٌةذكرصالح احمد علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد26

1987/1986االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.12عراقٌةانثىجٌمن صالح الدٌن مصطفى التمرٌضالتمرٌضبؽداد27

1987/1986الثانًالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.82عراقٌةانثىاٌسن كمال محمد نوري التمرٌضالتمرٌضبؽداد28

1987/1986الثانًالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.88عراقٌةانثىجنان محسن حسٌنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد29

1987/1986االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.86عراقٌةانثىساهرة مخٌلؾ عبد التمرٌضالتمرٌضبؽداد30



1987/1986االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.51عراقٌةانثىسه زدار حمد مصطفى التمرٌضالتمرٌضبؽداد31

1987/1986االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.42عراقٌةانثىاسٌا جمٌل بهاء الدٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد32

1987/1986االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.3فلسطٌنٌةانثىخالدة ابراهٌم احمدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد33

1987/1986االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.02عراقٌةانثىسوزان محمد جوادالتمرٌضالتمرٌضبؽداد34

1987/1986الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس56.4عراقٌةذكرحسٌن علً عٌسى التمرٌضالتمرٌضبؽداد35

1987/1986االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس55.94عراقٌةذكرمهدي خلؾ علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد36

1987/1986الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس55.29عراقٌةذكرصالح مهدي ضمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد37

1987/1986الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس55.23عراقٌةانثىوعدٌة عبد الكاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد38

1987/1986الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس54.82عراقٌةانثىنبراس محمد جدوع التمرٌضالتمرٌضبؽداد39

1987/1986االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس54.1عراقٌةذكرمنٌر ذٌاب التمرٌضالتمرٌضبؽداد40



1988/1987ائمة باسماء خريجي كلية التمريض  العام الدراسي ق

سنة التخرجالدورنوع الدراسة التقدٌرالشهادةالمعدلالجنسٌةالجنساسم الخرٌجالفرع/ القسم الكلٌةالجامعةت

1988/1987االولالصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس80.86عراقٌةانثىانتصار ناصر عبد الرزاق التمرٌضالتمرٌضبؽداد1

1988/1987االولالصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس80.5عراقٌةانثىنوال عبد علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد2

1988/1987االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس78.1عراقٌةذكرزٌاد عبد الكرٌم موسى التمرٌضالتمرٌضبؽداد3

1988/1987االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس75.12عراقٌةانثىاحالم محمد فرحان التمرٌضالتمرٌضبؽداد4

1988/1987االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس75.05عراقٌةانثىالهام محمود عبد هللا التمرٌضالتمرٌضبؽداد5

1988/1987االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس74.86عراقٌةانثىحسنٌة عبد علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد6

1988/1987االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس74.22عراقٌةانثىنفٌربً محمد ٌاسٌنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد7

1988/1987االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس73.77عراقٌةانثىماكافً محمود التمرٌضالتمرٌضبؽداد8

1988/1987االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس73.53عراقٌةانثىجنٌة زٌا سٌلقواس التمرٌضالتمرٌضبؽداد9

1988/1987االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس73.1عراقٌةانثىبٌداء عبد الكرٌم اسماعٌل التمرٌضالتمرٌضبؽداد10

1988/1987االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.41عراقٌةذكرضٌاء عبد القادر التمرٌضالتمرٌضبؽداد11

1988/1987االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.05عراقٌةانثىتاوات عبد الحمد حمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد12

1988/1987االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.62عراقٌةانثىزٌنون او مالً التمرٌضالتمرٌضبؽداد13

1988/1987االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.12عراقٌةانثىسهٌلة محمد علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد14

1988/1987االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.64عراقٌةانثىبشرى جشوع حنانً التمرٌضالتمرٌضبؽداد15

1988/1987االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.59عراقٌةانثىهوازن عبد العزٌز سرحان التمرٌضالتمرٌضبؽداد16

1988/1987االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.24عراقٌةانثىسهام عبد هللا التمرٌضالتمرٌضبؽداد17

1988/1987االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.86عراقٌةانثىندى ؼازي هاشم التمرٌضالتمرٌضبؽداد18

1988/1987االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.95عراقٌةانثىالهام عبد الرحمن التمرٌضالتمرٌضبؽداد19

1988/1987االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.24عراقٌةانثىاطالل رٌاض مهدي التمرٌضالتمرٌضبؽداد20

1988/1987االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.22عراقٌةانثىبه رزان محمد امٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد21

1988/1987االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.72عراقٌةانثىافراح مصطفى التمرٌضالتمرٌضبؽداد22

1988/1987االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.95عراقٌةانثىسناء عبد االمٌر جدوع التمرٌضالتمرٌضبؽداد23

1988/1987االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.22عراقٌةانثىسها عبد الستار التمرٌضالتمرٌضبؽداد24

1988/1987االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.8عراقٌةذكرعامج حمه رشٌدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد25

1988/1987الثانً الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.38اردنٌةذكرحسان محمود ٌوسؾ عبٌدات التمرٌضالتمرٌضبؽداد26

1988/1987االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.69عراقٌةانثىامل عوٌد فتاحالتمرٌضالتمرٌضبؽداد27

1988/1987الثانً الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.33تاٌلندٌةانثىامٌنة اسماعٌل ٌوسؾالتمرٌضالتمرٌضبؽداد28

1988/1987الثانً الصباحٌةمتوسطبكالورٌوسعراقٌةانثىلٌلى عبد الرحمن خزعل التمرٌضالتمرٌضبؽداد29



1988/1987الثانً الصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.94عراقٌةانثىمرتا بابا اسحق التمرٌضالتمرٌضبؽداد30

1988/1987الثانً الصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.9عراقٌةانثىنادٌة ادمون  انوٌاالتمرٌضالتمرٌضبؽداد31



1989/1988ائمة باسماء خريجي كلية التمريض  العام الدراسي ق

سنة التخرجالدورنوع الدراسة التقدٌرالشهادةالمعدلالجنسٌةالجنساسم الخرٌجالفرع/ القسم الكلٌةالجامعةت

1989/1988االول الصباحٌةامتٌازبكالورٌوس90.928عراقٌةذكرمحمد ٌحٌى التمرٌضالتمرٌضبؽداد1

1989/1988االول الصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس88.076عراقٌةذكرفاضل حنون التمرٌضالتمرٌضبؽداد2

1989/1988االول الصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس86.166عراقٌةانثىصبٌحة محمد جالب التمرٌضالتمرٌضبؽداد3

1989/1988االول الصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس86.091عراقٌةذكرسمٌر رزاق علٌوي التمرٌضالتمرٌضبؽداد4

1989/1988االول الصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس83.948عراقٌةذكربهاء حسٌن عباس التمرٌضالتمرٌضبؽداد5

1989/1988االول الصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس82.775عراقٌةذكرعبد الكرٌم ؼانم عبد التمرٌضالتمرٌضبؽداد6

1989/1988االول الصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس81.21عراقٌةذكرٌوسؾ محمد ٌونس التمرٌضالتمرٌضبؽداد7

1989/1988االول الصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس80.732عراقٌةذكرعباس عبد الحسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد8

1989/1988االول الصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس80.545عراقٌةذكرعبد الرضا كاظم اسمٌج التمرٌضالتمرٌضبؽداد9

1989/1988االول الصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس80.432عراقٌةذكرسعد هللا كاظم محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد10

1989/1988االول الصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس80.192عراقٌةذكرعلً تركان ناصر التمرٌضالتمرٌضبؽداد11

1989/1988االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس79.311عراقٌةذكرهادي عبد علً عبد الحسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد12

1989/1988االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس77.916عراقٌةانثىباسمة عبد االمام طه التمرٌضالتمرٌضبؽداد13

1989/1988االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس77.809عراقٌةانثىشادان نوري ؼرٌب التمرٌضالتمرٌضبؽداد14

1989/1988االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس77.473اردنًذكرٌاسر علً محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد15

1989/1988االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس77.409عراقٌةذكرستار عبد الجبار دلهوم التمرٌضالتمرٌضبؽداد16

1989/1988االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس77.252عراقٌةذكررضا حسن فاضل التمرٌضالتمرٌضبؽداد17

1989/1988االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس77.197عراقٌةذكرخالد عٌسى احمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد18

1989/1988االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس77.193عراقٌةانثىاٌمان كاظم عاتً التمرٌضالتمرٌضبؽداد19

1989/1988االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس76.797عراقٌةانثىصبٌحة سعٌد حمه عزٌز التمرٌضالتمرٌضبؽداد20

1989/1988االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس76.626عراقٌةذكرفاضل عبد االمٌر شهٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد21

1989/1988االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس76.1عراقٌةذكرمحمد مٌسر داود شرٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد22

1989/1988االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس75.969عراقٌةانثىسندس حسٌن علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد23

1989/1988االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس75.892عراقٌةانثىلبنى عبد الرحٌم فتح التمرٌضالتمرٌضبؽداد24

1989/1988االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس75.286عراقٌةانثىنوال محسن خضٌر التمرٌضالتمرٌضبؽداد25

1989/1988االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس75.142عراقٌةانثىفاطمة هاشم مزعل التمرٌضالتمرٌضبؽداد26

1989/1988االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس75.112عراقٌةذكرستار ؼالً محً التمرٌضالتمرٌضبؽداد27

1989/1988االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس74.952عراقٌةذكررٌان صابر حمهالتمرٌضالتمرٌضبؽداد28

1989/1988االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس74.629عراقٌةذكركاظم عكلة زٌارة التمرٌضالتمرٌضبؽداد29

1989/1988الثانًالصباحٌةجٌدبكالورٌوس74.617عراقٌةذكرؼازي فٌصل خلخالالتمرٌضالتمرٌضبؽداد30

1989/1988االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس74.481عراقٌةذكرعلً محمد عوض التمرٌضالتمرٌضبؽداد31



1989/1988االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس74.085عراقٌةذكرفرج علوان سلمان التمرٌضالتمرٌضبؽداد32

1989/1988االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس73.907عراقٌةذكرجاسم فرٌح سباهً التمرٌضالتمرٌضبؽداد33

1989/1988الثانًالصباحٌةجٌدبكالورٌوس73.903عراقٌةذكرعٌسى موسى ابراهٌمالتمرٌضالتمرٌضبؽداد34

1989/1988االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس73.796عراقٌةانثىساجدة خمٌس عبد هللا التمرٌضالتمرٌضبؽداد35

1989/1988االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس73.512عراقٌةذكرفاضل سلمان محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد36

1989/1988االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.942عراقٌةذكرعبد االحد صلٌوة التمرٌضالتمرٌضبؽداد37

1989/1988االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.773عراقٌةانثىابتسام جاسم مرعب التمرٌضالتمرٌضبؽداد38

1989/1988االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.567عراقٌةانثىخٌرٌة محمد حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد39

1989/1988االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.356عراقٌةذكرسعٌد ٌوسؾ احمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد40

1989/1988االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.215عراقٌةانثىبثٌنة بشٌر صالح التمرٌضالتمرٌضبؽداد41

1989/1988االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس71.718عراقٌةذكرهادي اسماعٌل جابر التمرٌضالتمرٌضبؽداد42

1989/1988االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس71.57عراقٌةانثىاخالص مكً ابراهٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد43

1989/1988االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس71.159عراقٌةذكرعبد الكاظم حمٌدي التمرٌضالتمرٌضبؽداد44

1989/1988االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.942عراقٌةانثىنجاة حمزة حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد45

1989/1988االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.834عراقٌةانثىهدٌل لوٌس انطوان التمرٌضالتمرٌضبؽداد46

1989/1988االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.659عراقٌةانثىزائدة حسٌن علوان التمرٌضالتمرٌضبؽداد47

1989/1988االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.556عراقٌةذكرجاسم محمد خضٌر التمرٌضالتمرٌضبؽداد48

1989/1988االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.267عراقٌةانثىحمٌدة علً محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد49

1989/1988االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.171عراقٌةذكرعبد الحسٌن ناصر التمرٌضالتمرٌضبؽداد50

1989/1988االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.125عراقٌةذكرصالح عبد المهدي التمرٌضالتمرٌضبؽداد51

1989/1988االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.07عراقٌةانثىمدٌحة عباس محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد52

1989/1988االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.022عراقٌةانثىرؼداء عبد الكاظم صالح التمرٌضالتمرٌضبؽداد53

1989/1988االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.734عراقٌةانثىشكران عباس هوٌش التمرٌضالتمرٌضبؽداد54

1989/1988االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.703عراقٌةانثىعلٌاء محمد اكبر التمرٌضالتمرٌضبؽداد55

1989/1988االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.482عراقٌةذكرمجدي محمد العاص التمرٌضالتمرٌضبؽداد56

1989/1988االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.468عراقٌةانثىنسرٌن احمد كرٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد57

1989/1988االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.382عراقٌةذكرمحمد جاسم محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد58

1989/1988االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.261عراقٌةذكرراجً محسن علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد59

1989/1988االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.015عراقٌةانثىبشرى ناظم مجٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد60

1989/1988االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.965عراقٌةانثىفاطمة محمد قاسم التمرٌضالتمرٌضبؽداد61

1989/1988االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.924عراقٌةانثىجنان علً جعفر التمرٌضالتمرٌضبؽداد62

1989/1988االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.915عراقٌةانثىحنان زهٌر حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد63

1989/1988االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.886عراقٌةانثىسلٌمة ناصر حبٌب التمرٌضالتمرٌضبؽداد64

1989/1988االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.514عراقٌةذكرعبد الكرٌم حمزة شنون التمرٌضالتمرٌضبؽداد65



1989/1988االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.508عراقٌةانثىعصرٌة احمد سلمان التمرٌضالتمرٌضبؽداد66

1989/1988االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.165عراقٌةذكرخالد طاهر عبد السادةالتمرٌضالتمرٌضبؽداد67

1989/1988االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.835عراقٌةانثىبتول علوان ناصر التمرٌضالتمرٌضبؽداد68

1989/1988االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.421عراقٌةانثىجنان مهدي قاسم التمرٌضالتمرٌضبؽداد69

1989/1988االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.417عراقٌةانثىجنان عفان عثمانالتمرٌضالتمرٌضبؽداد70

1989/1988االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.825عراقٌةذكرعٌسى حسن حسٌنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد71

1989/1988االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.319عراقٌةانثىرٌزان جبر حسٌنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد72

1989/1988االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.033عراقٌةذكرسعدي مهدي جابرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد73

1989/1988االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.973عراقٌةذكرعبد الكرٌم عبد الحسن دهشالتمرٌضالتمرٌضبؽداد74

1989/1988االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.836عراقٌةذكرستار حسٌن علًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد75

1989/1988االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.127عراقٌةانثىارادة داود سلمان التمرٌضالتمرٌضبؽداد76

1989/1988االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.056عراقٌةذكرخدٌجة فهدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد77

1989/1988االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.89عراقٌةانثىزٌنب منصور حبٌبالتمرٌضالتمرٌضبؽداد78

1989/1988االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.772عراقٌةذكرعلً عٌسى منصورالتمرٌضالتمرٌضبؽداد79

1989/1988االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.673عراقٌةانثىكشاو رؤوؾ شاه محمدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد80

1989/1988االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.413عراقٌةانثىدلوز حمٌد الرحمنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد81

1989/1988االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.303عراقٌةانثىسعاد رشٌد اسعدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد82

1989/1988االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.273عراقٌةذكرسالم هٌالن مٌرزاالتمرٌضالتمرٌضبؽداد83

1989/1988االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.588عراقٌةانثىساهرة رحمن محمدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد84

1989/1988االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.343عراقٌةذكربهار نصر الدٌنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد85

1989/1988االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.701عراقٌةذكرصفاء حسن حسٌنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد86

1989/1988االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.268عراقٌةانثىهٌرو محمد عباسالتمرٌضالتمرٌضبؽداد87

1989/1988االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.351عراقٌةانثىسناء سالم عبد الرحمنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد88

1989/1988االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.207عراقٌةانثىمدٌحة فهد ذكورالتمرٌضالتمرٌضبؽداد89

1989/1988االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس56.312عراقٌةانثىخدٌجة رشٌد حتوالتمرٌضالتمرٌضبؽداد90



1990/1989ائمة باسماء خريجي كلية التمريض  العام الدراسي ق

سنة التخرجالدورنوع الدراسة التقدٌرالشهادةالمعدلالجنسٌةالجنساسم الخرٌجالفرع/ القسم الكلٌةالجامعةت

1990/1989 االول الصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس88.371عراقٌةذكرماهر سعود خلٌل التمرٌضالتمرٌضبؽداد1

1990/1989 االول الصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس82.245عراقٌةانثىجنان اكبر شكور التمرٌضالتمرٌضبؽداد2

1990/1989 االول الصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس81.149عراقٌةذكرحٌدر عباس ٌاسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد3

1990/1989 االول الصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس80.952عراقٌةذكراحمد عباس كاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد4

1990/1989 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس79.48عراقٌةذكرؼانم مروكً سمٌا التمرٌضالتمرٌضبؽداد5

1990/1989 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس79.249عراقٌةانثىسندس عادل الٌاس التمرٌضالتمرٌضبؽداد6

1990/1989 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس79.02عراقٌةذكرحقً خلؾ احمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد7

1990/1989 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس78.296عراقٌةانثىنهلة حسن احمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد8

1990/1989االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس77.703عراقٌةانثىاشراق صالح مٌرزا التمرٌضالتمرٌضبؽداد9

1990/1989 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس76.943عراقٌةانثىبهزاد رمضان طه التمرٌضالتمرٌضبؽداد10

1990/1989 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس76.451عراقٌةانثىزٌنب عبد الحسن فٌاض التمرٌضالتمرٌضبؽداد11

1990/1989 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس76.366عراقٌةذكرهادي جاسم ؼانم التمرٌضالتمرٌضبؽداد12

1990/1989 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس76.141عراقٌةانثىنهى هادي كاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد13

1990/1989 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس76.011عراقٌةانثىسحر طه عٌسى التمرٌضالتمرٌضبؽداد14

1990/1989 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس75.795عراقٌةذكرمحسن كاظم سعد التمرٌضالتمرٌضبؽداد15

1990/1989 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس75.667عراقٌةذكرسلٌم عبد الكرٌم نصار التمرٌضالتمرٌضبؽداد16

1990/1989 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس75.521عراقٌةذكرنعٌم جاسم محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد17

1990/1989 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس75.084عراقٌةانثىصبٌحة صالح كاكابرهالتمرٌضالتمرٌضبؽداد18

1990/1989 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس75.083عراقٌةانثىفردوس اٌوب ٌوسؾ التمرٌضالتمرٌضبؽداد19

1990/1989 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس75.019عراقٌةانثىربٌعة علً راضً التمرٌضالتمرٌضبؽداد20

1990/1989 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس74.614عراقٌةانثىلمٌاء حسٌن عالوي التمرٌضالتمرٌضبؽداد21

1990/1989ااالول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس74.489عراقٌةذكرهٌرو محمد سالمالتمرٌضالتمرٌضبؽداد22

1990/1989 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس74.403عراقٌةانثىسازان طه نعٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد23

1990/1989 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس74.219عراقٌةذكرعطٌة كرٌم محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد24

1990/1989 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس73.961عراقٌةانثىابتسام عبد االمٌر محمود التمرٌضالتمرٌضبؽداد25

1990/1989 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس73.906عراقٌةانثىهدى عبد الرحٌم إبراهٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد26

1990/1989 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس73.828عراقٌةانثىفاطمة لوٌس مراد حنا  التمرٌضالتمرٌضبؽداد27

1990/1989 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس73.328عراقٌةانثىازهار منصور عبد هللا التمرٌضالتمرٌضبؽداد28

1990/1989 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.74عراقٌةذكرمسلم مهدي كاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد29

1990/1989 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.476عراقٌةانثىنجلة عباس مجٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد30

1990/1989 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.447عراقٌةانثىفاطمة ابراهٌم سعٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد31



1990/1989 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.445عراقٌةانثىهٌفاء اكبرحسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد32

1990/1989 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.329عراقٌةانثىعاٌدة قادر  علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد33

1990/1989 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.021عراقٌةانثىزٌنب رحمة علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد34

1990/1989 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.001عراقٌةانثىاٌمان ؼالب هاشم التمرٌضالتمرٌضبؽداد35

1990/1989 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس71.879عراقٌةانثىنوال عٌسى محمود التمرٌضالتمرٌضبؽداد36

1990/1989 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس71.804عراقٌةانثىفاطمة مكً محمود التمرٌضالتمرٌضبؽداد37

1990/1989 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس71.776عراقٌةانثىسوالؾ نوري صالح التمرٌضالتمرٌضبؽداد38

1990/1989 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس71.759عراقٌةذكربدر علً ولً التمرٌضالتمرٌضبؽداد39

1990/1989 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس71.732عراقٌةانثىنضال فاضل عباس التمرٌضالتمرٌضبؽداد40

1990/1989 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس71.685عراقٌةانثىرقٌة حمٌد فرهود التمرٌضالتمرٌضبؽداد41

1990/1989 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس71.377عراقٌةانثىبتول حسٌن علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد42

1990/1989 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس71.367عراقٌةانثىثناء مؤٌد حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد43

1990/1989 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس71.305عراقٌةانثىخالدة طارق حمدان التمرٌضالتمرٌضبؽداد44

1990/1989 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس71.219عراقٌةذكراسماعٌل عبد علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد45

1990/1989 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.672عراقٌةانثىفائزة حسن حسون التمرٌضالتمرٌضبؽداد46

1990/1989 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.671عراقٌةانثىعالٌة ؼرٌب سلٌمان التمرٌضالتمرٌضبؽداد47

1990/1989 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.667عراقٌةانثىاحالم براخاص علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد48

1990/1989 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.65عراقٌةانثىبشرى ذٌاب عبٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد49

1990/1989 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.562عراقٌةانثىاواز عزٌز سعٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد50

1990/1989 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.54عراقٌةانثىسهى عبد هللا حسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد51

1990/1989 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.278عراقٌةانثىصبا فاضل علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد52

1990/1989 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.178عراقٌةانثىحنان حمٌد رٌسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد53

1990/1989 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.821عراقٌةذكرصباح ماضً جبرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد54

1990/1989 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.768عراقٌةانثىهدى شفٌق ؼرمٌط التمرٌضالتمرٌضبؽداد55

1990/1989 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.631عراقٌةانثىروناك احمد سعد التمرٌضالتمرٌضبؽداد56

1990/1989 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.6عراقٌةانثىثرٌا حسٌن صفر التمرٌضالتمرٌضبؽداد57

1990/1989 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.576عراقٌةانثىؼنٌة محمد حسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد58

1990/1989 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.395عراقٌةانثىهدى عٌال نعمة التمرٌضالتمرٌضبؽداد59

1990/1989 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.136عراقٌةذكرعدنان راضً فنجان التمرٌضالتمرٌضبؽداد60

1990/1989 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.975عراقٌةذكرماهر مزهر حمٌدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد61

1990/1989 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.974عراقٌةانثىاستبرق سلمان ٌاس التمرٌضالتمرٌضبؽداد62

1990/1989 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.592عراقٌةانثىنهاد عبد الجبار عبد الحمٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد63

1990/1989 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.167عراقٌةانثىخلود داود ٌاور محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد64

1990/1989 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.967عراقٌةانثىسندس باقر داود التمرٌضالتمرٌضبؽداد65



1990/1989 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.964عراقٌةانثىاٌمان رضا لطٌؾ التمرٌضالتمرٌضبؽداد66

1990/1989 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.793عراقٌةانثىعزة عبد الرحمن امٌنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد67

1990/1989 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.711عراقٌةذكرعبد الحسٌن عبد الزهرة جابرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد68

1990/1989 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.395عراقٌةانثىافكار فاضل كرٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد69

1990/1989 الثانً الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.293عراقٌةانثىذكرى جوزٌؾ عبد االحد التمرٌضالتمرٌضبؽداد70

1990/1989 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.231عراقٌةانثىاكرام نشأت راضً التمرٌضالتمرٌضبؽداد71

1990/1989 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.027عراقٌةانثىتأمٌن علً حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد72

1990/1989 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.995عراقٌةانثىسلمة ابراهٌم جابرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد73

1990/1989 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.903عراقٌةانثىاخالص فاضل محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد74

1990/1989 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.786عراقٌةانثىآمال عباس عبد هللا التمرٌضالتمرٌضبؽداد75

1990/1989 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.705عراقٌةانثىهبة طاهر امٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد76

1990/1989 الثانً الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.551عراقٌةانثىسناء عباس رمضان التمرٌضالتمرٌضبؽداد77

1990/1989 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.331عراقٌةانثىانتصار ابراهٌم عٌسى التمرٌضالتمرٌضبؽداد78

1990/1989 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.318عراقٌةانثىنادٌة ٌونس عبد السادة التمرٌضالتمرٌضبؽداد79

1990/1989 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.313عراقٌةانثىنورٌة جالً علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد80

1990/1989 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.2عراقٌةانثىاقبال عبد الرزاق عبد الرحمن التمرٌضالتمرٌضبؽداد81

1990/1989 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.131عراقٌةانثىلمٌاء سلمان عزٌز التمرٌضالتمرٌضبؽداد82

1990/1989 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.99عراقٌةذكرزٌان عبد هللا اسماعٌل التمرٌضالتمرٌضبؽداد83

1990/1989 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.987عراقٌةذكرٌوسؾ محمد ٌونس التمرٌضالتمرٌضبؽداد84

1990/1989 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.982عراقٌةانثىابتسام داخل ؼانم التمرٌضالتمرٌضبؽداد85

1990/1989 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.865عراقٌةانثىبان عبد الرزاق جواد التمرٌضالتمرٌضبؽداد86

1990/1989 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.701عراقٌةانثىاٌمان حسٌن سلوان التمرٌضالتمرٌضبؽداد87

1990/1989 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.554عراقٌةانثىماجدة فاضل عباس التمرٌضالتمرٌضبؽداد88

1990/1989 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.534عراقٌةانثىسلٌمة زاٌد حسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد89

1990/1989 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.832عراقٌةانثىسمٌرة ٌاسٌن جاسم التمرٌضالتمرٌضبؽداد90

1990/1989 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.822عراقٌةانثىفضٌلة طاهر محمود التمرٌضالتمرٌضبؽداد91

1990/1989 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.608عراقٌةانثىامل طالب جٌاد التمرٌضالتمرٌضبؽداد92

1990/1989 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.109عراقٌةذكرشكر سلٌم حسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد93

1990/1989 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.979عراقٌةانثىنعٌمة خضٌر كاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد94

1990/1989 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.908عراقٌةانثىشذى جبار ٌوسؾ التمرٌضالتمرٌضبؽداد95

1990/1989 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.709عراقٌةذكرهادي مجٌد بدن التمرٌضالتمرٌضبؽداد96

1990/1989 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.29عراقٌةانثىوفاء جمٌل محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد97

1990/1989 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.073عراقٌةذكرمحمد رشٌد امٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد98

1990/1989 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.896عراقٌةذكرنجٌب طعمة ابراهٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد99



1990/1989 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.763عراقٌةانثىهاجر سالم عٌسى التمرٌضالتمرٌضبؽداد100

1990/1989 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.524عراقٌةانثىسمٌرة عبد الرزاق عنود التمرٌضالتمرٌضبؽداد101

1990/1989 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.519عراقٌةانثىخالدة خلٌل حبٌب التمرٌضالتمرٌضبؽداد102

1990/1989 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.08عراقٌةانثىسلوى امٌر صبٌح التمرٌضالتمرٌضبؽداد103

1990/1989 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.865عراقٌةذكرحامد راشد مرموهًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد104

1990/1989 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.425عراقٌةانثىزٌنب اسماعٌل دواي التمرٌضالتمرٌضبؽداد105

1990/1989 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.408عراقٌةانثىاحالم حسٌن جاسم التمرٌضالتمرٌضبؽداد106

1990/1989 الثانً الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.92عراقٌةانثىمامة خضر محمود التمرٌضالتمرٌضبؽداد107

1990/1989 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.609عراقٌةانثىمنى سالم مزعل التمرٌضالتمرٌضبؽداد108

1990/1989 الثانً الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.048عراقٌةانثىشروق رؤوؾ كرٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد109

1990/1989 الثانً الصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.972عراقٌةانثىتاراس عبد الكرٌم دروٌشالتمرٌضالتمرٌضبؽداد110

1990/1989 االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.931عراقٌةذكراٌاد محمد خمٌس التمرٌضالتمرٌضبؽداد111

1990/1989 االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.318عراقٌةانثىعالٌة فالح علٌوي التمرٌضالتمرٌضبؽداد112

1990/1989 الثانً الصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.249عراقٌةانثىسران حسن محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد113

1990/1989 الثانً الصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.024عراقٌةانثىناجحة ابراهٌم عباس التمرٌضالتمرٌضبؽداد114

1990/1989 االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.541عراقٌةانثىبشرى بشٌر داود التمرٌضالتمرٌضبؽداد115

1990/1989 الثانً الصباحٌةمقبولبكالورٌوس57.677عراقٌةذكراحمد رشٌد مجٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد116



1991/1990ائمة باسماء خريجي كلية التمريض  العام الدراسي ق

سنة التخرجالدورنوع الدراسة التقدٌرالشهادةالمعدلالجنسٌةالجنساسم الخرٌجالفرع/ القسم الكلٌةالجامعةت

1991/1990 االول الصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس88.699عراقٌةذكر احمد هاشم جاسم التمرٌضالتمرٌضبؽداد1

1991/1990 االول الصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس83.407عراقٌةانثىفوزٌة محمد نطاحالتمرٌضالتمرٌضبؽداد2

1991/1990 االول الصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس82.818عراقٌةانثىفاطمة وناس خضٌر التمرٌضالتمرٌضبؽداد3

1991/1990 االول الصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس81.341عراقٌةذكر عبد هللا عٌادة مجٌسرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد4

1991/1990 االول الصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس80.734عراقٌةذكر علً كرٌم خضٌر التمرٌضالتمرٌضبؽداد5

1991/1990 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس78.783عراقٌةذكر صباح كمال مجٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد6

1991/1990 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس78.103عراقٌةذكر طالب محمد خضٌر التمرٌضالتمرٌضبؽداد7

1991/1990 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس78.018عراقٌةانثىزٌنب كاظم حاتً التمرٌضالتمرٌضبؽداد8

1991/1990 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس77.406عراقٌةانثىشمسة هرمز باقر التمرٌضالتمرٌضبؽداد9

1991/1990 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس77.396عراقٌةذكر رشٌد سعٌد فرج التمرٌضالتمرٌضبؽداد10

1991/1990 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس77.362عراقٌةانثىسناء حسٌن علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد11

1991/1990 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس76.66عراقٌةذكر عالء طالب كاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد12

1991/1990 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس76.294عراقٌةانثىاسماء هاشم عبد التمرٌضالتمرٌضبؽداد13

1991/1990 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس75.833عراقٌةانثىجنان تركً حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد14

1991/1990 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس75.782عراقٌةذكر عبد المطلب علً ٌوسؾ التمرٌضالتمرٌضبؽداد15

1991/1990 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس74.986عراقٌةانثىانتصار ناصر مرزوك التمرٌضالتمرٌضبؽداد16

1991/1990 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس74.585عراقٌةانثىسهٌر احمد داود التمرٌضالتمرٌضبؽداد17

1991/1990 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس74.584عراقٌةذكر سلٌم صباح شبٌب التمرٌضالتمرٌضبؽداد18

1991/1990 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس74.354عراقٌةانثىساجدة سعدون علٌوي التمرٌضالتمرٌضبؽداد19

1991/1990 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.877عراقٌةانثىكوٌستان صابر محمدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد20

1991/1990 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.101عراقٌةانثىشكرٌة حسٌن سعٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد21

1991/1990 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.05عراقٌةانثىبرى محمد عزٌز التمرٌضالتمرٌضبؽداد22

1991/1990 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.03عراقٌةذكر علً عبد الحسٌن حمدوشالتمرٌضالتمرٌضبؽداد23

1991/1990 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس71.997عراقٌةانثىبشرى عبٌد بدران التمرٌضالتمرٌضبؽداد24

1991/1990 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس71.785عراقٌةانثىمنال حسٌن علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد25

1991/1990 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس71.631عراقٌةذكر طه احمد فرج التمرٌضالتمرٌضبؽداد26

1991/1990 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس71.531عراقٌةانثىمنٌرة نصار محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد27

1991/1990 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس71.149عراقٌةانثىاٌمان كناوي حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد28

1991/1990 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.65عراقٌةانثىعبلة موسى عبد هللا التمرٌضالتمرٌضبؽداد29

1991/1990 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.486عراقٌةانثىروخوش اسحاق مٌخا التمرٌضالتمرٌضبؽداد30

1991/1990 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.372عراقٌةانثىامانً عمر إبراهٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد31

1991/1990 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.372عراقٌةانثىامانً عمر إبراهٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد31



1991/1990 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.267عراقٌةانثىتؽرٌد صباح لطٌؾ التمرٌضالتمرٌضبؽداد32

1991/1990 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.262عراقٌةانثىشه مال محمد دروٌشالتمرٌضالتمرٌضبؽداد33

1991/1990 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.125عراقٌةانثىاٌمان سعدي صالح التمرٌضالتمرٌضبؽداد34

1991/1990 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.38عراقٌةانثىخجات ابو بكر محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد35

1991/1990 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.263عراقٌةانثىخدٌجة حسٌن علٌوي التمرٌضالتمرٌضبؽداد36

1991/1990 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.15عراقٌةانثىشٌرٌن حمه سور رسول التمرٌضالتمرٌضبؽداد37

1991/1990 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.959عراقٌةانثىشذى رسول عبد الوهاب التمرٌضالتمرٌضبؽداد38

1991/1990 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.958عراقٌةانثىوفاء ؼانم محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد39

1991/1990 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.905عراقٌةانثىواجدة حمٌد احمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد40

1991/1990 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.808عراقٌةانثىسنارٌا عبد هللا عبد الكرٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد41

1991/1990 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.706عراقٌةانثىمنال فرحان تقً التمرٌضالتمرٌضبؽداد42

1991/1990 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.34عراقٌةانثىعلً موحً جعفر التمرٌضالتمرٌضبؽداد43

1991/1990 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.3عراقٌةذكر سلٌمة ٌونس حسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد44

1991/1990 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.239عراقٌةانثىمنتهى صالح شناوة التمرٌضالتمرٌضبؽداد45

1991/1990 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.981عراقٌةانثىفاطمة عبد الرزاق محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد46

1991/1990 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.976عراقٌةذكر رٌاض بدر شهٌب التمرٌضالتمرٌضبؽداد47

1991/1990 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.839عراقٌةانثىمنتهى بدر منصور التمرٌضالتمرٌضبؽداد48

1991/1990 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.831عراقٌةانثىروشن لوقا حنا التمرٌضالتمرٌضبؽداد49

1991/1990 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.758عراقٌةانثىاٌمان حكٌم اسماعٌل التمرٌضالتمرٌضبؽداد50

1991/1990 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.677عراقٌةانثىسعدٌة محسن خنجر التمرٌضالتمرٌضبؽداد51

1991/1990 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.658عراقٌةانثىتؽرٌد نهاد حمٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد52

1991/1990 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.449عراقٌةذكر طالب شوٌل حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد53

1991/1990 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.893عراقٌةذكر حامد ناصر فالح  التمرٌضالتمرٌضبؽداد54

1991/1990 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.827عراقٌةانثىشذى فاضل عبد الواحد التمرٌضالتمرٌضبؽداد55

1991/1990 الثانً الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.74عراقٌةانثىاٌسر عمر محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد56

1991/1990 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.65عراقٌةانثىروشه هالت نوري محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد57

1991/1990 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.512عراقٌةانثىصدق مسبهان موسى التمرٌضالتمرٌضبؽداد58

1991/1990 الثانً الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.486عراقٌةانثىابتسام علً عبد هللا التمرٌضالتمرٌضبؽداد59

1991/1990 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.29عراقٌةانثىبشار اكونجا عمر حمه صالح التمرٌضالتمرٌضبؽداد60

1991/1990 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.025عراقٌةانثىجمٌلة امٌن مرادخان التمرٌضالتمرٌضبؽداد61

1991/1990 الثانً الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.132عراقٌةانثىخٌرٌة كاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد62

1991/1990 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.899عراقٌةانثىدٌمن حسٌن نبً التمرٌضالتمرٌضبؽداد63

1991/1990 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.705عراقٌةانثىسوزان انور حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد64

1991/1990 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.638عراقٌةانثىبشرى جبر جاسم التمرٌضالتمرٌضبؽداد65



1991/1990 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.608عراقٌةانثىصباح عبد الهادي محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد66

1991/1990 الثانً الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.608عراقٌةانثىهدى محمد حسن عبود التمرٌضالتمرٌضبؽداد67

1991/1990 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.472عراقٌةانثىفٌان صدٌق مصطفى التمرٌضالتمرٌضبؽداد68

1991/1990 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.459عراقٌةانثىامل احمد مطر التمرٌضالتمرٌضبؽداد69

1991/1990 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.436عراقٌةانثىكواكب نجم التمرٌضالتمرٌضبؽداد70

1991/1990 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.328عراقٌةانثىبه هار جالل فٌض هللا التمرٌضالتمرٌضبؽداد71

1991/1990 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.315عراقٌةانثىماجدة اسماعٌل عٌسى التمرٌضالتمرٌضبؽداد72

1991/1990 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.947عراقٌةانثىعلٌاء ابراهٌم رمضان التمرٌضالتمرٌضبؽداد73

1991/1990 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.947عراقٌةانثىهناء  رحٌم جٌاد التمرٌضالتمرٌضبؽداد74

1991/1990 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.932عراقٌةانثىرحٌم صبر شوٌخ التمرٌضالتمرٌضبؽداد75

1991/1990 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.841عراقٌةانثىوعدٌة سلمالن خضٌر التمرٌضالتمرٌضبؽداد76

1991/1990 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.788عراقٌةانثىآمنة داخل عباس التمرٌضالتمرٌضبؽداد77

1991/1990 الثانً الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.768عراقٌةانثىاحالم سعٌد محمودالتمرٌضالتمرٌضبؽداد78

1991/1990 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.631عراقٌةانثىحذام اسماعٌل حمود التمرٌضالتمرٌضبؽداد79

1991/1990 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.594عراقٌةانثىتالر محً الدٌن كرٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد80

1991/1990 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.496عراقٌةانثىسوسن صالح امٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد81

1991/1990 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.457عراقٌةانثىامل حمٌد عٌسى التمرٌضالتمرٌضبؽداد82

1991/1990 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.385عراقٌةانثىهناء حنون كاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد83

1991/1990 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.071عراقٌةانثىسعاد عبد الكرٌم اسماعٌل التمرٌضالتمرٌضبؽداد84

1991/1990 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.879عراقٌةانثىاحمد حسن محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد85

1991/1990 الثانً الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.661عراقٌةانثىاالء عبد اللطٌؾ عبد الرحمن التمرٌضالتمرٌضبؽداد86

1991/1990 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.609عراقٌةانثىسوزان حوال حمٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد87

1991/1990 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.607عراقٌةانثىسناء عبد الواحد لفتة التمرٌضالتمرٌضبؽداد88

1991/1990 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.574عراقٌةانثىاحالم حسٌن قاسم التمرٌضالتمرٌضبؽداد89

1991/1990 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.399عراقٌةانثىهٌام عزٌز محمود التمرٌضالتمرٌضبؽداد90

1991/1990 الثانً الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.228عراقٌةانثىامل ثامر ابراهٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد91

1991/1990 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.089عراقٌةانثىحنان مزهر كاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد92

1991/1990 الثانً الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.055عراقٌةذكر محمد حسٌن علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد93

1991/1990 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.727عراقٌةانثىزٌنب محمود عبد الحسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد94

1991/1990 الثانً الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.608عراقٌةانثىخٌرٌة صالح محً التمرٌضالتمرٌضبؽداد95

1991/1990 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.489عراقٌةانثىعبد الرحمن جهاد منصور التمرٌضالتمرٌضبؽداد96

1991/1990 الثانً الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.459عراقٌةذكر عبد الكرٌم زٌدان دروٌش التمرٌضالتمرٌضبؽداد97

1991/1990 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.432عراقٌةانثىابتسام علً عبد هللا التمرٌضالتمرٌضبؽداد98

1991/1990 الثانً الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.308عراقٌةانثىلٌمو صالح حمٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد99



1991/1990 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.188عراقٌةانثىبرٌهة هادي رؤوؾ التمرٌضالتمرٌضبؽداد100

1991/1990 الثانً الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.815عراقٌةانثىلمى سعٌد جواد التمرٌضالتمرٌضبؽداد101

1991/1990 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.54عراقٌةانثىشونم طاهر علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد102

1991/1990 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.537عراقٌةانثىلٌلى عبد الرحمن ظهٌر الدٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد103

1991/1990 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.536عراقٌةانثىشروق جاسم محسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد104

1991/1990 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.441عراقٌةانثىهدى عبد الحسٌن كاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد105

1991/1990 الثانً الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.408عراقٌةذكر صالح حمد عواد التمرٌضالتمرٌضبؽداد106

1991/1990 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.373عراقٌةانثىصبح جبار نربعٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد107

1991/1990 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.206عراقٌةانثىخدٌجة  هللا وٌردي التمرٌضالتمرٌضبؽداد108

1991/1990 الثانً الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.099عراقٌةانثىنارٌن عز الدٌن عمر التمرٌضالتمرٌضبؽداد109

1991/1990 الثانً الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.888عراقٌةانثىسعاد علً محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد110

1991/1990 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.782عراقٌةانثىمعروؾ ؼنً شمخً التمرٌضالتمرٌضبؽداد111

1991/1990 الثانً الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.27عراقٌةانثىاٌمان منصور رضا التمرٌضالتمرٌضبؽداد112

1991/1990 االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.622عراقٌةانثىسؤدد عبد عبد المجٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد113

1991/1990 الثانً الصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.274عراقٌةانثىترٌفة قادر كرٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد114

1991/1990 االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.273عراقٌةانثىهدى  عٌدان الفتالتمرٌضالتمرٌضبؽداد115

1991/1990 الثانً الصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.063عراقٌةانثىفاطمة حمه بدن التمرٌضالتمرٌضبؽداد116

1991/1990 االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.489عراقٌةانثىحوراء عبد الؽنً ادرٌسالتمرٌضالتمرٌضبؽداد117

1991/1990 الثانً الصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.208عراقٌةذكر ابراهٌم سعود رفٌق التمرٌضالتمرٌضبؽداد118

1991/1990 الثانً الصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.034عراقٌةانثىمها صالح شٌحان التمرٌضالتمرٌضبؽداد119

1991/1990 االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس57.939عراقٌةانثىبصٌرة عرب مرتضى التمرٌضالتمرٌضبؽداد120

1991/1990 الثانً الصباحٌةمقبولبكالورٌوس57.723عراقٌةذكر بابا علً عبد هللاالتمرٌضالتمرٌضبؽداد121

1991/1990 الثانً الصباحٌةمقبولبكالورٌوس57.043عراقٌةذكر ازاد سعٌد كرٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد122

1991/1990 الثانً الصباحٌةمقبولبكالورٌوس57.031عراقٌةانثىحكٌمة حسن علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد123

1991/1990 االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس54.254عراقٌةانثىسهام ابراهٌم خضٌرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد124



1996/1995ائمة باسماء خريجي كلية التمريض  العام الدراسي ق

سنة التخرجالدورنوع الدراسة التقدٌرالشهادةالمعدلالجنسٌةالجنساسم الخرٌجالفرع/ القسم الكلٌةالجامعةت

1996/1995االولالصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس82.37عراقٌةانثىرجاء ابراهٌم عبد محسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد1

1996/1995االولالصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس80.99عراقٌةانثىوفاء عبد علً حطاب التمرٌضالتمرٌضبؽداد2

1996/1995االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس77.34عراقٌةانثىختام مطشر حطاب التمرٌضالتمرٌضبؽداد3

1996/1995االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس75.89عراقٌةذكرعبد القادر عالء الدٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد4

1996/1995االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس75.64عراقٌةذكروسام جبار قاسم التمرٌضالتمرٌضبؽداد5

1996/1995االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس75.62عراقٌةذكرٌاس خضٌر عباس التمرٌضالتمرٌضبؽداد6

1996/1995االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس75.48عراقٌةانثىبتول عبد الجبار محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد7

1996/1995االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس75.45عراقٌةانثىوسٌلة محمد ارهٌؾ التمرٌضالتمرٌضبؽداد8

1996/1995االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس74.77عراقٌةذكرعمار علً كاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد9

1996/1995االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس73.67عراقٌةانثىنوال مطشر حطاب التمرٌضالتمرٌضبؽداد10

1996/1995االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.74عراقٌةذكروسن مكً عبد الحسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد11

1996/1995االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.65عراقٌةذكرهدى محمد عبد الحمٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد12

1996/1995االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس71.86عراقٌةذكراحسان حسن محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد13

1996/1995االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس71.22عراقٌةذكرحسنٌن مرتضى احمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد14

1996/1995االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.49عراقٌةانثىصبرٌة موشً برجم التمرٌضالتمرٌضبؽداد15

1996/1995االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.27عراقٌةذكررافد احمد علٌوي التمرٌضالتمرٌضبؽداد16

1996/1995االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.9عراقٌةانثىؼادة علً هاشم التمرٌضالتمرٌضبؽداد17

1996/1995االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.48عراقٌةذكرعلً زٌاد امٌر التمرٌضالتمرٌضبؽداد18

1996/1995االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.19عراقٌةذكرمرتضى موزان ابو اللٌل التمرٌضالتمرٌضبؽداد19

1996/1995االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.7عراقٌةانثىبتول عبد هللا حطاب التمرٌضالتمرٌضبؽداد20

1996/1995االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.58عراقٌةذكرعدنان محمد صكر التمرٌضالتمرٌضبؽداد21

1996/1995االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.99عراقٌةذكرحٌدر فالح خضٌر التمرٌضالتمرٌضبؽداد22

1996/1995االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.51عراقٌةذكررٌاض حسٌن حمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد23

1996/1995الثانًالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.24عراقٌةذكرصفاء عبد الكرٌم عٌسى التمرٌضالتمرٌضبؽداد24

1996/1995االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.29عراقٌةانثىشرقٌة عبد العباس عبد هللاالتمرٌضالتمرٌضبؽداد25

1996/1995االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.09عراقٌةانثىسناء عبد الكاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد26

1996/1995االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.97عراقٌةذكرعالء كامل صبري التمرٌضالتمرٌضبؽداد27

1996/1995االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.31عراقٌةذكرفالح علً حسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد28

1996/1995االولالصباحٌةمقبول بكالورٌوس58.33عراقٌةذكرعلً كرٌم درٌب التمرٌضالتمرٌضبؽداد29



1997/1996ائمة باسماء خريجي كلية التمريض  العام الدراسي ق

سنة التخرجالدورنوع الدراسة التقدٌرالشهادةالمعدلالجنسٌةالجنساسم الخرٌجالفرع/ القسم الكلٌةالجامعةت

1997/1996 االول الصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس84.194عراقٌةانثى منار محمود ٌاسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد1

1997/1996 االول الصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس81.295عراقٌةانثى برشم احمد رشٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد2

1997/1996 االول الصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس80.822عراقٌةانثى الهام سعٌد شاكر التمرٌضالتمرٌضبؽداد3

1997/1996 االول الصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس80.068عراقٌةذكر محمد علً عثمان التمرٌضالتمرٌضبؽداد4

1997/1996 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس77.886عراقٌةذكر عطا هللا محمد قاسم التمرٌضالتمرٌضبؽداد5

1997/1996 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس77.552عراقٌةذكر خمٌس بندر عبٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد6

1997/1996 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس77.474عراقٌةذكر محمد عزٌز حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد7

1997/1996 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس76.446عراقٌةذكر احمد محمود احمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد8

1997/1996 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس75.644عراقٌةذكر عبد هللا محمد حسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد9

1997/1996 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس75.36عراقٌةانثى سكٌنة ؼازي مطر التمرٌضالتمرٌضبؽداد10

1997/1996 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس74.821عراقٌةانثى مٌعاد حسٌن كاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد11

1997/1996 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس73.904عراقٌةذكر ضرؼام مجٌد حمٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد12

1997/1996 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس73.216عراقٌةذكر خلٌل عزٌز جاسم التمرٌضالتمرٌضبؽداد13

1997/1996 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.359عراقٌةذكر عبد الرحمن محمد ابراهٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد14

1997/1996 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.803عراقٌةذكر احمد رامز هالل السوٌدي التمرٌضالتمرٌضبؽداد15

1997/1996 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.303عراقٌةذكر ٌوسؾ عبد المحسن صالح التمرٌضالتمرٌضبؽداد16

1997/1996 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.281عراقٌةانثى صبرٌة هادي خلٌل التمرٌضالتمرٌضبؽداد17

1997/1996 االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.275عراقٌةذكر حسٌن ابراهٌم الحسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد18

1997/1996 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.638عراقٌةذكر نهاد ضٌاء باشا التمرٌضالتمرٌضبؽداد19

1997/1996 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.257عراقٌةذكر فرح عباس حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد20

1997/1996 الثانًالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.547عراقٌةذكر هادي فاٌز برٌؽش التمرٌضالتمرٌضبؽداد21

1997/1996 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.297عراقٌةذكر اسعد حسٌن ذبٌح التمرٌضالتمرٌضبؽداد22

1997/1996 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.731عراقٌةذكر شمال جمال كاكلالتمرٌضالتمرٌضبؽداد23

1997/1996 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.421عراقٌةذكر حسن علً شوٌح التمرٌضالتمرٌضبؽداد24

1997/1996 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.556عراقٌةانثى شٌماء مناؾ احمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد25

1997/1996 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.885عراقٌةذكر بسام محمد خدادا التمرٌضالتمرٌضبؽداد26

1997/1996 االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.29عراقٌةذكر عمار جبار كاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد27

1997/1996 الثانًالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.399عراقٌةذكر ابراهٌم صدام لفتة التمرٌضالتمرٌضبؽداد28

1997/1996 الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس57.523عراقٌةذكر حٌدر موحان مهنة التمرٌضالتمرٌضبؽداد29

1997/1996 الثانًالصباحٌةمقبول بكالورٌوس54.712عراقٌةذكر سٌامند عزٌز عبد هللا التمرٌضالتمرٌضبؽداد30



1998/1997ائمة باسماء خريجي كلية التمريض  العام الدراسي ق

سنة التخرجالدورنوع الدراسة التقدٌرالشهادةالمعدلالجنسٌةالجنساسم الخرٌجالفرع/ القسم الكلٌةالجامعةت

1998/1997الدور االول الصباحٌةامتٌازبكالورٌوس90.397عراقٌةانثى نضال فرٌد صبحً التمرٌضالتمرٌضبؽداد1

1998/1997الدور االول الصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس84.191عراقٌةذكراحمد مسعود محمود التمرٌضالتمرٌضبؽداد2

1998/1997الدور االول الصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس83.629عراقٌةذكرعامر نبٌل احمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد3

1998/1997الدور االول الصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس83.751عراقٌةذكررٌاض موسى عبد التمرٌضالتمرٌضبؽداد4

1998/1997الدور االول الصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس82.954عراقٌةذكراركان بهلول ناجً التمرٌضالتمرٌضبؽداد5

1998/1997الدور االول الصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس82.454عراقٌةذكراسامة شاهر احمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد6

1998/1997الدور االول الصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس80.216عراقٌةذكرمحمد عزت حسن ابو زهرة التمرٌضالتمرٌضبؽداد7

1998/1997الدور االول الصباحٌةجٌدبكالورٌوس78.807عراقٌةذكرمهدي حٌدر حمادي التمرٌضالتمرٌضبؽداد8

1998/1997الدور االول الصباحٌةجٌدبكالورٌوس78.358عراقٌةانثى فاطمة جواد طارش التمرٌضالتمرٌضبؽداد9

1998/1997الدور االول الصباحٌةجٌدبكالورٌوس77.573عراقٌةذكرحٌدر قاسم عجٌل التمرٌضالتمرٌضبؽداد10

1998/1997الدور االول الصباحٌةجٌدبكالورٌوس77.756عراقٌةذكرحٌدر فالح جبار التمرٌضالتمرٌضبؽداد11

1998/1997الدور االول الصباحٌةجٌدبكالورٌوس76.64عراقٌةانثى نجاة فاتح عبد هللا التمرٌضالتمرٌضبؽداد12

1998/1997الدور االول الصباحٌةجٌدبكالورٌوس75.786عراقٌةذكربستون محمد احمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد13

1998/1997الدور االول الصباحٌةجٌدبكالورٌوس74.512عراقٌةذكراسماعٌل احمد محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد14

1998/1997الدور االول الصباحٌةجٌدبكالورٌوس73.014عراقٌةذكرربحً مطر عبد عمر التمرٌضالتمرٌضبؽداد15

1998/1997الدور االول الصباحٌةجٌدبكالورٌوس72.838عراقٌةذكرسالمة جبار راجًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد16

1998/1997الدور االول الصباحٌةجٌدبكالورٌوس72.719عراقٌةذكرٌاسٌن محمد موسى التمرٌضالتمرٌضبؽداد17

1998/1997الدور االول الصباحٌةجٌدبكالورٌوس72.474عراقٌةذكرجواد احمد نجم التمرٌضالتمرٌضبؽداد18

1998/1997الدور االول الصباحٌةجٌدبكالورٌوس72.363اردنٌةذكراٌاد محمد نوري التمرٌضالتمرٌضبؽداد19

1998/1997الدور االول الصباحٌةجٌدبكالورٌوس70.574عراقٌةذكرعالء حسٌن ٌالً التمرٌضالتمرٌضبؽداد20

1998/1997الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.858عراقٌةذكراحمد محمد موسى التمرٌضالتمرٌضبؽداد21

1998/1997الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.713عراقٌةذكرجمٌل حسن فرج التمرٌضالتمرٌضبؽداد22

1998/1997الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.525عراقٌةذكرخٌر الدٌن ماجد معروؾ التمرٌضالتمرٌضبؽداد23

1998/1997الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.338عراقٌةذكرمٌرزا مخٌؾ حسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد24

1998/1997الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.661عراقٌةذكرعدنان مجٌد عزٌز التمرٌضالتمرٌضبؽداد25

1998/1997الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.625عراقٌةذكرؼنً عباس صاحب التمرٌضالتمرٌضبؽداد26

1998/1997الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.377عراقٌةذكرمحمد دنٌؾ جابر التمرٌضالتمرٌضبؽداد27

1998/1997الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.361عراقٌةذكرفاضل زوٌد عبد هللا التمرٌضالتمرٌضبؽداد28

1998/1997الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.202عراقٌةذكرجمال علً مفلح التمرٌضالتمرٌضبؽداد29

1998/1997الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.935عراقٌةذكرامٌن كاظم فهدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد30



1998/1997الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.177عراقٌةذكراحمد عجالن عالوي التمرٌضالتمرٌضبؽداد31

1998/1997الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.606عراقٌةذكرصباح محمد حسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد32

1998/1997الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.501عراقٌةذكرعامر محمد ؼبٌش التمرٌضالتمرٌضبؽداد33

1998/1997الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.482عراقٌةذكرفرهاد ستار محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد34

1998/1997الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.478عراقٌةذكرصبري شذر هادي التمرٌضالتمرٌضبؽداد35

1998/1997الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.457عراقٌةذكررمضان داخل شذر التمرٌضالتمرٌضبؽداد36

1998/1997الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.315عراقٌةذكرجبار عوٌد دعٌج التمرٌضالتمرٌضبؽداد37

1998/1997الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.259عراقٌةذكركامل ماضً سوادي التمرٌضالتمرٌضبؽداد38

1998/1997الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.012عراقٌةذكراحمد عبد علً جابر التمرٌضالتمرٌضبؽداد39

1998/1997الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.96عراقٌةذكرجاسم عبد هللا مطشر التمرٌضالتمرٌضبؽداد40

1998/1997الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.901عراقٌةذكربشتوان كمال مجٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد41

1998/1997الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.614عراقٌةانثى سؤدد محمد فاضل التمرٌضالتمرٌضبؽداد42

1998/1997الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.607عراقٌةذكرحسٌن عالوي عبد الحسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد43

1998/1997الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.571عراقٌةذكرسٌروان حسٌن ابراهٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد44

1998/1997الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.526عراقٌةذكرعالوي عطٌة جاسم التمرٌضالتمرٌضبؽداد45

1998/1997الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.463عراقٌةذكرصدام حسن طارشالتمرٌضالتمرٌضبؽداد46

1998/1997الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.111عراقٌةذكردرٌد فلٌح حسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد47

1998/1997الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.078عراقٌةذكرعقٌل كاظم حرز التمرٌضالتمرٌضبؽداد48

1998/1997الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.016عراقٌةانثى بان محمد حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد49

1998/1997الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.855عراقٌةذكرمحمد عبد الحسٌن عجونالتمرٌضالتمرٌضبؽداد50

1998/1997الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.517عراقٌةذكرفاروق حسن راضً التمرٌضالتمرٌضبؽداد51

1998/1997الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.969عراقٌةذكركرٌم علً عباس التمرٌضالتمرٌضبؽداد52

1998/1997الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.963عراقٌةذكرقٌس مهدي عناد التمرٌضالتمرٌضبؽداد53

1998/1997الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.845عراقٌةذكرحسن صدام بالسم التمرٌضالتمرٌضبؽداد54

1998/1997الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.833عراقٌةذكرسعد حمد بهٌة التمرٌضالتمرٌضبؽداد55

1998/1997الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.61عراقٌةذكرحازم محمد علوان التمرٌضالتمرٌضبؽداد56

1998/1997الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.573عراقٌةانثى بٌادر طعمة سلومالتمرٌضالتمرٌضبؽداد57

1998/1997الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.199عراقٌةانثى اسراء عبد هللا سلمان التمرٌضالتمرٌضبؽداد58

1998/1997الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.98عراقٌةذكرجمال صكبان جاسم محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد59

1998/1997الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.979عراقٌةذكرعبد الحسن داخل عبٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد60

1998/1997الدور الثانًالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.951عراقٌةذكرسالم عبد عبد الحسنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد61

1998/1997الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.638عراقٌةذكررحٌم خمٌس حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد62

1998/1997الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.573عراقٌةذكرخالد ولٌد جاسم التمرٌضالتمرٌضبؽداد63



1998/1997الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.525عراقٌةذكرلفتة حسن خرٌبط التمرٌضالتمرٌضبؽداد64

1998/1997الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.935عراقٌةذكرعقٌل خلٌفة فرحان التمرٌضالتمرٌضبؽداد65

1998/1997الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.812عراقٌةذكرحسٌن كاظم عبٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد66

1998/1997الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.714عراقٌةذكرعقٌل جاسم محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد67

1998/1997الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.012عراقٌةانثى شهلة عادل محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد68

1998/1997الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.538عراقٌةذكرحسٌن جاسم محمدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد69

1998/1997الدور الثانًالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.542عراقٌةذكراسعد كاظم حمود التمرٌضالتمرٌضبؽداد70

1998/1997الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.176عراقٌةذكرسالم شرٌؾ عبد التمرٌضالتمرٌضبؽداد71

1998/1997الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.044عراقٌةذكررحٌم عبد الرضا سرٌع التمرٌضالتمرٌضبؽداد72

1998/1997الدور االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.73عراقٌةذكرقاسم سوادي عبد  التمرٌضالتمرٌضبؽداد73

1998/1997الدور االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.68عراقٌةذكرعبد الرحمن محمد وهاب التمرٌضالتمرٌضبؽداد74

1998/1997الدور االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.229عراقٌةذكرعلً عون جبر التمرٌضالتمرٌضبؽداد75

1998/1997الدور االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.21عراقٌةذكرعٌسى كاظم معٌدي التمرٌضالتمرٌضبؽداد76

1998/1997الدور الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس57.6عراقٌةذكرمحمد عبد هللا امٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد77

1998/1997الدور الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس57.505عراقٌةذكرحامد معروؾ التمرٌضالتمرٌضبؽداد78

1998/1997الدور االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس57.11عراقٌةذكرحافظ هاشم نتٌشة التمرٌضالتمرٌضبؽداد79

1998/1997الدور االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس57.019عراقٌةذكرمحمد شوكت محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد80

1998/1997الدور الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس56.67عراقٌةذكرمحمد شنٌشل جاسم التمرٌضالتمرٌضبؽداد81

1998/1997الدور االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس56.19عراقٌةذكراحمد حامد حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد82

1998/1997الدور االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس55.629عراقٌةذكرعبد الخالق علً عبد الحسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد83

1998/1997الدور الثانً الصباحٌةمقبولبكالورٌوس55.25عراقٌةذكرباسم علً خضٌر التمرٌضالتمرٌضبؽداد84



1999/1998ائمة باسماء خريجي كلية التمريض  العام الدراسي ق

سنة التخرجالدورنوع الدراسة التقدٌرالشهادةالمعدلالجنسٌةالجنساسم الخرٌجالفرع/ القسم الكلٌةالجامعةت

1999/1998الدور االول الصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس86.65عراقٌة ذكرتحسٌن رجب محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد1

1999/1998الدور االول الصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس85.3عراقٌة ذكرعصمت محمد عبد العزٌز التمرٌضالتمرٌضبؽداد2

1999/1998الدور االول الصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس84.52عراقٌة انثىكوثر سلمان داود التمرٌضالتمرٌضبؽداد3

1999/1998الدور االول الصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس84.12عراقٌة ذكرزٌاد مصطفى سلٌمان التمرٌضالتمرٌضبؽداد4

1999/1998الدور االول الصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس83.81عراقٌة ذكرمحمد جبار صوٌح التمرٌضالتمرٌضبؽداد5

1999/1998الدور االول الصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس83.86عراقٌة ذكرزٌاد محمد محمود التمرٌضالتمرٌضبؽداد6

1999/1998الدور االول الصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس83.58عراقٌة ذكركاظم نظمً بشٌر التمرٌضالتمرٌضبؽداد7

1999/1998الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس77.68عراقٌة ذكرعلً هادي موسى التمرٌضالتمرٌضبؽداد8

1999/1998الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس77.5عراقٌة ذكرعبد المهدي عبد الرضا التمرٌضالتمرٌضبؽداد9

1999/1998الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس76.65عراقٌة ذكرعالء عبد الحسن ؼضبان التمرٌضالتمرٌضبؽداد10

1999/1998الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس76.07عراقٌة ذكرماجد سلمان رضا التمرٌضالتمرٌضبؽداد11

1999/1998الدور الثانً الصباحٌةجٌد بكالورٌوس76.52عراقٌة ذكرعباس جبر محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد12

1999/1998الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس75.9عراقٌة ذكرسعد بدر عباس التمرٌضالتمرٌضبؽداد13

1999/1998الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس74.65عراقٌة ذكرحسن جاسم سالم التمرٌضالتمرٌضبؽداد14

1999/1998الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس74.12عراقٌة ذكرزٌاد علً عبد الرحمن التمرٌضالتمرٌضبؽداد15

1999/1998الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس74عراقٌة ذكرعادل سلٌم الحاج التمرٌضالتمرٌضبؽداد16

1999/1998الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس73.91عراقٌة ذكركاظم عباس شندل التمرٌضالتمرٌضبؽداد17

1999/1998الدور ااالول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس73.2عراقٌة ذكرمحمود سلمان محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد18

1999/1998الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.6عراقٌة ذكرحسٌن هادي ارهول التمرٌضالتمرٌضبؽداد19

1999/1998الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.57عراقٌة ذكرزكً صباح مصعب التمرٌضالتمرٌضبؽداد20

1999/1998الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس71.37عراقٌة انثىاؼصان طه نعمان التمرٌضالتمرٌضبؽداد21

1999/1998الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.5عراقٌة ذكرعلً عبد الحسن خنجرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد22

1999/1998الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.84عراقٌة ذكرعواد حسٌن خلؾ التمرٌضالتمرٌضبؽداد23

1999/1998الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.85عراقٌة ذكرفراس فوزي عٌسى التمرٌضالتمرٌضبؽداد24

1999/1998الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.66عراقٌة ذكرعادل مطشر احمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد25

1999/1998الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.58عراقٌة ذكرطه عبد هللا عبد الرحٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد26

1999/1998الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.16عراقٌة ذكراٌاد قاسم عجٌل التمرٌضالتمرٌضبؽداد27

1999/1998الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.4عراقٌة ذكرقاسم فالح ؼالًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد28

1999/1998الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.36عراقٌة ذكركرٌم خلؾ حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد29

1999/1998الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.3عراقٌة ذكرانور حٌران محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد30



1999/1998الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.96عراقٌة ذكررامً عبد الرحٌم عوض التمرٌضالتمرٌضبؽداد31

1999/1998الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.53عراقٌة ذكراحمد جاسم حمٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد32

1999/1998الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.79عراقٌة ذكراحمد عبد الرحٌم احمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد33

1999/1998الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.48عراقٌة ذكرامٌن عجٌل ٌاسر التمرٌضالتمرٌضبؽداد34

1999/1998الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.68عراقٌة ذكرمثنى ؼازي احمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد35

1999/1998الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.64عراقٌة ذكرهادي جواد كاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد36

1999/1998الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.51عراقٌة ذكرخالد مهدي محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد37

1999/1998الدور الثانً الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.78عراقٌة ذكرعباس محمد جهلول التمرٌضالتمرٌضبؽداد38

1999/1998الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.34عراقٌة ذكراراز محمد نصر هللا التمرٌضالتمرٌضبؽداد39

1999/1998الدور الثانً الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.64عراقٌة ذكرمؤٌد كاظم ثانًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد40

1999/1998الدور الثانً الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.5عراقٌة ذكرمٌثم فوزي سلمانالتمرٌضالتمرٌضبؽداد41

1999/1998الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.25عراقٌة انثىجنان كرٌم عبد هللا التمرٌضالتمرٌضبؽداد42

1999/1998الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.03عراقٌة ذكرعادل دوهان جلوالتمرٌضالتمرٌضبؽداد43

1999/1998الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.9عراقٌة ذكرفراس محمد حمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد44

1999/1998الدور الثانً الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.41عراقٌة ذكرمصطفى عونً عبد التمرٌضالتمرٌضبؽداد45

1999/1998الدور االول الصباحٌةمقبول بكالورٌوس58.65عراقٌة انثىفرات صالح مصطفى التمرٌضالتمرٌضبؽداد46

1999/1998الدور الثانً الصباحٌةمقبول بكالورٌوس56.46عراقٌة انثىساجدة حمٌد كرٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد47

1999/1998الدور االول الصباحٌةمقبول بكالورٌوس54.72عراقٌة ذكرمهدي كرٌم رحل التمرٌضالتمرٌضبؽداد48



2000/1999ائمة باسماء خريجي كلية التمريض  العام الدراسي ق

سنة التخرجالدورنوع الدراسة التقدٌرالشهادةالمعدلالجنسٌةالجنساسم الخرٌجالفرع/ القسم الكلٌةالجامعةت

2000/1999الدور االول الصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس81.53عراقٌة ذكركرٌم ؼضبان صجمالتمرٌضالتمرٌضبؽداد1

2000/1999الدور االول الصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس81.251عراقٌة ذكرعلً راضً خطارالتمرٌضالتمرٌضبؽداد2

2000/1999الدور االول الصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس80.802عراقٌة ذكراحسان ولٌد ٌاسالتمرٌضالتمرٌضبؽداد3

2000/1999الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس77.447عراقٌة ذكرصادق حبٌب اكوالتمرٌضالتمرٌضبؽداد4

2000/1999الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس77.154عراقٌة ذكررامً خلٌل جبرٌل التمرٌضالتمرٌضبؽداد5

2000/1999الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس75.758عراقٌة ذكرعاهد محمد طالل التمرٌضالتمرٌضبؽداد6

2000/1999الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس75.245عراقٌة ذكرعلً احمد العوضالتمرٌضالتمرٌضبؽداد7

2000/1999الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس75.154عراقٌة ذكرفادي نعمان الفًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد8

2000/1999الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس74.617عراقٌة ذكرسلمان حسٌن فارسالتمرٌضالتمرٌضبؽداد9

2000/1999الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.63عراقٌة ذكرعبد هللا عبد العزٌز التمرٌضالتمرٌضبؽداد10

2000/1999الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.528عراقٌة ذكرمحمد راضً ابراهٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد11

2000/1999الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.351عراقٌة ذكرطه حمٌد عٌال التمرٌضالتمرٌضبؽداد12

2000/1999الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.288عراقٌة ذكرمحمد سلمان حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد13

2000/1999الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.204عراقٌة ذكرهادي عبد الرزاق مزعلالتمرٌضالتمرٌضبؽداد14

2000/1999الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس71.715عراقٌة ذكرمهند عوده سلٌمان التمرٌضالتمرٌضبؽداد15

2000/1999الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس71.712عراقٌة انثىرفاه برٌسم كاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد16

2000/1999الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس71.462عراقٌة ذكرعصمت خلٌل محمودالتمرٌضالتمرٌضبؽداد17

2000/1999الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.646عراقٌة انثىسكٌنة عبد الكرٌم بشاراتالتمرٌضالتمرٌضبؽداد18

2000/1999الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.527عراقٌة ذكركمال مجٌد حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد19

2000/1999الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.525عراقٌة ذكرحاتم كرٌم كاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد20

2000/1999الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.279عراقٌة ذكرسعد محسن جاسم التمرٌضالتمرٌضبؽداد21

2000/1999الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.844عراقٌة ذكرموسى هاشم عمران التمرٌضالتمرٌضبؽداد22

2000/1999الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.74عراقٌة ذكرعلً عبد الرضا علًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد23

2000/1999الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.384عراقٌة ذكررعد صاحب علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد24

2000/1999الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.295عراقٌة ذكرعبد الحلٌم محمد عبد الحلٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد25

2000/1999الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.96عراقٌة ذكرجمٌل خسباك كاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد26

2000/1999الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.848عراقٌة ذكرهانً علً محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد27

2000/1999الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.604عراقٌة انثىنجاة سٌدة قادر التمرٌضالتمرٌضبؽداد28

2000/1999الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.584عراقٌة ذكرعمران محمد سلمان التمرٌضالتمرٌضبؽداد29

2000/1999الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.207عراقٌة ذكرعباس كامل كاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد30



2000/1999الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.781عراقٌة ذكرنبٌل موسى جعفر التمرٌضالتمرٌضبؽداد31

2000/1999الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.746عراقٌة ذكرحسن جابر حمد  التمرٌضالتمرٌضبؽداد32

2000/1999الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.604عراقٌة انثىدلسوز عثمان عزٌز التمرٌضالتمرٌضبؽداد33

2000/1999الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.62عراقٌة ذكربرهان علً حمه حسٌنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد34

2000/1999الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.411عراقٌة ذكرناجً ٌاسر سعدون التمرٌضالتمرٌضبؽداد35

2000/1999الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.405عراقٌة ذكرسعد عطار فزاع التمرٌضالتمرٌضبؽداد36

2000/1999الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.13عراقٌة ذكربرهان محمد صالح التمرٌضالتمرٌضبؽداد37

2000/1999الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.032عراقٌة ذكرستار فاهم كاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد38

2000/1999الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.835عراقٌة ذكرطه حسٌن احمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد39

2000/1999الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.644عراقٌة ذكرحٌدر كاظم ردام التمرٌضالتمرٌضبؽداد40

2000/1999الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.617عراقٌة ذكربالسم ابراهٌم جاسم التمرٌضالتمرٌضبؽداد41

2000/1999الدور الثانً الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.48عراقٌة انثىحمزة حسن جاسم التمرٌضالتمرٌضبؽداد42

2000/1999الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.359عراقٌة انثىلباب انور صالحالتمرٌضالتمرٌضبؽداد43

2000/1999الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.277عراقٌة ذكرصالح حسن ثوٌنًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد44

2000/1999الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.727عراقٌة ذكرصباح صالح جاسم التمرٌضالتمرٌضبؽداد45

2000/1999الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.035عراقٌة ذكرعالء حسٌن قاسم التمرٌضالتمرٌضبؽداد46

2000/1999الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.38عراقٌة ذكرجالل عبد القادر احمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد47

2000/1999الدور الثانً الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.27عراقٌة ذكرؼالب جابر علوان التمرٌضالتمرٌضبؽداد48

2000/1999الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.26عراقٌة ذكرجواد جبار رجً التمرٌضالتمرٌضبؽداد49

2000/1999الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.642عراقٌة ذكرحازم ابراهٌم ٌاسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد50

2000/1999الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.068عراقٌة ذكرعالء خلٌل محمودالتمرٌضالتمرٌضبؽداد51

2000/1999الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.66عراقٌة ذكرمؤٌد عبد الرحٌم دٌوانالتمرٌضالتمرٌضبؽداد52

2000/1999الدور الثانً الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.82عراقٌة ذكرٌوسؾ عبد الرزاق موحًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد53

2000/1999الدور الثانً الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.04عراقٌة ذكرحسن عبود حربً التمرٌضالتمرٌضبؽداد54

2000/1999الدور االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.6عراقٌة ذكرعلً حسٌن مظلوم التمرٌضالتمرٌضبؽداد55

2000/1999الدور االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.922عراقٌة ذكرظافر ضاٌع بزاز التمرٌضالتمرٌضبؽداد56

2000/1999الدور الثانً الصباحٌةمقبولبكالورٌوس57.62عراقٌة ذكرعلً فاضل عباس التمرٌضالتمرٌضبؽداد57

2000/1999الدور الثانً الصباحٌةمقبولبكالورٌوس56.64عراقٌة ذكرممدوح محمد علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد58

2000/1999الدور الثانً الصباحٌةمقبولبكالورٌوس55.67عراقٌة ذكرعلً عبد الحسن عبد علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد59

2000/1999الدور الثانً الصباحٌةمقبولبكالورٌوس54.99عراقٌة ذكرودٌع عاصً ضٌدان التمرٌضالتمرٌضبؽداد60



2001/2000ائمة باسماء خريجي كلية التمريض  العام الدراسي ق

سنة التخرجالدورنوع الدراسة التقدٌرالشهادةالمعدلالجنسٌةالجنساسم الخرٌجالفرع/ القسم الكلٌةالجامعةت

2001/2000الدور االول الصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس80.603اردنًذكرمهند عبد هللا حسن الرواشدة التمرٌضالتمرٌضبؽداد1

2001/2000الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس79.582اردنًذكرمحمد خلؾ احمد الجراح التمرٌضالتمرٌضبؽداد2

2001/2000الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس79.527عراقٌةذكرحسام عباس داود سلمان التمرٌضالتمرٌضبؽداد3

2001/2000الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس79.077اردنًذكررامً محمود حسن مساعدة التمرٌضالتمرٌضبؽداد4

2001/2000الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس77.664عراقٌةانثىهنٌة صبٌح محمد جوهر التمرٌضالتمرٌضبؽداد5

2001/2000الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس77.388اردنًذكراسامة احمد سلمان المومنً التمرٌضالتمرٌضبؽداد6

2001/2000الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس77.144اردنًذكرخالد عبد هللا عبد الرحمن التمرٌضالتمرٌضبؽداد7

2001/2000الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس76.165عراقٌةذكرمحمد باقر حبٌب عبد علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد8

2001/2000الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس75.101اردنًذكرزهٌر محمد سالم مسلم التمرٌضالتمرٌضبؽداد9

2001/2000الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس74.862عراقٌةذكرعالء نوري سركٌس حنا التمرٌضالتمرٌضبؽداد10

2001/2000الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس74.806اردنًذكراحمد محمد كامل التمرٌضالتمرٌضبؽداد11

2001/2000الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس74.785اردنًذكرابراهٌم عبد الفتاح زهدي التمرٌضالتمرٌضبؽداد12

2001/2000الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس74.518عراقٌةانثىوسام مشعان مطلب ذوٌب التمرٌضالتمرٌضبؽداد13

2001/2000الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس74.457اردنًذكرفادي فوزي سلٌمان سلمان التمرٌضالتمرٌضبؽداد14

2001/2000الدور الثانًالصباحٌةجٌد بكالورٌوس74.053عراقٌةذكرابراهٌم فرج عواد التمرٌضالتمرٌضبؽداد15

2001/2000الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس73.821عراقٌةانثىاقبال سفٌح حسن حمود التمرٌضالتمرٌضبؽداد16

2001/2000الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس73.41اردنًذكرٌزٌد عبد الرزاق احمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد17

2001/2000الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس73.329اردنًذكربهاء الدٌن ٌوسؾ ابراهٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد18

2001/2000الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس71.965عراقٌةانثىرحاب محمد عٌدان شهاب التمرٌضالتمرٌضبؽداد19

2001/2000الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس71.702اردنًذكرمحمد مصلح محمد برؼل التمرٌضالتمرٌضبؽداد20

2001/2000الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس71.196اردنًذكررائد فوزات عبد جدوع التمرٌضالتمرٌضبؽداد21

2001/2000الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.781عراقٌةذكرعالء كاظم عباس التمرٌضالتمرٌضبؽداد22

2001/2000الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.053عراقٌةذكردلٌر حسٌن محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد23

2001/2000الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.002اردنًذكرخٌري تحسٌن رشٌدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد24

2001/2000الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.187عراقٌةذكرحسن علً حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد25

2001/2000الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.077عراقٌةذكررفعت نجم عبد هللا التمرٌضالتمرٌضبؽداد26

2001/2000الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.708عراقٌةذكرفٌصل عالوي نعٌمة التمرٌضالتمرٌضبؽداد27

2001/2000الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.286اردنًذكرعمر عبد الكرٌم عبد الجلٌل التمرٌضالتمرٌضبؽداد28

2001/2000الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.86اردنًذكراحمد موسى نهار التمرٌضالتمرٌضبؽداد29

2001/2000الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.814عراقٌةذكرعدنان فضل راهً التمرٌضالتمرٌضبؽداد30



2001/2000الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.73عراقٌةانثىرنا عبد الستار عبد الجبار التمرٌضالتمرٌضبؽداد31

2001/2000الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.318عراقٌةذكرعباس خلؾ جحؾ عباس التمرٌضالتمرٌضبؽداد32

2001/2000الدور الثانًالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.682عراقٌةذكررائد فرحان جبل التمرٌضالتمرٌضبؽداد33

2001/2000الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.433عراقٌةذكراثٌر محمد مطشر التمرٌضالتمرٌضبؽداد34

2001/2000الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.429عراقٌةذكرعلً عبٌد شنٌشل التمرٌضالتمرٌضبؽداد35

2001/2000الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.521عراقٌةذكرقاسم مزٌد عبد جودت التمرٌضالتمرٌضبؽداد36

2001/2000الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.006عراقٌةذكرصائب فاضل حمود التمرٌضالتمرٌضبؽداد37

2001/2000الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.91عراقٌةذكرحٌدر هاشم محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد38

2001/2000الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.428عراقٌةذكرعلً خلٌفة ٌوسؾ التمرٌضالتمرٌضبؽداد39

2001/2000الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.325عراقٌةذكرازاد مجٌد كرٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد40

2001/2000الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.027اردنًذكرفؤاد خلٌل موسى التمرٌضالتمرٌضبؽداد41

2001/2000الدور الثانًالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.86عراقٌةذكرعادل كمٌر هلٌل التمرٌضالتمرٌضبؽداد42

2001/2000الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.663اردنًذكرانس حسٌن ذٌاب التمرٌضالتمرٌضبؽداد43

2001/2000الدور الثانًالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.41عراقٌةانثىامل خلؾ شرٌؾالتمرٌضالتمرٌضبؽداد44

2001/2000الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.331اردنًذكربهاء مصطفى عبد المجٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد45

2001/2000الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.184اردنًذكرعبد هللا طالب عبد الرحمن التمرٌضالتمرٌضبؽداد46

2001/2000الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.948فلسطٌنٌةانثىمنال ابراهٌم عبد الرحمن التمرٌضالتمرٌضبؽداد47

2001/2000الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.728اردنًذكررامً فتحً ابراهٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد48

2001/2000الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.699عراقٌةذكربرهان حسن رضا التمرٌضالتمرٌضبؽداد49

2001/2000الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.34فلسطٌنًذكرحسن علً حسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد50

2001/2000الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.21عراقٌةذكرهٌوا ستار صالح التمرٌضالتمرٌضبؽداد51

2001/2000الدور االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.736عراقٌةذكرنبٌل عبد الرزاق جاسم التمرٌضالتمرٌضبؽداد52

2001/2000الدور االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.403فلسطٌنًذكرلؤي عبد المجٌد مطر التمرٌضالتمرٌضبؽداد53

2001/2000الدور االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.02عراقٌةذكرحسٌن ناصر دروٌش التمرٌضالتمرٌضبؽداد54

2001/2000الدور االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.73عراقٌةذكرمالك ؼاٌب علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد55

2001/2000الدور الثانً الصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.688عراقٌةذكربشار حسٌن نعٌمة التمرٌضالتمرٌضبؽداد56

2001/2000الدور االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.342عراقٌةذكرفاخر ابو بكر احمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد57

2001/2000الدور الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس56.235عراقٌةذكراحمد بنً حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد58

2001/2000الدور الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس54.093عراقٌةذكررعد حلواص راهً التمرٌضالتمرٌضبؽداد59

2001/2000الدور الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس54.348عراقٌةذكرفراس صاحب محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد60



2002/2001ائمة باسماء خريجي كلية التمريض  العام الدراسي ق

سنة التخرجالدورنوع الدراسة التقدٌرالشهادةالمعدلالجنسٌةالجنساسم الخرٌجالفرع/ القسم الكلٌةالجامعةت

2002/2001الدور االول الصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس88.88عراقٌةذكرعقٌل حبٌب جاسم التمرٌضالتمرٌضبؽداد1

2002/2001الدور االول الصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس83.81اردنًذكرمعاذ احمد عبد المنعم التمرٌضالتمرٌضبؽداد2

2002/2001الدور االول الصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس83.69اردنًذكرعمر احمد مصطفى التمرٌضالتمرٌضبؽداد3

2002/2001الدور االول الصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس82.93فلسطٌنًذكرماهر عبد الرحٌم الحاج التمرٌضالتمرٌضبؽداد4

2002/2001الدور االول الصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس81.32اردنًذكرمراد ٌوسؾ عبد الداٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد5

2002/2001الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس76.89عراقٌةذكرعلً حسٌن علك التمرٌضالتمرٌضبؽداد6

2002/2001الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس76.88اردنًذكررامً احمد موسى التمرٌضالتمرٌضبؽداد7

2002/2001الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس76.24اردنًذكرنادر محمود ابراهٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد8

2002/2001الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس76.21اردنًذكرمراد زٌد محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد9

2002/2001الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس76.21عراقٌةذكرمحمد عبد المجٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد10

2002/2001الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس75.51عراقٌةذكرحسن عبد هللا عذبًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد11

2002/2001الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس75.13اردنًذكرمصطفى مطلق عبد اللطٌؾ التمرٌضالتمرٌضبؽداد12

2002/2001الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس75.1اردنًذكرعبد الحلٌم احمد عبد الحلٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد13

2002/2001الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس74.34فلسطٌنًذكرمحمد عبد الفتاح اسماعٌل التمرٌضالتمرٌضبؽداد14

2002/2001الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس74.24اردنًذكرفادي ابراهٌم حرب التمرٌضالتمرٌضبؽداد15

2002/2001الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس73.92اردنًذكرعماد داود حمٌدان التمرٌضالتمرٌضبؽداد16

2002/2001الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس73.6اردنًذكرمحمد حسن محمود التمرٌضالتمرٌضبؽداد17

2002/2001الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس73.48عراقٌةذكرابراهٌم محمد فرج التمرٌضالتمرٌضبؽداد18

2002/2001الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس73.42اردنًذكرمحمد حسن خلٌل التمرٌضالتمرٌضبؽداد19

2002/2001الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس73.04فلسطٌنًذكرمنذر علً سالم مسلم التمرٌضالتمرٌضبؽداد20

2002/2001الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.85عراقٌةذكربسام ٌاسٌن جواد التمرٌضالتمرٌضبؽداد21

2002/2001الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.6عراقٌةذكرمٌثم لفتة جاسم التمرٌضالتمرٌضبؽداد22

2002/2001الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.41عراقٌةذكرصالح نزار عبد الوهاب التمرٌضالتمرٌضبؽداد23

2002/2001الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس71.57عراقٌةذكرزوزك حاتم عبد الحسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد24

2002/2001الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس71.54عراقٌةذكرحامد كامل دخٌل التمرٌضالتمرٌضبؽداد25

2002/2001الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس71.5اردنًذكرادرٌس احمد محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد26

2002/2001الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.96عراقٌةانثىسناء خمٌس صالح التمرٌضالتمرٌضبؽداد27

2002/2001الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.8عراقٌةذكرعمار كاظم كعٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد28

2002/2001الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.31عراقٌةذكرعالء موسى احمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد29

2002/2001الدور االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.24عراقٌةذكرمخلد رحٌم مزعل التمرٌضالتمرٌضبؽداد30



2002/2001الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.98اردنًذكرمحمد احمد ارشٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد31

2002/2001الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.78فلسطٌنًذكرعواد احمد عواد التمرٌضالتمرٌضبؽداد32

2002/2001الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.62فلسطٌنٌةانثىودٌان نظام صالح التمرٌضالتمرٌضبؽداد33

2002/2001الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.58عراقٌةذكرعلً عبد الحسن ؼانم التمرٌضالتمرٌضبؽداد34

2002/2001الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.17عراقٌةذكرعمار فرحان هوٌدي التمرٌضالتمرٌضبؽداد35

2002/2001الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.94عراقٌةذكرباسم حسون حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد36

2002/2001الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.92عراقٌةذكرجمعة سعد هللا امٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد37

2002/2001الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.51عراقٌةذكرعلً حسن خماس التمرٌضالتمرٌضبؽداد38

2002/2001الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.36اردنًذكرمصطفى رفٌق مصطفى التمرٌضالتمرٌضبؽداد39

2002/2001الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.83عراقٌةذكرٌشار محمد سعٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد40

2002/2001الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.15عراقٌةذكرعلً ٌوسؾ حسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد41

2002/2001الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.14عراقٌةذكرحازم عبٌد طه التمرٌضالتمرٌضبؽداد42

2002/2001الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.11عراقٌةذكرسامً علً حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد43

2002/2001الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.97اردنًذكرعالء نمر مسلم التمرٌضالتمرٌضبؽداد44

2002/2001الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.76عراقٌةذكرمؤٌد عبد القادر محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد45

2002/2001الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.68عراقٌةذكرعقٌل اؼلٌم عكلة التمرٌضالتمرٌضبؽداد46

2002/2001الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.63اردنًذكرعاهد سلٌم ساري التمرٌضالتمرٌضبؽداد47

2002/2001الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.13عراقٌةانثىندى جمٌل كرٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد48

2002/2001الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66عراقٌةذكرستار جاسم مطر التمرٌضالتمرٌضبؽداد49

2002/2001الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.82اردنًذكرمحمود حسن محمود التمرٌضالتمرٌضبؽداد50

2002/2001الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.65عراقٌةذكرحٌدر موسى ماضً التمرٌضالتمرٌضبؽداد51

2002/2001الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.55عراقٌةذكرمحمد خزعل نعمة التمرٌضالتمرٌضبؽداد52

2002/2001الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.32عراقٌةذكرعبد اللطٌؾ جاسم محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد53

2002/2001الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.46عراقٌةذكرفؤاد احمد محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد54

2002/2001الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.29فلسطٌنًذكرعلً رشاد حسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد55

2002/2001الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.14عراقٌةذكرمازن انٌس محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد56

2002/2001الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.98عراقٌةذكررعد كرٌم فرج التمرٌضالتمرٌضبؽداد57

2002/2001الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.55عراقٌةذكرمحمد ؼالب عبد الحسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد58

2002/2001الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.29عراقٌةذكرمصطفى كمال جمعة التمرٌضالتمرٌضبؽداد59

2002/2001الدور الثانً الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.74عراقٌةانثىسهاد صدام دواي التمرٌضالتمرٌضبؽداد60

2002/2001الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.45عراقٌةانثىهند عٌسى محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد61

2002/2001الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.42عراقٌةذكرحسٌن عادي عبٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد62

2002/2001الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.17اردنًذكرمحمد ابراهٌم محمد ناجً التمرٌضالتمرٌضبؽداد63



2002/2001الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.93عراقٌةذكرخلؾ مران خمٌس فرحان التمرٌضالتمرٌضبؽداد64

2002/2001الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.83عراقٌةذكرمحمد مجٌد شافً السودانً التمرٌضالتمرٌضبؽداد65

2002/2001الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.72عراقٌةذكراسماعٌل قادر اسماعٌل محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد66

2002/2001الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.36عراقٌةذكرحسٌن محمد عبد الفتاح التمرٌضالتمرٌضبؽداد67

2002/2001الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.36عراقٌةذكرحٌدر دوٌج روٌضً التمرٌضالتمرٌضبؽداد68

2002/2001الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.32عراقٌةذكرباسم قاسم عبد التمرٌضالتمرٌضبؽداد69

2002/2001الدور الثانً الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.49عراقٌةذكرعالء جبار بدر التمرٌضالتمرٌضبؽداد70

2002/2001الدور االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.6عراقٌةذكرمحمد سلطان عثمان سعٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد71

2002/2001الدور الثانً الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.5عراقٌةذكرعلوان مناحً ورش التمرٌضالتمرٌضبؽداد72

2002/2001الدور االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.64عراقٌةذكرمحمد علً حسٌن كاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد73

2002/2001الدور االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس56.53اردنًذكرطارق زٌاد ابراهٌمالتمرٌضالتمرٌضبؽداد74

2002/2001الدور االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس56.37عراقٌةانثىفاتن رحٌم عبد الحسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد75

2002/2001الدور االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس56.27عراقٌةذكرابو زٌد سعٌد كاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد76



2003/2002ائمة باسماء خريجي كلية التمريض  العام الدراسي ق

سنة التخرجالدورنوع الدراسة التقدٌرالشهادةالمعدلالجنسٌةالجنساسم الخرٌجالفرع/ القسم الكلٌةالجامعةت

2003/2002االولالصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس86.316عراقٌة ذكر علً دخان عباس التمرٌضالتمرٌضبؽداد1

2003/2002االولالصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس81.48عربٌة ذكر عرب قاسم احمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد2

2003/2002االولالصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس80.77عراقٌة انثىعذراء حسٌن شوقالتمرٌضالتمرٌضبؽداد3

2003/2002االولالصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس80.477عربٌة ذكر فادي محمد فالح التمرٌضالتمرٌضبؽداد4

2003/2002االولالصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس80.036عربٌة ذكر عبد هللا احمد طالل التمرٌضالتمرٌضبؽداد5

2003/2002االولالصباحٌةجٌد  بكالورٌوس79.89عربٌة ذكر ٌاسر عمر ناصر التمرٌضالتمرٌضبؽداد6

2003/2002االولالصباحٌةجٌد  بكالورٌوس79.84عراقٌة ذكر وئام نصٌر خضٌر التمرٌضالتمرٌضبؽداد7

2003/2002االولالصباحٌةجٌد  بكالورٌوس79.02عراقٌة انثىهدى عبد الجلٌل احمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد8

2003/2002االولالصباحٌةجٌد  بكالورٌوس77.8عراقٌة ذكر مزهر خلٌؾ حسونً التمرٌضالتمرٌضبؽداد9

2003/2002االولالصباحٌةجٌد  بكالورٌوس77.36عراقٌة ذكر بشار ؼنً كاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد10

2003/2002االولالصباحٌةجٌد  بكالورٌوس77.223عربٌة ذكر اسامة ٌوسؾ عبد الرحمن التمرٌضالتمرٌضبؽداد11

2003/2002االولالصباحٌةجٌد  بكالورٌوس76.57عربٌة ذكر عمر عطا احمد الناظور التمرٌضالتمرٌضبؽداد12

2003/2002االولالصباحٌةجٌد  بكالورٌوس76.34عراقٌة انثىخولة حبٌب عباس التمرٌضالتمرٌضبؽداد13

2003/2002االولالصباحٌةجٌد  بكالورٌوس76.25عراقٌة انثىفرح صالح حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد14

2003/2002االولالصباحٌةجٌد  بكالورٌوس75.95عراقٌة ذكر عبد الوهاب اسماعٌل خلٌل ابراهٌمالتمرٌضالتمرٌضبؽداد15

2003/2002االولالصباحٌةجٌد  بكالورٌوس75.12اردنًذكر محمد زٌاد لطفً التمرٌضالتمرٌضبؽداد16

2003/2002االولالصباحٌةجٌد  بكالورٌوس75.05عراقٌة انثىقادسٌة محمود داودالتمرٌضالتمرٌضبؽداد17

2003/2002االولالصباحٌةجٌد  بكالورٌوس74.486عراقٌة ذكر جبار سوادي حاجم التمرٌضالتمرٌضبؽداد18

2003/2002االولالصباحٌةجٌد  بكالورٌوس74.24عراقٌة انثىرؼد جاسم عبد الرضا التمرٌضالتمرٌضبؽداد19

2003/2002االولالصباحٌةجٌد  بكالورٌوس72.543عراقٌة انثىامل خلؾ كاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد20

2003/2002االولالصباحٌةجٌد  بكالورٌوس72.31عراقٌة ذكر سعد عبد الرضا سعدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد21

2003/2002االولالصباحٌةجٌد  بكالورٌوس71.774فلسطٌنًذكر اسامة فتحً ٌوسؾ التمرٌضالتمرٌضبؽداد22

2003/2002االولالصباحٌةجٌد  بكالورٌوس71.64عربٌة ذكر هانً مروان ناٌؾالتمرٌضالتمرٌضبؽداد23

2003/2002االولالصباحٌةجٌد  بكالورٌوس71.44عراقٌة ذكر مهدي حمزة منذورالتمرٌضالتمرٌضبؽداد24

2003/2002االولالصباحٌةجٌد  بكالورٌوس71.07عراقٌة انثىاشراق فوزي شلشالتمرٌضالتمرٌضبؽداد25

2003/2002االولالصباحٌةجٌد  بكالورٌوس70.848عراقٌة ذكر عادل محمد جٌادالتمرٌضالتمرٌضبؽداد26

2003/2002االولالصباحٌةجٌد  بكالورٌوس70.83عراقٌة ذكر احمد امٌن محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد27

2003/2002االولالصباحٌةجٌد  بكالورٌوس70.55عراقٌة ذكر شاكر جابر محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد28

2003/2002االولالصباحٌةجٌد  بكالورٌوس70.34عراقٌة انثىشهالء كاظم خلٌؾ التمرٌضالتمرٌضبؽداد29

2003/2002االولالصباحٌةجٌد  بكالورٌوس70.167اردنًذكر احمد طه عبد الفتاح التمرٌضالتمرٌضبؽداد30



2003/2002االولالصباحٌةجٌد  بكالورٌوس70.05عراقٌة انثىاٌمان احمد عباس التمرٌضالتمرٌضبؽداد31

2003/2002االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.986عراقٌة ذكر حاتم محمد لذٌذالتمرٌضالتمرٌضبؽداد32

2003/2002االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.95عراقٌة ذكر علً حسن علً رحٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد33

2003/2002االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.798عراقٌة ذكر محمد ٌوسؾ عبد هللاالتمرٌضالتمرٌضبؽداد34

2003/2002االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.5عراقٌة انثىمرٌم حسٌن حمزة التمرٌضالتمرٌضبؽداد35

2003/2002االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.34عراقٌة انثىاٌمان رٌاض جاسم التمرٌضالتمرٌضبؽداد36

2003/2002االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.14اردنًذكر محمد ٌوسف محمد السنترٌسً التمرٌضالتمرٌضبؽداد37

2003/2002االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.08عراقٌة ذكر عالء خلؾ عواد التمرٌضالتمرٌضبؽداد38

2003/2002االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.02عربٌة انثىرفٌدة عطا عبد الحافظالتمرٌضالتمرٌضبؽداد39

2003/2002االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.97عربٌة ذكر احمد جمٌل احمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد40

2003/2002االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.79عراقٌة ذكر علً احمد ناجً التمرٌضالتمرٌضبؽداد41

2003/2002االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.78عربٌة ذكر محمود مصطفى ابو فولالتمرٌضالتمرٌضبؽداد42

2003/2002االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.55عراقٌة ذكر عدنان مجٌد محٌسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد43

2003/2002االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.476اردنًذكر بالل عبد محمد السعاٌدة التمرٌضالتمرٌضبؽداد44

2003/2002االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.25اردنًذكر مراد عمر عبد الكرٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد45

2003/2002االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.21اردنًذكر مصطفى ٌونس سالم التمرٌضالتمرٌضبؽداد46

2003/2002االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.13عراقٌة ذكر عدي فارس وشٌل التمرٌضالتمرٌضبؽداد47

2003/2002االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.07عراقٌة انثىانتظار علً جواد التمرٌضالتمرٌضبؽداد48

2003/2002االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.04عراقٌة ذكر بهاء بدر لطٌؾ التمرٌضالتمرٌضبؽداد49

2003/2002االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.946عراقٌة ذكر حسن سعود عبد الحسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد50

2003/2002االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.75عراقٌة ذكر كفاح احمد علوان التمرٌضالتمرٌضبؽداد51

2003/2002االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.663عراقٌة ذكر فالح حسن دعٌر التمرٌضالتمرٌضبؽداد52

2003/2002االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.4عراقٌة ذكر محمد بشٌر محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد53

2003/2002االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.19عراقٌة ذكر حسن عبدهللا جوٌسمالتمرٌضالتمرٌضبؽداد54

2003/2002االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.15عربٌة ذكر اٌاد محمود صالح التمرٌضالتمرٌضبؽداد55

2003/2002االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.03عراقٌة ذكر عالء محٌبس طعمة التمرٌضالتمرٌضبؽداد56

2003/2002االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.023عربٌة ذكر محمد عطا محمد عفانة التمرٌضالتمرٌضبؽداد57

2003/2002االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.743عراقٌة ذكر امنة قاسم حسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد58

2003/2002االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.525عراقٌة ذكر قٌس ؼمٌس حسٌنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد59

2003/2002االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.48عربٌة ذكر محمد عبد الرحمن خضرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد60

2003/2002االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.41عربٌة ذكر حسن ابراهٌم حسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد61

2003/2002االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.27عراقٌة ذكر سالم كرٌم هجول التمرٌضالتمرٌضبؽداد62

2003/2002االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.06عراقٌة ذكر برهان هادي دربالتمرٌضالتمرٌضبؽداد63



2003/2002االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.94عراقٌة ذكر وسٌم عبد االمٌر البصامالتمرٌضالتمرٌضبؽداد64

2003/2002االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.79عراقٌة ذكر مقداد علً صالح التمرٌضالتمرٌضبؽداد65

2003/2002االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.64عراقٌة ذكر لؤي مؤٌد مثنى التمرٌضالتمرٌضبؽداد66

2003/2002االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.75عراقٌة ذكر اسعد جاسم فلٌحالتمرٌضالتمرٌضبؽداد67

2003/2002االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.69عربٌة ذكر عدي رافع احمدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد68

2003/2002االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.49عراقٌة ذكر صفاء فاضل عباسالتمرٌضالتمرٌضبؽداد69

2003/2002االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.301عراقٌة ذكر حسٌن نشمً محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد70

2003/2002االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.192عراقٌة ذكر احمد داود سلمان التمرٌضالتمرٌضبؽداد71

2003/2002االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.142اردنًذكر احمد اسماعٌل علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد72

2003/2002االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.86عراقٌة ذكر جاسم هاشم زرزورالتمرٌضالتمرٌضبؽداد73

2003/2002االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.75عراقٌة ذكر علً جمعة صاٌػالتمرٌضالتمرٌضبؽداد74

2003/2002االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.46عراقٌة ذكر صالح راشد طعمة التمرٌضالتمرٌضبؽداد75

2003/2002االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.36عراقٌة ذكر منصور عبد هللا فالحالتمرٌضالتمرٌضبؽداد76

2003/2002االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.16عربٌة ذكر احمد علً سلٌمان التمرٌضالتمرٌضبؽداد77

2003/2002الثانًالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.68عربٌة ذكر خلٌل حسن محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد78

2003/2002االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.63عربٌة ذكر معاذ علً سلٌمانالتمرٌضالتمرٌضبؽداد79

2003/2002االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.31عراقٌة ذكر حسن عطٌة مصٌوبالتمرٌضالتمرٌضبؽداد80

2003/2002االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.05عربٌة ذكر رٌاض سامً عبد الفتاحالتمرٌضالتمرٌضبؽداد81

2003/2002االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.96عراقٌة ذكر حكم ذٌاب علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد82

2003/2002االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.874اردنًذكر عبد الرحمن هانً منصورالتمرٌضالتمرٌضبؽداد83

2003/2002االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.78اردنًذكر فراس محمد احمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد84

2003/2002االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.73عراقٌة ذكر حٌدر فاضل عباس التمرٌضالتمرٌضبؽداد85

2003/2002االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.409عراقٌة ذكر حامد درج صعٌصعالتمرٌضالتمرٌضبؽداد86

2003/2002االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.22عراقٌة ذكر خالد عٌدان خلؾ التمرٌضالتمرٌضبؽداد87

2003/2002االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.24عراقٌة ذكر محمد متعب محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد88

2003/2002االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.18عراقٌة ذكر محسن فٌصل مزعل التمرٌضالتمرٌضبؽداد89

2003/2002االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.11عراقٌة ذكر حسٌن عبد علً صالحالتمرٌضالتمرٌضبؽداد90

2003/2002االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.06عربٌة ذكر اٌمن عطٌة خلٌل التمرٌضالتمرٌضبؽداد91

2003/2002االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.03عراقٌة ذكر بالسم خضٌر عباس التمرٌضالتمرٌضبؽداد92

2003/2002االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.953عراقٌة ذكر علً صبحً مؽٌضالتمرٌضالتمرٌضبؽداد93

2003/2002االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.907عربٌة ذكر احمد محمود عبد الفتاحالتمرٌضالتمرٌضبؽداد94

2003/2002االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.59عراقٌة ذكر اركان نوري محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد95

2003/2002االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.56عراقٌة انثىزٌفان عبد الرضا عبدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد96



2003/2002االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.46عراقٌة ذكر احمد محسن عباسالتمرٌضالتمرٌضبؽداد97

2003/2002الثانًالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.21عراقٌة ذكر قاسم عبد االمٌر حبٌب التمرٌضالتمرٌضبؽداد98

2003/2002الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.09عربٌة ذكر طه حسن راٌدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد99

2003/2002االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.98عراقٌة ذكر عمار حسن كرٌمالتمرٌضالتمرٌضبؽداد100

2003/2002االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.62عراقٌة ذكر كامٌران محمد شرٌؾ التمرٌضالتمرٌضبؽداد101

2003/2002االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.32عراقٌة ذكر محمد احمد عبد العزٌز التمرٌضالتمرٌضبؽداد102

2003/2002االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.11عربٌة ذكر فادي محمد شعبان التمرٌضالتمرٌضبؽداد103

2003/2002االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.06عربٌة ذكر نذٌر محمد عٌسىالتمرٌضالتمرٌضبؽداد104

2003/2002االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس57.96عراقٌة ذكر وسام خالد علوانالتمرٌضالتمرٌضبؽداد105

2003/2002االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس57.72عراقٌة ذكر علً فارس عبد الحسٌنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد106

2003/2002الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس57.16عراقٌة ذكر محسن صبار ضاٌؾالتمرٌضالتمرٌضبؽداد107

2003/2002االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس56.64عراقٌة ذكر مقداد صالح احمدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد108

2003/2002الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس56.18عربٌة ذكر محمد فرٌد جمٌلالتمرٌضالتمرٌضبؽداد109

2003/2002الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس55.65عراقٌة ذكر جواد كاظم لٌلوالتمرٌضالتمرٌضبؽداد110



2004/2003ائمة باسماء خريجي كلية التمريض  العام الدراسي ق

سنة التخرجالدورنوع الدراسة التقدٌرالشهادةالمعدلالجنسٌةالجنساسم الخرٌجالفرع/ القسم الكلٌةالجامعةت

2004/2003االولالصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس83.94عراقٌة ذكر صادق عبد الحسٌن حسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد1

2004/2003االولالصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس83.42عراقٌة ذكر ؼازي تركً مرهون التمرٌضالتمرٌضبؽداد2

2004/2003االولالصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس80.2عراقٌة ذكر قحطان قاسم محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد3

2004/2003االولالصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس80.15عراقٌة ذكر شاكر مهدي صالحالتمرٌضالتمرٌضبؽداد4

2004/2003االولالصباحٌةجٌد  بكالورٌوس78.71عراقٌة ذكر تحسٌن علً حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد5

2004/2003االولالصباحٌةجٌد  بكالورٌوس77.53عراقٌة ذكر ؼزوان عبد الحسٌن عبد الواحد التمرٌضالتمرٌضبؽداد6

2004/2003االولالصباحٌةجٌد  بكالورٌوس77.23عراقٌة ذكر حسن عنً عبد التمرٌضالتمرٌضبؽداد7

2004/2003االولالصباحٌةجٌد  بكالورٌوس76.83عراقٌة ذكر ابراهٌم علوان كاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد8

2004/2003االولالصباحٌةجٌد  بكالورٌوس75.93عراقٌة ذكر احمد عبود مخلؾ التمرٌضالتمرٌضبؽداد9

2004/2003االولالصباحٌةجٌد  بكالورٌوس74.59عراقٌة انثى مٌساء عبد الرضا التمرٌضالتمرٌضبؽداد10

2004/2003االولالصباحٌةجٌد  بكالورٌوس73.36عربٌة ذكر عبد الرحمن صالح التمرٌضالتمرٌضبؽداد11

2004/2003االولالصباحٌةجٌد  بكالورٌوس73.18عراقٌة ذكر شهاب احمد ثمٌل التمرٌضالتمرٌضبؽداد12

2004/2003االولالصباحٌةجٌد  بكالورٌوس73.15عراقٌة ذكر جمال عبد العظٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد13

2004/2003االولالصباحٌةجٌد  بكالورٌوس72.61عراقٌة ذكر محمد عبد هللا لزام التمرٌضالتمرٌضبؽداد14

2004/2003االولالصباحٌةجٌد  بكالورٌوس72.49عراقٌة ذكر رعد حسن كشٌشالتمرٌضالتمرٌضبؽداد15

2004/2003االولالصباحٌةجٌد  بكالورٌوس71.91عربٌة انثى دعاء محمد فتحً التمرٌضالتمرٌضبؽداد16

2004/2003االولالصباحٌةجٌد  بكالورٌوس71.81عراقٌة ذكر محسن قمر محسن جواد  التمرٌضالتمرٌضبؽداد17

2004/2003االولالصباحٌةجٌد  بكالورٌوس71.04عراقٌة انثى فاطمة محمد صالح التمرٌضالتمرٌضبؽداد18

2004/2003االولالصباحٌةجٌد  بكالورٌوس70.93عراقٌة انثى سهاد حسن عمران التمرٌضالتمرٌضبؽداد19

2004/2003االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.87عراقٌة انثى زٌنب حسٌن جابر التمرٌضالتمرٌضبؽداد20

2004/2003االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.6عراقٌة ذكر فاضل عباس كاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد21

2004/2003االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.54عراقٌة ذكر هٌمن محمد سعٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد22

2004/2003االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.09عراقٌة ذكر فراس حمٌد عوٌز التمرٌضالتمرٌضبؽداد23

2004/2003االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.75عراقٌة انثى سمٌه عماد الدٌن موسىالتمرٌضالتمرٌضبؽداد24

2004/2003االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.72عراقٌة ذكر محمد اٌوب محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد25

2004/2003االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.38عراقٌة ذكر حسٌن علً حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد26

2004/2003االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.74عربٌة انثى انؽام عبد الفتاح التمرٌضالتمرٌضبؽداد27

2004/2003االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.65عراقٌة ذكر كرار عبد الصاحب التمرٌضالتمرٌضبؽداد28

2004/2003االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.53عراقٌة ذكر محمد موسى منذور التمرٌضالتمرٌضبؽداد29

2004/2003االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.52عراقٌة انثى زوان عادل عمر التمرٌضالتمرٌضبؽداد30

2004/2003االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.19عراقٌة انثى صبا ساجت ولٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد31



2004/2003الثانًالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.19عراقٌة ذكر منتصر قاسم قدوري التمرٌضالتمرٌضبؽداد32

2004/2003االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.84عراقٌة ذكر سعد جبار مجٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد33

2004/2003االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.78عراقٌة ذكر ناظم قصر حسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد34

2004/2003االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.74عراقٌة انثى رشا كاظم هامل التمرٌضالتمرٌضبؽداد35

2004/2003االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.59عراقٌة انثى شٌماء خلؾ موسى التمرٌضالتمرٌضبؽداد36

2004/2003االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.58عراقٌة ذكر حسٌن علٌوي ناصر التمرٌضالتمرٌضبؽداد37

2004/2003الثانًالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.51عراقٌة ذكر ابراهٌم خشمان حسٌنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد38

2004/2003االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.24عربٌة ذكر شادي ادٌب محمدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد39

2004/2003االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.13عراقٌة انثى هاشمٌة محمد عبٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد40

2004/2003االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.74عراقٌة انثى نؽم زهٌر عبد الحلٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد41

2004/2003االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.58عراقٌة انثى عذراء احسان احمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد42

2004/2003االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.22عراقٌة ذكر محسد علً حسونً التمرٌضالتمرٌضبؽداد43

2004/2003االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.86عراقٌة ذكر فارس نعمة حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد44

2004/2003االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.78عراقٌة ذكر محمد باقر حسن  التمرٌضالتمرٌضبؽداد45

2004/2003االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.6عراقٌة ذكر عقٌل عبد الحمزة مرهون التمرٌضالتمرٌضبؽداد46

2004/2003االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.2عراقٌة ذكر بهاء الدٌن داود التمرٌضالتمرٌضبؽداد47

2004/2003االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.23عراقٌة انثى دالل عواد سوادي التمرٌضالتمرٌضبؽداد48

2004/2003االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.77عراقٌة ذكر عالء شاكر عبد الباقً التمرٌضالتمرٌضبؽداد49

2004/2003االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.16عراقٌة ذكر احمد منعم هاشم التمرٌضالتمرٌضبؽداد50

2004/2003االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.94عراقٌة ذكر شٌركو محمد محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد51

2004/2003االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.91عراقٌة ذكر انور صادق مهدي   التمرٌضالتمرٌضبؽداد52

2004/2003االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.88عراقٌة ذكر صالح مهدي صبريالتمرٌضالتمرٌضبؽداد53

2004/2003الثانًالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.52عراقٌة ذكر حسٌن محً علًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد54

2004/2003االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.29عربٌة ذكر احمد خلٌل طالب التمرٌضالتمرٌضبؽداد55

2004/2003االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.14عراقٌة ذكر محمد حمزة مهدي التمرٌضالتمرٌضبؽداد56

2004/2003االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.91عراقٌة ذكر مصطفى عطا حمادي التمرٌضالتمرٌضبؽداد57

2004/2003االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.83عراقٌة ذكر منٌر موسى جعفر التمرٌضالتمرٌضبؽداد58

2004/2003الثانًالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.51عراقٌة ذكر بسام عبد الواحدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد59

2004/2003االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.55عراقٌة ذكر نبٌل محمد سعٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد60

2004/2003الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس57.43عربٌة ذكر هانً فهمً محمود التمرٌضالتمرٌضبؽداد61

2004/2003الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس57.3عراقٌة ذكر فاضل فرحان كاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد62

2004/2003الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس56.04عراقٌة ذكر علً جاسم ساهً التمرٌضالتمرٌضبؽداد63

2004/2003الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس54.49عراقٌة ذكر حٌدر حسٌن مهودر التمرٌضالتمرٌضبؽداد64

2004/2003الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس54.4عراقٌة ذكر واثق رحٌم رومً التمرٌضالتمرٌضبؽداد65



2005/2004ائمة باسماء خريجي كلية التمريض  العام الدراسي ق

سنة التخرجالدورنوع الدراسة التقدٌرالشهادةالمعدلالجنسٌةالجنساسم الخرٌجالفرع/ القسم الكلٌةالجامعةت

2005/2004االولالصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس88.6535عراقٌة ذكر سٌروان جعفر باقً مهدي التمرٌضالتمرٌضبؽداد1

2005/2004االولالصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس86.686عراقٌة ذكر ضٌاء كرٌم عبد علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد2

2005/2004االولالصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس82.0737عراقٌة ذكر مقداد علً حمٌد عبد هللا التمرٌضالتمرٌضبؽداد3

2005/2004االولالصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس80.485عراقٌة ذكر زٌد وحٌد عاجل رحٌمة التمرٌضالتمرٌضبؽداد4

2005/2004االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس79.455عربٌةانثى سوزان ابراهٌم احمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد5

2005/2004االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس79.1165عراقٌة انثى حوراء حسٌن ؼافل التمرٌضالتمرٌضبؽداد6

2005/2004االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس77.988عراقٌة ذكر علً حربً علً ساجت التمرٌضالتمرٌضبؽداد7

2005/2004االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس77.353عراقٌة انثى وفاء عدنان حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد8

2005/2004االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس76.9724عراقٌة انثى فاطمة حاتم عباس التمرٌضالتمرٌضبؽداد9

2005/2004االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس76.1057عراقٌة ذكر عدنان حسٌن حسام التمرٌضالتمرٌضبؽداد10

2005/2004االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس75.9182عراقٌة ذكر كاظم عبادي محمد جاسم التمرٌضالتمرٌضبؽداد11

2005/2004االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس75.3362عراقٌة ذكر عادل حمٌد مضعن حوران التمرٌضالتمرٌضبؽداد12

2005/2004االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس75.077عراقٌة ذكر عدي سالم جانً التمرٌضالتمرٌضبؽداد13

2005/2004االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس74.7124عراقٌة ذكر ثائر راضً بدردنٌح التمرٌضالتمرٌضبؽداد14

2005/2004االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس74.6298عراقٌة ذكر مرتضى ؼانم عداي التمرٌضالتمرٌضبؽداد15

2005/2004االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس74.6179عراقٌة انثى زٌنب صدام حمادي التمرٌضالتمرٌضبؽداد16

2005/2004االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس74.057عراقٌة ذكر حٌدر ابراهٌم خلٌل رضا التمرٌضالتمرٌضبؽداد17

2005/2004االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس73.9979عراقٌة انثى هدٌل رشٌد صكر مرزة التمرٌضالتمرٌضبؽداد18

2005/2004االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس73.9626عراقٌة ذكر زٌد مٌثم علً محمد صالح التمرٌضالتمرٌضبؽداد19

2005/2004االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس73.8377عراقٌة انثى سرور ناظر خماس تامول التمرٌضالتمرٌضبؽداد20

2005/2004االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس73.8275عراقٌة ذكر علً تركً شنٌشلالتمرٌضالتمرٌضبؽداد21

2005/2004االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس73.5181عراقٌة ذكر خالد محمود صبري التمرٌضالتمرٌضبؽداد22

2005/2004االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس73.457عراقٌة ذكر عادل نعٌم عبد هللا عبد التمرٌضالتمرٌضبؽداد23

2005/2004االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس73.1379عراقٌة انثى نورا خمٌس مهدي التمرٌضالتمرٌضبؽداد24

2005/2004االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس73.1059عراقٌة ذكر حسام مطشر زان عاصً التمرٌضالتمرٌضبؽداد25

2005/2004االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.7599عراقٌة ذكر بلند برزان امٌن احمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد26

2005/2004االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس71.8173عراقٌة ذكر بهاء موفق راجً التمرٌضالتمرٌضبؽداد27

2005/2004االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس71.615عراقٌة ذكر حسن محمد حسٌن نطاح التمرٌضالتمرٌضبؽداد28

2005/2004االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.901عراقٌة ذكر عدي ساري جبار كرم التمرٌضالتمرٌضبؽداد29

2005/2004االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.4184عربٌة ذكر هانً محمد عبد هللا التمرٌضالتمرٌضبؽداد30



2005/2004االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.304عراقٌة انثى هدى عبد الكاظم ثامر التمرٌضالتمرٌضبؽداد31

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.7417عراقٌة ذكر احمد كاظم خشالة التمرٌضالتمرٌضبؽداد32

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.567عربٌة انثى سهى عاصم عقاب التمرٌضالتمرٌضبؽداد33

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.406عراقٌة ذكر انمار هادي عباس التمرٌضالتمرٌضبؽداد34

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.086عراقٌة انثى هدٌل عبد الرضا ذٌاب  التمرٌضالتمرٌضبؽداد35

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.0374عراقٌة ذكر محمد فاضل علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد36

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.817عراقٌة ذكر عمار ستار خماس التمرٌضالتمرٌضبؽداد37

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.762عراقٌة ذكر عالء حسٌن محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد38

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.7223عراقٌة انثى ضحى عصام سلمان التمرٌضالتمرٌضبؽداد39

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.6511عراقٌة انثى هند اكطٌؾ احنٌش التمرٌضالتمرٌضبؽداد40

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.6464عراقٌة ذكر مصطفى محمد علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد41

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.6238عراقٌة ذكر سعد صبري شامخ التمرٌضالتمرٌضبؽداد42

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.5387عراقٌة ذكر علً رضا علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد43

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.515عراقٌة ذكر احمد علً خلؾ التمرٌضالتمرٌضبؽداد44

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.349عراقٌة انثى فادٌة حسٌن علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد45

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.348عراقٌة ذكر فؤاد كاظم مطلك التمرٌضالتمرٌضبؽداد46

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.3243عراقٌة ذكر صفاء محمد خلؾ  التمرٌضالتمرٌضبؽداد47

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.3049عراقٌة ذكر علً عارؾ محسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد48

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.262عراقٌة ذكر حٌدر شاٌع هندي التمرٌضالتمرٌضبؽداد49

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.8528عراقٌة ذكر محمد حسن عبد هللا التمرٌضالتمرٌضبؽداد50

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.7577عراقٌة انثى سعاد عزٌز راضً التمرٌضالتمرٌضبؽداد51

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.679عراقٌة ذكر ومٌض حامد شاكر التمرٌضالتمرٌضبؽداد52

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.6096عربٌةذكر عامر ابراهٌم احمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد53

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.5068عراقٌة ذكر حٌدر امٌر جبر  التمرٌضالتمرٌضبؽداد54

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.337عراقٌة ذكر محمد راشد راضً التمرٌضالتمرٌضبؽداد55

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.2عراقٌة ذكر سعد كاظم عباس التمرٌضالتمرٌضبؽداد56

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.866عراقٌة انثى سماح عبد الكرٌم كاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد57

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.7362عراقٌة انثى سارة عبد الجبار حمزةالتمرٌضالتمرٌضبؽداد58

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.5621عراقٌة ذكر عدي عجر محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد59

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.349عراقٌة ذكر علً حمٌد حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد60

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.263عراقٌة ذكر حسام حسن حالوي التمرٌضالتمرٌضبؽداد61

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.121عراقٌة ذكر حسنٌن ؼالب علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد62

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.8006عراقٌة ذكر مرتضى حمادي خلؾ التمرٌضالتمرٌضبؽداد63



2005/2004االولالصباحٌةمتوسطالصباحٌة65.7578عراقٌة انثى اشواق سلمان محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد64

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطالصباحٌة65.745عراقٌة ذكر اسامة صباح شهٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد65

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.6439عراقٌة ذكر حٌدر سالم داخل التمرٌضالتمرٌضبؽداد66

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.3072عراقٌة ذكر فاضل جبٌر عكموش التمرٌضالتمرٌضبؽداد67

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.1233عراقٌة انثى هدٌل حسن ناصر التمرٌضالتمرٌضبؽداد68

2005/2004الثانًالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.161عراقٌة ذكر حسٌن حسن ساجت التمرٌضالتمرٌضبؽداد69

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.07عراقٌة ذكر رٌاض عواد عبد الحسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد70

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.052عراقٌة انثى فاتن ؼنً عاشور التمرٌضالتمرٌضبؽداد71

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.975عراقٌة ذكر احمد عبد الحسٌن كٌطان التمرٌضالتمرٌضبؽداد72

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.7443عراقٌة ذكر حسن عبد الهادي محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد73

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.735عراقٌة ذكر حسام مهدي عبد االمٌر التمرٌضالتمرٌضبؽداد74

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.726عراقٌة ذكر ازمر طلعت شوكت التمرٌضالتمرٌضبؽداد75

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.621عراقٌة ذكر قٌس عبٌد حسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد76

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.3431عراقٌة ذكر محمد عطا باقر التمرٌضالتمرٌضبؽداد77

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.092عراقٌة ذكر احمد سلمان وفٌق التمرٌضالتمرٌضبؽداد78

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.0328عراقٌة ذكر محمد هٌالن محسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد79

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.8831عراقٌة ذكر ولٌد طالب اخلٌؾ التمرٌضالتمرٌضبؽداد80

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.663عراقٌة انثى لبنى ٌعرب هاشم التمرٌضالتمرٌضبؽداد81

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.595عراقٌة انثى نبأ هانً صدام التمرٌضالتمرٌضبؽداد82

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.3102عراقٌة ذكر مخلص ؼالب احمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد83

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.2961عراقٌة ذكر خضٌر عباس كاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد84

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.0306عراقٌة ذكر اٌوب عبد بستان التمرٌضالتمرٌضبؽداد85

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.7405عراقٌة ذكر منذر محسن عبٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد86

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.5318عراقٌة ذكر اسعد شرهان زوٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد87

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.5298عراقٌة ذكر عماد عبد الرحمن علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد88

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.4878عراقٌة ذكر محمود عبد الحسن جاهل التمرٌضالتمرٌضبؽداد89

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.0967عراقٌة ذكر عقٌل محمد علوان التمرٌضالتمرٌضبؽداد90

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.9613عراقٌة ذكر احمد سامً محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد91

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.9568عراقٌة انثى اسٌا قاسم مجٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد92

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.865عراقٌة ذكر محمد حمزة كاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد93

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.8515عراقٌة ذكر سعٌد علً سعٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد94

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.8218عراقٌة ذكر لٌث علٌوي حمزة التمرٌضالتمرٌضبؽداد95

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.7678عراقٌة ذكر جمال جبر سابط التمرٌضالتمرٌضبؽداد96



2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.752عراقٌة ذكر زٌد جابر حمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد97

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.704عراقٌة انثى حنان محمد عبد الرضا التمرٌضالتمرٌضبؽداد98

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.6682عراقٌة ذكر هٌوا محمد احمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد99

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.6513عراقٌة ذكر كفاح فؤاد جواد التمرٌضالتمرٌضبؽداد100

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.6018عراقٌة ذكر رأفت مطلوب سعٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد101

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.408عراقٌة ذكر حٌدر عبد االمٌر طوٌر التمرٌضالتمرٌضبؽداد102

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.349عراقٌة ذكر مهدي كامل جلٌب التمرٌضالتمرٌضبؽداد103

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.9833عراقٌة ذكر حازم عزٌز محمود التمرٌضالتمرٌضبؽداد104

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.905عراقٌة ذكر هٌثم حكمت سلٌمان التمرٌضالتمرٌضبؽداد105

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.8518عراقٌة ذكر سامر صاحب عبد الحمزة التمرٌضالتمرٌضبؽداد106

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.6146عراقٌة ذكر علً سلطان عبٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد107

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.3719عراقٌة ذكر احمد عبد السالم فاضلالتمرٌضالتمرٌضبؽداد108

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.3224عراقٌة ذكر عصام حسن عبد العالً التمرٌضالتمرٌضبؽداد109

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.2544عراقٌة ذكر سعد حسن عبد هللا التمرٌضالتمرٌضبؽداد110

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.16عراقٌة ذكر هادي عبد عون مطر التمرٌضالتمرٌضبؽداد111

2005/2004االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.1004عراقٌة ذكر اسامة محمد صاحب التمرٌضالتمرٌضبؽداد112

2005/2004االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.763عراقٌة ذكر عقٌل جبار ابراهٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد113

2005/2004االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.652عراقٌة ذكر خلؾ عطا هللا طه التمرٌضالتمرٌضبؽداد114

2005/2004االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.106عراقٌة ذكر عباس حبٌب مجٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد115

2005/2004االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.0892عراقٌة ذكر عادل برهان شنٌع التمرٌضالتمرٌضبؽداد116

2005/2004االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.0489عراقٌة ذكر كرار علً عبد الصاحب التمرٌضالتمرٌضبؽداد117

2005/2004االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.9262عراقٌة ذكر عباس فلٌح عودة التمرٌضالتمرٌضبؽداد118

2005/2004االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.829عربٌة ذكر عمر فؤاد احمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد119

2005/2004االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.4097عراقٌة ذكر مهند حمود خمٌس التمرٌضالتمرٌضبؽداد120

2005/2004االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس57.9251عراقٌة ذكر محمد عبد الباري التمرٌضالتمرٌضبؽداد121

2005/2004الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس57.6853عراقٌة ذكر محمد عبد الوهاب محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد122



2006/2005ائمة باسماء خريجي كلية التمريض  العام الدراسي ق

سنة التخرجالدورنوع الدراسة التقدٌرالشهادةالمعدلالجنسٌةالجنساسم الخرٌجالفرع/ القسم الكلٌةالجامعةت

2006/2005االولالصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس84.608عراقٌة انثى نهى عادل ابراهٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد1

2006/2005االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس79.628عراقٌة انثى رجاء طارق حسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد2

2006/2005االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس78.827عراقٌة ذكر علوان حسن رزن التمرٌضالتمرٌضبؽداد3

2006/2005االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس78.8254عراقٌة ذكر احسان علً حسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد4

2006/2005االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس78.521عراقٌة ذكر عقٌل عزٌز عرارالتمرٌضالتمرٌضبؽداد5

2006/2005االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس78.358عراقٌة انثى هدٌل سالم عبودي التمرٌضالتمرٌضبؽداد6

2006/2005االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس76.729عراقٌة ذكر ولٌد حمٌد سالم التمرٌضالتمرٌضبؽداد7

2006/2005االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس74.776عراقٌة انثى اقدس داود سلمان التمرٌضالتمرٌضبؽداد8

2006/2005االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس73.406عراقٌة ذكر لؤي صالح خضٌر التمرٌضالتمرٌضبؽداد9

2006/2005االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس72.346عراقٌة ذكر مصطفى عبد جبر التمرٌضالتمرٌضبؽداد10

2006/2005االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس71.903عراقٌة انثى زٌنب صالح الدٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد11

2006/2005االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس71.878عراقٌة انثى انوار عبد الجبار متعب التمرٌضالتمرٌضبؽداد12

2006/2005االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس71.126عراقٌة انثى اٌناس موسى حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد13

2006/2005االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس71.031عراقٌة ذكر حسن اكرم شفٌق التمرٌضالتمرٌضبؽداد14

2006/2005االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس70.959عراقٌة ذكر فرات محمد علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد15

2006/2005االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس70.7782عراقٌة ذكر علً حسٌن محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد16

2006/2005االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس70.673عراقٌة انثى رشا لطٌؾ نعمة التمرٌضالتمرٌضبؽداد17

2006/2005االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس70.327عراقٌة انثى سراب منصور مهدي التمرٌضالتمرٌضبؽداد18

2006/2005االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس70.0972عراقٌة ذكر احمد عبد هللا عبد التمرٌضالتمرٌضبؽداد19

2006/2005االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.802عراقٌة ذكر نورس حسٌن عبد الكاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد20

2006/2005االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.337عراقٌة انثى اسراء ٌحٌى محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد21

2006/2005االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.999عراقٌة ذكر علٌاء حمٌد جبر التمرٌضالتمرٌضبؽداد22

2006/2005االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.913عراقٌة ذكر كرار ٌاسٌن ابراهٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد23

2006/2005االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.753عراقٌة ذكر رافع قدري متعب التمرٌضالتمرٌضبؽداد24

2006/2005االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.316عراقٌة ذكر رشٌد عزٌز حمٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد25

2006/2005االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.983عراقٌة ذكر حسٌن شاوي معتوك التمرٌضالتمرٌضبؽداد26

2006/2005االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.827عراقٌة ذكر سعد حسٌن كاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد27

2006/2005االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.217عراقٌة انثى سمر عبد هللا كرٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد28

2006/2005االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.318عراقٌة ذكر سعد ثامر محٌسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد29

2006/2005االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.785عراقٌة ذكر نور عامر عبد الرضا التمرٌضالتمرٌضبؽداد30

2006/2005الثانً الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.315عراقٌة انثى هناء حسٌن هادي التمرٌضالتمرٌضبؽداد31



2006/2005االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.21عراقٌة انثى تؽرٌد جواد كاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد32

2006/2005االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.207عراقٌة ذكر حٌدر نواؾ عبد علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد33

2006/2005االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.191عراقٌة انثى لٌنا شٌحان رسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد34

2006/2005االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.2535عراقٌة ذكر علً طعمة خلٌل التمرٌضالتمرٌضبؽداد35

2006/2005االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.511عراقٌة ذكر علً حسن كاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد36

2006/2005االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.476عراقٌة انثى سهام حمٌد علٌوي التمرٌضالتمرٌضبؽداد37

2006/2005االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.399عراقٌة ذكر عباس هالل ثجٌل التمرٌضالتمرٌضبؽداد38

2006/2005االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.486عراقٌة انثى حذام عبد هللا مهدي التمرٌضالتمرٌضبؽداد39

2006/2005االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.173عراقٌة انثى ؼفران عبد العزٌز عبد الرحمنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد40

2006/2005االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.151عراقٌة ذكر مجٌد حبٌب حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد41

2006/2005االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.986عراقٌة ذكر محمد شاكر فاضل التمرٌضالتمرٌضبؽداد42

2006/2005االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.846عراقٌة ذكر رعد خمٌس عبٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد43

2006/2005االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.752عراقٌة ذكر اٌاد ٌونس احمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد44

2006/2005االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.43عراقٌة ذكر رحمن هاشم عطشان التمرٌضالتمرٌضبؽداد45

2006/2005االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.232عراقٌة ذكر عالء خٌون عبد التمرٌضالتمرٌضبؽداد46

2006/2005االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.2246عراقٌة ذكر رعد محمود رزٌج التمرٌضالتمرٌضبؽداد47

2006/2005االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.2عراقٌة ذكر حٌدر مهدي مدهوش التمرٌضالتمرٌضبؽداد48

2006/2005االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.131عراقٌة ذكر سرمد سلمان زباله التمرٌضالتمرٌضبؽداد49

2006/2005االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.13عراقٌة ذكر سلوان ناهض شاكر التمرٌضالتمرٌضبؽداد50

2006/2005االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.124عراقٌة ذكر خالد جٌاد رحٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد51

2006/2005االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.079عراقٌة انثى شٌماء كرٌم برٌحالتمرٌضالتمرٌضبؽداد52

2006/2005االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.87عراقٌة ذكر كاظم جبر محٌبس التمرٌضالتمرٌضبؽداد53

2006/2005االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.367عراقٌة ذكر عادل حامد نصٌؾ التمرٌضالتمرٌضبؽداد54

2006/2005الثانً الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.81عراقٌة ذكر رؼد علً عبد الحسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد55

2006/2005االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.674عراقٌة انثى نهلة اسماعٌل شحاذة التمرٌضالتمرٌضبؽداد56

2006/2005االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.459عراقٌة ذكر اشرؾ قاسم فرٌق التمرٌضالتمرٌضبؽداد57

2006/2005االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.336عراقٌة ذكر عباس حمٌد خضٌر التمرٌضالتمرٌضبؽداد58

2006/2005االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.021عراقٌة انثى وسن نظٌر هادي التمرٌضالتمرٌضبؽداد59

2006/2005االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.614عراقٌة ذكر حٌدر حسن محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد60

2006/2005االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.325عراقٌة انثى سمرقند محمود كاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد61

2006/2005االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.303عراقٌة ذكر بسمان قحطان داخل التمرٌضالتمرٌضبؽداد62

2006/2005االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.043عربٌةذكر عمر فاروق محمود التمرٌضالتمرٌضبؽداد63

2006/2005االولالصباحٌةمقبولالصباحٌة59.924عراقٌة ذكر نوري صبحً محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد64



2006/2005االولالصباحٌةمقبولالصباحٌة59.759عراقٌة انثى ادٌبة خالد جابر التمرٌضالتمرٌضبؽداد65

2006/2005االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.64عربٌةانثى رشا عاطؾ حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد66

2006/2005االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.51عراقٌة ذكر جهاد كرٌم خلؾ التمرٌضالتمرٌضبؽداد67

2006/2005االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.445عراقٌة ذكر اسعد درب فلٌح التمرٌضالتمرٌضبؽداد68

2006/2005الثانً الصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.321عراقٌة ذكر اٌاد عبود احمود التمرٌضالتمرٌضبؽداد69

2006/2005االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.196عراقٌة انثى جوان حمة كرٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد70

2006/2005االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.036عراقٌة انثى نٌنا عودٌشو اٌثامر التمرٌضالتمرٌضبؽداد71

2006/2005االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.787عراقٌة ذكر خالد جابر اسماعٌل التمرٌضالتمرٌضبؽداد72

2006/2005االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.704عراقٌة انثى كوثر عبد الكاظم حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد73

2006/2005االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.682عراقٌة ذكر صفاء رزاق عرار التمرٌضالتمرٌضبؽداد74

2006/2005االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.569عراقٌة ذكر مؤٌد حمٌد هاشم التمرٌضالتمرٌضبؽداد75

2006/2005االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.475عراقٌة انثى سناء حسٌن عبٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد76

2006/2005الثانً الصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.236عراقٌة انثى زٌنب كرٌم عطٌة التمرٌضالتمرٌضبؽداد77

2006/2005الثانً الصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.149عراقٌة ذكر براء بدر عبد الرضا التمرٌضالتمرٌضبؽداد78

2006/2005االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس57.9231عراقٌة ذكر باسم رحٌم عباس التمرٌضالتمرٌضبؽداد79

2006/2005االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس57.657عراقٌة انثى حنان حسن كامل التمرٌضالتمرٌضبؽداد80

2006/2005االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس56.237عراقٌة انثى كوثر وضاح كاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد81

2006/2005االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس56.06عراقٌة ذكر حسام عبد الزهرة حوٌز  التمرٌضالتمرٌضبؽداد82

2006/2005الثانً الصباحٌةمقبولبكالورٌوس55.627عراقٌة ذكر ؼزوان جاسم هاشم التمرٌضالتمرٌضبؽداد83



2006/2005ائمة باسماء خريجي كلية التمريض  العام الدراسي ق

سنة التخرجالدورنوع الدراسة التقدٌرالشهادةالمعدلالجنسٌةالجنساسم الخرٌجالفرع/ القسم الكلٌةالجامعةت

2006/2005االولالمسائٌةجٌدبكالورٌوس78.832عراقٌةانثى  بان خٌري بشٌر نعوم التمرٌضالتمرٌضبؽداد1

2006/2005االولالمسائٌةجٌدبكالورٌوس77.396عراقٌةانثى احرار محسن رشٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد2

2006/2005االولالمسائٌةجٌدبكالورٌوس74.833عراقٌةذكر حٌدر حمزة علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد3

2006/2005االولالمسائٌةجٌدبكالورٌوس74.344عراقٌةانثى انسام داود بٌتو التمرٌضالتمرٌضبؽداد4

2006/2005االولالمسائٌةجٌدبكالورٌوس73.88عراقٌةذكر عقٌل عبد العزٌز حسنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد5

2006/2005االولالمسائٌةجٌدبكالورٌوس73.052عراقٌةانثى انتصار رضا جواد التمرٌضالتمرٌضبؽداد6

2006/2005االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس68.433عراقٌةذكر علً كاظم جاسم التمرٌضالتمرٌضبؽداد7

2006/2005االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس68.195عراقٌةانثى همسة برهان الدٌن محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد8

2006/2005االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس68.137عراقٌةذكر محمد كامل محمد جاسم  التمرٌضالتمرٌضبؽداد9

2006/2005االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس67.961عراقٌةذكر نور محمد عبد هللا التمرٌضالتمرٌضبؽداد10

2006/2005االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس67.9عراقٌةذكر حسن فاضل عبد زوٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد11

2006/2005االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس67.897عربٌةانثى دٌنا قاسم حمدان التمرٌضالتمرٌضبؽداد12

2006/2005االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس67.834عراقٌةذكر كرٌم خلؾ خنجر التمرٌضالتمرٌضبؽداد13

2006/2005االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس67.298عراقٌةذكر عامر جبار اعٌاده التمرٌضالتمرٌضبؽداد14

2006/2005االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس66.652عراقٌةذكر رعد محمود جمعة التمرٌضالتمرٌضبؽداد15

2006/2005االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس65.959عراقٌةذكر رحٌم عبد هاشم التمرٌضالتمرٌضبؽداد16

2006/2005االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس64.235عراقٌةذكر ماجد حمٌد جودت التمرٌضالتمرٌضبؽداد17

2006/2005االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس62.647عراقٌةانثى شذى عزام محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد18

2006/2005االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس62.065عراقٌةانثى قدرٌة نعٌثل حسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد19

2006/2005االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس61.906عراقٌةذكر احمد شهاب احمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد20

2006/2005االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس61.607عراقٌةذكر حسن كاظم مهدي التمرٌضالتمرٌضبؽداد21

2006/2005االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس61.347عراقٌةذكر ثائر ؼالب رحٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد22

2006/2005االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس61.335عراقٌةذكر عمار ازهر شاكر  التمرٌضالتمرٌضبؽداد23

2006/2005االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس61.033عراقٌةذكر عبد نجم عبد هللا التمرٌضالتمرٌضبؽداد24

2006/2005االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس60.983عراقٌةذكر ماجد حمٌد محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد25

2006/2005االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس60.761عراقٌةذكر حسن شرهان جابر التمرٌضالتمرٌضبؽداد26

2006/2005الثانًالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس60.558عراقٌةذكر مروان نظمً عواد التمرٌضالتمرٌضبؽداد27

2006/2005الثانًالمسائٌةمقبولبكالورٌوس59.838عراقٌةذكر ؼازي كرٌم جاسم التمرٌضالتمرٌضبؽداد28

2006/2005االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس59.681عراقٌةذكر عبد الرحمن قاضً حابس التمرٌضالتمرٌضبؽداد29

2006/2005االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس58.08عراقٌةانثى اسماء سعٌد جاسم التمرٌضالتمرٌضبؽداد30



2006/2005االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس57.975عراقٌةذكر محمد كامل احمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد31

2006/2005الثانًالمسائٌةمقبولبكالورٌوس57.905عراقٌةذكر عبد الجبار مؤٌد خلؾالتمرٌضالتمرٌضبؽداد32

2006/2005االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس57.803عراقٌةذكر حسٌن فنجان محراث التمرٌضالتمرٌضبؽداد33

2006/2005الثانًالمسائٌةمقبولبكالورٌوس56.647عراقٌةذكر شامخ امٌن حسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد34



2007/2006ائمة باسماء خريجي كلية التمريض  العام الدراسي ق

سنة التخرجالدورنوع الدراسة التقدٌرالشهادةالمعدلالجنسٌةالجنساسم الخرٌجالفرع/ القسم الكلٌةالجامعةت

2007/2006االولالصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس85.7717عراقٌةذكر محمد باقر عباس جعفر التمرٌضالتمرٌضبؽداد1

2007/2006االولالصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس83.5187عراقٌةذكر محمد عباس داخل ٌوسؾ التمرٌضالتمرٌضبؽداد2

2007/2006االولالصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس83.3071عراقٌةذكر لوٌس ٌوشٌه نمرود التمرٌضالتمرٌضبؽداد3

2007/2006االولالصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس80.7295عراقٌةذكر علً خمٌس علٌوي التمرٌضالتمرٌضبؽداد4

2007/2006االولالصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس80.4042عراقٌةانثى رؼد رحٌم معٌدي التمرٌضالتمرٌضبؽداد5

2007/2006االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس78.7977عراقٌةانثى فائدة عٌدان علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد6

2007/2006االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس77.0989عراقٌةذكر رضا محمد لفتة التمرٌضالتمرٌضبؽداد7

2007/2006االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس76.212عراقٌةانثى رشا عباس عبد الرحمن التمرٌضالتمرٌضبؽداد8

2007/2006االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس75.5688عراقٌةذكر علً سبتً جاسم التمرٌضالتمرٌضبؽداد9

2007/2006االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس75.3283عراقٌةذكر مؤٌد حرٌر اسماعٌل التمرٌضالتمرٌضبؽداد10

2007/2006االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس74.7408عراقٌةانثى حسناء اسد هللا مهدي التمرٌضالتمرٌضبؽداد11

2007/2006االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس74.2829عراقٌةذكر حسٌن حمٌد داخل التمرٌضالتمرٌضبؽداد12

2007/2006االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.7283عراقٌةذكر حٌدر عبد االمٌر عالوي التمرٌضالتمرٌضبؽداد13

2007/2006االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.6534عراقٌةذكر حٌدر عبد االمٌر ابراهٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد14

2007/2006االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.5943عراقٌةذكر علً عبد الرضا شلش التمرٌضالتمرٌضبؽداد15

2007/2006االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.152عراقٌةانثى سوٌال ابراهٌم اسماعٌل التمرٌضالتمرٌضبؽداد16

2007/2006االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس71.5308عراقٌةانثى نؽم شاكر شهاب التمرٌضالتمرٌضبؽداد17

2007/2006االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس71.4878عراقٌةذكر محمد حسٌن علً طرفة التمرٌضالتمرٌضبؽداد18

2007/2006االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.5626عراقٌةذكر محسن محمد عبد الرضا التمرٌضالتمرٌضبؽداد19

2007/2006االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.2عراقٌةانثى علٌاء حسٌن عرٌبً حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد20

2007/2006االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.7376عراقٌةذكر بشار ٌوسؾ متً التمرٌضالتمرٌضبؽداد21

2007/2006االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.4625عراقٌةذكر افراح سبع فرج التمرٌضالتمرٌضبؽداد22

2007/2006االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.1789عراقٌةذكر ذو الفقار فٌصل دخٌل التمرٌضالتمرٌضبؽداد23

2007/2006االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.9504عراقٌةذكر انور جبار رسول التمرٌضالتمرٌضبؽداد24

2007/2006الثانً الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.7952عراقٌةذكر ساجد مجٌد حمٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد25

2007/2006االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.4977عراقٌةذكر عٌد علً عمر محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد26

2007/2006االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.3078عراقٌةذكر مصطفى راضً زاٌر التمرٌضالتمرٌضبؽداد27

2007/2006االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.126عراقٌةانثى رنا رعد فاضل التمرٌضالتمرٌضبؽداد28

2007/2006االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.5996عراقٌةانثى االء صباح موسى التمرٌضالتمرٌضبؽداد29

2007/2006االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.5465عراقٌةانثى ازهار اسماعٌل شقً التمرٌضالتمرٌضبؽداد30



2007/2006االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.5019عراقٌةذكر علً خضٌر شرهان التمرٌضالتمرٌضبؽداد31

2007/2006االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.398عراقٌةذكر محمد قاسم عبد الخالق التمرٌضالتمرٌضبؽداد32

2007/2006االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.1727عراقٌةذكر سعد احمد عبود التمرٌضالتمرٌضبؽداد33

2007/2006االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.1482عراقٌةذكر حسٌن جحٌل دامج التمرٌضالتمرٌضبؽداد34

2007/2006االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.8989عراقٌةانثى رؼد زؼٌر دوسر التمرٌضالتمرٌضبؽداد35

2007/2006االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.7335عراقٌةانثى ؼصون عبد الكاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد36

2007/2006االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.7009عراقٌةانثى االء عبد السالم علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد37

2007/2006االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.533عراقٌةانثى ؼفران حسٌن عرٌبً التمرٌضالتمرٌضبؽداد38

2007/2006االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.414عراقٌةانثى نور عبد الكرٌم لطٌؾ التمرٌضالتمرٌضبؽداد39

2007/2006االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.9052عراقٌةذكر علً عبد الحسن حٌدر التمرٌضالتمرٌضبؽداد40

2007/2006االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.6438عراقٌةذكر عالء عزٌز شكر التمرٌضالتمرٌضبؽداد41

2007/2006االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.1165عراقٌةانثى سهى عبد العباس صالح التمرٌضالتمرٌضبؽداد42

2007/2006االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.0307عراقٌةذكر وائل الزم شٌاع التمرٌضالتمرٌضبؽداد43

2007/2006االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.0106عراقٌةانثى امل خالد عباس التمرٌضالتمرٌضبؽداد44

2007/2006االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.9674عراقٌةذكر احمد حبٌب كاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد45

2007/2006االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.901عراقٌةذكر حسن كرٌم رحٌم جبارة التمرٌضالتمرٌضبؽداد46

2007/2006االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.5751عراقٌةذكر فراس عبد خلؾ راضً التمرٌضالتمرٌضبؽداد47

2007/2006االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.5441عراقٌةذكر سامر كرٌم لطٌؾ التمرٌضالتمرٌضبؽداد48

2007/2006االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.5022عراقٌةذكر محمد خضٌر عباس التمرٌضالتمرٌضبؽداد49

2007/2006االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.4418عراقٌةذكر قاسم محمد قاسم التمرٌضالتمرٌضبؽداد50

2007/2006االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.4262عراقٌةذكر زمان قاسم مطنش التمرٌضالتمرٌضبؽداد51

2007/2006االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.3908عراقٌةذكر محمد عبد الكرٌم هادي التمرٌضالتمرٌضبؽداد52

2007/2006االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64عراقٌةانثى اسماء زٌد خلٌفة التمرٌضالتمرٌضبؽداد53

2007/2006االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.946عراقٌةذكر محمد جاسم محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد54

2007/2006االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.8191عراقٌةذكر قتٌبة عباس علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد55

2007/2006االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.7885عراقٌةانثى انوار ابراهٌم علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد56

2007/2006االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.6332عراقٌةذكر سامر سالم بهنان التمرٌضالتمرٌضبؽداد57

2007/2006االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.5363عراقٌةذكر اٌهاب محمد رهٌؾ التمرٌضالتمرٌضبؽداد58

2007/2006الثانً الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.4599عراقٌةذكر احمد راجً جاسم التمرٌضالتمرٌضبؽداد59

2007/2006الثانً الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.3534عراقٌةذكر محمد حمود علٌوي التمرٌضالتمرٌضبؽداد60

2007/2006االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.3199عراقٌةانثى هدٌل عبد االله عبد الوهاب التمرٌضالتمرٌضبؽداد61

2007/2006االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.0865عراقٌةذكر اركان اسماعٌل خلٌل التمرٌضالتمرٌضبؽداد62

2007/2006االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.0477عراقٌةذكر نصٌر عبد الواحد بحر التمرٌضالتمرٌضبؽداد63



2007/2006االولالصباحٌةمتوسطالصباحٌة62.966عراقٌةانثى زٌنب طعٌمة ؼضٌب التمرٌضالتمرٌضبؽداد64

2007/2006االولالصباحٌةمتوسطالصباحٌة62.8559عراقٌةذكر عبد الرحمن جبار محٌسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد65

2007/2006االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.845عراقٌةذكر قاسم محمد حسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد66

2007/2006االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.594عراقٌةذكر محمد مجٌد حاجمالتمرٌضالتمرٌضبؽداد67

2007/2006االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.2478عراقٌةذكر تحسٌن ؼالب صادق التمرٌضالتمرٌضبؽداد68

2007/2006االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.0861عراقٌةانثى منال رضا صدوكن التمرٌضالتمرٌضبؽداد69

2007/2006االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.9343عراقٌةذكر عمر عبد ثجٌل عزٌز التمرٌضالتمرٌضبؽداد70

2007/2006االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.88عراقٌةذكر باسل ؼسان وهٌب التمرٌضالتمرٌضبؽداد71

2007/2006الثانً الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.5952عراقٌةذكر امجد راضً عبد محً التمرٌضالتمرٌضبؽداد72

2007/2006االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.514عراقٌةذكر اوراس حاتم كرم التمرٌضالتمرٌضبؽداد73

2007/2006االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.4356عراقٌةانثى وسن زورة كاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد74

2007/2006االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.2555عراقٌةذكر احمد رشٌد مجٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد75

2007/2006الثانً الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.0656عراقٌةذكر عمر سلمان عٌدي التمرٌضالتمرٌضبؽداد76

2007/2006االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.9905عراقٌةذكر ازهر بدر رزاق التمرٌضالتمرٌضبؽداد77

2007/2006االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.8928عراقٌةذكر حسن جمٌل خٌري التمرٌضالتمرٌضبؽداد78

2007/2006االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.752عراقٌةذكر اركان كاظم سعدون التمرٌضالتمرٌضبؽداد79

2007/2006االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.7407عراقٌةذكر احمد راسم قاسم التمرٌضالتمرٌضبؽداد80

2007/2006االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.7337عراقٌةذكر طارق فاضل صادق التمرٌضالتمرٌضبؽداد81

2007/2006االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.6812عراقٌةانثى رباب باصً عٌارالتمرٌضالتمرٌضبؽداد82

2007/2006االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.5939عراقٌةذكر عقٌل كرٌم ٌاسر التمرٌضالتمرٌضبؽداد83

2007/2006االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.376عراقٌةذكر ٌوسؾ حمزة عباس التمرٌضالتمرٌضبؽداد84

2007/2006االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.3621عراقٌةذكر حسن نعمة سفر التمرٌضالتمرٌضبؽداد85

2007/2006االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.2613عراقٌةذكر رواد محمد شهاب التمرٌضالتمرٌضبؽداد86

2007/2006االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.232عراقٌةذكر احمد خنجر عبد نعمة التمرٌضالتمرٌضبؽداد87

2007/2006االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.0797عراقٌةذكر عالء جلٌل زوٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد88

2007/2006االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.989عراقٌةذكر باسم فدان ازٌرج التمرٌضالتمرٌضبؽداد89

2007/2006االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.9281عراقٌةذكر دٌار محمد اؼامٌر التمرٌضالتمرٌضبؽداد90

2007/2006الثانً الصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.6963عراقٌةذكر عباس هاشم عباس التمرٌضالتمرٌضبؽداد91

2007/2006االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.5943عراقٌةذكر محمد كاظم هامل التمرٌضالتمرٌضبؽداد92

2007/2006الثانً الصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.4097عراقٌةذكر حٌدر جعفر عبد التمرٌضالتمرٌضبؽداد93

2007/2006االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.2399عراقٌةذكر انس عباس عبد الزهرة التمرٌضالتمرٌضبؽداد94

2007/2006االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.1181عراقٌةذكر خٌبر رٌاض منٌشد واديالتمرٌضالتمرٌضبؽداد95

2007/2006االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.0864عراقٌةذكر فراس عبد الكرٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد96



2007/2006االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.063عراقٌةذكر اسعد حمد هرٌود التمرٌضالتمرٌضبؽداد97

2007/2006الثانً الصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.797عراقٌةذكر سعد جمعة خمٌس التمرٌضالتمرٌضبؽداد98

2007/2006االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.7414عراقٌةذكر سامر سمٌر حسون التمرٌضالتمرٌضبؽداد99

2007/2006االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.6972عراقٌةذكر حامد ناصر ٌونس التمرٌضالتمرٌضبؽداد100

2007/2006الثانً الصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.669عراقٌةذكر عباس عبد خلٌؾ التمرٌضالتمرٌضبؽداد101

2007/2006االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.6444عراقٌةذكر زهٌر عدنان جاسم التمرٌضالتمرٌضبؽداد102

2007/2006االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.4751عراقٌةذكر اسعد جبار جبر التمرٌضالتمرٌضبؽداد103

2007/2006االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.36عراقٌةذكر مؤٌد جلٌل عٌسى شنٌعالتمرٌضالتمرٌضبؽداد104

2007/2006االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.003عراقٌةذكر احمد قاسم زرزور التمرٌضالتمرٌضبؽداد105

2007/2006الثانً الصباحٌةمقبولبكالورٌوس57.9948عراقٌةذكر لٌث كرٌم علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد106

2007/2006االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس57.8259عراقٌةذكر سالم عبد الجلٌل محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد107

2007/2006الثانً الصباحٌةمقبولبكالورٌوس57.6356عراقٌةذكر عائد جبار عبعوب التمرٌضالتمرٌضبؽداد108

2007/2006االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس57.4351عراقٌةذكر عمار فوزي فرحان التمرٌضالتمرٌضبؽداد109

2007/2006االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس57.3068عراقٌةذكر حازم اٌاد عرٌبً التمرٌضالتمرٌضبؽداد110

2007/2006الثانً الصباحٌةمقبولبكالورٌوس56.9179عراقٌةذكر احمد عودة جبر التمرٌضالتمرٌضبؽداد111

2007/2006الثانً الصباحٌةمقبولبكالورٌوس56.2078عراقٌةذكر علً ثامر ماذي التمرٌضالتمرٌضبؽداد112

2007/2006الثانً الصباحٌةمقبولبكالورٌوس55.6822عراقٌةذكر محمد صالح فلٌح التمرٌضالتمرٌضبؽداد113

2007/2006الثانً الصباحٌةمقبولبكالورٌوس55.614عراقٌةذكر محمد كاظم إسماعٌل التمرٌضالتمرٌضبؽداد114

2007/2006الثانً الصباحٌةمقبولبكالورٌوس54.993عراقٌةذكر نوار ابراهٌم احمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد115

2007/2006الثانً الصباحٌةمقبولبكالورٌوس54.3337عراقٌةذكر سلمان محمد شكر التمرٌضالتمرٌضبؽداد116

2007/2006الثانً الصباحٌةمقبولبكالورٌوس54.0385عراقٌةذكر ٌاسر مجٌد علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد117



2007/2006ائمة باسماء خريجي كلية التمريض  العام الدراسي ق

سنة التخرجالدورنوع الدراسة التقدٌرالشهادةالمعدلالجنسٌةالجنساسم الخرٌجالفرع/ القسم الكلٌةالجامعةت

2007/2006االولالمسائٌةجٌدبكالورٌوس73.7873عراقٌةذكر صافً داخل نوام التمرٌضالتمرٌضبؽداد1

2007/2006االولالمسائٌةجٌدبكالورٌوس71.013عراقٌةانثى اٌمان بوٌا ناصر التمرٌضالتمرٌضبؽداد2

2007/2006الثانً المسائٌةمتوسطبكالورٌوس62.59عراقٌةذكر منٌر سمٌر الزم التمرٌضالتمرٌضبؽداد3

2007/2006الثانً المسائٌةمتوسطبكالورٌوس60.158عراقٌةذكر علً جاسم محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد4

2007/2006االولالمسائٌةمقبول بكالورٌوس58.917عراقٌةذكر سمٌر محمود عبد هللا التمرٌضالتمرٌضبؽداد5

2007/2006الثانً المسائٌةمقبول بكالورٌوس55.544عراقٌةانثى مادلٌن شوقً مهاوي التمرٌضالتمرٌضبؽداد6



2008/2007ائمة باسماء خريجي كلية التمريض  العام الدراسي ق

سنة التخرجالدورنوع الدراسة التقدٌرالشهادةالمعدلالجنسٌةالجنساسم الخرٌجالفرع/ القسم الكلٌةالجامعةت

2008/2007االولالصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس88.895عراقٌةانثى سراب نصر فاضل التمرٌضالتمرٌضبؽداد1

2008/2007االولالصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس88.471عراقٌةذكر اٌاد ماجد موسى التمرٌضالتمرٌضبؽداد2

2008/2007االولالصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس87.8368عراقٌةذكر عالء جواد كاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد3

2008/2007االولالصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس85.8791عراقٌةذكر مصعب ماجد عبد الوهاب التمرٌضالتمرٌضبؽداد4

2008/2007االولالصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس85.3493عراقٌةذكر حسام جبار مجٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد5

2008/2007االولالصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس82.5773عراقٌةذكر مصطفى عبد الكرٌم عبد هللاالتمرٌضالتمرٌضبؽداد6

2008/2007االولالصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس81.268عراقٌةانثى وفاء رحٌم محسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد7

2008/2007االولالصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس81.1005عراقٌةانثى االء قحطان محمد علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد8

2008/2007االولالصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس80.5776عراقٌةذكر صباح عبد هللا جعفر التمرٌضالتمرٌضبؽداد9

2008/2007االولالصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس80.0702عراقٌةذكر محمد كاظم صادق التمرٌضالتمرٌضبؽداد10

2008/2007االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس79.8147عراقٌةانثى منار مجٌد حمٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد11

2008/2007االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس79.442عراقٌةانثى رشا نعمة عبد الزهرة التمرٌضالتمرٌضبؽداد12

2008/2007االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس79.312عراقٌةذكر سمٌر عالوي خلؾ التمرٌضالتمرٌضبؽداد13

2008/2007االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس78.384عراقٌةانثى ازهار حسٌن علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد14

2008/2007االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس78.272عراقٌةانثى منتهى كاظم مجبل التمرٌضالتمرٌضبؽداد15

2008/2007االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس77.9357عراقٌةذكر علً مالؼً شخاط التمرٌضالتمرٌضبؽداد16

2008/2007االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس77.927عراقٌةذكر ماهر جمال كامل التمرٌضالتمرٌضبؽداد17

2008/2007االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس77.1333عراقٌةانثى رشا هشام رسول التمرٌضالتمرٌضبؽداد18

2008/2007االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس76.6076عراقٌةذكر مصطفى سالم عبد الرضا التمرٌضالتمرٌضبؽداد19

2008/2007االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس75.841عراقٌةذكر سعد محمد عبد الحمٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد20

2008/2007االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس75.679عراقٌةانثى رهام رزاق سالم التمرٌضالتمرٌضبؽداد21

2008/2007االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس75.258عراقٌةذكر محمد شبوط حول التمرٌضالتمرٌضبؽداد22

2008/2007االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس75.1342عراقٌةذكر ماجد محمد محسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد23

2008/2007االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس75.048عراقٌةذكر مصطفى جبار حمودي التمرٌضالتمرٌضبؽداد24

2008/2007االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس75.0389عراقٌةذكر مٌثم محمد سلطان التمرٌضالتمرٌضبؽداد25

2008/2007االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس74.9205عراقٌةانثى اطٌاؾ عبد اللطٌؾ حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد26

2008/2007االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس74.773عراقٌةذكر علً حسن عبٌد سالمالتمرٌضالتمرٌضبؽداد27

2008/2007االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس74.515عراقٌةانثى هٌفاء كاظم هاشم التمرٌضالتمرٌضبؽداد28

2008/2007االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس74.4154عراقٌةذكر محمد طعمة صٌاح التمرٌضالتمرٌضبؽداد29

2008/2007االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس73.239عراقٌةذكر اسعد جبار عبد هللا التمرٌضالتمرٌضبؽداد30



2008/2007االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس73.169عراقٌةذكر همام مٌثاق عبد التمرٌضالتمرٌضبؽداد31

2008/2007االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس73.148عراقٌةذكر مصطفى شاكر موسى التمرٌضالتمرٌضبؽداد32

2008/2007االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.903عراقٌةذكر قاسم جبار شهٌب التمرٌضالتمرٌضبؽداد33

2008/2007االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.8659عراقٌةانثى نور موسى كاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد34

2008/2007االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.346عراقٌةذكر احمد جبار محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد35

2008/2007االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.3294عراقٌةانثى افراح جعفر علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد36

2008/2007االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس71.931عراقٌةذكر عقٌل مسلم عاشور التمرٌضالتمرٌضبؽداد37

2008/2007االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس71.896عراقٌةذكر وائل عباس محمود التمرٌضالتمرٌضبؽداد38

2008/2007االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.56عراقٌةذكر ضٌاء عبد الرسول التمرٌضالتمرٌضبؽداد39

2008/2007االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.359عراقٌةذكر حٌدر رفعة رضا التمرٌضالتمرٌضبؽداد40

2008/2007االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.332عراقٌةانثى رقٌة طالب سلمان التمرٌضالتمرٌضبؽداد41

2008/2007االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.296عراقٌةذكر ضٌاء مشط عجٌل التمرٌضالتمرٌضبؽداد42

2008/2007االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.8099عراقٌةذكر علً فلٌح عبد سلوم التمرٌضالتمرٌضبؽداد43

2008/2007االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.694عراقٌةذكر اٌهاب حبٌب عباس التمرٌضالتمرٌضبؽداد44

2008/2007االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.3805عراقٌةانثى نسرٌن نصور ابراهٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد45

2008/2007االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.2429عراقٌةذكر قاسم محمد راضً التمرٌضالتمرٌضبؽداد46

2008/2007االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.946عراقٌةذكر احمد وحٌد مزبانالتمرٌضالتمرٌضبؽداد47

2008/2007االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.889عراقٌةذكر هشام شعالن هاشم التمرٌضالتمرٌضبؽداد48

2008/2007االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.8812عراقٌةذكر قاسم علً خزعل التمرٌضالتمرٌضبؽداد49

2008/2007االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.814عراقٌةذكر عمار سامً عبد التمرٌضالتمرٌضبؽداد50

2008/2007االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.756عراقٌةذكر ضٌاء سالم كاطع التمرٌضالتمرٌضبؽداد51

2008/2007االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.503عراقٌةذكر عمار عباس عكاب التمرٌضالتمرٌضبؽداد52

2008/2007االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.4886عراقٌةذكر ثائر جابر جثٌر التمرٌضالتمرٌضبؽداد53

2008/2007االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.4537عراقٌةذكر مالك رشٌد جخٌر التمرٌضالتمرٌضبؽداد54

2008/2007االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.2726عراقٌةذكر محمد نافع كامل التمرٌضالتمرٌضبؽداد55

2008/2007االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.1755عراقٌةذكر امجد هاشم محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد56

2008/2007االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.1185عراقٌةانثى نرجس محمد متعب التمرٌضالتمرٌضبؽداد57

2008/2007االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.84عراقٌةذكر اسامة رٌاض عبود التمرٌضالتمرٌضبؽداد58

2008/2007االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.882عراقٌةانثى اسٌل صبٌح امعلة التمرٌضالتمرٌضبؽداد59

2008/2007االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.786عراقٌةذكر رأفت حمٌد صاحب التمرٌضالتمرٌضبؽداد60

2008/2007االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.777عراقٌةذكر حسٌن علً ابراهٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد61

2008/2007االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.6426عراقٌةذكر احمد علً خلؾ التمرٌضالتمرٌضبؽداد62

2008/2007االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.5979عراقٌةذكر عبد الرحمن عباس التمرٌضالتمرٌضبؽداد63

2008/2007االولالصباحٌةمتوسطالصباحٌة67.017عراقٌةذكر سٌؾ سعد خلٌل التمرٌضالتمرٌضبؽداد64



2008/2007االولالصباحٌةمتوسطالصباحٌة66.9793عراقٌةذكر اٌمن حسٌن رزوقً التمرٌضالتمرٌضبؽداد65

2008/2007االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.972عراقٌةذكر ستار محبس صبٌر التمرٌضالتمرٌضبؽداد66

2008/2007االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.8301عراقٌةذكر جواد كاظم سندال التمرٌضالتمرٌضبؽداد67

2008/2007االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.451عراقٌةذكر بهجت مجبل ابراهٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد68

2008/2007االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.359عراقٌةذكر رٌاض ماجد مزعل التمرٌضالتمرٌضبؽداد69

2008/2007االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.3475عراقٌةذكر عقٌل عبد الحسن ابلٌشالتمرٌضالتمرٌضبؽداد70

2008/2007االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.235عراقٌةذكر احمد عبد السٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد71

2008/2007االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.95عراقٌةذكر علً رحمة راشد التمرٌضالتمرٌضبؽداد72

2008/2007االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.906عراقٌةذكر علً حسٌن عباس التمرٌضالتمرٌضبؽداد73

2008/2007االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.674عراقٌةذكر نورس كرٌم كاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد74

2008/2007االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.6583عراقٌةذكر عباس طارق فائق التمرٌضالتمرٌضبؽداد75

2008/2007االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.6436عراقٌةانثى انوار سعد قاسم التمرٌضالتمرٌضبؽداد76

2008/2007االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.4175عراقٌةذكر علً اعنٌد عبد الحسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد77

2008/2007االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.3048عراقٌةذكر محمد علوان جلوي التمرٌضالتمرٌضبؽداد78

2008/2007الثانً الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.2491عراقٌةذكر حٌدر صابر عالوي التمرٌضالتمرٌضبؽداد79

2008/2007االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.2169عراقٌةذكر مناؾ حسن خماس التمرٌضالتمرٌضبؽداد80

2008/2007االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.155عراقٌةذكر حٌدر جٌاد عوٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد81

2008/2007الثانً الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.935عراقٌةذكر حسٌن ناصر حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد82

2008/2007االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.8907عراقٌةذكر علً حسٌن علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد83

2008/2007االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.8902عراقٌةذكر عبد اللطٌؾ عبد الكاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد84

2008/2007االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.8606عراقٌةانثى كوثر سعدون جاسم التمرٌضالتمرٌضبؽداد85

2008/2007االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.356عراقٌةذكر محمد رحٌم محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد86

2008/2007االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.347عراقٌةانثى نورة حامد سلمان التمرٌضالتمرٌضبؽداد87

2008/2007االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.32عراقٌةذكر علً سلمان خلؾ التمرٌضالتمرٌضبؽداد88

2008/2007االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.2631عراقٌةذكر بالل طارق عبد الكاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد89

2008/2007االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.1772عراقٌةذكر مبارك حجاب فالح التمرٌضالتمرٌضبؽداد90

2008/2007الثانً الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.6733عراقٌةذكر محمد حسٌن عباس التمرٌضالتمرٌضبؽداد91

2008/2007االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.5268عراقٌةانثى رٌمة عبود جدوع التمرٌضالتمرٌضبؽداد92

2008/2007االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.708عراقٌةذكر علً عزٌز حسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد93

2008/2007االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.69عراقٌةذكر رعد حسن حنون التمرٌضالتمرٌضبؽداد94

2008/2007االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.6325عراقٌةذكر محمد عبد الصادق التمرٌضالتمرٌضبؽداد95

2008/2007الثانً الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.5197عراقٌةذكر سعد رحٌم عبدالسادة التمرٌضالتمرٌضبؽداد96

2008/2007االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.3111عراقٌةانثى نور عبد الكرٌم محسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد97

2008/2007االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.218عراقٌةذكر اٌمن ناصر كوركٌس التمرٌضالتمرٌضبؽداد98



2008/2007االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.8612عراقٌةذكر محمد عذاب مسٌر التمرٌضالتمرٌضبؽداد99

2008/2007االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.5088عراقٌةذكر احمد عبد الكرٌم عزٌزالتمرٌضالتمرٌضبؽداد100

2008/2007االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.4764عراقٌةذكر راوي عباس عبد الرحٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد101

2008/2007االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.3702عراقٌةذكر علً عبد الكاظم محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد102

2008/2007االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.2905عراقٌةذكر علً سالم حسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد103

2008/2007الثانً الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.2817عراقٌةذكر ماجد فرحان حمٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد104

2008/2007الثانً الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.0575عراقٌةذكر علً حسٌن ناصر التمرٌضالتمرٌضبؽداد105

2008/2007الثانً الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.0537عراقٌةذكر احمد عبد العالً عبد الحسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد106

2008/2007االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.023عراقٌةذكر سنان سلمان محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد107

2008/2007الثانً الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.8544عراقٌةذكر وسام حمٌد هوٌدي التمرٌضالتمرٌضبؽداد108

2008/2007االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.8283عراقٌةذكر تحسٌن علً حكمت التمرٌضالتمرٌضبؽداد109

2008/2007الثانً الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.5829عراقٌةذكر محمد فلٌح حسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد110

2008/2007االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.5527عراقٌةانثى اٌناس صبري عبد الكرٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد111

2008/2007الثانً الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.4996عراقٌةذكر خالد خلؾ عباس التمرٌضالتمرٌضبؽداد112

2008/2007االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.4414عراقٌةانثى اٌمان جمعة كاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد113

2008/2007االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.3459عراقٌةذكر امٌر حسٌن عبد الرزاق التمرٌضالتمرٌضبؽداد114

2008/2007االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.2108عراقٌةذكر حسٌن عادل كاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد115

2008/2007الثانً الصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.9568عراقٌةذكر حٌدر هادي حسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد116

2008/2007الثانً الصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.9138عراقٌةانثى شٌماء علً عبد الحسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد117

2008/2007االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.304عراقٌةذكر حٌدر عزٌز عباس التمرٌضالتمرٌضبؽداد118

2008/2007الثانً الصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.2529عراقٌةذكر حٌدر معن مهدي التمرٌضالتمرٌضبؽداد119

2008/2007االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.083عراقٌةذكر حسٌن كاظم ٌوسؾ التمرٌضالتمرٌضبؽداد120

2008/2007الثانً الصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.8742عراقٌةانثى مالحت علً احمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد121

2008/2007الثانً الصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.7446عراقٌةذكر اسامة احمد محسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد122

2008/2007االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.681عراقٌةذكر مؤٌد تفاح محسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد123

2008/2007الثانً الصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.5641عراقٌةذكر عالء حسن عبد هللا التمرٌضالتمرٌضبؽداد124

2008/2007الثانً الصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.483عراقٌةذكر حسام حسان عبد السادة التمرٌضالتمرٌضبؽداد125

2008/2007الثانً الصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.3581عراقٌةذكر حسام عبد الرسول محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد126

2008/2007الثانً الصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.0547عراقٌةذكر حمٌد مجٌد عبد هللا التمرٌضالتمرٌضبؽداد127

2008/2007الثانً الصباحٌةمقبولبكالورٌوس57.757عراقٌةذكر عادل محمد محسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد128

2008/2007االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس57.6473عراقٌةذكر حازم نعٌم وهٌب التمرٌضالتمرٌضبؽداد129

2008/2007الثانً الصباحٌةمقبولبكالورٌوس56.7112عراقٌةذكر خبٌر هادي حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد130

2008/2007الثانً الصباحٌةمقبولبكالورٌوس55.268عراقٌةذكر بشٌر قحطان كٌطان التمرٌضالتمرٌضبؽداد131



2009/2008ائمة باسماء خريجي كلية التمريض  العام الدراسي ق

سنة التخرجالدورنوع الدراسة التقدٌرالشهادةالمعدلالجنسٌةالجنساسم الخرٌجالفرع/ القسم الكلٌةالجامعةت

2009/2008االول الصباحٌةامتٌازبكالورٌوس90.9591عراقٌةذكرصفد رٌاض عصام الزم الساعديالتمرٌضالتمرٌضبؽداد1

2009/2008االول الصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس88.9306عراقٌةانثىاسمهان قاسم محمد مهدي الساعدي التمرٌضالتمرٌضبؽداد2

2009/2008االول الصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس87.7053عراقٌةذكرجهاد جواد كاظم محمد السودانً التمرٌضالتمرٌضبؽداد3

2009/2008االول الصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس86.324عراقٌةذكرحٌدر محمد مجٌد حسن المرسومً التمرٌضالتمرٌضبؽداد4

2009/2008االول الصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس85.9447عراقٌةانثىامنة عبد الحسن جبر خضٌر الخشعم التمرٌضالتمرٌضبؽداد5

2009/2008االول الصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس85.3245عراقٌةانثىنور احمد علوان غرٌب المشاٌخً التمرٌضالتمرٌضبؽداد6

2009/2008االول الصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس83.6154عراقٌةانثىمسرة عبد هللا نجم موسى البغدادي التمرٌضالتمرٌضبؽداد7

2009/2008االول الصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس82.8567عراقٌةانثىعلٌاء حمود عبد االمٌر حبٌب ابو غنٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد8

2009/2008االول الصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس82.7655عراقٌةانثىباسمة عامر ناجً حلمً الطائً التمرٌضالتمرٌضبؽداد9

2009/2008االول الصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس82.6874عراقٌةذكرحٌدر جاسم حمٌد مهدي العباسً التمرٌضالتمرٌضبؽداد10

2009/2008االول الصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس81.7612عراقٌةذكرحافظ محمد حسٌن عبد هللا الزهٌريالتمرٌضالتمرٌضبؽداد11

2009/2008االول الصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس81.2243عراقٌةذكرعلً احمد كاظم طاهر الحطاب التمرٌضالتمرٌضبؽداد12

2009/2008االول الصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس81.0693عراقٌةذكررسول محمد سعٌد علً الصرفً التمرٌضالتمرٌضبؽداد13

2009/2008االول الصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس80.2533عراقٌةذكرمصطفى فلٌح عبد الرضا جواد الشمري التمرٌضالتمرٌضبؽداد14

2009/2008االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس79.9526عراقٌةذكرعبد الزهرة دواي مؤنس عبٌد الكورجً التمرٌضالتمرٌضبؽداد15

2009/2008الثانًالصباحٌةجٌد بكالورٌوس79.306عراقٌةانثىفادٌة ابراهٌم عباس حمٌد الكهٌة التمرٌضالتمرٌضبؽداد16

2009/2008االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس79.2921عراقٌةانثىرسل عبد الكرٌم جاسم الخفاجً التمرٌضالتمرٌضبؽداد17

2009/2008االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس78.7817عراقٌةانثىاحالم محمد علً محمد ادخٌل التمرٌضالتمرٌضبؽداد18

2009/2008االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس78.7377عراقٌةذكررزاق جواد خلف عزٌز االبٌضالتمرٌضالتمرٌضبؽداد19

2009/2008االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس76.7491عراقٌةذكراحمد مهدي نعمة روضان القره غولً التمرٌضالتمرٌضبؽداد20

2009/2008االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس76.2652عراقٌةانثىنور كرٌم حرفش نهٌر الماجدي التمرٌضالتمرٌضبؽداد21

2009/2008االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس76.2415عراقٌةانثىلٌلى فخري جبر جعفر الخزعلً التمرٌضالتمرٌضبؽداد22

2009/2008االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس76.1567عراقٌةذكرطارق ٌاسٌن طه علً الربٌعًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد23

2009/2008االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس76.0969عراقٌةانثىحنٌن جاسم جبل حسٌن الجنابً التمرٌضالتمرٌضبؽداد24

2009/2008االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس75.3461عراقٌةانثىسارة عبد الحسٌن غضبان الطلباوي التمرٌضالتمرٌضبؽداد25

2009/2008االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس75.3024عراقٌةذكرجبار جرز عطٌة حمد هللا الحمٌداوي التمرٌضالتمرٌضبؽداد26

2009/2008االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس75.0794عراقٌةذكرعدنان محمد علً جاسم النداوي التمرٌضالتمرٌضبؽداد27

2009/2008االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس75.0674عراقٌةذكرفارس فوزي احمد عباس البٌاتً التمرٌضالتمرٌضبؽداد28

2009/2008االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس75.055عراقٌةذكراحمد صالح عذٌب صاحً الربٌعً التمرٌضالتمرٌضبؽداد29

2009/2008االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس74.7249عراقٌةذكرمٌثم خمٌس فرحان سلمان الطائً التمرٌضالتمرٌضبؽداد30



2009/2008االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس73.4275عراقٌةذكرلؤي عبد منصور عوٌد النعٌمً التمرٌضالتمرٌضبؽداد31

2009/2008االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس73.4275عراقٌةذكرعباس لبٌب وادي مهدي الجبوري التمرٌضالتمرٌضبؽداد32

2009/2008االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس73.2479عراقٌةذكرمحمد عدنان مازن عبد هللا السالمً التمرٌضالتمرٌضبؽداد33

2009/2008االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.7918عراقٌةانثىسالً جاسم محمد ابراهٌم العزاوي  التمرٌضالتمرٌضبؽداد34

2009/2008االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.1446عراقٌةذكرعباس حسن فرج حسن الجاف التمرٌضالتمرٌضبؽداد35

2009/2008االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس71.569عراقٌةانثىكاترٌن مكً هاشم ٌوسف الزٌدي التمرٌضالتمرٌضبؽداد36

2009/2008االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.6165عراقٌةذكرفاضل عباس غضبان مسٌر الخلٌفاوي التمرٌضالتمرٌضبؽداد37

2009/2008االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.8136عراقٌةذكرعمر مالك نصر جودة العبٌدي التمرٌضالتمرٌضبؽداد38

2009/2008االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.3854عراقٌةانثىمها محمد سلمان داود العانً التمرٌضالتمرٌضبؽداد39

2009/2008االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.449عراقٌةذكرسمٌر عبود محمد عبود الحجمتًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد40

2009/2008االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.1891عراقٌةذكرمحمد خضر حسٌن علً البٌاتً التمرٌضالتمرٌضبؽداد41

2009/2008االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.7021عراقٌةذكرعماد عزال شلبة محل العجٌلً التمرٌضالتمرٌضبؽداد42

2009/2008االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.5353عراقٌةانثىرسل شاكر محمود محمد الكروي التمرٌضالتمرٌضبؽداد43

2009/2008االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.3003عراقٌةذكرصفاء ابراهٌم شندل سلمان المالكً التمرٌضالتمرٌضبؽداد44

2009/2008االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.0883عراقٌةذكرعباس خضر عبد بوهان العكٌلً التمرٌضالتمرٌضبؽداد45

2009/2008االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.0264عراقٌةذكرغسان سعد هادي حسٌن السعدي التمرٌضالتمرٌضبؽداد46

2009/2008االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.0202عراقٌةذكرعادل كاظم حوشً صخً السراجً التمرٌضالتمرٌضبؽداد47

2009/2008االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.6266عراقٌةانثىاسماء صباح دلفً جاسم الشمري التمرٌضالتمرٌضبؽداد48

2009/2008االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.5339عراقٌةذكرزٌنل صباح محمد علً ال علو التمرٌضالتمرٌضبؽداد49

2009/2008االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.3591عراقٌةذكرعادل مصطفى محمد مصطفى ال جركًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد50

2009/2008االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.6213عراقٌةذكرمحمد ٌونس محمد حسن الجبوري التمرٌضالتمرٌضبؽداد51

2009/2008االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.492عراقٌةذكرمحمد محمد باقر حسٌن بابا التمرٌضالتمرٌضبؽداد52

2009/2008االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.4013عراقٌةذكرحربً ابراهٌم جحٌل لفتة الحمٌري التمرٌضالتمرٌضبؽداد53

2009/2008االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.1686عراقٌةذكرناهض ناصر رٌالً ناهض الناهضً التمرٌضالتمرٌضبؽداد54

2009/2008االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.8519عراقٌةذكرنعٌم شمام خٌون محمد الشوٌلً التمرٌضالتمرٌضبؽداد55

2009/2008االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.3187عراقٌةذكرحسٌن عبد الكاظم ماٌع غبان الظالمً التمرٌضالتمرٌضبؽداد56

2009/2008االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.239عراقٌةذكرمحمد هادي محمود عشبة التمٌمًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد57

2009/2008االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.826عراقٌةذكراحمد صبحً احمد راجح الكبٌسً التمرٌضالتمرٌضبؽداد58

2009/2008االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.4352عراقٌةذكرمحمد جواد نجم الدٌن خضر البٌاتً التمرٌضالتمرٌضبؽداد59

2009/2008االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.435عراقٌةذكرحسنٌن محمد شمران مهدي الموسوي التمرٌضالتمرٌضبؽداد60

2009/2008االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.1637عراقٌةذكرامجد محمد حكمت المعموري التمرٌضالتمرٌضبؽداد61

2009/2008االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.0609عراقٌةذكراحمد عبد عمران حسن الخفاجً التمرٌضالتمرٌضبؽداد62

2009/2008االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.9155عراقٌةذكرمحمد عبد الحسٌن حسن راضً التمرٌضالتمرٌضبؽداد63



2009/2008االول الصباحٌةمتوسطالصباحٌة60.7096عراقٌةذكرصباح مرزة عزبة جدٌع الٌساري التمرٌضالتمرٌضبؽداد64

2009/2008االول الصباحٌةمتوسطالصباحٌة60.3255عراقٌةذكرلقمان فاضل عباس احمد  المولى التمرٌضالتمرٌضبؽداد65

2009/2008االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.3096عراقٌةذكرهانً محمود حسٌن حبٌب العجٌلً التمرٌضالتمرٌضبؽداد66

2009/2008االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.306عراقٌةذكرحٌدر عودة محمد نعمة ال بورديالتمرٌضالتمرٌضبؽداد67

2009/2008االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.1992عراقٌةذكرقاسم حبٌب عبٌس لفتة الٌساري التمرٌضالتمرٌضبؽداد68

2009/2008الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.894عراقٌةذكرمرتضى خلف علً ٌوسف الشمريالتمرٌضالتمرٌضبؽداد69

2009/2008االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.3223عراقٌةذكرمحمد ناطق حقً ابراهٌم النقشبندي التمرٌضالتمرٌضبؽداد70

2009/2008الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.106عراقٌةذكراٌاد مزهر بندر عبٌد السعٌديالتمرٌضالتمرٌضبؽداد71

2009/2008االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.0596عراقٌةذكرفالح حسن عبد محسن العكٌلً التمرٌضالتمرٌضبؽداد72

2009/2008الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.22عراقٌةانثىتاره تحسٌن مردان محمد البٌاتً التمرٌضالتمرٌضبؽداد73

2009/2008االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.0217عراقٌةذكراحمد نوري حسٌن عبد هللا الحصنانًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد74

2009/2008الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.988عراقٌةذكرثامر محمد حسٌن حبش التمٌمًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد75

2009/2008الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.7619عراقٌةذكرعمار نصرت غٌدان عٌسى الصالح التمرٌضالتمرٌضبؽداد76

2009/2008االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.2327عراقٌةذكروسام ستار عبعوب محسن البهادلً التمرٌضالتمرٌضبؽداد77

2009/2008الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.231عراقٌةذكراحمد حسن عجٌل حبل الحجامًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد78

2009/2008االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.126عراقٌةذكراحمد فٌصل كرٌم هادي  الكعبً التمرٌضالتمرٌضبؽداد79

2009/2008الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس57.93عراقٌةذكرنورس محمود سلمان علً القره غولًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد80

2009/2008االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس57.8975عراقٌةذكرمهند مهدي عبد هللا عودة المعموري التمرٌضالتمرٌضبؽداد81

2009/2008الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس57.43عراقٌةذكرحسٌن علً هاشم دوٌج الجالويالتمرٌضالتمرٌضبؽداد82

2009/2008االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس57.2986عراقٌةذكرمحمد ابراهٌم عالوي الجابري التمرٌضالتمرٌضبؽداد83

2009/2008الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس56.907عراقٌةذكراحمد زامل محمد مزلك الغراويالتمرٌضالتمرٌضبؽداد84

2009/2008الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس56.0938عراقٌةذكرعالء منصور حسٌن معٌدي التمرٌضالتمرٌضبؽداد85

2009/2008الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس55.962عراقٌةذكراحمد حمدي جاسم محمد التمٌمًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد86

2009/2008الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس55.923عراقٌةذكرأثٌر جبار حمود الزم المالكًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد87



2010/2009ائمة باسماء خريجي كلية التمريض  العام الدراسي ق

سنة التخرجالدورنوع الدراسة التقدٌرالشهادةالمعدلالجنسٌةالجنساسم الخرٌجالفرع/ القسم الكلٌةالجامعةت

2010/2009االول الصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس86.3508عراقٌةذكرثانً اسمر راضً مهر التمرٌضالتمرٌضبؽداد1

2010/2009االول الصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس85.307عراقٌةانثى شٌماء محمد حسٌن ابراهٌم التمٌمً التمرٌضالتمرٌضبؽداد2

2010/2009االول الصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس84.8773عراقٌةانثى سمر حسٌن كرٌم عبد الصمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد3

2010/2009االول الصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس84.7238عراقٌةذكرطارق محمد حسٌن عصوادالتمرٌضالتمرٌضبؽداد4

2010/2009االول الصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس81.1973عراقٌةذكراحمد فلٌح حسن عاصً الغرٌري التمرٌضالتمرٌضبؽداد5

2010/2009االول الصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس81.0709عراقٌةذكرهاشم جبر عبد جعفر الكعبً التمرٌضالتمرٌضبؽداد6

2010/2009االول الصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس80.9909عراقٌةانثى حوراء كرٌم عبد علً حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد7

2010/2009االول الصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس80.4837عراقٌةانثى اٌمان عبد الزهرة  عٌسى جابرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد8

2010/2009االول الصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس80.3636عراقٌةانثى علٌاء خزعل نعمة محسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد9

2010/2009االول الصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس80.3207عراقٌةذكرظافر امٌن جبار عبد الرضا التمرٌضالتمرٌضبؽداد10

2010/2009االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس79.3083عراقٌةانثى نوره حسٌن وادي حزام التمرٌضالتمرٌضبؽداد11

2010/2009االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس78.8857عراقٌةانثى اٌمان عاتً جاسم فرحان التمرٌضالتمرٌضبؽداد12

2010/2009االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس77.7584عراقٌةانثى رؤى كرٌم بزٌبز العكٌلً التمرٌضالتمرٌضبؽداد13

2010/2009االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس77.3عراقٌةانثى مروة جلٌل جاسم هدابً التمرٌضالتمرٌضبؽداد14

2010/2009االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس76.6959عراقٌةانثى روٌدة رٌاض حسانً العامريالتمرٌضالتمرٌضبؽداد15

2010/2009االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس76.5517عراقٌةذكرجاسم اسد عبد الكرٌم جمٌل التمرٌضالتمرٌضبؽداد16

2010/2009االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس76.043عراقٌةذكرمصطفى امجد مجٌد حمٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد17

2010/2009االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس76.0332عراقٌةانثى زهراء حبٌب هادي علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد18

2010/2009االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس75.556عراقٌةانثى نغم ناصر عبد الكرٌم ناصر التمرٌضالتمرٌضبؽداد19

2010/2009االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس74.627عراقٌةانثى هبة عبد الواحد داود سلمان التمرٌضالتمرٌضبؽداد20

2010/2009االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس74.4756عراقٌةذكرهاشم حامد شبٌب مسٌر التمرٌضالتمرٌضبؽداد21

2010/2009االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس74.0688عراقٌةانثى مروة صادق رشٌد حمٌد الركابً التمرٌضالتمرٌضبؽداد22

2010/2009االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس73.9124عراقٌةانثى رغد صالح الدٌن جبر كاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد23

2010/2009االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس73.6358عراقٌةذكرعلً عبد كاظم حسٌن السودانً التمرٌضالتمرٌضبؽداد24

2010/2009االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.8417عراقٌةذكرنوار خٌر هللا مهدي عبود السلطانً التمرٌضالتمرٌضبؽداد25

2010/2009االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.6695عراقٌةانثى سها جواد موسى حسن الكنانً التمرٌضالتمرٌضبؽداد26

2010/2009االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.6162عراقٌةذكركاظم مطشر عبد الحسن صحن التمرٌضالتمرٌضبؽداد27

2010/2009االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.4254عراقٌةانثى نغم حسن سلمان جوي الراوي التمرٌضالتمرٌضبؽداد28

2010/2009االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.1701عراقٌةذكرخالد محمد عبٌد محٌسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد29

2010/2009االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس71.9882عراقٌةذكرمحمد عبد الزهرة حسٌن الكنانً التمرٌضالتمرٌضبؽداد30



2010/2009االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس71.7421عراقٌةانثى براق عدنان عبد الرضا كاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد31

2010/2009االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس71.5611عراقٌةذكركاظم جابر سعٌد الٌذ المكصوصً التمرٌضالتمرٌضبؽداد32

2010/2009االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.9871عراقٌةانثى نور جواد كاظم علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد33

2010/2009االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.2356عراقٌةذكراسامة احمد علً جواد البٌاتً التمرٌضالتمرٌضبؽداد34

2010/2009االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.2159عراقٌةذكرعلً عبد الكاظم حسن مطر التمرٌضالتمرٌضبؽداد35

2010/2009االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.4119عراقٌةذكراكرم هزبر دخلٌل خمٌس العبٌدي التمرٌضالتمرٌضبؽداد36

2010/2009االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.5686عراقٌةانثى اطٌاف جودت حسن كرٌم العقابً التمرٌضالتمرٌضبؽداد37

2010/2009االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.1736عراقٌةذكرمشتاق نجم الدٌن علً عبد الرحمن التمرٌضالتمرٌضبؽداد38

2010/2009االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.1313عراقٌةذكرستار عبد الرسول عطٌة محمد الجودة التمرٌضالتمرٌضبؽداد39

2010/2009االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.0557عراقٌةذكرقحطان عدنان محمد ابراهٌم العانً التمرٌضالتمرٌضبؽداد40

2010/2009االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.3265عراقٌةانثى وردة حمٌد كاظم الغرٌداوي التمرٌضالتمرٌضبؽداد41

2010/2009االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.1404عراقٌةذكرٌوسف عبد الحسٌن مهتلف عبود التمرٌضالتمرٌضبؽداد42

2010/2009االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.088عراقٌةذكرضٌاء الدٌن انٌس مزهر مجٌد االسدي التمرٌضالتمرٌضبؽداد43

2010/2009االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.038عراقٌةذكرحسن ناصر محمد سعٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد44

2010/2009االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.0097عراقٌةذكرمحمود طعان محان شٌحان التمرٌضالتمرٌضبؽداد45

2010/2009االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.965عراقٌةذكرمهند رعد االمٌر سدخان الفرطوسً التمرٌضالتمرٌضبؽداد46

2010/2009االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.4264عراقٌةذكرصالح الدٌن هادي خلف رسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد47

2010/2009االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.1177عراقٌةذكرحٌدر منصور كاظم دحام  الزبٌدي التمرٌضالتمرٌضبؽداد48

2010/2009االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.6762عراقٌةانثى اٌة هالل عباس احمد المالكً التمرٌضالتمرٌضبؽداد49

2010/2009االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.6013عراقٌةانثى انوار طه حمٌد حسن القٌسًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد50

2010/2009االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.5879عراقٌةذكرمهند حمٌد مجٌد سلمان الخفاجً التمرٌضالتمرٌضبؽداد51

2010/2009االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.5055عراقٌةذكرمحمد صالح مهدي لفتة العزاوي التمرٌضالتمرٌضبؽداد52

2010/2009االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.3778عراقٌةذكرصالح مهدي خلٌف حمزة العامري التمرٌضالتمرٌضبؽداد53

2010/2009االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.2781عراقٌةانثى فاطمة جاسم محمد عبد المعموري التمرٌضالتمرٌضبؽداد54

2010/2009االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.9404عراقٌةذكركرٌم محمود عبد الكرٌم جاسمالتمرٌضالتمرٌضبؽداد55

2010/2009االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.7621عراقٌةذكرمرتضى علً خلف زعٌن الكعبً التمرٌضالتمرٌضبؽداد56

2010/2009االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.683عراقٌةانثى ٌاسمٌن جعفر عبد شناوة الكعبً التمرٌضالتمرٌضبؽداد57

2010/2009االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.647عراقٌةذكرسجاد جبار جاسم ٌاسر الشوٌلً التمرٌضالتمرٌضبؽداد58

2010/2009االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.541عراقٌةذكرحسٌن علً محوط عامر العبودي التمرٌضالتمرٌضبؽداد59

2010/2009االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.4429عراقٌةانثى رسل محمد حسٌن جواد المقرم التمرٌضالتمرٌضبؽداد60

2010/2009االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.3162عراقٌةذكررعد صباح جمٌل هالل التمرٌضالتمرٌضبؽداد61

2010/2009االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.5814عراقٌةانثى نورا مهدي نوري نعمة الساعدي التمرٌضالتمرٌضبؽداد62

2010/2009االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.4259عراقٌةذكرحاتم وهاب علً عالوي التمرٌضالتمرٌضبؽداد63



2010/2009الثانً الصباحٌةمتوسطالصباحٌة61.9275عراقٌةذكرعلً شعالن مزبان حسٌن الساعدي التمرٌضالتمرٌضبؽداد64

2010/2009االول الصباحٌةمتوسطالصباحٌة61.6543عراقٌةذكرمٌثم محسن حافظ خٌر هللا النصار التمرٌضالتمرٌضبؽداد65

2010/2009االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.4391عراقٌةذكرحٌدر فاضل كاظم جابر الصافً التمرٌضالتمرٌضبؽداد66

2010/2009االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.4301عراقٌةانثى زٌنب منذر خمٌس شٌت الطائً التمرٌضالتمرٌضبؽداد67

2010/2009االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.3805عراقٌةانثى وسن باسم حمادي عبد الخفاجً التمرٌضالتمرٌضبؽداد68

2010/2009االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.3118عراقٌةذكرجواد كاظم عبٌد جاسم الجمٌعاوي التمرٌضالتمرٌضبؽداد69

2010/2009االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.7837عراقٌةذكرعالء هادي محمد المٌاحً التمرٌضالتمرٌضبؽداد70

2010/2009االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.5749عراقٌةذكرتحسٌن علً كٌطان البٌضانً التمرٌضالتمرٌضبؽداد71

2010/2009االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.7115عراقٌةذكراحمد عباس مجٌد حٌدر الوائلً التمرٌضالتمرٌضبؽداد72

2010/2009االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.6317عراقٌةذكرحسٌن علً غازي حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد73

2010/2009االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.544عراقٌةذكرعلً جاسم محمد موزان الدراجً التمرٌضالتمرٌضبؽداد74

2010/2009االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.5621عراقٌةذكرمحمد سلٌمان ٌعكوب عذار التمرٌضالتمرٌضبؽداد75

2010/2009االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس56.7187عراقٌةانثى حنان كرٌم جعفر ارخٌص البٌضانً التمرٌضالتمرٌضبؽداد76

2010/2009الثانً الصباحٌةمقبولبكالورٌوس56.2059عراقٌةذكرنسٌم محمود عبد الكرٌم جاسم الزبٌدي التمرٌضالتمرٌضبؽداد77

2010/2009الثانً الصباحٌةمقبولبكالورٌوس55.7536عراقٌةذكرلٌث مجٌد صلٌبً خلف الشعبً التمرٌضالتمرٌضبؽداد78

2010/2009االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس54.6483عراقٌةذكراٌهاب رزاق علً حسٌن الحسناوي التمرٌضالتمرٌضبؽداد79

2010/2009االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس54.2783عراقٌةذكررسول رحٌم عاٌد كاطع التمرٌضالتمرٌضبؽداد80



2011/2010ائمة باسماء خريجي كلية التمريض  العام الدراسي ق

سنة التخرجالدورنوع الدراسة التقدٌرالشهادةالمعدلالجنسٌةالجنساسم الخرٌجالفرع/ القسم الكلٌةالجامعةت

2011/2010االول الصباحٌةامتٌازبكالورٌوس92.7241عراقٌة انثى فاطمة فاضل بنٌان عبد السٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد1

2011/2010االول الصباحٌةامتٌازبكالورٌوس90.7798عراقٌة انثى شٌماء علوان شالل علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد2

2011/2010االول الصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس89.3508عراقٌة انثى ورود علً محمود حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد3

2011/2010االول الصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس86.7869عراقٌة انثى وسام عصام عبد المسٌح رزوقالتمرٌضالتمرٌضبؽداد4

2011/2010االول الصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس86.3576عراقٌة انثى مٌعاد كرٌم حلبوص مري التمرٌضالتمرٌضبؽداد5

2011/2010االول الصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس83.7623عراقٌة انثى زهراء رٌاض طلعت موسى التمرٌضالتمرٌضبؽداد6

2011/2010االول الصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس82.5916عراقٌة ذكرمحمد عبار شرهان سلمان التمرٌضالتمرٌضبؽداد7

2011/2010االول الصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس82.2559عراقٌة انثى انعام عبد الكرٌم عباس حسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد8

2011/2010الثانًالصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس81.2469عراقٌة انثى عال نعمة عبد الزهرة حموديالتمرٌضالتمرٌضبؽداد9

2011/2010االول الصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس80.8489عراقٌة انثى نور عبد الكرٌم سعد محسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد10

2011/2010االول الصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس80.4471عراقٌة انثى رشا شٌال لوله كاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد11

2011/2010االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس79.9485عراقٌة انثى رؼد حسٌن عزٌز علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد12

2011/2010االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس77.5005عراقٌة انثى االء عبد علً دوٌلً مهودر التمرٌضالتمرٌضبؽداد13

2011/2010االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس76.5374عراقٌة انثى جنان ٌاسٌن فاضل منصور التمرٌضالتمرٌضبؽداد14

2011/2010االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس76.3392عراقٌة انثى سما فالح عبد الكرٌم حسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد15

2011/2010االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس76.2909عراقٌة انثى حنان علً كاظم كاطع التمرٌضالتمرٌضبؽداد16

2011/2010االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس75.933عراقٌة ذكرتركً علً حسٌن علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد17

2011/2010االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس75.9025عراقٌة انثى سارة خلؾ اعرٌبً جبرة هللا التمرٌضالتمرٌضبؽداد18

2011/2010االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس74.8747عراقٌة انثى مرٌم محمد حافظ حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد19

2011/2010االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس74.6831عراقٌة انثى آٌات ٌاسٌن ابراهٌم حسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد20

2011/2010االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس74.4167عراقٌة انثى لٌنا صباح كامل فاضلالتمرٌضالتمرٌضبؽداد21

2011/2010االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس74.3091عراقٌة انثى آٌات ابراهٌم مرحب بنٌت التمرٌضالتمرٌضبؽداد22

2011/2010االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس73.4712عراقٌة انثى رؤى سٌروان حمٌد محمد امٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد23

2011/2010االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس73.3599عراقٌة ذكرمحمد زٌد عباس محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد24

2011/2010االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس73.1661عراقٌة انثى عال عدنان لطٌؾ عبد الرزاق التمرٌضالتمرٌضبؽداد25

2011/2010االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.9539سودانٌةانثى سهى عمر عثمان حامد التمرٌضالتمرٌضبؽداد26

2011/2010االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.5788عراقٌة انثى جٌهان رحمان عبد الباقً عبد القادرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد27

2011/2010االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.4262عراقٌة ذكرٌعكوب ٌوسؾ كرٌم سلمان التمرٌضالتمرٌضبؽداد28

2011/2010االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.3141عراقٌة انثى رؤى عبد حاتم عبد الرضا التمرٌضالتمرٌضبؽداد29

2011/2010االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.1584عراقٌة انثى زهراء علً اكبر توفٌق سلطان التمرٌضالتمرٌضبؽداد30

2011/2010االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس71.9902عراقٌة انثى بلقٌس حسن عباس عدنانالتمرٌضالتمرٌضبؽداد31



2011/2010االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس71.7285عراقٌة انثى اسماء فاضل عباس خضرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد32

2011/2010االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس71.6322عراقٌة انثى امنة سرحان كاظم جبر التمرٌضالتمرٌضبؽداد33

2011/2010االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس71.4714عراقٌة انثى االء سلمان داود خضر التمرٌضالتمرٌضبؽداد34

2011/2010االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس71.177عراقٌة انثى سراب حنٌطة بعٌوي عوض التمرٌضالتمرٌضبؽداد35

2011/2010االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.9802عراقٌة انثى اسماء محمد جبر جودة التمرٌضالتمرٌضبؽداد36

2011/2010االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.824عراقٌة انثى زٌنة علً كاطع هاشم التمرٌضالتمرٌضبؽداد37

2011/2010االول الصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.7667عراقٌة ذكرجمال انور عوال فقً التمرٌضالتمرٌضبؽداد38

2011/2010االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.8832عراقٌة ذكرخالد حمد مصلح جاسم التمرٌضالتمرٌضبؽداد39

2011/2010االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.7عراقٌة انثى ارٌج سعد خضٌر خورشٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد40

2011/2010االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.4671عراقٌة ذكرمحمد عبد االمٌر احمد حسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد41

2011/2010االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.2181عراقٌة انثى ؼفران جمٌل جٌاد زمام التمرٌضالتمرٌضبؽداد42

2011/2010االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.1247عراقٌة ذكرعماد حسٌن محمد جمعة التمرٌضالتمرٌضبؽداد43

2011/2010االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.6997عراقٌة انثى مها كاظم ثجٌل ظاهر التمرٌضالتمرٌضبؽداد44

2011/2010االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.6161عراقٌة ذكرمعاذ احمد خلؾ خلٌفة  التمرٌضالتمرٌضبؽداد45

2011/2010االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.1593عراقٌة انثى سمر قاسم منصور سعٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد46

2011/2010االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.9674عراقٌة انثى مروى حسٌن علً حسٌن  التمرٌضالتمرٌضبؽداد47

2011/2010االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.7781عراقٌة انثى زٌنب صادق عبد المهدي عبد الحسٌنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد48

2011/2010االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.7497عراقٌة انثى حوراء قٌس حسن عبد االمٌرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد49

2011/2010االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.628عراقٌة انثى انسام قاسم مطٌر عطٌةالتمرٌضالتمرٌضبؽداد50

2011/2010االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.5731عراقٌة انثى اشجان محمد سلطان جعاز التمرٌضالتمرٌضبؽداد51

2011/2010االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.5102عراقٌة ذكرضٌاء عبٌد عودة عباس التمرٌضالتمرٌضبؽداد52

2011/2010االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.4942عراقٌة ذكرحٌدر عبد االمٌر عبد حسون التمرٌضالتمرٌضبؽداد53

2011/2010االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.4723عراقٌة انثى سجى سعدي علً حمٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد54

2011/2010االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.1385عراقٌة انثى سارة عبد اللطٌؾ كاظم حمٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد55

2011/2010االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.8495عراقٌة ذكرحسٌن عالوي عبد بدر التمرٌضالتمرٌضبؽداد56

2011/2010االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.528عراقٌة انثى شموس وسام محمود علوان التمرٌضالتمرٌضبؽداد57

2011/2010االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.3566عراقٌة انثى دالٌا عبد الرزاق عبد الستار احمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد58

2011/2010االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.3429عراقٌة انثى اسراء اٌاد خالد فرحان التمرٌضالتمرٌضبؽداد59

2011/2010االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.2485عراقٌة ذكرعباس حسٌن مصطفى صالح التمرٌضالتمرٌضبؽداد60

2011/2010االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.902عراقٌة انثى سهٌلة صبٌح عودة جاسم التمرٌضالتمرٌضبؽداد61

2011/2010االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.7386عراقٌة انثى االء خلٌل ابراهٌم حمود التمرٌضالتمرٌضبؽداد62

2011/2010االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.7173عراقٌة انثى انوار صباح حسٌن عبد هللا التمرٌضالتمرٌضبؽداد63

2011/2010االول الصباحٌةمتوسطالصباحٌة65.6243عراقٌة انثى نهلة صالح محمد حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد64



2011/2010االول الصباحٌةمتوسطالصباحٌة65.5487عراقٌة انثى االء مهدي علً احمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد65

2011/2010االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.4306عراقٌة انثى ضحى ناصر سلمان ناصر التمرٌضالتمرٌضبؽداد66

2011/2010االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.4033عراقٌة انثى هٌام عباس جواد كاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد67

2011/2010االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.3965عراقٌة ذكراحمد عبد الصاحب عزٌز سعٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد68

2011/2010االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.9879عراقٌة ذكررواد عبد الحلٌم قاسم محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد69

2011/2010االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.9266عراقٌة انثى االء كامل علً كشكول التمرٌضالتمرٌضبؽداد70

2011/2010االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.6266عراقٌة انثى دعاء فالح حسن عباس التمرٌضالتمرٌضبؽداد71

2011/2010الثانًالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.4772عراقٌة ذكرمؤٌد صالح اؼلٌم خلؾالتمرٌضالتمرٌضبؽداد72

2011/2010االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.271عراقٌة ذكركاظم حمٌد عبد حسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد73

2011/2010االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.9501عراقٌة ذكرعلً نجم نرٌمان علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد74

2011/2010االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.2771عراقٌة ذكرعبد حمٌد عبد حسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد75

2011/2010االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.1141عراقٌة انثى اكرام قاسم حسٌن علوان التمرٌضالتمرٌضبؽداد76

2011/2010االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.6287عراقٌة انثى رحاب محمد محسن ملٌحج التمرٌضالتمرٌضبؽداد77

2011/2010االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.942عراقٌة انثى سراب حكٌم عبد الجبار عبد المجٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد78

2011/2010الثانًالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.8979عراقٌة انثى طٌبة محمد ٌوسؾ حمٌدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد79

2011/2010االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.5612عراقٌة انثى زٌنب عاٌد عبد هللا كاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد80

2011/2010االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.2133عراقٌة انثى سوزان ابراهٌم عبد هللا ٌاسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد81

2011/2010االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.079عراقٌة ذكرعلً كاظم عطروز مطٌر التمرٌضالتمرٌضبؽداد82

2011/2010االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.7252عراقٌة انثى آٌات عباس حسٌن هالل التمرٌضالتمرٌضبؽداد83

2011/2010االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.6794عراقٌة انثى زٌنة عبد الكرٌم محمد عداي التمرٌضالتمرٌضبؽداد84

2011/2010االول الصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.5416عراقٌة ذكراحمد طاهر مجدي سعٌدان التمرٌضالتمرٌضبؽداد85

2011/2010االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.2608عراقٌة ذكرعلً عبد الكرٌم حمٌد حسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد86

2011/2010االول الصباحٌةمقبولبكالورٌوس57.9084عراقٌة انثى سدى خالد حسٌن عباس التمرٌضالتمرٌضبؽداد87

2011/2010الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس56.6847عراقٌة ذكرسالم عبد مطر جالبالتمرٌضالتمرٌضبؽداد88



2011/2010ائمة باسماء خريجي كلية التمريض  العام الدراسي ق

سنة التخرجالدورنوع الدراسة التقدٌرالشهادةالمعدلالجنسٌةالجنساسم الخرٌجالفرع/ القسم الكلٌةالجامعةت

2011/2010االول المسائٌةجٌد جدابكالورٌوس85.831عراقٌة ذكر ماجد جساب فلٌح هانً التمرٌضالتمرٌضبؽداد1

2011/2010االول المسائٌةجٌد جدابكالورٌوس85.1817عراقٌة ذكر مهند عبد علً عٌسى التمرٌضالتمرٌضبؽداد2

2011/2010االول المسائٌةجٌد جدابكالورٌوس83.7743عراقٌة ذكر احمد عبد الحسن محسن حمزة التمرٌضالتمرٌضبؽداد3

2011/2010االول المسائٌةجٌد بكالورٌوس79.9109عراقٌة ذكر ولٌد خالد فرحان حمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد4

2011/2010االول المسائٌةجٌد بكالورٌوس78.7861عراقٌة ذكر محمد عبد الحسن ؼانم شرٌجً التمرٌضالتمرٌضبؽداد5

2011/2010االول المسائٌةجٌد بكالورٌوس78.3439عراقٌة ذكر محمد ؼازي فارس احمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد6

2011/2010االول المسائٌةجٌد بكالورٌوس76.4141عراقٌة ذكر محمد مخٌلؾ حاوي محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد7

2011/2010االول المسائٌةجٌد بكالورٌوس73.9302عراقٌة انثىرؤى مجٌد داود سلمان التمرٌضالتمرٌضبؽداد8

2011/2010االول المسائٌةجٌد بكالورٌوس73.6428عراقٌة ذكر رحٌم مهدي بجاي ؼٌاض التمرٌضالتمرٌضبؽداد9

2011/2010االول المسائٌةجٌد بكالورٌوس72.0463عراقٌة ذكر حٌدر فالح عبد محمود التمرٌضالتمرٌضبؽداد10

2011/2010االول المسائٌةجٌد بكالورٌوس71.897عراقٌة ذكر عبد الجبار كاظم حمٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد11

2011/2010االول المسائٌةجٌد بكالورٌوس71.5286عراقٌة ذكر عماد جاسم مزبان دروٌش التمرٌضالتمرٌضبؽداد12

2011/2010االول المسائٌةجٌد بكالورٌوس71.2087عراقٌة ذكر مصطفى كرجً منصور طهالوي التمرٌضالتمرٌضبؽداد13

2011/2010االول المسائٌةمتوسطبكالورٌوس69.6531عراقٌة انثىسارة عبد الكرٌم سعد محسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد14

2011/2010االول المسائٌةمتوسطبكالورٌوس69.3262عراقٌة ذكر علً فاضل داود عبد الحسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد15

2011/2010االول المسائٌةمتوسطبكالورٌوس67.4012عراقٌة ذكر لٌث عباس خمٌس علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد16

2011/2010االول المسائٌةمتوسطبكالورٌوس66.3356عراقٌة ذكر مصطفى نوري عناد صٌهود التمرٌضالتمرٌضبؽداد17

2011/2010االول المسائٌةمتوسطبكالورٌوس65.9054عراقٌة انثىتٌسٌر عباس داود سلمان التمرٌضالتمرٌضبؽداد18

2011/2010االول المسائٌةمتوسطبكالورٌوس65.6885عراقٌة ذكر حسن فالح عبد الكرٌم حسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد19

2011/2010االول المسائٌةمتوسطبكالورٌوس65.2134عراقٌة ذكر صفاء ابراهٌم صبر حمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد20

2011/2010االول المسائٌةمتوسطبكالورٌوس65.1432عراقٌة انثىسعاد ثاجب ٌوسؾ رمثان التمرٌضالتمرٌضبؽداد21

2011/2010االول المسائٌةمتوسطبكالورٌوس64.899عراقٌة ذكر احمد جواد حمٌد هالل التمرٌضالتمرٌضبؽداد22

2011/2010االول المسائٌةمتوسطبكالورٌوس64.5586عراقٌة ذكر تحسٌن عالء رشد حمٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد23

2011/2010االول المسائٌةمتوسطبكالورٌوس64.4096عراقٌة ذكر اٌهاب ناصر شرهان جبرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد24

2011/2010االول المسائٌةمتوسطبكالورٌوس63.908عراقٌة ذكر احمد موحً قاسم حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد25

2011/2010االول المسائٌةمتوسطبكالورٌوس63.4984عراقٌة ذكر محمود مهدي حمٌد خماس التمرٌضالتمرٌضبؽداد26

2011/2010االول المسائٌةمتوسطبكالورٌوس63.401عراقٌة انثىنور محمود شنان هامل التمرٌضالتمرٌضبؽداد27

2011/2010االول المسائٌةمتوسطبكالورٌوس62.5859عراقٌة ذكر ؼسان عبد السالم رفٌق سلمان التمرٌضالتمرٌضبؽداد28

2011/2010االول المسائٌةمتوسطبكالورٌوس61.939عراقٌة ذكر لٌث عٌدان جثٌر طعمة التمرٌضالتمرٌضبؽداد29

2011/2010االول المسائٌةمتوسطبكالورٌوس61.8298عراقٌة ذكر قٌس نعمة خشوم ٌونس التمرٌضالتمرٌضبؽداد30



2011/2010االول المسائٌةمتوسطبكالورٌوس61.5924عراقٌة ذكر احمد كاظم هاشم عبد الحسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد31

2011/2010االول المسائٌةمتوسطبكالورٌوس61.0956عراقٌة ذكر مصطفى مهدي علٌوي سلمانالتمرٌضالتمرٌضبؽداد32

2011/2010االول المسائٌةمتوسطبكالورٌوس61.0722عراقٌة ذكر ماهر صكبان جاسم محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد33

2011/2010االول المسائٌةمتوسطبكالورٌوس60.5985عراقٌة انثىمروة ناجً عبد ماضً التمرٌضالتمرٌضبؽداد34

2011/2010االول المسائٌةمقبولبكالورٌوس59.7482عراقٌة ذكر نوار رعد عبد االمٌر كامل التمرٌضالتمرٌضبؽداد35

2011/2010االول المسائٌةمقبولبكالورٌوس59.0839عراقٌة ذكر ولٌد اسماعٌل ابراهٌم درب التمرٌضالتمرٌضبؽداد36

2011/2010االول المسائٌةمقبولبكالورٌوس58.7886عراقٌة ذكر بشار جمعة خدام كرٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد37

2011/2010الثانًالمسائٌةمقبولبكالورٌوس58.5261عراقٌة ذكر ابراهٌم عبد الجبار ناصرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد38

2011/2010االول المسائٌةمقبولبكالورٌوس57.6642عراقٌة ذكر وسام شاٌع لعٌبً علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد39

2011/2010االول المسائٌةمقبولبكالورٌوس56.9325عراقٌة ذكر وائل عبد الوهاب عبد الرزاق نجم التمرٌضالتمرٌضبؽداد40



2012/2011ائمة باسماء خريجي كلية التمريض  العام الدراسي ق

سنة التخرجالدورنوع الدراسة التقدٌرالشهادةالمعدلالجنسٌةالجنساسم الخرٌجالفرع/ القسم الكلٌةالجامعةت

2012/2011االولالصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس88.2404عراقٌة ذكرمصطفى ؼنً خلٌل عنفوص العانًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد1

2012/2011االولالصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس86.9577عراقٌة انثىبدور حسن حمزه  احمد الجبوريالتمرٌضالتمرٌضبؽداد2

2012/2011االولالصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس86.832عراقٌة انثىرتاج ؼانم احمد عٌدان العزاوي التمرٌضالتمرٌضبؽداد3

2012/2011االولالصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس86.4123عراقٌة انثىوئام حمدان خشٌن ذرب العلٌاويالتمرٌضالتمرٌضبؽداد4

2012/2011االولالصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس84.1221عراقٌة انثىابتسام سلمان توٌلً منخً المالكً التمرٌضالتمرٌضبؽداد5

2012/2011االولالصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس82.9042عراقٌة انثىنبأ صادق عٌدان جودت هللا الخرسانًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد6

2012/2011االولالصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس81.6016عراقٌة انثىهدى عبود سوادي شاهٌن الزٌرجاويالتمرٌضالتمرٌضبؽداد7

2012/2011االولالصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس81.3647عراقٌة انثىافٌن خالد جمعه خلؾ البهادلًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد8

2012/2011االولالصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس80.9266عراقٌة انثىاشواق داود علً مهاوش الجبوريالتمرٌضالتمرٌضبؽداد9

2012/2011االولالصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس80.9159عراقٌة ذكرعلً سالم عبٌد كاظم الشٌبانًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد10

2012/2011االولالصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس80.232عراقٌة ذكراسعد كامل رشم حسن شوٌلًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد11

2012/2011االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس79.65عراقٌة انثىؼصون محمد جواد جسام محمد االرناؤطًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد12

2012/2011االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس79.6317عراقٌة ذكرعلً عبد الرزاق ناصر ظاهر العطبًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد13

2012/2011االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس78.9809عراقٌة انثىمٌنا عبد الرزاق احمد صالح الطالقانًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد14

2012/2011االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس78.7302عراقٌة ذكرولٌد خالد شمخً جبوري الشمري التمرٌضالتمرٌضبؽداد15

2012/2011االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس78.0361عراقٌة انثىنورس جمٌل عارؾ جاسم الطائًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد16

2012/2011االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس77.6023عراقٌة ذكررٌاض سعد عطشان برٌسم الخفاجًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد17

2012/2011االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس77.3877عراقٌة انثىاحالم حٌدر دهش فلحً الفاضلًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد18

2012/2011االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس76.9283عراقٌة ذكرمحمد عبد مراد حسون المعموريالتمرٌضالتمرٌضبؽداد19

2012/2011االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس76.6499عراقٌة انثىحنان عبد فضلً كاظم الزوبعًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد20

2012/2011االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس76.1843عراقٌة انثىاسٌل ماجد محمد راضً الحٌوانالتمرٌضالتمرٌضبؽداد21

2012/2011االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس76.1165عراقٌة ذكرصدام فلٌح حسن خلؾ المٌاحًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد22

2012/2011االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس75.6389عراقٌة ذكرواثق عبد الرحٌم هدهود سعدون الساٌريالتمرٌضالتمرٌضبؽداد23

2012/2011االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس75.4177عراقٌة ذكرماهر مهدي خاٌر كعٌد العبٌديالتمرٌضالتمرٌضبؽداد24

2012/2011االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس75.0641عراقٌة انثىاالء قحطان عزٌز شكوري الخزرجًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد25

2012/2011االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس75.064سودانٌةانثىصابرٌن اسعد امٌن الٌذ الجنابًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد26

2012/2011االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس75.0113عراقٌة ذكرمحمد علً ذٌاب فارس العٌديالتمرٌضالتمرٌضبؽداد27

2012/2011االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس74.7764عراقٌة ذكرعلً محمود عزٌز مرزوق النعٌمًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد28

2012/2011االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس74.181عراقٌة انثىاثار علً فضل بعٌوي العكٌلًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد29

2012/2011االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس74.1791عراقٌة ذكرحسنٌن عبد المهدي حسن مهدي السعديالتمرٌضالتمرٌضبؽداد30



2012/2011االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس73.9484عراقٌة انثىرؼد هاشم حسٌن مهدي الزبٌديالتمرٌضالتمرٌضبؽداد31

2012/2011االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس73.8314عراقٌة انثىمٌسم سعدون حمٌدي عوده الدبًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد32

2012/2011االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس73.4651عراقٌة انثىروٌده حسٌن علً شالل الشمريالتمرٌضالتمرٌضبؽداد33

2012/2011االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس73.1403عراقٌة ذكرحسن علً خمٌس علهم الجنابًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد34

2012/2011االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس73.1001عراقٌة ذكرعقٌل سعد ناٌؾ احمد التمٌمًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد35

2012/2011االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس72.8721عراقٌة انثىسمٌة حسٌن معٌبد برٌدي برٌديالتمرٌضالتمرٌضبؽداد36

2012/2011االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس72.4927عراقٌة انثىصفا لطٌؾ جاسم ابراهٌم الجواري التمرٌضالتمرٌضبؽداد37

2012/2011االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس72.148عراقٌة انثىزٌنب ؼضبان عبد الرضا داود القٌسًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد38

2012/2011االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس71.9963عراقٌة انثىساره جمعه نعٌمه جباره العكٌلًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد39

2012/2011االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس71.9018عراقٌة انثىصبرٌن ؼسان قحط رحمٌه جنابًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد40

2012/2011االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس71.621عراقٌة انثىاستبرق احسان علً محمد الحكٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد41

2012/2011االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس71.3798عراقٌة انثىاسٌل فرٌق عبد ؼافل العابديالتمرٌضالتمرٌضبؽداد42

2012/2011االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس71.37عراقٌة انثىسارة عزٌز منعثر عذٌب الحمٌديالتمرٌضالتمرٌضبؽداد43

2012/2011االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس71.2821عراقٌة انثىسوزان جمال دلؾ خلؾ الحلبوسًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد44

2012/2011االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس71.1023عراقٌة انثىمروه كرٌم بزٌبز محروش عكٌلًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد45

2012/2011االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس70.9554عراقٌة انثىسارة خضر جبار علوان الخزرجًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد46

2012/2011االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس70.893عراقٌة ذكراحمد محمد حمودي توفٌق العانًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد47

2012/2011االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس70.6632عراقٌة انثىسجى عادل محسن ٌاسٌن الدهٌلًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد48

2012/2011االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس70.648عراقٌة انثىاساور احسان علً محمد الحكٌمالتمرٌضالتمرٌضبؽداد49

2012/2011االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس70.6325عراقٌة انثىصابرٌن مهدي عوده خالطً كعبً التمرٌضالتمرٌضبؽداد50

2012/2011االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس70.2677عراقٌة انثىاقباس العٌد محمد فٌاض عمران المحامديالتمرٌضالتمرٌضبؽداد51

2012/2011االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس70.2449عراقٌة ذكرسعد حامد عباس حسان العدايالتمرٌضالتمرٌضبؽداد52

2012/2011االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.9559عراقٌة انثىانعام طه عٌسى حمد الجبوريالتمرٌضالتمرٌضبؽداد53

2012/2011االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.3489عراقٌة انثىنور الهدى ابراهٌم محمد ظاهر العزاويالتمرٌضالتمرٌضبؽداد54

2012/2011االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.0565عراقٌة انثىرانٌه محمد حسٌن مطر المحٌاويالتمرٌضالتمرٌضبؽداد55

2012/2011االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.732عراقٌة انثىورود عالء حسن علوان العزاويالتمرٌضالتمرٌضبؽداد56

2012/2011االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.2171عراقٌة انثىهدٌل صاحب علً جمٌل الخفاجً التمرٌضالتمرٌضبؽداد57

2012/2011االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.1085عراقٌة انثىشذى صالح جاسم فالمرز المروانًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد58

2012/2011االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.0147عراقٌة انثىشجن رعد حسٌن جاسم الزبٌديالتمرٌضالتمرٌضبؽداد59

2012/2011االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.7279عراقٌة انثىنجوى ابراهٌم اسماعٌل احمد الحٌالً التمرٌضالتمرٌضبؽداد60

2012/2011االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.3384عراقٌة ذكرعلً حسن عجٌل خنٌزٌر الكرعاوي التمرٌضالتمرٌضبؽداد61

2012/2011االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.2831عراقٌة انثىنور عقٌل عبد العزٌز عبد الرزاق الراويالتمرٌضالتمرٌضبؽداد62

2012/2011االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.1752عراقٌة انثىزٌنب عبٌد علً كطٌو الزبٌديالتمرٌضالتمرٌضبؽداد63



2012/2011االولالصباحٌةمتوسطالصباحٌة67.0978عراقٌة انثىنهى حنون علً صالح الساعديالتمرٌضالتمرٌضبؽداد64

2012/2011االولالصباحٌةمتوسطالصباحٌة66.82عراقٌة انثىرباب عبد محمد بعرور الحجابًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد65

2012/2011االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.6204عراقٌة ذكركرٌم محمد حسن جمٌل الزنكً التمرٌضالتمرٌضبؽداد66

2012/2011الثانًالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.512عراقٌة ذكرعلً عطٌة كرٌم جابرالهٌتاويالتمرٌضالتمرٌضبؽداد67

2012/2011االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.4627عراقٌة انثىانفال عبد الكرٌم طه عبودي النعٌمً التمرٌضالتمرٌضبؽداد68

2012/2011االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.1415عراقٌة ذكرعباس صؽٌر اكرٌهن صحن الزٌداوي التمرٌضالتمرٌضبؽداد69

2012/2011االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.1391عراقٌة انثىمرٌم علً محسن عبد هللا العزاوي التمرٌضالتمرٌضبؽداد70

2012/2011االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.7102عراقٌة انثىهدٌل حسٌن علٌوي احمد الساعديالتمرٌضالتمرٌضبؽداد71

2012/2011االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.682عراقٌة انثىاسامه جمعه سلمان عبد وائل الدلٌمًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد72

2012/2011االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.5665عراقٌة انثىنور خضٌر فلٌح حسن الحجامالتمرٌضالتمرٌضبؽداد73

2012/2011االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.516عراقٌة انثىتقوى ستار جبار سالم المفرجًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد74

2012/2011االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.5078عراقٌة انثىمروة فاضل حسٌن لفته العتابًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد75

2012/2011االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.1664عراقٌة انثىساره عبود عبد الجبار عبد الكرٌم الطائً التمرٌضالتمرٌضبؽداد76

2012/2011االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.0974عراقٌة ذكررائد رسول بدر كاظم المحنهالتمرٌضالتمرٌضبؽداد77

2012/2011االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.0572عراقٌة انثىندى موفق عباس خضٌر التمٌمً التمرٌضالتمرٌضبؽداد78

2012/2011االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.9704عراقٌة انثىنؽم ثامر عبد الستار سلمان الربٌعًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد79

2012/2011االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.8943عراقٌة ذكرعمار عبد الخالق علً حسٌن المعاويالتمرٌضالتمرٌضبؽداد80

2012/2011االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.3345عراقٌة انثىهدى عباس ابراهٌم حسن العبٌديالتمرٌضالتمرٌضبؽداد81

2012/2011االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.1725عراقٌة انثىاثمار طعمه حنش علً الدلفًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد82

2012/2011االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.092عراقٌة ذكرلٌث حربً تاٌه صالح العزاويالتمرٌضالتمرٌضبؽداد83

2012/2011االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.9354عراقٌة انثىمروه عماد عامر كاظم العامريالتمرٌضالتمرٌضبؽداد84

2012/2011االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.8582عراقٌة انثىحنان حسٌن عبد عباس الحواريالتمرٌضالتمرٌضبؽداد85

2012/2011االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.8125عراقٌة ذكراحمد دوحً درجال حبش البهادلًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد86

2012/2011االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.6126عراقٌة انثىرشا اجباري عٌسى مهودر السودانً التمرٌضالتمرٌضبؽداد87

2012/2011االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.152عراقٌة انثىاالء ناصر جمٌل مهنه العانً التمرٌضالتمرٌضبؽداد88

2012/2011االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.9133عراقٌة ذكراحمد حسٌن نصر هللا سٌد الشوٌلًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد89

2012/2011االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.5579عراقٌة انثىزٌنا محمد محسن شنٌتٌر الدلٌمً التمرٌضالتمرٌضبؽداد90

2012/2011االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.5155عراقٌة انثىنور ضٌاء سالم محمد الالمًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد91

2012/2011االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62483عراقٌة انثىدعاء محسن حٌدر محسن الشمريالتمرٌضالتمرٌضبؽداد92

2012/2011االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.4177عراقٌة ذكراسعد احمد فلٌح حسن الشوٌلًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد93

2012/2011االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.3789عراقٌة ذكرعلً عدنان عبد هللا حمٌدي التمٌمً التمرٌضالتمرٌضبؽداد94

2012/2011االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.208عراقٌة ذكرنزار خهٌار كاظم خضٌر المولًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد95

2012/2011االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.1989عراقٌة ذكرسعٌد خلٌل ابراهٌم احمد مراد الربٌعًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد96



2012/2011االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.1989عراقٌة ذكرمصطفى سعد محمد شرٌمط الكبٌسًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد97

2012/2011االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.1399عراقٌة انثىاسماء حمٌد معٌدي كوده مكصوصًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد98

2012/2011االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.915عراقٌة انثىسرور جبر نوماس سعٌد العباديالتمرٌضالتمرٌضبؽداد99

2012/2011االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.7056عراقٌة ذكرمؤٌد عبد الجبار عبد الحسن كاظم فلٌفلالتمرٌضالتمرٌضبؽداد100

2012/2011االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.704عراقٌة ذكرحٌدر ابراهٌم شخٌر وسمً العبوديالتمرٌضالتمرٌضبؽداد101

2012/2011االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.0224عراقٌة انثىزٌنه محمود جاسم محمد الموسويالتمرٌضالتمرٌضبؽداد102

2012/2011االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.0534عراقٌة ذكرمحمد عباس لفته عباس البدريالتمرٌضالتمرٌضبؽداد103

2012/2011الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.5694عراقٌة انثىحوراء سالم عزٌز حسن الحسٌنًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد104

2012/2011االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.4405عراقٌة ذكرحٌدر عبد الصمد عبد اللطٌؾ حمادي ال سٌدنورالتمرٌضالتمرٌضبؽداد105

2012/2011االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.3718عراقٌة ذكرحسام عاٌد عبد االمٌر ابراهٌم شرٌؾالتمرٌضالتمرٌضبؽداد106

2012/2011االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.545عراقٌة انثىسرى احمد صبر فرج الشهٌلًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد107

2012/2011االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.2172عراقٌة ذكرحسن ناصر حسن صخً ال صخًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد108

2012/2011الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس57.78عراقٌة ذكراٌاد ؼانم ٌونس حسٌن ناصرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد109

2012/2011الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس57.627عراقٌة ذكرطارق مهٌدي صالح مهنا الدلٌمًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد110

2012/2011الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس56.7391عراقٌة ذكرعلً ناٌؾ سلمان ؼازي الٌساريالتمرٌضالتمرٌضبؽداد111

2012/2011الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس54.262عراقٌة ذكرانوار محمد عباس محمود الطٌاويالتمرٌضالتمرٌضبؽداد112



2012/2011ائمة باسماء خريجي كلية التمريض  العام الدراسي ق

سنة التخرجالدورنوع الدراسة التقدٌرالشهادةالمعدلالجنسٌةالجنساسم الخرٌجالفرع/ القسم الكلٌةالجامعةت

2012/2011االولالمسائٌةجٌد جدابكالورٌوس88.4929عراقٌةذكرعامر مكً قاسم محمد االسدي التمرٌضالتمرٌضبؽداد1

2012/2011االولالمسائٌةجٌد جدابكالورٌوس81.9201عراقٌةذكرعالء احمد خضٌر عطٌة الجبوريالتمرٌضالتمرٌضبؽداد2

2012/2011االولالمسائٌةجٌد جدابكالورٌوس81.764عراقٌةذكرقصً محمد هادي ماجد المٌاحًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد3

2012/2011االولالمسائٌةجٌد بكالورٌوس77.6877عراقٌةذكرسالم حسٌن حسن حبٌب البو محمدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد4

2012/2011االولالمسائٌةجٌد بكالورٌوس75.3855عراقٌةانثىزهراء خالد عٌدان دبخ الكنانًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد5

2012/2011االولالمسائٌةجٌد بكالورٌوس74.9014عراقٌةذكرجهاد سعٌد علوان عبود العامريالتمرٌضالتمرٌضبؽداد6

2012/2011االولالمسائٌةجٌد بكالورٌوس72.8365عراقٌةذكراحمد عباس كرٌم عون السعديالتمرٌضالتمرٌضبؽداد7

2012/2011االولالمسائٌةجٌد بكالورٌوس72.2479عراقٌةذكرلٌث عباس صالح مهدي العزاويالتمرٌضالتمرٌضبؽداد8

2012/2011االولالمسائٌةجٌد بكالورٌوس72.1348عراقٌةذكرعلً محسن رحمن زمان العقبًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد9

2012/2011االولالمسائٌةجٌد بكالورٌوس71.3463عراقٌةذكرطالب خلٌفة حسن علً النعٌمًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد10

2012/2011االولالمسائٌةجٌد بكالورٌوس70.229عراقٌةذكراحمد سالم جبار عبد الزهرة الجالبًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد11

2012/2011االولالمسائٌةجٌد بكالورٌوس70.0374عراقٌةذكرعبد هللا فاضل جبار كرٌم درٌساوي التمرٌضالتمرٌضبؽداد12

2012/2011االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس69.6909عراقٌةذكرمحمد علً حسٌن علً الشاٌعالتمرٌضالتمرٌضبؽداد13

2012/2011االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس69.127فلسطٌنًذكرعمر حسٌن موسى محمدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد14

2012/2011االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس68.8267عراقٌةذكرزٌنب علً صالح هاشم االسديالتمرٌضالتمرٌضبؽداد15

2012/2011االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس68.1799عراقٌةذكراحمد عاصً عطٌة دخٌل العسكريالتمرٌضالتمرٌضبؽداد16

2012/2011االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس68.0317عراقٌةذكرحسنٌن مطر موسى ظاهر الطبٌلً التمرٌضالتمرٌضبؽداد17

2012/2011االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس67.7877عراقٌةذكرسعد عبٌد شؽٌت زوٌر الساعديالتمرٌضالتمرٌضبؽداد18

2012/2011االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس67.6418عراقٌةذكرمصطفى عبد الكرٌم جبار راضً اوصٌلًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد19

2012/2011االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس67.4802عراقٌةانثىرٌام علً حسٌن علوان العزاويالتمرٌضالتمرٌضبؽداد20

2012/2011االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس67.3998عراقٌةذكرعلً محمد علً حسٌن الساعديالتمرٌضالتمرٌضبؽداد21

2012/2011االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس66.6643عراقٌةذكرعالء فاضل حسٌن علً العزاويالتمرٌضالتمرٌضبؽداد22

2012/2011االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس66.4917عراقٌةذكرعدي مهدي جمٌل عباس العسكريالتمرٌضالتمرٌضبؽداد23

2012/2011االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس66.3832عراقٌةانثىابتهال عبد الكرٌم جاسم سعٌد الساعديالتمرٌضالتمرٌضبؽداد24

2012/2011االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس66.0605عراقٌةانثىرٌم علً حسٌن علً الجنابًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد25

2012/2011االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس65.6816عراقٌةذكربرزان محمد عبد عباس الجبوريالتمرٌضالتمرٌضبؽداد26

2012/2011االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس65.3488عراقٌةذكرمصطفى نوري طالع نعمه مرٌان التمرٌضالتمرٌضبؽداد27

2012/2011االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس65.2984عراقٌةذكرمحمد كرٌم عزٌز فرحان الداوديالتمرٌضالتمرٌضبؽداد28

2012/2011االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس64.8142عراقٌةذكرعلً جابر مهدي حسن العبٌديالتمرٌضالتمرٌضبؽداد29

2012/2011االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس64.5572عراقٌةذكرحسن كاظم عبد هللا هجول الشموسًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد30



2012/2011االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس63.8209عراقٌةذكرعالء كرٌم حافظ طاهر الكنانً التمرٌضالتمرٌضبؽداد31

2012/2011االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس63.0089عراقٌةذكرباسم حمزة حسٌن عباس الرحٌمً التمرٌضالتمرٌضبؽداد32

2012/2011االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس62.7832عراقٌةذكرمٌثم رسن صبري عجٌل القرٌشًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد33

2012/2011االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس62.2244عراقٌةذكرحسنٌن عصام موسى عباس االعرجًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد34

2012/2011االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس62.219عراقٌةذكرعلً صالح علً عبد العباس القرٌباويالتمرٌضالتمرٌضبؽداد35

2012/2011االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس61.855عراقٌةذكركرار كرٌم زاٌر ضاٌع الربٌعًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد36

2012/2011االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس61.4031عراقٌةذكرمحسن حسٌن نادر صجم البهادلًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد37

2012/2011االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس61.1926عراقٌةانثىٌاسمٌن حسٌن هادي صالح الرفاعًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد38

2012/2011االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس60.9276عراقٌةذكرمحمد كرٌم حسن رهٌؾ الزبٌديالتمرٌضالتمرٌضبؽداد39

2012/2011االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس60.1581عراقٌةذكرمحمد جاسم متعب محسن الباويالتمرٌضالتمرٌضبؽداد40

2012/2011االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس59.7943عراقٌةذكرعلً ٌونس عباس كرٌم الكالتمرٌضالتمرٌضبؽداد41

2012/2011االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس59.7239عراقٌةذكرعبد الحق نوري ٌاسر محمدالقرؼولًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد42

2012/2011االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس58.8616عراقٌةذكرعالء ؼازي حسن حسٌن السعديالتمرٌضالتمرٌضبؽداد43

2012/2011االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس58.3224عراقٌةانثىمروة علً كرٌم حبٌب الكرخًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد44

2012/2011االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس58.2031عراقٌةذكرحسٌن فؤاد مرتضى رستم الحسنًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد45

2012/2011االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس58.1409عراقٌةذكرمحمد عباس شوٌل عوده الشوبلًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد46

2012/2011االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس57.9214عراقٌةذكرعالء جاسم عبد زٌد متعب الصارجًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد47

2012/2011االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس55.3612عراقٌةذكرعالء كامل حسن محمود العنبكًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد48



2013/2012ائمة باسماء خريجي كلية التمريض  العام الدراسي ق

سنة التخرجالدورنوع الدراسة التقدٌرالشهادةالمعدلالجنسٌةالجنساسم الخرٌجالفرع/ القسم الكلٌةالجامعةت

2013/2012االولالصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس88.099عراقٌة انثىسوزان علً عبد الحسن ناٌؾ التمرٌضالتمرٌضبؽداد1

2013/2012االولالصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس87.978عراقٌة ذكر ماجد محمد حسون سلمان التمرٌضالتمرٌضبؽداد2

2013/2012االولالصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس87.754عراقٌة انثىنورة حمه كرٌم شرٌؾ التمرٌضالتمرٌضبؽداد3

2013/2012االولالصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس86.6993عراقٌة انثىاٌناس ؼنً عبد الحسٌن محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد4

2013/2012االولالصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس86.4951عراقٌة انثىاسماء جمعه فالح جعفر التمرٌضالتمرٌضبؽداد5

2013/2012االولالصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس86.3848عراقٌة ذكر حٌدر عباس رجه خلٌؾ التمرٌضالتمرٌضبؽداد6

2013/2012االولالصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس83.511عراقٌة انثىعبٌر عامر علً رضا التمرٌضالتمرٌضبؽداد7

2013/2012االولالصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس83.0538عراقٌة انثىبتول عباس حسٌن مولود التمرٌضالتمرٌضبؽداد8

2013/2012االولالصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس82.1037عراقٌة انثىزهراء جعفر خضر عباس التمرٌضالتمرٌضبؽداد9

2013/2012االولالصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس81.3188عراقٌة انثىشٌماء اسماعٌل تمر عزم التمرٌضالتمرٌضبؽداد10

2013/2012االولالصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس81.081عراقٌة انثىزٌنب حسن حسٌن ولً التمرٌضالتمرٌضبؽداد11

2013/2012االولالصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس80.7524عراقٌة ذكر علً روز ابراهٌم ضاري التمرٌضالتمرٌضبؽداد12

2013/2012االولالصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس80.5646عراقٌة انثىزٌنب محسن محمد سعٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد13

2013/2012االولالصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس80.3485عراقٌة انثىخلود عبد المهدي مكطوؾ عوٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد14

2013/2012االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس79.7363عراقٌة انثىبسعاد سالم محمود علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد15

2013/2012االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس79.6532عراقٌة انثىنور عبد الكرٌم عبد األمٌر باقر التمرٌضالتمرٌضبؽداد16

2013/2012االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس78.9241عراقٌة انثىمرٌم رٌاض حمادي عبد التمرٌضالتمرٌضبؽداد17

2013/2012االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس78.9189عراقٌة انثىآٌات حسن عبد قحطان التمرٌضالتمرٌضبؽداد18

2013/2012االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس78.7794عراقٌة ذكر حٌدر حسٌن محمد نصٌؾ التمرٌضالتمرٌضبؽداد19

2013/2012االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس78.6539عراقٌة انثىنداء قحطان طعمه علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد20

2013/2012االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس78.364عراقٌة انثىصفا محمد علً حمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد21

2013/2012االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس78.1241عراقٌة انثىمنتهى عدنان ٌونس محمود التمرٌضالتمرٌضبؽداد22

2013/2012االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس78.0669عراقٌة انثىاٌمان جاسم زوٌر زعٌري التمرٌضالتمرٌضبؽداد23

2013/2012االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس77.5708عراقٌة انثىدنٌا عامر عبد المحسن شناوه التمرٌضالتمرٌضبؽداد24

2013/2012االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس77.2885عراقٌة انثىرؼد صالح مردان محسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد25

2013/2012االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس77.231سودانٌةذكر جواد كاظم ساده خماس التمرٌضالتمرٌضبؽداد26

2013/2012االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس77.0591عراقٌة انثىهناء ثجٌل ناصر حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد27

2013/2012االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس77.0402عراقٌة انثىاسماء محمد مجٌد محمد  التمرٌضالتمرٌضبؽداد28

2013/2012االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس77.0378عراقٌة انثىان ٌاسٌن حكمان شكرڤأيالتمرٌضالتمرٌضبؽداد29

2013/2012االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس76.378عراقٌة انثىهناء شمخً جابر كاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد30



2013/2012االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس76.2234عراقٌة انثىنور محمد جمعه ماٌخان التمرٌضالتمرٌضبؽداد31

2013/2012االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس75.5768عراقٌة انثىهدى سامً حسن علً  التمرٌضالتمرٌضبؽداد32

2013/2012االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس75.5443عراقٌة ذكر احمد فتح هللا خضٌر احمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد33

2013/2012االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس75.3012عراقٌة انثىؼادة ٌاسٌن احمد زٌدان التمرٌضالتمرٌضبؽداد34

2013/2012االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس75.2876عراقٌة انثىهدى محسن حمٌد كاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد35

2013/2012االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس75.2348عراقٌة انثىأٌمٌد قاسم شهاب احمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد36

2013/2012االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس74.7027عراقٌة انثىمرٌم أحمد طالب عمران التمرٌضالتمرٌضبؽداد37

2013/2012االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس74.6497عراقٌة انثىهاله كمال اسماعٌل ابراهٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد38

2013/2012االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس74.6305عراقٌة ذكر عمار علً زؼٌر كوٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد39

2013/2012االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس74.4173عراقٌة انثىرحاب عبد علً عبد السادهالتمرٌضالتمرٌضبؽداد40

2013/2012االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس74.2366عراقٌة انثىبسعاد هادي رشٌد عبد التمرٌضالتمرٌضبؽداد41

2013/2012االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس74.0479عراقٌة ذكر عبد الجلٌل مجٌد ٌاسر عكال التمرٌضالتمرٌضبؽداد42

2013/2012االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس73.9022عراقٌة انثىزٌنب أسد هللا مهدي محمد  التمرٌضالتمرٌضبؽداد43

2013/2012االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس73.4429عراقٌة انثىاسراء احمد رضا خوتكه  التمرٌضالتمرٌضبؽداد44

2013/2012االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس73.325عراقٌة ذكر مهند جمال اسد مصطفى  التمرٌضالتمرٌضبؽداد45

2013/2012االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس73.2599عراقٌة انثىهدى سلٌم زٌدان خلؾالتمرٌضالتمرٌضبؽداد46

2013/2012االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس73.2282عراقٌة انثىزهور ساجد كاظم علوان التمرٌضالتمرٌضبؽداد47

2013/2012االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس73.1589عراقٌة ذكر عامر محمد علً نجم عبد الرضا  التمرٌضالتمرٌضبؽداد48

2013/2012االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس73.1452عراقٌة انثىزهراء سادر سلمان موسى التمرٌضالتمرٌضبؽداد49

2013/2012االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس73.1287عراقٌة انثىزهراء ٌوسؾ شادر علً  التمرٌضالتمرٌضبؽداد50

2013/2012االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس73.1236عراقٌة ذكر محمد عطٌه داود عبد الساده  التمرٌضالتمرٌضبؽداد51

2013/2012االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس73.0021عراقٌة انثىاسماء عباس جاسم حسٌنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد52

2013/2012االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.8831عراقٌة انثىوفاء علً فلٌح حسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد53

2013/2012الثانًالصباحٌةجٌدبكالورٌوس72.8281عراقٌة انثىوصال عبد هللا حمٌد داودالتمرٌضالتمرٌضبؽداد54

2013/2012االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.397عراقٌة انثىفرح فخري ٌونس كاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد55

2013/2012االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.2619عراقٌة انثىزٌنب قٌس عبد الهادي مهدي التمرٌضالتمرٌضبؽداد56

2013/2012االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.2084عراقٌة انثىرؤى فرهود ناجً عمشري  التمرٌضالتمرٌضبؽداد57

2013/2012االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس71.942عراقٌة انثىوسن محمد توفٌق عبد هللاالتمرٌضالتمرٌضبؽداد58

2013/2012االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس71.4322عراقٌة انثىشهد شوقً نعمه عباس التمرٌضالتمرٌضبؽداد59

2013/2012االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.8274عراقٌة انثىمها خالد رضا علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد60

2013/2012االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.7479عراقٌة ذكر حٌدر حسن حسٌن كاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد61

2013/2012االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.7159عراقٌة انثىهبه خضٌر عباس زؼٌر التمرٌضالتمرٌضبؽداد62

2013/2012االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.5406عراقٌة ذكر لواء ظاهر احمد محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد63



2013/2012االولالصباحٌةجٌد الصباحٌة70.4061عراقٌة انثىفاطمه حسن خضر علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد64

2013/2012االولالصباحٌةجٌد الصباحٌة70.3908عراقٌة انثىمروة قاسم عزٌز هالل التمرٌضالتمرٌضبؽداد65

2013/2012االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.3902عراقٌة انثىزهراء زهٌر عبد الرحمن سلمان التمرٌضالتمرٌضبؽداد66

2013/2012االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.3594عراقٌة انثىزٌنب عبد هللا خضٌر محمد  التمرٌضالتمرٌضبؽداد67

2013/2012االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.2602عراقٌة انثىزٌنب قاسم دحام محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد68

2013/2012االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.9613عراقٌة ذكر عقٌل ازوٌد زؼٌر لفتهالتمرٌضالتمرٌضبؽداد69

2013/2012االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.6812عراقٌة انثىجوان رائد فاضل عباس التمرٌضالتمرٌضبؽداد70

2013/2012االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.5502عراقٌة انثىهٌام عبد الؽفور صالح معروؾ التمرٌضالتمرٌضبؽداد71

2013/2012االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.5324عراقٌة انثىاسراء عبد الرحمن زٌدون عباس  التمرٌضالتمرٌضبؽداد72

2013/2012االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.324عراقٌة ذكر حاتم كرٌم منصور علويالتمرٌضالتمرٌضبؽداد73

2013/2012االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.319عراقٌة ذكر عبد العزٌز أٌوب علً عباس  التمرٌضالتمرٌضبؽداد74

2013/2012االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.9678عراقٌة ذكر عمر حمادي عبد حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد75

2013/2012االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.9084عراقٌة انثىنورا علً محمد حبٌب التمرٌضالتمرٌضبؽداد76

2013/2012االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.8627عراقٌة انثىنورس منذر عبد الساده زعٌبل التمرٌضالتمرٌضبؽداد77

2013/2012االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.7307عراقٌة ذكر علً عدنان علوان عباسالتمرٌضالتمرٌضبؽداد78

2013/2012االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.5876عراقٌة انثىهدٌل موسى مهلهل منبت سلٌمالتمرٌضالتمرٌضبؽداد79

2013/2012الثانًالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.2596عراقٌة انثىأنسام ٌاسٌن حمد شهابالتمرٌضالتمرٌضبؽداد80

2013/2012االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.1122عراقٌة ذكر طه جلٌل خلٌل ابراهٌم  التمرٌضالتمرٌضبؽداد81

2013/2012االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.9974عراقٌة ذكر فؤاد محمد جاسم حماده  التمرٌضالتمرٌضبؽداد82

2013/2012االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.835عراقٌة ذكر رعد هاشم زمٌم ذوٌبالتمرٌضالتمرٌضبؽداد83

2013/2012االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.7391عراقٌة ذكر عالء عماد عبد المجٌد عواد  التمرٌضالتمرٌضبؽداد84

2013/2012االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.6812عراقٌة ذكر قصً مجبل ستار عوٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد85

2013/2012االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.6128عراقٌة ذكر حٌدر فاهم شفٌع هاشم شبرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد86

2013/2012االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.5323عراقٌة ذكر حسٌن خماط زؼٌر لفته التمرٌضالتمرٌضبؽداد87

2013/2012االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.3364عراقٌة انثىحمزٌة ٌحٌى عبد هللا عبدلً التمرٌضالتمرٌضبؽداد88

2013/2012االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.3229عراقٌة انثىؼفران حمٌد رشٌد عطٌه التمرٌضالتمرٌضبؽداد89

2013/2012االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.2973عراقٌة ذكر رأفت دفار عرٌر هدٌدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد90

2013/2012االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.136عراقٌة انثىسناء سعد عبد الواحد حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد91

2013/2012االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.0645عراقٌة انثىساره حاتم عباس حمٌد  التمرٌضالتمرٌضبؽداد92

2013/2012االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.8706عراقٌة انثىبراء آحمٌد طمهور علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد93

2013/2012االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.8394عراقٌة ذكر فالح حسن كصاب رشٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد94

2013/2012االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.7127عراقٌة انثىشٌماء واثق جواد كاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد95

2013/2012االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.3605عراقٌة انثىنجالء مالك صالح صدام التمرٌضالتمرٌضبؽداد96



2013/2012االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.341عراقٌة ذكر احمد عادل علً باشا كمر  التمرٌضالتمرٌضبؽداد97

2013/2012االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.2766عراقٌة ذكر رافد جاسم علً عبٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد98

2013/2012االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.8717عراقٌة انثىاٌمان هادي صابط علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد99

2013/2012االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.7856عراقٌة ذكر سالم احمد ٌاسٌن خلٌفه التمرٌضالتمرٌضبؽداد100

2013/2012االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.6462عراقٌة انثىنور حمٌد كٌؾ مرٌود التمرٌضالتمرٌضبؽداد101

2013/2012االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.6112عراقٌة ذكر مصطفى طه ذٌاب حمد  التمرٌضالتمرٌضبؽداد102

2013/2012االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.5338عراقٌة انثىأمٌره محمد قاسم محمد الحسنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد103

2013/2012االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.531عراقٌة انثىمروة خضٌر عباس عبد الحسٌنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد104

2013/2012االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.0148عراقٌة انثىدعاء مطر حسٌن مصٌل التمرٌضالتمرٌضبؽداد105

2013/2012االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.8465عراقٌة ذكر رسول محمد شاكر عنز  التمرٌضالتمرٌضبؽداد106

2013/2012االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.3907عراقٌة انثىشهالء علً طالب محسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد107

2013/2012الثانًالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.0626عراقٌة انثىنور قاسم لطٌؾ سلمانالتمرٌضالتمرٌضبؽداد108

2013/2012االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.002عراقٌة ذكر احمد عبد اللطٌؾ دٌوان فلٌح التمرٌضالتمرٌضبؽداد109

2013/2012االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.979عراقٌة ذكر لٌث حسٌن هاشم هلٌل التمرٌضالتمرٌضبؽداد110

2013/2012االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.7701عراقٌة ذكر سعٌد حسٌن ناوي شهابالتمرٌضالتمرٌضبؽداد111

2013/2012االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.3373عراقٌة انثىرؼده حٌدر محمد كاظم  التمرٌضالتمرٌضبؽداد112

2013/2012االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.3004عراقٌة انثىنجوان عادل بدر علوان التمرٌضالتمرٌضبؽداد113

2013/2012االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.1047عراقٌة انثىفاطمة عادل علٌوي دلفً التمرٌضالتمرٌضبؽداد114

2013/2012االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.046عراقٌة انثىنوره جبار محمد ساجتالتمرٌضالتمرٌضبؽداد115

2013/2012الثانًالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.7762عراقٌة انثىرؤى عبد الرحمن محمد عبد هللاالتمرٌضالتمرٌضبؽداد116

2013/2012االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.7732عراقٌة انثىهبه سمٌر ناجً مسعود التمرٌضالتمرٌضبؽداد117

2013/2012االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.648عراقٌة ذكر حسن ابراهٌم خرٌبط علٌج التمرٌضالتمرٌضبؽداد118

2013/2012االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.5419عراقٌة ذكر ذو الفقار صالح سلمان جوده التمرٌضالتمرٌضبؽداد119

2013/2012االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.0023عراقٌة انثىسما اسماعٌل خلٌل رشٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد120

2013/2012االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.9642عراقٌة ذكر مروان حامد نجٌب حمود التمرٌضالتمرٌضبؽداد121

2013/2012االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.8549عراقٌة انثىسجا سعود علوان حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد122

2013/2012االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.1884عراقٌة ذكر صفاء الدٌن كرٌم أٌدام ضمد  التمرٌضالتمرٌضبؽداد123

2013/2012الثانًالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60.9534عراقٌة ذكرظفٌر شرٌؾ جاسم محمدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد124

2013/2012االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس60.8533عراقٌة ذكر محمد عبد الحسن فرحان كاظمالتمرٌضالتمرٌضبؽداد125

2013/2012االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.7514عراقٌة ذكر مروان محسن علً رزٌج التمرٌضالتمرٌضبؽداد126

2013/2012االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.7312عراقٌة انثىساره علً أموري عباس التمرٌضالتمرٌضبؽداد127

2013/2012االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.0547عراقٌة انثىكوثر ٌحٌى داخل عباسالتمرٌضالتمرٌضبؽداد128

2013/2012الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس55.0718عراقٌة ذكرعصام محمد مزعل حمودالتمرٌضالتمرٌضبؽداد129

2013/2012الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس54.835عراقٌة انثىلٌلى حمٌد مجٌد رشٌدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد130



2013/2012ائمة باسماء خريجي كلية التمريض  العام الدراسي ق

سنة التخرجالدورنوع الدراسة التقدٌرالشهادةالمعدلالجنسٌةالجنساسم الخرٌجالفرع/ القسم الكلٌةالجامعةت

2013/2012االولالمسائٌةجٌد جدابكالورٌوس82.874عراقٌةذكر رسول رحٌم لفته خلؾ التمرٌضالتمرٌضبؽداد1

2013/2012االولالمسائٌةجٌد جدابكالورٌوس81.3602عراقٌةذكر زٌد صالح مهدي عباس التمرٌضالتمرٌضبؽداد2

2013/2012االولالمسائٌةجٌد بكالورٌوس76.7059عراقٌةذكر عمر جمعه محل عبد  التمرٌضالتمرٌضبؽداد3

2013/2012االولالمسائٌةجٌد بكالورٌوس76.4385عراقٌةذكر عمران جبار احمد فرحان التمرٌضالتمرٌضبؽداد4

2013/2012االولالمسائٌةجٌد بكالورٌوس75.577عراقٌةذكر رسول رٌاض جهاد احمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد5

2013/2012االولالمسائٌةجٌد بكالورٌوس74.9342عراقٌةانثىنوال محمد سوادي حلحوت التمرٌضالتمرٌضبؽداد6

2013/2012االولالمسائٌةجٌد بكالورٌوس74.8867عراقٌةذكر حسن رحمن جاسم شناوه  التمرٌضالتمرٌضبؽداد7

2013/2012االولالمسائٌةجٌد بكالورٌوس74.7479عراقٌةذكر سالم عبد المحسن فالح هٌدان التمرٌضالتمرٌضبؽداد8

2013/2012الثانًالمسائٌةجٌد بكالورٌوس73.893عراقٌةانثى وفاء علً عبد القادر علًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد9

2013/2012االولالمسائٌةجٌد بكالورٌوس73.8154عراقٌةذكر ولٌد خالد خلٌفه عصفور التمرٌضالتمرٌضبؽداد10

2013/2012االولالمسائٌةجٌد بكالورٌوس71.9616عراقٌةذكر كرٌم فرحان سلطان عناد التمرٌضالتمرٌضبؽداد11

2013/2012االولالمسائٌةجٌد بكالورٌوس71.8551فلسطٌنًذكر ٌوسؾ جمٌل عبد الحمٌد أحمد  التمرٌضالتمرٌضبؽداد12

2013/2012االولالمسائٌةجٌد بكالورٌوس71.7471عراقٌةذكر عمار عبد الستار احمد تاٌه  التمرٌضالتمرٌضبؽداد13

2013/2012االولالمسائٌةجٌد بكالورٌوس71.6041عراقٌةذكر حسٌن علً حسٌن كوٌطعالتمرٌضالتمرٌضبؽداد14

2013/2012االولالمسائٌةجٌد بكالورٌوس71.3965عراقٌةذكر فارس طارق احمد عبد التمرٌضالتمرٌضبؽداد15

2013/2012االولالمسائٌةجٌد بكالورٌوس70.1908عراقٌةذكر ثامر عبد هللا عطوي ثامر  التمرٌضالتمرٌضبؽداد16

2013/2012االولالمسائٌةجٌد بكالورٌوس70.1723عراقٌةذكر ٌاسر خالد إبراهٌم جبوري  التمرٌضالتمرٌضبؽداد17

2013/2012االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس69.735عراقٌةذكر علً عبد حسن محمد  التمرٌضالتمرٌضبؽداد18

2013/2012االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس69.6453عراقٌةذكر عمار محمود شاكر فاضل  التمرٌضالتمرٌضبؽداد19

2013/2012االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس69.6023عراقٌةذكر فوزي موسى بدر حمٌديالتمرٌضالتمرٌضبؽداد20

2013/2012االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس69.1283فلسطٌنًذكر مصطفى حاتم فٌصل عبد الحفٌظ التمرٌضالتمرٌضبؽداد21

2013/2012االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس69.0573عراقٌةذكر حٌدر محسن محمد حسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد22

2013/2012االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس66.723عراقٌةانثىنور الهدى بدر شنون عجٌل التمرٌضالتمرٌضبؽداد23

2013/2012االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس66.6154عراقٌةانثىبشرى حسٌن عبٌد بنٌان التمرٌضالتمرٌضبؽداد24

2013/2012االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس66.6077عراقٌةذكر حٌدر احمد عباس مراد  التمرٌضالتمرٌضبؽداد25

2013/2012االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس66.5443عراقٌةذكر محمد حسٌن علً كاظم  التمرٌضالتمرٌضبؽداد26

2013/2012االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس66.2139عراقٌةذكر وسام ابراهٌم عبد رشٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد27

2013/2012االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس66.1844عراقٌةانثىساره محمود عباس عودة  التمرٌضالتمرٌضبؽداد28

2013/2012االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس65.8363عراقٌةذكر نوري صبٌح عبود محسن  التمرٌضالتمرٌضبؽداد29

2013/2012االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس65.5008عراقٌةذكر احمد جبار حٌدر موسى  التمرٌضالتمرٌضبؽداد30



2013/2012االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس65.2133عراقٌةذكر مصطفى خالد كامل حسن  التمرٌضالتمرٌضبؽداد31

2013/2012االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس65.1626عراقٌةذكر فراس شاكر فاضل بهلول التمرٌضالتمرٌضبؽداد32

2013/2012االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس65.0047عراقٌةذكر عمر سالم عبد الرضا مجٌد  التمرٌضالتمرٌضبؽداد33

2013/2012االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس64.9766عراقٌةذكر سعد سلٌمان محمودعلً التمرٌضالتمرٌضبؽداد34

2013/2012االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس64.918عراقٌةانثىسالً محمد قاسم ؼنو  التمرٌضالتمرٌضبؽداد35

2013/2012االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس64.8213عراقٌةذكر ٌوسف خضٌر حسون عبد الحسٌن  التمرٌضالتمرٌضبؽداد36

2013/2012االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس64.3878عراقٌةذكر أحمد عباس عبدعبٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد37

2013/2012االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس64.1894عراقٌةذكر طاهر جودة مطر دنان  التمرٌضالتمرٌضبؽداد38

2013/2012االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس64.0336عراقٌةذكر حٌدر زناد حافظ سرحان التمرٌضالتمرٌضبؽداد39

2013/2012االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس63.8574عراقٌةذكر علً جابر جثٌر لفته  التمرٌضالتمرٌضبؽداد40

2013/2012االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس63.8356عراقٌةذكر مرتضى صالح مهدي محً  التمرٌضالتمرٌضبؽداد41

2013/2012االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس63.7511عراقٌةذكر احمد عبد هللا رسن حمود  التمرٌضالتمرٌضبؽداد42

2013/2012االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس62.903عراقٌةذكر عمر عبد علً هللا جوٌر  التمرٌضالتمرٌضبؽداد43

2013/2012االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس62.7079عراقٌةذكر احمد علٌوي محمد لفته التمرٌضالتمرٌضبؽداد44

2013/2012االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس62.2162عراقٌةانثىعواطؾ إسماعٌل عبد سلمان التمرٌضالتمرٌضبؽداد45

2013/2012االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس62.2061عراقٌةذكر مازن عادل محسن كرٌدي  التمرٌضالتمرٌضبؽداد46

2013/2012االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس61.8976عراقٌةذكر محمد فٌصل محمد فرحان التمرٌضالتمرٌضبؽداد47

2013/2012االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس61.7639عراقٌةذكر حٌدر عبد الحسٌن أبو كٌؾ شكبان التمرٌضالتمرٌضبؽداد48

2013/2012االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس61.4658عراقٌةذكر حسٌن علً ضمد عافص  التمرٌضالتمرٌضبؽداد49

2013/2012االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس61.4045عراقٌةذكر هشام حسٌن كاظم عبٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد50

2013/2012االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس61.2252عراقٌةذكر مصطفى علً احمد حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد51

2013/2012االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس60.5273عراقٌةذكر سالم جبارسلمان علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد52

2013/2012االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس60.4682عراقٌةذكر مصعب عدنان عبد محمد  التمرٌضالتمرٌضبؽداد53

2013/2012االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس60.121عراقٌةذكر علً فالح عبد الحسن علً  التمرٌضالتمرٌضبؽداد54

2013/2012االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس59.4006عراقٌةذكر سهراب عاصً جدي عبد هللا التمرٌضالتمرٌضبؽداد55

2013/2012االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس58.9619عراقٌةذكر أنمار خلٌل عبد اللطٌؾ مهدي التمرٌضالتمرٌضبؽداد56

2013/2012الثانًالمسائٌةمقبولبكالورٌوس58.8603عراقٌةذكرمرتضى عباس عبد النبً كاظمالتمرٌضالتمرٌضبؽداد57

2013/2012االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس58.842عراقٌةذكر عمار سعدون طاهر شمخً  التمرٌضالتمرٌضبؽداد58

2013/2012االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس58.756عراقٌةذكر اسامة ثائر عبد الرزاق فلٌحالتمرٌضالتمرٌضبؽداد59

2013/2012االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس58.5622عراقٌةذكر براك حجاب فالح حسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد60

2013/2012االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس58.443عراقٌةذكر لٌث محمد خلؾ حسون  التمرٌضالتمرٌضبؽداد61

2013/2012االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس57.608عراقٌةانثىندى مطلك علً روكانالتمرٌضالتمرٌضبؽداد62

2013/2012االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس57.506عراقٌةذكر مروان ناجً عبد الهادي حمزه  التمرٌضالتمرٌضبؽداد63

2013/2012االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس56.7409عراقٌةذكر علً عناد سعٌد روضانالتمرٌضالتمرٌضبؽداد64



2014/2013ائمة باسماء خريجي كلية التمريض  العام الدراسي ق

سنة التخرجالدورنوع الدراسة التقدٌرالشهادةالمعدلالجنسٌةالجنساسم الخرٌجالفرع/ القسم الكلٌةالجامعةت

2014/2013االولالصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس88ر4665عراقٌةذكراحمد قٌصر جاسم جوادالتمرٌضالتمرٌضبؽداد1

2014/2013االولالصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس88.3896عراقٌةانثى زهراء حسٌن علً عبد االمٌرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد2

2014/2013االولالصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس87.2805عراقٌةانثى مروه صالح مسلم عبد الحسٌنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد3

2014/2013االولالصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس85.2858عراقٌةانثى سارة هاشم محمد جاسمالتمرٌضالتمرٌضبؽداد4

2014/2013االولالصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس85.2323عراقٌةانثى بٌداء كرٌم رحم كبٌشالتمرٌضالتمرٌضبؽداد5

2014/2013االولالصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس84.4006عراقٌةانثى رؤى احمد جواد كاظمالتمرٌضالتمرٌضبؽداد6

2014/2013االولالصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس83.0663عراقٌةانثى هدى عبد االمٌر خلٌل حمدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد7

2014/2013االولالصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس82.8207عراقٌةانثى نور علً عبد ؼانمالتمرٌضالتمرٌضبؽداد8

2014/2013االولالصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس81.2759عراقٌةانثى عائدة ابراهٌم ٌونس ابراهٌمالتمرٌضالتمرٌضبؽداد9

2014/2013االولالصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس80.4116عراقٌةانثى زٌنب رحٌمة جوٌد جرٌدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد10

2014/2013االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس79.6569عراقٌةانثى اسماء شهاب احمد رؼٌؾالتمرٌضالتمرٌضبؽداد11

2014/2013االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس79.4528عراقٌةذكرحسٌن رٌسان لهوب علٌويالتمرٌضالتمرٌضبؽداد12

2014/2013االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس79.2156عراقٌةانثى شفاء صاحب كاظم صادقالتمرٌضالتمرٌضبؽداد13

2014/2013االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس79.132عراقٌةانثى سارة حمدي خلؾ داموكالتمرٌضالتمرٌضبؽداد14

2014/2013االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس77.8826عراقٌةانثى نور عٌدان خضٌر جابرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد15

2014/2013االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس77.3631عراقٌةانثى زكٌة فائز عبد جاسمالتمرٌضالتمرٌضبؽداد16

2014/2013االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس77.1778عراقٌةانثى نور عباس فاضل محمدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد17

2014/2013االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس76.9878عراقٌةانثى حوراء علً مخلؾ بوريالتمرٌضالتمرٌضبؽداد18

2014/2013االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس76.9044عراقٌةانثى امٌمه لطٌؾ هامل علًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد19

2014/2013االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس76.6063عراقٌةانثى اخالص صادق خضرعباسالتمرٌضالتمرٌضبؽداد20

2014/2013االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس76.5331عراقٌةانثى زهراء عبد الكرٌم عبد االمٌر باقرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد21

2014/2013االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس76.3214عراقٌةذكرحسن عالوي عبد محسنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد22

2014/2013االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس76.3144عراقٌةانثى زهراء محسن حسن هاشمالتمرٌضالتمرٌضبؽداد23

2014/2013االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس76.0645عراقٌةانثى حنان محسن جبرسلمانالتمرٌضالتمرٌضبؽداد24

2014/2013االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس76.0157عراقٌةذكراحمد مزهر احمد علًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد25

2014/2013االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس75.6636عراقٌةانثى شٌماء عبد المعٌن كاظم جابرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد26

2014/2013االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس75.4428عراقٌةذكرعباس عودة وحٌد مباركالتمرٌضالتمرٌضبؽداد27

2014/2013االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس75.2333عراقٌةانثى رنا منعم رشٌد مجٌدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد28

2014/2013االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس75.2291عراقٌةذكرجاسم محمد عبد فرحانالتمرٌضالتمرٌضبؽداد29

2014/2013االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس74.9892عراقٌةذكرحقً اسماعٌل منصور تمنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد30



2014/2013االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس74.9748عراقٌةذكرمنتظر عبد الرحمن ثامر زؼٌرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد31

2014/2013االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس74.9537عراقٌةذكراحمد عمار ٌاسر خشانالتمرٌضالتمرٌضبؽداد32

2014/2013االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس74.9177عراقٌةانثى ؼفران ماجد عزاوي طهالتمرٌضالتمرٌضبؽداد33

2014/2013االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس74.7079عراقٌةانثى نبراس محمد كاظم كاٌمالتمرٌضالتمرٌضبؽداد34

2014/2013االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس74.4599عراقٌةانثى جدٌلة محمد حسن عبد الهاديالتمرٌضالتمرٌضبؽداد35

2014/2013االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس74.2688عراقٌةانثى ؼفران ؼدٌر عكض ناصرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد36

2014/2013االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس74.0357عراقٌةذكرعباس عبد الحسٌن طاهر حسٌنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد37

2014/2013االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس74.0167عراقٌةانثى سارة علً حسٌن مناتًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد38

2014/2013االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس73.7744عراقٌةانثى اٌمان ؼانم خزعل جبرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد39

2014/2013االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس73.4509عراقٌةذكرعلً حسٌن خلٌفة ابراهٌمالتمرٌضالتمرٌضبؽداد40

2014/2013االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس73.3899عراقٌةذكررسول هاتو عزٌز علًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد41

2014/2013االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس73.2697عراقٌةذكرحسام عباس بدٌوي عباسالتمرٌضالتمرٌضبؽداد42

2014/2013االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس73.153عراقٌةذكرصفاء علً عودة جبرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد43

2014/2013االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس72.696عراقٌةذكراحمد محمد ناصر مهديالتمرٌضالتمرٌضبؽداد44

2014/2013الثانًالصباحٌةجٌدبكالورٌوس72ر6627عراقٌةانثى زٌنب عزٌز عبد علوانالتمرٌضالتمرٌضبؽداد45

2014/2013االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس72.3237عراقٌةذكرسٌؾ علً توفٌق هاشمالتمرٌضالتمرٌضبؽداد46

2014/2013االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس71.9679عراقٌةذكررضى اٌدٌن حسٌن اٌدٌنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد47

2014/2013االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس71.7082عراقٌةذكرحٌدر عباس محمود علًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد48

2014/2013االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس71.3935عراقٌةانثى اسمهان عبد هللا سلطان عبدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد49

2014/2013االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس71.305عراقٌةانثى شفق عبد الواحد جبل محمدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد50

2014/2013االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس71.1847عراقٌةانثى زهراء علوان سلمان حسٌنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد51

2014/2013االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس71.1428عراقٌةانثى نوال فرهود سلمان جدوع التمرٌضالتمرٌضبؽداد52

2014/2013االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس71.0695عراقٌةانثى صفا عدنان صالح عطٌهالتمرٌضالتمرٌضبؽداد53

2014/2013االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس71.0565عراقٌةانثى سحر مزهر جاسم خلؾالتمرٌضالتمرٌضبؽداد54

2014/2013االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس70.951عراقٌةانثى رسل علً فضل بعٌويالتمرٌضالتمرٌضبؽداد55

2014/2013االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس70.9051عراقٌةانثى عتاب عاٌد فهد عجاجالتمرٌضالتمرٌضبؽداد56

2014/2013االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس70.715عراقٌةذكرموسى عبد الجبار حمد جودهالتمرٌضالتمرٌضبؽداد57

2014/2013االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس70.6173عراقٌةذكرمصطفى صالح عبد النبً مزٌدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد58

2014/2013االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس70.6165عراقٌةانثى حوراء اٌاد حسٌن علًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد59

2014/2013االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس70.5971عراقٌةذكرمصطفى عباس علً مجٌدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد60

2014/2013الثانًالصباحٌةجٌدبكالورٌوس70ر5521عراقٌةانثى زٌنب حسن جاسم جونًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد61

2014/2013االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس70.435عراقٌةذكركرار علً حمودي صلٌطالتمرٌضالتمرٌضبؽداد62

2014/2013االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس70.282عراقٌةانثى هالة عبد الرضا حسان حسٌنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد63



2014/2013االولالصباحٌةجٌدالصباحٌة70.2316عراقٌةانثى حوراء حاتم نزال عباسالتمرٌضالتمرٌضبؽداد64

2014/2013االولالصباحٌةجٌدالصباحٌة70.1639عراقٌةانثى مروه ولٌد عبد الكرٌم علًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد65

2014/2013االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس70.0771عراقٌةانثى منار محمد فاضل ابراهٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد66

2014/2013االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.9632عراقٌةذكرمحمد عباس درٌول ناصر التمرٌضالتمرٌضبؽداد67

2014/2013االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.5654عراقٌةانثى هدٌر علً هالل احمدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد68

2014/2013الثانًالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69ر5521عراقٌةذكركاظم جوالن سعدون سابطالتمرٌضالتمرٌضبؽداد69

2014/2013االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.4192عراقٌةانثى نور فاضل عباس صٌادالتمرٌضالتمرٌضبؽداد70

2014/2013االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.3861عراقٌةانثى هدى عبد العزٌز عبود ٌاسالتمرٌضالتمرٌضبؽداد71

2014/2013االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.9437عراقٌةذكرمهند صباح شؽٌت رضاالتمرٌضالتمرٌضبؽداد72

2014/2013االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.8175عراقٌةذكرمصطفى قاسم عبد العزٌز عباس التمرٌضالتمرٌضبؽداد73

2014/2013االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.6862عراقٌةذكرامٌر ثائر خلٌل مهديالتمرٌضالتمرٌضبؽداد74

2014/2013االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.6816عراقٌةانثى رنا نجم عبد عباسالتمرٌضالتمرٌضبؽداد75

2014/2013االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.335عراقٌةذكرمحمد عبد الكرٌم ولً حسٌنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد76

2014/2013االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.1875عراقٌةانثى نور علً فٌصل عبد الحسٌنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد77

2014/2013االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.1801عراقٌةانثى سارة قاسم محمد موسىالتمرٌضالتمرٌضبؽداد78

2014/2013االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.1331عراقٌةانثى امال محمد حاتم زاٌرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد79

2014/2013االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.0094عراقٌةذكرمحمد عبد الوحٌد مجٌد  شهابالتمرٌضالتمرٌضبؽداد80

2014/2013االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.5941عراقٌةانثى شٌرٌن كرٌم عبد االمٌر رشٌدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد81

2014/2013االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.4007فلسطٌنٌةانثى رسل فؤاد رائق واصؾالتمرٌضالتمرٌضبؽداد82

2014/2013االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.8119عراقٌةانثى كوثر حنون جخٌور رحٌمهالتمرٌضالتمرٌضبؽداد83

2014/2013االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.6786عراقٌةانثى سعاد جاسم كاطع عبودالتمرٌضالتمرٌضبؽداد84

2014/2013االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.6206عراقٌةانثى دعاء محمد مٌدان كاظمالتمرٌضالتمرٌضبؽداد85

2014/2013االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.6195عراقٌةانثى نور احمد محمد ؼانمالتمرٌضالتمرٌضبؽداد86

2014/2013االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.3681عراقٌةانثى وفاء فرحان خلؾ كاظمالتمرٌضالتمرٌضبؽداد87

2014/2013االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.2688عراقٌةذكرفالح حسن الٌاس سعدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد88

2014/2013االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.2029عراقٌةانثى زهراء شمام ردٌن فارسالتمرٌضالتمرٌضبؽداد89

2014/2013االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.9513عراقٌةانثى سارة حسن سعدون باهض التمرٌضالتمرٌضبؽداد90

2014/2013االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.8043عراقٌةانثى دعاء حسن علً عبٌدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد91

2014/2013االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.495عراقٌةانثى عبٌر خمٌس عواد ؼضٌبالتمرٌضالتمرٌضبؽداد92

2014/2013االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.4783عراقٌةانثى مٌسم جمعة جبر كاظمالتمرٌضالتمرٌضبؽداد93

2014/2013االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.4449عراقٌةانثى نور ٌحٌى لفته خمٌسالتمرٌضالتمرٌضبؽداد94

2014/2013الثانًالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65ر3733عراقٌةانثى سراء عزٌز محمد عبد العزٌزالتمرٌضالتمرٌضبؽداد95

2014/2013االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.166عراقٌةذكراحمد حسٌن علً جمٌلالتمرٌضالتمرٌضبؽداد96



2014/2013االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.6323عراقٌةذكرهاشم حسن حسٌن حسنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد97

2014/2013االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.3804عراقٌةانثى زهراء محمد اسماعٌل محسنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد98

2014/2013االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.3465عراقٌةانثى اٌفان خالد تركً فرحانالتمرٌضالتمرٌضبؽداد99

2014/2013االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.1624عراقٌةانثى عتاب نزار محمد زٌدانالتمرٌضالتمرٌضبؽداد100

2014/2013االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.02عراقٌةانثى امال رحٌم عطوان تاٌهالتمرٌضالتمرٌضبؽداد101

2014/2013االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.9296عراقٌةانثى اطٌاؾ نضال خشمان حمٌدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد102

2014/2013االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.9953عراقٌةانثى براء ماجد عدنان علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد103

2014/2013االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.514عراقٌةانثى ابتهال عطٌه حمدي صالحالتمرٌضالتمرٌضبؽداد104

2014/2013االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.4923عراقٌةانثى ؼصون فرج احمد علًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد105

2014/2013االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.2412عراقٌةذكرمروان مظهر خلؾ متعبالتمرٌضالتمرٌضبؽداد106

2014/2013االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.984عراقٌةانثى نور احمد حسن محمودالتمرٌضالتمرٌضبؽداد107

2014/2013االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.1416عراقٌةانثى سارة عادل حمٌد لطٌؾالتمرٌضالتمرٌضبؽداد108

2014/2013الثانًالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60ر6533عراقٌةانثى صفا عباس جاسم محمد علًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد109

2014/2013الثانًالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60ر1121عراقٌةانثى نؽم مزهر راضً اسوٌدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد110

2014/2013االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.9732عراقٌةانثى علٌاء مهدي صالح مهديالتمرٌضالتمرٌضبؽداد111

2014/2013االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.8486عراقٌةذكرحسٌن مجٌد حمد منشدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد112

2014/2013االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.8285عراقٌةانثى همسة صالح مهدي حسنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد113



2014/2013ائمة باسماء خريجي كلية التمريض  العام الدراسي ق

سنة التخرجالدورنوع الدراسة التقدٌرالشهادةالمعدلالجنسٌةالجنساسم الخرٌجالفرع/ القسم الكلٌةالجامعةت

2014/2013االولالمسائٌةجٌد جدابكالورٌوس89ر2283عراقٌةذكرمحمد كاظم جبار منصورالتمرٌضالتمرٌضبؽداد1

2014/2013االولالمسائٌةجٌد جدابكالورٌوس88.6356عراقٌةذكرحٌدر بدر حامً كرٌديالتمرٌضالتمرٌضبؽداد2

2014/2013االولالمسائٌةجٌد جدابكالورٌوس87.5024عراقٌةذكرعبد المحسن حسن زوٌر عبدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد3

2014/2013االولالمسائٌةجٌد جدابكالورٌوس84.2533عراقٌةذكراحمد مهدي عبد عباسالتمرٌضالتمرٌضبؽداد4

2014/2013االولالمسائٌةجٌد جدابكالورٌوس83.9215عراقٌةذكرمحمد حسٌن برهان كاظمالتمرٌضالتمرٌضبؽداد5

2014/2013االولالمسائٌةجٌد جدابكالورٌوس83.7938عراقٌةذكرعادل عرٌبً حٌدر سوٌريالتمرٌضالتمرٌضبؽداد6

2014/2013االولالمسائٌةجٌد جدابكالورٌوس83.5858عراقٌةانثىمروة كرٌم جبر بدايالتمرٌضالتمرٌضبؽداد7

2014/2013االولالمسائٌةجٌد جدابكالورٌوس80.9826عراقٌةانثىاحالم بري حسٌن ربٌجالتمرٌضالتمرٌضبؽداد8

2014/2013االولالمسائٌةجٌد جدابكالورٌوس80.3806عراقٌةذكرمحمد عبد عباس عودةالتمرٌضالتمرٌضبؽداد9

2014/2013االولالمسائٌةجٌد بكالورٌوس79.0219عراقٌةذكراحمد علً محسن عبد هللاالتمرٌضالتمرٌضبؽداد10

2014/2013االولالمسائٌةجٌد بكالورٌوس77.8598عراقٌةانثىامل محمد صبر عبدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد11

2014/2013االولالمسائٌةجٌد بكالورٌوس76.8879عراقٌةذكرناظم حسٌن عبد هللا كاظمالتمرٌضالتمرٌضبؽداد12

2014/2013االولالمسائٌةجٌد بكالورٌوس74.673عراقٌةذكرحٌدر رسول مهدي عبد الحسٌنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد13

2014/2013االولالمسائٌةجٌد بكالورٌوس73.1687عراقٌةانثىنورس طارق سلمان جبرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد14

2014/2013االولالمسائٌةجٌد بكالورٌوس72.4583عراقٌةذكرمحمد عباس عبد السادة عبدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد15

2014/2013االولالمسائٌةجٌد بكالورٌوس71.9104عراقٌةانثىاخالص محسن جبر ضاحًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد16

2014/2013االولالمسائٌةجٌد بكالورٌوس71.5169عراقٌةذكراحمد ابراهٌم لفته حسنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد17

2014/2013االولالمسائٌةجٌد بكالورٌوس71.3944عراقٌةذكرامجد بدر جحالً تركًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد18

2014/2013االولالمسائٌةجٌد بكالورٌوس71.0044عراقٌةذكرحٌدر وهٌب حمٌد طالبالتمرٌضالتمرٌضبؽداد19

2014/2013االولالمسائٌةجٌد بكالورٌوس70.6495عراقٌةذكرعلً فاضل جبر لفتهالتمرٌضالتمرٌضبؽداد20

2014/2013االولالمسائٌةجٌد بكالورٌوس70.2455عراقٌةذكرعلً جواد كاظم مالجًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد21

2014/2013االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس69.9989عراقٌةذكرسعد شمخً جبر علوان التمرٌضالتمرٌضبؽداد22

2014/2013االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس69.9035عراقٌةذكرمحمد خالد ٌعقوب طاللالتمرٌضالتمرٌضبؽداد23

2014/2013االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس69.8151عراقٌةذكرسراج هاشم علوان جاسمالتمرٌضالتمرٌضبؽداد24

2014/2013االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس69.3496عراقٌةذكرعلً كاظم عودة سعدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد25

2014/2013االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس69.0751عراقٌةذكرعباس كاظم جواد مهديالتمرٌضالتمرٌضبؽداد26

2014/2013االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس68.9255عراقٌةذكرعلً رحٌم محمد فلٌحالتمرٌضالتمرٌضبؽداد27

2014/2013االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس68.9208عراقٌةذكرزاهر عطا نعٌم عبد الحسنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد28

2014/2013االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس68.7334عراقٌةذكرحسٌن جبار بدن حسنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد29

2014/2013االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس68.0206عراقٌةذكرمروان عامر انصٌؾ جاسم التمرٌضالتمرٌضبؽداد30



2014/2013االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس67.9176عراقٌةذكرمحمود عبد الواحد جبر عطٌهالتمرٌضالتمرٌضبؽداد31

2014/2013االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس67.8823عراقٌةذكرحسام عدنان سرحان علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد32

2014/2013االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس67.8396عراقٌةذكرعقٌل شاكر عبد الحسٌن رضاالتمرٌضالتمرٌضبؽداد33

2014/2013االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس67.1049عراقٌةذكرهٌثم هادي حداوي محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد34

2014/2013االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس66.6032عراقٌةذكرعمار عٌسى جاسم علوانالتمرٌضالتمرٌضبؽداد35

2014/2013االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس66.5158عراقٌةذكرسنان محمد حسٌن محمد هاديالتمرٌضالتمرٌضبؽداد36

2014/2013االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس66.362عراقٌةذكرعلً محمد عبود خضٌرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد37

2014/2013الثانًالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس66,311عراقٌةذكرقاسم محمد جمعة كلبوش التمرٌضالتمرٌضبؽداد38

2014/2013االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس65.8206عراقٌةذكرعمار موسى هاشم علوانالتمرٌضالتمرٌضبؽداد39

2014/2013االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس65.6479عراقٌةذكروائل خٌر الدٌن حسن حسٌنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد40

2014/2013االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس65.5535عراقٌةذكرعمار رائد جبر محمدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد41

2014/2013االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس65.552عراقٌةذكرمصطفى عزٌز سلمان شنٌنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد42

2014/2013االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس65.4843عراقٌةذكرمصطفى رائد وحٌد كاظمالتمرٌضالتمرٌضبؽداد43

2014/2013االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس65.4019عراقٌةذكرمرتضى فهد كاظم داودالتمرٌضالتمرٌضبؽداد44

2014/2013االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس65.2206عراقٌةذكرتقً كرٌم كاظم والً التمرٌضالتمرٌضبؽداد45

2014/2013االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس64.9416عراقٌةذكرعباس ناصر حسٌن مروحالتمرٌضالتمرٌضبؽداد46

2014/2013االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس64.5541عراقٌةذكرحسام محمد عٌسى شعٌبالتمرٌضالتمرٌضبؽداد47

2014/2013االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس64.4931عراقٌةذكرسالم كامل عبد هللا خلٌؾالتمرٌضالتمرٌضبؽداد48

2014/2013الثانًالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس64,468عراقٌةذكراحمد مزهر محمود ؼنً التمرٌضالتمرٌضبؽداد49

2014/2013االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس64.3837عراقٌةذكرحٌدر حسن جلٌل عبد االمٌرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد50

2014/2013الثانًالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس64ر3244عراقٌةذكرمنصور عبد الجلٌل منصور حسٌن المطرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد51

2014/2013االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس64.2491عراقٌةذكرانس رمٌض محمد حمزةالتمرٌضالتمرٌضبؽداد52

2014/2013االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس64.1964عراقٌةذكرعقٌل دوحً صالح علوانالتمرٌضالتمرٌضبؽداد53

2014/2013االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس63.8828عراقٌةذكرعلً ستار عبد ظاهر التمرٌضالتمرٌضبؽداد54

2014/2013االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس63.5239فلسطٌنةذكراسامة انور رسالن حسنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد55

2014/2013الثانًالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس63,245عراقٌةذكرمحمد علً ناصر حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد56

2014/2013االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس63.1305عراقٌةذكرمصطفى ماهر حسٌن عبودالتمرٌضالتمرٌضبؽداد57

2014/2013االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس62.9447عراقٌةذكرعمار محمد صبٌح عبد هللاالتمرٌضالتمرٌضبؽداد58

2014/2013االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس62.9347عراقٌةذكرعقٌل علً ٌاسٌن مسٌرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد59

2014/2013االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس62.7665عراقٌةذكراكرم محمد جواد عبٌدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد60

2014/2013االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس62.6577عراقٌةذكرابراهٌم علً محمود كاظمالتمرٌضالتمرٌضبؽداد61

2014/2013االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس62.4851عراقٌةذكرعالء الدٌن شامل محمود عبد هللاالتمرٌضالتمرٌضبؽداد62

2014/2013االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس62.4816عراقٌةانثىطٌؾ احمد عبود صالحالتمرٌضالتمرٌضبؽداد63



2014/2013االولالمسائٌةمتوسطالصباحٌة62.4641عراقٌةذكرمسلم عونً علً خضرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد64

2014/2013االولالمسائٌةمتوسطالصباحٌة62.3899عراقٌةذكرحسٌن علً حسن عباس التمرٌضالتمرٌضبؽداد65

2014/2013االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس62.3844عراقٌةذكرمحمد حمزة عبود محمدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد66

2014/2013الثانًالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس62ر1245عراقٌةذكرمقداد نوري منصور حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد67

2014/2013االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس62.1125عراقٌةذكرسٌؾ صالح هادي عبودالتمرٌضالتمرٌضبؽداد68

2014/2013االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس61.8729عراقٌةذكرمحمود عبد الواحد فٌاض متعبالتمرٌضالتمرٌضبؽداد69

2014/2013االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس61.6239فلسطٌنٌةذكراسامة ثائر ٌوسؾ محمدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد70

2014/2013االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس61.6239عراقٌةذكرجمال عبد الناصر احمد علًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد71

2014/2013االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس61.6091عراقٌةذكرعلً صباح عجٌب كاصدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد72

2014/2013االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس61.6046عراقٌةذكراكرم جواد كاظم حسٌنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد73

2014/2013االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس61.558عراقٌةذكرعقٌل رحٌم عبد علً حمدانالتمرٌضالتمرٌضبؽداد74

2014/2013االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس61.3796عراقٌةذكرعبد هللا عبد الكرٌم عبد الحسٌن حمودالتمرٌضالتمرٌضبؽداد75

2014/2013االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس61.3369عراقٌةذكرواثق علوان حسٌن عبٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد76

2014/2013االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس61.2707عراقٌةذكرٌوسؾ فٌصل عوده خلٌؾالتمرٌضالتمرٌضبؽداد77

2014/2013الثانًالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس61ر1433عراقٌةذكرحٌدر عباس كعٌد زاجً التمرٌضالتمرٌضبؽداد78

2014/2013االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس61.125عراقٌةذكرفارس محمد خلٌفة زٌدانالتمرٌضالتمرٌضبؽداد79

2014/2013الثانًالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس60ر9802عراقٌةانثىمروة راشد بسام طهماز التمرٌضالتمرٌضبؽداد80

2014/2013الثانًالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس60ر9467عراقٌةذكرولٌد بطل كاطع مرٌوش التمرٌضالتمرٌضبؽداد81

2014/2013الثانًالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس60ر8081عراقٌةذكرمحمد عبد الرضا امٌن هادي التمرٌضالتمرٌضبؽداد82

2014/2013الثانًالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس60,587عراقٌةذكرفقار محسن مشجل صالح التمرٌضالتمرٌضبؽداد83

2014/2013االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس60.4027عراقٌةذكرمصطفى عبد السالم محمدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد84

2014/2013االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس60.3219عراقٌةذكرستار فرحان حسن مهاوشالتمرٌضالتمرٌضبؽداد85

2014/2013االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس59.9635عراقٌةذكراحمد اٌاد جمعة خضٌرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد86

2014/2013االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس59.8326عراقٌةذكرعلً عبد الرضا عبد ازٌرجالتمرٌضالتمرٌضبؽداد87

2014/2013االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس59.7071عراقٌةانثىبان جواد علوان حسٌنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد88

2014/2013االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس59.6958عراقٌةذكرتبارك ٌحٌى عبٌد علوانالتمرٌضالتمرٌضبؽداد89

2014/2013االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس59.3033عراقٌةذكرعباس عبد هللا نعمه عبد السٌدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد90

2014/2013االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس59.0647عراقٌةانثىسهى عبد الكرٌم حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد91

2014/2013االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس58.9669عراقٌةذكراحمد راضً اهلٌجً ضاحًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد92

2014/2013االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس58.948عراقٌةذكراحمد طالب عبد حسٌن  التمرٌضالتمرٌضبؽداد93

2014/2013الثانًالمسائٌةمقبولبكالورٌوس58ر6007عراقٌةذكرشاكر جاسم محمود سعٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد94

2014/2013الثانًالمسائٌةمقبولبكالورٌوس57ر7581عراقٌةذكراٌهاب جبار زبون ثانً التمرٌضالتمرٌضبؽداد95

2014/2013الثانًالمسائٌةمقبولبكالورٌوس57ر7452عراقٌةذكرشاكر محمود شاكر ناصر التمرٌضالتمرٌضبؽداد96



2014/2013االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس57.0704عراقٌةذكراحمد جاسم جابر محسنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد97

2014/2013االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس56.9789عراقٌةذكراحمد حاوي مخٌلؾ كاطعالتمرٌضالتمرٌضبؽداد98

2014/2013الثانًالمسائٌةمقبولبكالورٌوس56ر9639عراقٌةذكرعلً جبار ٌاسٌن سلمان التمرٌضالتمرٌضبؽداد99

2014/2013االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس56.2913عراقٌةذكرؼٌاث هادي صاحب حزامالتمرٌضالتمرٌضبؽداد100



2015/2014ائمة باسماء خريجي كلية التمريض  العام الدراسي ق

سنة التخرجالدورنوع الدراسة التقدٌرالشهادةالمعدلالجنسٌةالجنساسم الخرٌجالفرع/ القسم الكلٌةالجامعةت

2015/2014االولالصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس89,471عراقٌةانثىاٌات حسٌن حمٌد مفتنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد1

2015/2014االولالصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس88.5372عراقٌةانثىوعود عادي حسن ذعارالتمرٌضالتمرٌضبؽداد2

2015/2014االولالصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس88.423عراقٌةانثىبتول كاظم حسٌن دٌوانالتمرٌضالتمرٌضبؽداد3

2015/2014االولالصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس86.8022عراقٌةانثىدعاء موفق صبار عبودالتمرٌضالتمرٌضبؽداد4

2015/2014االولالصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس84.42عراقٌةانثىنور سلٌم مهدي وادي التمرٌضالتمرٌضبؽداد5

2015/2014االولالصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس84.3104عراقٌةانثىفاطمة اكرم مراد علًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد6

2015/2014االولالصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس83.8847عراقٌةانثىهالة فاضل عبد االمٌر عباس التمرٌضالتمرٌضبؽداد7

2015/2014االولالصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس83.5752عراقٌةانثىضحى عبد الرحمن محمد سرحانالتمرٌضالتمرٌضبؽداد8

2015/2014االولالصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس82.5548عراقٌةانثىجنان جواد كاظم زبونالتمرٌضالتمرٌضبؽداد9

2015/2014االولالصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس82.1081عراقٌةانثىاالء مجٌد عبد الحمٌد عبد علًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد10

2015/2014االولالصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس81.2046عراقٌةذكرشهاب احمد حمٌد عبدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد11

2015/2014االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس79.9076عراقٌةذكروسام مجٌد ؼضبان عاشورالتمرٌضالتمرٌضبؽداد12

2015/2014االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس78.801عراقٌةذكرمحمد ابراهٌم هندي عبد هللاالتمرٌضالتمرٌضبؽداد13

2015/2014االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس78.3356عراقٌةانثىسارة محمد زعٌبل حمدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد14

2015/2014االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس78.1335عراقٌةانثىهٌبت رٌاض جلٌد شؽًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد15

2015/2014االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس77.8508عراقٌةانثىازهار ناصر رحمان نادرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد16

2015/2014االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس77.6345عراقٌةذكرمحمود نجم عبد جعفرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد17

2015/2014االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس77.5299عراقٌةانثىلٌنا قٌس جبار حسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد18

2015/2014االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس77.1633عراقٌةانثىسارة رحمن عواد سلطانالتمرٌضالتمرٌضبؽداد19

2015/2014االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس77.0818عراقٌةذكرتحسٌن رحٌمة ؼانم حمدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد20

2015/2014االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس76.9782عراقٌةانثىنورة محسن داود ابراهٌمالتمرٌضالتمرٌضبؽداد21

2015/2014االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس76.6385عراقٌةانثىبٌداء شمخً جبار عبد الحسٌنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد22

2015/2014االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس76.1507عراقٌةانثىرندة ابراهٌم محمود حسنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد23

2015/2014االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس76.0878عراقٌةانثىوسن محمود جمٌل محمدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد24

2015/2014االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس76.0749عراقٌةذكرمصطفى عبد الحسٌن منشد خنٌابالتمرٌضالتمرٌضبؽداد25

2015/2014االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس76.0307عراقٌةذكرحٌدر عبد الرحمن سلٌمان عباس التمرٌضالتمرٌضبؽداد26

2015/2014االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس75.9879عراقٌةانثىرند خلٌل عبد الؽنً حسٌنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد27

2015/2014االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس75.7302عراقٌةانثىهدٌل سبتً جاسم سلومًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد28

2015/2014االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس75.3634عراقٌةانثىدعاء عقٌل نوري ربٌعالتمرٌضالتمرٌضبؽداد29

2015/2014االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس75.3273عراقٌةذكرهانً حبٌب ناصر حسٌنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد30



2015/2014االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس75.2383عراقٌةانثىنور الهدى محمد صالح عبدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد31

2015/2014االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس75.0809عراقٌةانثىاسٌل علً سكران كاظمالتمرٌضالتمرٌضبؽداد32

2015/2014االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس74.9809عراقٌةانثىاسراء ابراهٌم خضٌر عبد العباسالتمرٌضالتمرٌضبؽداد33

2015/2014االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس74.9409عراقٌةذكرتحسٌن فالح حسن بهٌدلالتمرٌضالتمرٌضبؽداد34

2015/2014االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس74.8183عراقٌةذكراحمد جاسم محمد مسلمالتمرٌضالتمرٌضبؽداد35

2015/2014االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس74.6399عراقٌةانثىهدى سلمان حمد شهابالتمرٌضالتمرٌضبؽداد36

2015/2014االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس74.5636عراقٌةانثىندى جاسم محمد نجمالتمرٌضالتمرٌضبؽداد37

2015/2014االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس74.3016عراقٌةانثىسمر ذٌاب احمد عبد الرزاقالتمرٌضالتمرٌضبؽداد38

2015/2014االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس73.9648عراقٌةذكراحمد علً عباس علًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد39

2015/2014االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس73.8619عراقٌةانثىهندرٌن صباح عبد الستار عبد الوهابالتمرٌضالتمرٌضبؽداد40

2015/2014االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس73.8377عراقٌةانثىبراء عبد الخالق احمد عبدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد41

2015/2014االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس73.8274عراقٌةذكراسامة مكً جواد عبد الرسولالتمرٌضالتمرٌضبؽداد42

2015/2014االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس73.6707عراقٌةذكرعلً ابراهٌم فرحان جاسمالتمرٌضالتمرٌضبؽداد43

2015/2014االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس73.3273عراقٌةانثىزٌنة صباح عبد الزهرة مطشرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد44

2015/2014االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس73.3062عراقٌةذكرجاسم احمد حمٌد عبدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد45

2015/2014االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.7024عراقٌةانثىشهد حسن علً جاسم التمرٌضالتمرٌضبؽداد46

2015/2014االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.4285عراقٌةذكروسام حرز عبد علً  وكؾالتمرٌضالتمرٌضبؽداد47

2015/2014االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.4221عراقٌةذكرصباح مهدي زؼٌر وهٌبالتمرٌضالتمرٌضبؽداد48

2015/2014االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.3815عراقٌةانثىعذراء فرج احمد علًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد49

2015/2014االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.3027عراقٌةذكرعلً شهٌد بوري باويالتمرٌضالتمرٌضبؽداد50

2015/2014االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.1764عراقٌةذكرمحمد رحٌم جمعة حسنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد51

2015/2014االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.1421عراقٌةذكرحسٌن ماجد هندال عوفًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد52

2015/2014االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس72.0269عراقٌةانثىاٌه ثامر عزٌز جوادالتمرٌضالتمرٌضبؽداد53

2015/2014االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس71.8144عراقٌةذكرحسٌن جبار كاظم حسٌنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد54

2015/2014االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس71.5715عراقٌةذكراحمد خماط صكبان عبٌدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد55

2015/2014االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس71.4591عراقٌةانثىزٌنب محمد صدام مجٌدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد56

2015/2014االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس71.4143عراقٌةانثىفاطمة هالل كاظم حسٌنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد57

2015/2014االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس71.1667عراقٌةانثىاٌمان اكرم حسٌن حامدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد58

2015/2014االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس71.142عراقٌةانثىزمن نعٌم عطٌة لفتهالتمرٌضالتمرٌضبؽداد59

2015/2014االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.9217عراقٌةانثىحنٌن طالب عبد جبرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد60

2015/2014االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.9034عراقٌةذكراحمد سالم احمد عباسالتمرٌضالتمرٌضبؽداد61

2015/2014االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.7925عراقٌةانثىعفراء حسٌن جبار هنديالتمرٌضالتمرٌضبؽداد62

2015/2014االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.7226عراقٌةانثىاشراق ضٌاء محمد عطٌةالتمرٌضالتمرٌضبؽداد63



2015/2014االولالصباحٌةجٌد الصباحٌة70.6506عراقٌةانثىتبارك جاسم مهدي حسٌنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد64

2015/2014االولالصباحٌةجٌد الصباحٌة70.5973عراقٌةانثىدٌنا ثامر ٌحٌى زكًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد65

2015/2014االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.5473عراقٌةذكرخلؾ عباس حسٌن خلؾالتمرٌضالتمرٌضبؽداد66

2015/2014االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.4981عراقٌةذكرهادي شرٌؾ جاسم حسونالتمرٌضالتمرٌضبؽداد67

2015/2014االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.4328عراقٌةانثىاالء عباس حمادي فلفلالتمرٌضالتمرٌضبؽداد68

2015/2014االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.3159عراقٌةانثىامنة عدنان مهدي صالحالتمرٌضالتمرٌضبؽداد69

2015/2014االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.1915عراقٌةانثىزٌنب رزاق جابر سد خانالتمرٌضالتمرٌضبؽداد70

2015/2014االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس70.0886عراقٌةانثىضحى سعدي مصطفى احمدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد71

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.9296عراقٌةانثىنور خضر عباس مسٌر التمرٌضالتمرٌضبؽداد72

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.6868عراقٌةانثىافراح رحمن علوان خضٌرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد73

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.5653عراقٌةانثىؼفران سلمان هاشم محمدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد74

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.4525عراقٌةانثىمنتهى طالب صباح حلوالتمرٌضالتمرٌضبؽداد75

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.4324عراقٌةذكرنوار كامل هاشم موسىالتمرٌضالتمرٌضبؽداد76

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.4085عراقٌةانثىوفاء قاسم حمزة حاٌرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد77

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.3807عراقٌةانثىمها فرٌح رهٌؾ ثجٌلالتمرٌضالتمرٌضبؽداد78

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.3734عراقٌةانثىنور تحسٌن سالم كزارالتمرٌضالتمرٌضبؽداد79

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.3337عراقٌةانثىرٌام رعد حمٌد داودالتمرٌضالتمرٌضبؽداد80

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.2936عراقٌةانثىاسماء عبد الرزاق محسن جبارالتمرٌضالتمرٌضبؽداد81

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.2797عراقٌةانثىمناهل كامل ابراهٌم حلبوتالتمرٌضالتمرٌضبؽداد82

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.17عراقٌةانثىوسن ظافر سلمان وادي التمرٌضالتمرٌضبؽداد83

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.085عراقٌةانثىزٌنب مجٌد عباس سلمانالتمرٌضالتمرٌضبؽداد84

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69.0514عراقٌةانثىافٌاء عثمان عزٌز حمٌدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد85

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.9512عراقٌةانثىرنا محمود محً علًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد86

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.9185عراقٌةانثىنهى علً حسٌن حامدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد87

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.832عراقٌةانثىاالء علً حسن كرٌمالتمرٌضالتمرٌضبؽداد88

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.775عراقٌةانثىاٌمان اسكندر حمٌد نعمةالتمرٌضالتمرٌضبؽداد89

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.6679عراقٌةذكرخلٌل محمد ناجً عبودالتمرٌضالتمرٌضبؽداد90

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.5702عراقٌةذكراحمد طارق حسٌن حمدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد91

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.5518عراقٌةذكرلٌث سعٌد دنٌؾ خلٌؾالتمرٌضالتمرٌضبؽداد92

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.3938عراقٌةذكرعلً اسماعٌل خلٌل ٌوسؾالتمرٌضالتمرٌضبؽداد93

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.2347عراقٌةانثىهنده خلٌل عمر حموديالتمرٌضالتمرٌضبؽداد94

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.1602عراقٌةذكرعلً حسن سفاح حالوبالتمرٌضالتمرٌضبؽداد95

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.1005عراقٌةانثىٌاسمٌن قاسم نجم عبد هللاالتمرٌضالتمرٌضبؽداد96



2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68.0821عراقٌةذكرحسن جبار عبود جاسمالتمرٌضالتمرٌضبؽداد97

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.99عراقٌةانثىدعاء محسن حمٌد ٌاسالتمرٌضالتمرٌضبؽداد98

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.8109عراقٌةانثىهالة صادق سلمان عباسالتمرٌضالتمرٌضبؽداد99

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.7421عراقٌةانثىموج محمد صبر فرجالتمرٌضالتمرٌضبؽداد100

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.6183عراقٌةذكررٌاض ابراهٌم جار هللا خلؾالتمرٌضالتمرٌضبؽداد101

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.5952عراقٌةانثىصبا عادل خلٌفة محمودالتمرٌضالتمرٌضبؽداد102

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.5878عراقٌةانثىعلٌاء اٌاد رحٌم محمودالتمرٌضالتمرٌضبؽداد103

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.5509عراقٌةذكرحسٌن محمد مطشر زبونالتمرٌضالتمرٌضبؽداد104

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.2228عراقٌةانثىضحى طالب حسن طعمةالتمرٌضالتمرٌضبؽداد105

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.1951عراقٌةانثىحنٌن سعد احمد ابراهٌمالتمرٌضالتمرٌضبؽداد106

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.1667عراقٌةذكرعلً ؼزال محمد كاظمالتمرٌضالتمرٌضبؽداد107

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.1573عراقٌةانثىشهد زٌاد سعٌد احمدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد108

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.09عراقٌةذكرحٌدر احمد جواد عٌسىالتمرٌضالتمرٌضبؽداد109

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67.0594عراقٌةانثىسلوى كامل شاطً عبٌدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد110

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.9926عراقٌةانثىلٌلى شهاب احمد علً رختالتمرٌضالتمرٌضبؽداد111

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.9302عراقٌةانثىعلٌاء محمد احمد ناصرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد112

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.9116عراقٌةانثىهدى حٌدر لفته شهٌبالتمرٌضالتمرٌضبؽداد113

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.7299عراقٌةانثىٌسر عبد االله عزٌز ابراهٌمالتمرٌضالتمرٌضبؽداد114

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.5433عراقٌةذكراحمد راسم حمود شاطًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد115

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66.3808عراقٌةذكرعلً حسن مشجل ابو شنةالتمرٌضالتمرٌضبؽداد116

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.9884عراقٌةانثىاسماء حسن ماجد حسنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد117

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.8403عراقٌةانثىؼفران اٌاد سلمان سنٌحالتمرٌضالتمرٌضبؽداد118

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.5108عراقٌةانثىنور ٌاسر علً مصحبالتمرٌضالتمرٌضبؽداد119

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.2813عراقٌةانثىحنٌن رٌاض حاجم سواديالتمرٌضالتمرٌضبؽداد120

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.2621عراقٌةانثىهدٌل رحٌم عبادي راضًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد121

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.218عراقٌةانثىسماح رحمن حسن علًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد122

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65.1698عراقٌةانثىابرار نصر هللا خلوؾ سباهًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد123

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.5165عراقٌةذكركاظم جاسم محمد علًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد124

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.3783عراقٌةانثىزٌنب ابراهٌم مهدي اسماعٌلالتمرٌضالتمرٌضبؽداد125

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.3685عراقٌةذكراحمد عبد الرحمن محمود عٌدانالتمرٌضالتمرٌضبؽداد126

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.1315عراقٌةذكراحمد محمد خلؾ صالحالتمرٌضالتمرٌضبؽداد127

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.0275عراقٌةذكرمراد كاظم كرٌم مطٌلبالتمرٌضالتمرٌضبؽداد128

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64.0186عراقٌةانثىمرٌم عواد حسٌن صالحالتمرٌضالتمرٌضبؽداد129



2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.8618عراقٌةانثىنورة لطٌؾ علوان حسٌنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد130

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.8076عراقٌةذكراحمد جالل ٌوسؾ موسىالتمرٌضالتمرٌضبؽداد131

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.6774عراقٌةانثىنجاة رشٌد حمٌد لفتهالتمرٌضالتمرٌضبؽداد132

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.6055عراقٌةذكراحمد زهٌر جاسم فلحًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد133

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.4851عراقٌةانثىؼفران جاسم محمد حسٌنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد134

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.4713عراقٌةذكرمنتظر رضا عبد دخٌلالتمرٌضالتمرٌضبؽداد135

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.247عراقٌةانثىهبة عون حمٌد جابرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد136

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.2367عراقٌةانثىجنان خالد لطوؾ احمدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد137

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.1023عراقٌةذكرحمزة موسى حسن كرٌمالتمرٌضالتمرٌضبؽداد138

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63.0524عراقٌةانثىمٌسون نعمه عبد هللا سعدانالتمرٌضالتمرٌضبؽداد139

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.9581عراقٌةذكرظافر محمود حسن روضات الدٌنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد140

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.8493عراقٌةذكرمحمد كاظم حامد نصارالتمرٌضالتمرٌضبؽداد141

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.8327عراقٌةانثىروٌدة سعٌد احمد اسماعٌلالتمرٌضالتمرٌضبؽداد142

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.744عراقٌةانثىهدى ماجد علً سعدونالتمرٌضالتمرٌضبؽداد143

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62.7368عراقٌةانثىسرور احمد محمد ؼانمالتمرٌضالتمرٌضبؽداد144

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.6313عراقٌةانثىرمق عبد الكرٌم محمد مبٌتالتمرٌضالتمرٌضبؽداد145

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.3827عراقٌةذكرمهتدي سعد رشك حمدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد146

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.3397عراقٌةذكرحسٌن داخل مدلً سٌدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد147

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.1565عراقٌةذكرمحمد هادي مطر خضٌرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد148

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.0341عراقٌةانثىبشرى قاسم زؼٌر ثامرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد149

2015/2014االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61.01عراقٌةانثىحنان ستار حسٌن وحٌدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد150

2015/2014االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.5542عراقٌةذكرسٌؾ حازم كرٌم عزٌزالتمرٌضالتمرٌضبؽداد151

2015/2014االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس59.1367عراقٌةانثىدعاء عبد الكرٌم قاسم اسماعٌلالتمرٌضالتمرٌضبؽداد152

2015/2014االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.788عراقٌةانثىهدى ابراهٌم حسن شمالالتمرٌضالتمرٌضبؽداد153

2015/2014االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس58.697عراقٌةذكرناطق كاظم باصً علًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد154

2015/2014الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس58ر0959عراقٌةذكرعادل مظلوم كباشً دحلوسالتمرٌضالتمرٌضبؽداد155

2015/2014الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس56ر1417عراقٌةذكرسالم كرٌم مجلً هنديالتمرٌضالتمرٌضبؽداد156



2015/2014ائمة باسماء خريجي كلية التمريض  العام الدراسي ق

سنة التخرجالدورنوع الدراسة التقدٌرالشهادةالمعدلالجنسٌةالجنساسم الخرٌجالفرع/ القسم الكلٌةالجامعةت

2015/2014االولالمسائٌةجٌد جدابكالورٌوس89.6591عراقٌةذكر احمد عبد الكاظم محمد حٌدرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد1

2015/2014االولالمسائٌةجٌد جدابكالورٌوس83.4809عراقٌةانثى سارة حسن عودة محٌسنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد2

2015/2014االولالمسائٌةجٌد جدابكالورٌوس80.5685عراقٌةذكر علً نعمة موسى صبرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد3

2015/2014االولالمسائٌةجٌدبكالورٌوس77.2192عراقٌةانثى ندى حامد ٌاسٌن مخٌفًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد4

2015/2014االولالمسائٌةجٌدبكالورٌوس77.1871عراقٌةذكر عطا جبٌر حسٌن حسنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد5

2015/2014االولالمسائٌةجٌدبكالورٌوس77.1585عراقٌةانثى شهالء سهٌر جهاد داودالتمرٌضالتمرٌضبؽداد6

2015/2014االولالمسائٌةجٌدبكالورٌوس77.0841عراقٌةذكر اسامة سمٌر نجم عبد الرحٌمالتمرٌضالتمرٌضبؽداد7

2015/2014االولالمسائٌةجٌدبكالورٌوس75.9528عراقٌةذكر حٌدر ٌاسٌن عبد الواحد ٌاسٌنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد8

2015/2014االولالمسائٌةجٌدبكالورٌوس74.8085عراقٌةذكر فراس عبد هللا علً احمدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد9

2015/2014االولالمسائٌةجٌدبكالورٌوس74.2648عراقٌةذكر منتظر عبد الستار عبد الجبار علًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد10

2015/2014االولالمسائٌةجٌدبكالورٌوس72.6176عراقٌةذكر سٌؾ علً عبد الكاظم علوانالتمرٌضالتمرٌضبؽداد11

2015/2014االولالمسائٌةجٌدبكالورٌوس72.4819عراقٌةذكر علً عبد الكرٌم سلمان حمودالتمرٌضالتمرٌضبؽداد12

2015/2014االولالمسائٌةجٌدبكالورٌوس72.0424عراقٌةذكر حٌدر ٌاسٌن حبٌب حماديالتمرٌضالتمرٌضبؽداد13

2015/2014االولالمسائٌةجٌدبكالورٌوس71.5223عراقٌةانثى لٌلى قٌس شالل فٌاضالتمرٌضالتمرٌضبؽداد14

2015/2014االولالمسائٌةجٌدبكالورٌوس71.1848عراقٌةذكر ابراهٌم سلٌم مهدي كاظمالتمرٌضالتمرٌضبؽداد15

2015/2014االولالمسائٌةجٌدبكالورٌوس70.9989عراقٌةانثى ذكرٌات جواد حنش حماديالتمرٌضالتمرٌضبؽداد16

2015/2014االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس69.9085عراقٌةذكر بشار عبد الكاظم حسن جوادالتمرٌضالتمرٌضبؽداد17

2015/2014االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس69.9066عراقٌةانثى امنة محمود خلؾ جلوبالتمرٌضالتمرٌضبؽداد18

2015/2014االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس69.6921عراقٌةذكر بالل عبد هللا حسٌن محمدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد19

2015/2014االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس69.6516عراقٌةانثى رؼدة هاشم علً عبد العزٌز التمرٌضالتمرٌضبؽداد20

2015/2014االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس69.605عراقٌةذكر مصطفى هاشم طعمة محمدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد21

2015/2014االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس68.7444عراقٌةذكر محمد قاسم احمٌد عبودالتمرٌضالتمرٌضبؽداد22

2015/2014االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس68.1814عراقٌةذكر محمد حمٌد محمد حمديالتمرٌضالتمرٌضبؽداد23

2015/2014االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس68.1197عراقٌةذكر علً صالح فؤاد علًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد24

2015/2014االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس67.7109عراقٌةذكر محمد جاسم كاطع لكنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد25

2015/2014االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس67.6551عراقٌةانثى دنٌا صالح عجمً علًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد26

2015/2014االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس67.413عراقٌةذكر نذٌر ابراهٌم رحمن محمودالتمرٌضالتمرٌضبؽداد27

2015/2014االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس67.2243عراقٌةذكر حٌدر محمد عٌسى موسىالتمرٌضالتمرٌضبؽداد28

2015/2014االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس66.9439عراقٌةذكر بهاء نزار محمد رؤوؾالتمرٌضالتمرٌضبؽداد29

2015/2014االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس66.7891عراقٌةانثى ؼفران عالء جاسم محمدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد30



2015/2014االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس66.6876عراقٌةذكر زٌد فلٌح عبد الرضا جوادالتمرٌضالتمرٌضبؽداد31

2015/2014االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس66.2651عراقٌةذكر حٌدر صباح حمد سباهًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد32

2015/2014االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس66.0139عراقٌةذكر اسماعٌل اسماعٌل ؼانم فهدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد33

2015/2014االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس65.8952عراقٌةانثى هٌام ضٌاء حاجً مخلؾالتمرٌضالتمرٌضبؽداد34

2015/2014االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس65.8772عراقٌةذكر حٌدر احمد عالوي حسنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد35

2015/2014االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس65.7727عراقٌةذكر هشام علً هاشم رسنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد36

2015/2014االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس65.6027عراقٌةذكر مصطفى سالم حسن عباسالتمرٌضالتمرٌضبؽداد37

2015/2014االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس65.5949عراقٌةانثى رٌتا مهدي حسٌن جابرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد38

2015/2014االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس65.3746عراقٌةانثى زهراء عصام عبد الحسٌن رشٌدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد39

2015/2014االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس65.3221عراقٌةذكر سامر عماد كوركٌس لوقهالتمرٌضالتمرٌضبؽداد40

2015/2014االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس65.3065عراقٌةذكر محمد كاظم سعدون حسنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد41

2015/2014االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس65.213عراقٌةذكر مصطفى هٌثم شاكر محمودالتمرٌضالتمرٌضبؽداد42

2015/2014االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس65.0751عراقٌةذكر محمد عباس محسن خاويالتمرٌضالتمرٌضبؽداد43

2015/2014االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس64.8996عراقٌةذكر حسام عذافة كرٌم حسنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد44

2015/2014االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس64.7187عراقٌةذكر علً محمد عكلة داودالتمرٌضالتمرٌضبؽداد45

2015/2014االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس64.7024عراقٌةذكر مهدي عبد الزهرة عبد علًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد46

2015/2014االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس64.6817عراقٌةذكر فاضل جواد عبد محٌسنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد47

2015/2014االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس64.5014عراقٌةذكر عبد االمٌر حسن جواد كاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد48

2015/2014االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس64.4004عراقٌةانثى منى عبد الواحد عمر خلؾ التمرٌضالتمرٌضبؽداد49

2015/2014االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس64.1907عراقٌةذكر ضٌاء حسٌن ثجٌل جبارالتمرٌضالتمرٌضبؽداد50

2015/2014االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس64.1054عراقٌةذكر علً هادي عطٌة حماديالتمرٌضالتمرٌضبؽداد51

2015/2014االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس63.8795عراقٌةانثى هدٌل ناصر احمد فلفلالتمرٌضالتمرٌضبؽداد52

2015/2014االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس63.8497عراقٌةذكر عقٌل عبد السادة حمٌد حٌدرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد53

2015/2014االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس63.734عراقٌةذكر حسٌن عبد مطر دعدوشالتمرٌضالتمرٌضبؽداد54

2015/2014االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس63.35عراقٌةذكر محمد خضٌر ٌوسؾ كنٌهرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد55

2015/2014االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس63.1142عراقٌةانثى وفاء تفاح محسن شالشالتمرٌضالتمرٌضبؽداد56

2015/2014االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس62.7947عراقٌةذكر محمد حسن جلوب جابرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد57

2015/2014االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس62.7487عراقٌةذكر علً صالح ابراهٌم حسٌنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد58

2015/2014االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس62.6651عراقٌةذكر علً عبد اللطٌف فاضل احمدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد59

2015/2014االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس62.5336عراقٌةذكر مصطفى جبار صبري محسنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد60

2015/2014االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس62.3433عراقٌةذكر قاسم خلؾ صلٌبً احمدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد61

2015/2014االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس62.3عراقٌةذكر حسن ناصر دللً عوٌدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد62

2015/2014االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس62.1394عراقٌةذكر طه تحسٌن واصؾ جونًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد63



2015/2014االولالمسائٌةمتوسطالصباحٌة62.1383عراقٌةذكر علً حاتم مزٌد عودةالتمرٌضالتمرٌضبؽداد64

2015/2014االولالمسائٌةمتوسطالصباحٌة61.9726عراقٌةذكر علً حكمت جاسم هلٌلالتمرٌضالتمرٌضبؽداد65

2015/2014االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس61.7956عراقٌةانثى هدى لٌث عبد الحسن كنبارالتمرٌضالتمرٌضبؽداد66

2015/2014االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس61.5605عراقٌةذكر حسن ناصر حسٌن علًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد67

2015/2014االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس61.1956عراقٌةذكر عمر عطٌة علً احمدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد68

2015/2014الثانًالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس61ر1152عراقٌةذكر احمد حسٌن صالح ظاهر التمرٌضالتمرٌضبؽداد69

2015/2014االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس61.0871عراقٌةذكر عمر لؤي جبار حٌدرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد70

2015/2014االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس61.0708عراقٌةذكر كرار جعفر ثامر زؼٌرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد71

2015/2014االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس60.948عراقٌةذكر ٌوسؾ اٌاد اسماعٌل عبد الكرٌمالتمرٌضالتمرٌضبؽداد72

2015/2014االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس60.6093عراقٌةذكر بارق مقاتل جبار وهٌبالتمرٌضالتمرٌضبؽداد73

2015/2014االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس60.4263عراقٌةذكر ذو الفقار محمد مسلم حسنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد74

2015/2014االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس60.4117عراقٌةذكر خالد ثجٌل داود سلمانالتمرٌضالتمرٌضبؽداد75

2015/2014االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس60.3047عراقٌةذكر احمد عبد الوهاب محسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد76

2015/2014االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس60.1307عراقٌةذكر مصطفى سمٌر حسن خلؾالتمرٌضالتمرٌضبؽداد77

2015/2014االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس59.9502عراقٌةذكر اسعد كرٌم سلمان ؼنٌمالتمرٌضالتمرٌضبؽداد78

2015/2014االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس59.7532عراقٌةذكر احمد رافد صبحً صالحالتمرٌضالتمرٌضبؽداد79

2015/2014االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس59.6298عراقٌةانثى اٌمان علً محمد سعٌد رضاالتمرٌضالتمرٌضبؽداد80

2015/2014االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس59.5509عراقٌةذكر مرتضى محمد سوادي كزارالتمرٌضالتمرٌضبؽداد81

2015/2014الثانًالمسائٌةمقبولبكالورٌوس59ر3771عراقٌةذكر عقٌل جابر عبد الحمزة روٌعً التمرٌضالتمرٌضبؽداد82

2015/2014االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس59.3542عراقٌةذكر باقر هاشم زاٌد عذاريالتمرٌضالتمرٌضبؽداد83

2015/2014االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس59.2707عراقٌةذكر مثنى مهدي مدلول هدلةالتمرٌضالتمرٌضبؽداد84

2015/2014االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس59.1129عراقٌةذكر عباس جلٌل عبد مهوسالتمرٌضالتمرٌضبؽداد85

2015/2014االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس59.0703عراقٌةذكر محمد عزٌز محسن حسٌنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد86

2015/2014االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس58.98عراقٌةانثى عقٌلة ذٌبان عباس علوالتمرٌضالتمرٌضبؽداد87

2015/2014االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس58.9366عراقٌةذكر علً كرٌم عبد الواحد ؼنًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد88

2015/2014االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس58.8999عراقٌةذكر حسٌن خلٌؾ كتاب موسىالتمرٌضالتمرٌضبؽداد89

2015/2014الثانًالمسائٌةمقبولبكالورٌوس58ر6279عراقٌةذكر سٌؾ ثامر عبد الجبار احمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد90

2015/2014الثانًالمسائٌةمقبولبكالورٌوس58ر8881عراقٌةذكر رامً حمٌد كٌؾ مرٌودالتمرٌضالتمرٌضبؽداد91

2015/2014االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس58.5502عراقٌةذكر مصطفى صالح ٌونس ذنونالتمرٌضالتمرٌضبؽداد92

2015/2014االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس58.1468عراقٌةذكر سعٌد عبد الهادي سعٌد حسٌنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد93

2015/2014الثانًالمسائٌةمقبولبكالورٌوس57ر639عراقٌةذكر لٌث جمٌل ابراهٌم احمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد94

2015/2014الثانًالمسائٌةمقبولبكالورٌوس57ر0946عراقٌةذكر حٌدر عبد علً زبٌن درجال التمرٌضالتمرٌضبؽداد95

2015/2014االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس56.6527عراقٌةانثى روٌدة عادل خضٌر ٌاسالتمرٌضالتمرٌضبؽداد96



2015/2014االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس55.7001عراقٌةذكر كرٌم بٌد هللا كرٌم شرادالتمرٌضالتمرٌضبؽداد97

2015/2014الثانًالمسائٌةمقبولبكالورٌوس55ر2499عراقٌةذكر محمد مالك علً حسٌنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد98

2015/2014الثانًالمسائٌةمقبولبكالورٌوس55ر0791عراقٌةذكر مخلد محمد حمودي حمدي التمرٌضالتمرٌضبؽداد99

2015/2014االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس54.9051عراقٌةانثى اسراء عوٌد علً محمدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد100

2015/2014الثانًالمسائٌةمقبولبكالورٌوس54ر7068عراقٌةذكر وسام فوزي جبر كاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد101



2016/2015ائمة باسماء خريجي كلية التمريض  العام الدراسي ق

سنة التخرجالدورنوع الدراسة التقدٌرالشهادةالمعدلالجنسٌةالجنساسم الخرٌجالفرع/ القسم الكلٌةالجامعةت

2016/2015االولالصباحٌةامتٌازبكالورٌوس92ر6186عراقٌةانثىسماح نؽٌمش سلطان عٌدانالتمرٌضالتمرٌضبؽداد1

2016/2015االولالصباحٌةامتٌازبكالورٌوس91ر0887عراقٌةانثىنور نجم عبادي فريالتمرٌضالتمرٌضبؽداد2

2016/2015االولالصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس88ر7198عراقٌةانثىاسراء حاتم رشٌد هتٌمًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد3

2016/2015االولالصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس85ر1627عراقٌةانثىنور ماجد جاسم عبدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد4

2016/2015االولالصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس84ر1604عراقٌةانثىطٌبة مهدي صالح عذابالتمرٌضالتمرٌضبؽداد5

2016/2015االولالصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس83ر101عراقٌةانثىنور رٌاض محمود جمٌلالتمرٌضالتمرٌضبؽداد6

2016/2015االولالصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس82ر8754عراقٌةانثىاالء علً عبود عودةالتمرٌضالتمرٌضبؽداد7

2016/2015االولالصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس82ر5592عراقٌةانثىاٌمان عباس فاضل حمٌدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد8

2016/2015االولالصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس82ر4054عراقٌةانثىمنال ٌونس محمد حسٌنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد9

2016/2015االولالصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس82ر0604عراقٌةانثىهدٌل باسم جاسم علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد10

2016/2015االولالصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس81ر9236عراقٌةانثىسارة عدنان علً حسٌنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد11

2016/2015االولالصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس81ر87عراقٌةانثىاٌة رعد علً نوروزالتمرٌضالتمرٌضبؽداد12

2016/2015االولالصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس81ر3411عراقٌةانثىرحاب خالد هبسً زنادالتمرٌضالتمرٌضبؽداد13

2016/2015االولالصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس80ر5976عراقٌةانثىجنان حسن ابراهٌم احمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد14

2016/2015االولالصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس80ر5عراقٌةانثىمرٌم عاٌد اسماعٌل معطًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد15

2016/2015االولالصباحٌةجٌد جدابكالورٌوس80ر0985عراقٌةانثىزهراء احمد محً عبشالتمرٌضالتمرٌضبؽداد16

2016/2015االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس79ر4767عراقٌةانثىفراقد جواد كاظم ناصرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد17

2016/2015االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس79ر3781عراقٌةانثىنورس علً احمد عبد الخلٌفةالتمرٌضالتمرٌضبؽداد18

2016/2015االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس79ر2861عراقٌةذكرحسٌن شٌحان جاسم طاهرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد19

2016/2015االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس79ر0671عراقٌةانثىشهد نصرت عبد عون عبد الحسنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد20

2016/2015االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس78ر5001عراقٌةذكرعقٌل عٌدان حسن هلٌلالتمرٌضالتمرٌضبؽداد21

2016/2015االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس78ر3004عراقٌةانثىمروة صباح سلمان احمدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد22

2016/2015االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس77ر8873عراقٌةذكرثامر محمود رشٌد جمعةالتمرٌضالتمرٌضبؽداد23

2016/2015االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس77ر4173عراقٌةانثىمٌسون عادل خفٌؾ خضٌرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد24

2016/2015االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس77ر411عراقٌةانثىاالء عامر عزٌز طعمةالتمرٌضالتمرٌضبؽداد25

2016/2015االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس77ر409عراقٌةانثىاٌمان محمد احمد اسماعٌلالتمرٌضالتمرٌضبؽداد26

2016/2015االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس77ر2458عراقٌةانثىبان لطٌؾ سعٌد محمودالتمرٌضالتمرٌضبؽداد27



2016/2015االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس77ر2342عراقٌةذكرفراس خضر عبد هللا لٌلوالتمرٌضالتمرٌضبؽداد28

2016/2015االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس77ر1235عراقٌةانثىمرٌم صباح فاضل شبٌبالتمرٌضالتمرٌضبؽداد29

2016/2015االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس76ر8326عراقٌةانثىاٌات مجٌد هذار كرٌمالتمرٌضالتمرٌضبؽداد30

2016/2015االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس76ر3547عراقٌةانثىمها عبد الرزاق حسون علًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد31

2016/2015االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس76ر1852عراقٌةانثىاسراء جمال حسٌن علوانالتمرٌضالتمرٌضبؽداد32

2016/2015االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس76ر0401عراقٌةانثىسراء حبٌب شالل حبٌبالتمرٌضالتمرٌضبؽداد33

2016/2015االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس75ر572عراقٌةانثىاٌسن سعد فاضل احمدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد34

2016/2015االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس75ر4287فلسطٌنٌةانثىسماح مروان عبد الرؤوؾ خلؾالتمرٌضالتمرٌضبؽداد35

2016/2015االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس75ر3709عراقٌةذكرعمر محمد علً زركوشالتمرٌضالتمرٌضبؽداد36

2016/2015االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس75ر3107عراقٌةانثىانتصار مهدي عالوي جرادالتمرٌضالتمرٌضبؽداد37

2016/2015االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس75ر1675عراقٌةانثىبان عبد العباس كطوش مجٌؽًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد38

2016/2015االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس74ر9325عراقٌةانثىؼفران بسام اكرم حسٌنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد39

2016/2015االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس74ر8493عراقٌةذكررشاد كرٌم فالح كصبالتمرٌضالتمرٌضبؽداد40

2016/2015االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس74ر8352عراقٌةانثىسرور صبٌح ٌاس حسٌنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد41

2016/2015االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس74ر7665عراقٌةانثىهدٌل نجم محمد حسٌنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد42

2016/2015االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس74ر733عراقٌةانثىرباب شهاب محمد ذربالتمرٌضالتمرٌضبؽداد43

2016/2015االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس74ر4938عراقٌةانثىزهراء علً حسٌن منصورالتمرٌضالتمرٌضبؽداد44

2016/2015االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس74ر3256عراقٌةانثىاٌة عبد العزٌز علً حسنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد45

2016/2015االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس74ر1866عراقٌةانثىمرٌم محمد صدام علًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد46

2016/2015االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس74ر0841عراقٌةانثىهدٌر رعد حمٌد داودالتمرٌضالتمرٌضبؽداد47

2016/2015االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس74ر0282عراقٌةانثىهبة ولٌد سلمان علًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد48

2016/2015االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس73ر8453عراقٌةانثىبروٌن عبد الكرٌم عباس علًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد49

2016/2015االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس73ر4948عراقٌةانثىمروة عماد محمد عبدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد50

2016/2015االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس73ر4673عراقٌةانثىفرح علً راضً خلؾالتمرٌضالتمرٌضبؽداد51

2016/2015االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس73ر3785عراقٌةذكرمهٌمن حمٌد حسٌن كاظمالتمرٌضالتمرٌضبؽداد52

2016/2015االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس73ر1948عراقٌةانثىمرٌم اٌاد لطٌؾ عماشالتمرٌضالتمرٌضبؽداد53

2016/2015االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس72ر807عراقٌةانثىحنٌن عدنان زٌدان خلٌفةالتمرٌضالتمرٌضبؽداد54

2016/2015االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس72ر7626عراقٌةانثىهند صباح عطٌة اسماعٌلالتمرٌضالتمرٌضبؽداد55

2016/2015االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس72ر6212عراقٌةذكرصباح منشد جبر محمدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد56

2016/2015االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس72ر5822عراقٌةانثىرفل محمود حسب هللا مريالتمرٌضالتمرٌضبؽداد57



2016/2015االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس72ر1609عراقٌةانثىهدٌر سعد حسٌن عبارالتمرٌضالتمرٌضبؽداد58

2016/2015االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس72ر1108عراقٌةانثىندى باسم محمد لفتهالتمرٌضالتمرٌضبؽداد59

2016/2015االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس71ر8334عراقٌةانثىبدور عباس طلب حسنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد60

2016/2015االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس71ر719عراقٌةانثىشٌماء عبد الرحمن ضاري حسنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد61

2016/2015االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس71ر6585عراقٌةانثىهٌلٌن شوكت محمد كلًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد62

2016/2015االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس71ر6519عراقٌةانثىحنٌن عبد الحسٌن شمخً عامر التمرٌضالتمرٌضبؽداد63

2016/2015االولالصباحٌةجٌدالصباحٌة71ر4819عراقٌةذكرمروان عثمان محمود حسٌنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد64

2016/2015االولالصباحٌةجٌدالصباحٌة71ر3717عراقٌةانثىرانٌا رشٌد فاضل عباسالتمرٌضالتمرٌضبؽداد65

2016/2015االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس71ر3525عراقٌةانثىسارة سمٌر هاشم خلؾالتمرٌضالتمرٌضبؽداد66

2016/2015االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس71ر3308عراقٌةانثىلٌلى حسٌن حسن محٌبسالتمرٌضالتمرٌضبؽداد67

2016/2015االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس71ر1787عراقٌةذكرحٌدر صباح احمد عبد الحسنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد68

2016/2015االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس71ر1153عراقٌةذكرحسٌن سبت كاظم ؼافلالتمرٌضالتمرٌضبؽداد69

2016/2015االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس71ر0829عراقٌةذكرحسن فلٌح سلمان عبٌدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد70

2016/2015االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس70ر8114عراقٌةانثىعذراء حسن حسٌن حمدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد71

2016/2015االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس70ر603عراقٌةانثىهند خضٌر عباس صالحالتمرٌضالتمرٌضبؽداد72

2016/2015االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس70ر2881عراقٌةانثىهبة صالح عبد االمٌر مهديالتمرٌضالتمرٌضبؽداد73

2016/2015االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس70ر0713عراقٌةانثىابتهال ناصر حسن لفتهالتمرٌضالتمرٌضبؽداد74

2016/2015االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس70ر0508عراقٌةانثىسارة حسن رزوقً حسٌنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد75

2016/2015االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69ر8943عراقٌةانثىزهراء حسٌن محمد مؽٌرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد76

2016/2015االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69ر8614عراقٌةانثىمنار عبد الستار عبد الرزاق محمدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد77

2016/2015االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69ر8139عراقٌةانثىسارة ولٌد حسن صفرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد78

2016/2015االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69ر7842عراقٌةانثىاسراء محمد شٌال حاويالتمرٌضالتمرٌضبؽداد79

2016/2015االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69ر3966عراقٌةانثىاٌالؾ خلٌل ابراهٌم موسى التمرٌضالتمرٌضبؽداد80

2016/2015االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69ر3391عراقٌةانثىحنٌن سالم احمد عبدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد81

2016/2015االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69ر1898عراقٌةانثىٌسرى حمزة عبد علوان التمرٌضالتمرٌضبؽداد82

2016/2015االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69ر0938عراقٌةانثىلٌلى عبد الرزاق طه كاظمالتمرٌضالتمرٌضبؽداد83

2016/2015االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68ر8995عراقٌةانثىمروة احمد مكً امٌنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد84

2016/2015االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68ر6661عراقٌةانثىلٌلى حسٌن محمود حسنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد85

2016/2015االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68ر4995عراقٌةانثىرؤٌا محمد رسن حسنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد86

2016/2015االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68ر4724عراقٌةذكرمصطفى صباح احمد محمدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد87



2016/2015االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68ر4366عراقٌةانثىزٌنب هانً موسى فتاحالتمرٌضالتمرٌضبؽداد88

2016/2015االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68ر4137عراقٌةانثىحنٌن عباس عوٌد علًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد89

2016/2015االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68ر3262عراقٌةانثىنور باسم حاتم حسٌنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد90

2016/2015االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68ر189عراقٌةانثىنور شهاب احمد عبودالتمرٌضالتمرٌضبؽداد91

2016/2015االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68ر0026عراقٌةانثىكوثر علً دعدوش حزٌمالتمرٌضالتمرٌضبؽداد92

2016/2015االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67ر9598عراقٌةذكرامجد عادل حسن عبد هللاالتمرٌضالتمرٌضبؽداد93

2016/2015االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67ر8353عراقٌةذكرحسٌن محمد زعٌبل ٌوسؾالتمرٌضالتمرٌضبؽداد94

2016/2015االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67ر7228عراقٌةانثىحوراء حسٌن اسماعٌل ابراهٌمالتمرٌضالتمرٌضبؽداد95

2016/2015االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67ر446عراقٌةذكراحمد محمد حسٌن علًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد96

2016/2015االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67ر4176عراقٌةذكرعلً مجرن علوان حسٌنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد97

2016/2015االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67ر2449عراقٌةانثىرندة سكران احمد محمدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد98

2016/2015االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67ر1959عراقٌةانثىرؤى عدنان احمد محمدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد99

2016/2015االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67ر1196عراقٌةذكرمصطفى حبٌب زبالة دحامالتمرٌضالتمرٌضبؽداد100

2016/2015الثانًالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67ر1334عراقٌةذكرعاصم علً حسٌن عودةالتمرٌضالتمرٌضبؽداد101

2016/2015االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66ر887عراقٌةانثىجنان حسن حمٌد ناصر التمرٌضالتمرٌضبؽداد102

2016/2015االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66ر8729عراقٌةانثىازهار عبد الرضا ٌونس حمٌدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد103

2016/2015االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66ر4376عراقٌةانثىرسل اسماعٌل محسن طرادالتمرٌضالتمرٌضبؽداد104

2016/2015االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66ر3908عراقٌةانثىبشرى قاسم كامل سعٌدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد105

2016/2015االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66ر3872عراقٌةذكرعلً اسعد علً جاسمالتمرٌضالتمرٌضبؽداد106

2016/2015االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66ر1947عراقٌةذكرستار جبار نوري حننالتمرٌضالتمرٌضبؽداد107

2016/2015االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66ر0276عراقٌةانثىورود كرٌم محمد كاظمالتمرٌضالتمرٌضبؽداد108

2016/2015االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65ر9088عراقٌةذكرعلً حمزة فرٌد ٌوسؾالتمرٌضالتمرٌضبؽداد109

2016/2015االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65ر8504عراقٌةذكرعلً حسن عزٌز محمدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد110

2016/2015االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65ر8327عراقٌةانثىرسل رفعت حسن محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد111

2016/2015االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65ر774عراقٌةذكرمحمد هادي موسى حمٌدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد112

2016/2015االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65ر725عراقٌةذكررافدة ضٌاء عبد الحسن محمودالتمرٌضالتمرٌضبؽداد113

2016/2015االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65ر0722عراقٌةانثىزهراء علً كاظم جوادالتمرٌضالتمرٌضبؽداد114

2016/2015االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64ر9835عراقٌةانثىهدٌر حمٌد عبد حبٌبالتمرٌضالتمرٌضبؽداد115

2016/2015االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64ر8809عراقٌةذكرعبد الخضر سفٌح حسن ذباحالتمرٌضالتمرٌضبؽداد116

2016/2015االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64ر8عراقٌةانثىموج محمد حسٌن علًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد117



2016/2015االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64ر6049عراقٌةانثىنور حسن محمد حسٌنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد118

2016/2015االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64ر5674عراقٌةانثىاستبرق حاتم عبد الكرٌم عباسالتمرٌضالتمرٌضبؽداد119

2016/2015االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64ر5026عراقٌةذكرحسن نجم عبد الرضا برهًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد120

2016/2015االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64ر2698عراقٌةانثىاسراء ثاٌر كاظم عطا هللاالتمرٌضالتمرٌضبؽداد121

2016/2015االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64ر0703عراقٌةانثىسارة عدنان عواد حسنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد122

2016/2015االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63ر8942عراقٌةانثىبشائر ناجً ناصرحٌدرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد123

2016/2015االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63ر7509عراقٌةانثىخدٌجة نبٌل احمد مكًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد124

2016/2015االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63ر3822عراقٌةانثىاٌات عبد الحمٌد كرٌدي عبدعلًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد125

2016/2015االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63ر3808عراقٌةذكرمحمد شاكر والً فرٌجالتمرٌضالتمرٌضبؽداد126

2016/2015االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63ر38عراقٌةانثىعذراء جاسم محمد محمودالتمرٌضالتمرٌضبؽداد127

2016/2015االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63ر3422عراقٌةذكرحسن زٌن العابدٌن حسٌن قوجةالتمرٌضالتمرٌضبؽداد128

2016/2015االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63ر073عراقٌةذكرمصطفى كامل ناصر حسٌنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد129

2016/2015االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62ر9522عراقٌةانثىرٌام عبد هللا خلٌفة حسٌنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد130

2016/2015االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62ر9376عراقٌةانثىؼفران نجم ثامر مشخالالتمرٌضالتمرٌضبؽداد131

2016/2015االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62ر927عراقٌةانثىلٌنا قٌس شالل فٌاضالتمرٌضالتمرٌضبؽداد132

2016/2015الثانًالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62ر7878عراقٌةانثىفاطمة مسلم محمد حسنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد133

2016/2015االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62ر3475عراقٌةذكرامٌر كزار مهنا عمرانالتمرٌضالتمرٌضبؽداد134

2016/2015االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61ر6514عراقٌةانثىحوراء محمد حمزة كشكولالتمرٌضالتمرٌضبؽداد135

2016/2015االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61ر445عراقٌةانثىفاطمة جاسم محمد نقاوةالتمرٌضالتمرٌضبؽداد136

2016/2015االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61ر3818عراقٌةذكراحمد عودة وحٌد مباركالتمرٌضالتمرٌضبؽداد137

2016/2015االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61ر1607عراقٌةذكرمصطفى مصدؾ عطا هللا خلؾالتمرٌضالتمرٌضبؽداد138

2016/2015الثانًالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60ر7867عراقٌةذكرمصطفى محسن كاظم علوانالتمرٌضالتمرٌضبؽداد139

2016/2015االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60ر4773عراقٌةذكرٌاسر محمود احمد علًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد140

2016/2015الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس59ر8594عراقٌةانثىوسن احمد محمد احمدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد141

2016/2015االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس59ر6141عراقٌةانثىرؼد علً محمد حبٌبالتمرٌضالتمرٌضبؽداد142

2016/2015االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس59ر2501عراقٌةانثىاسراء قدوري حسن كاملالتمرٌضالتمرٌضبؽداد143

2016/2015االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس59ر1303عراقٌةذكرحٌدر اسكندر عطٌة جلٌهمالتمرٌضالتمرٌضبؽداد144

2016/2015االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس59ر0567عراقٌةانثىامال محمد نعمة عبد العزٌزالتمرٌضالتمرٌضبؽداد145

2016/2015االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس58ر936عراقٌةانثىضً مظفر سمٌن جعفرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد146

2016/2015االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس58ر8515عراقٌةذكرعلً عٌدان كاظم بطًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد147



2016/2015الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس58ر4921عراقٌةذكر صباح خضٌر داود عنبرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد148

2016/2015االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس57ر9919عراقٌةذكرعامر حسٌن علً حسنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد149

2016/2015الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس56ر8178عراقٌةذكرمحمد ثامر حمد سلمانالتمرٌضالتمرٌضبؽداد150



2016/2015ائمة باسماء خريجي كلية التمريض  العام الدراسي ق

سنة التخرجالدورنوع الدراسة التقدٌرالشهادةالمعدلالجنسٌةالجنساسم الخرٌجالفرع/ القسم الكلٌةالجامعةت

2016/2015االولالمسائٌةجٌدبكالورٌوس79ر2746عراقٌةذكراٌهاب نظٌر ؼازي مباركالتمرٌضالتمرٌضبؽداد1

2016/2015االولالمسائٌةجٌدبكالورٌوس79ر21عراقٌةانثىانتصار سعدي فاضل مطرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد2

2016/2015االولالمسائٌةجٌدبكالورٌوس76ر4623عراقٌةذكرمصطفى صالح محمد جبرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد3

2016/2015االولالمسائٌةجٌدبكالورٌوس76ر2239عراقٌةذكرمحمد علً رشٌد خالدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد4

2016/2015االولالمسائٌةجٌدبكالورٌوس75ر4627عراقٌةذكرمهند شاكر نعمان ثابتالتمرٌضالتمرٌضبؽداد5

2016/2015االولالمسائٌةجٌدبكالورٌوس75ر1749عراقٌةانثىنور رحٌم كاظم عاصًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد6

2016/2015االولالمسائٌةجٌدبكالورٌوس72ر2376عراقٌةذكرزٌن العابدٌن علً عبد العباسالتمرٌضالتمرٌضبؽداد7

2016/2015االولالمسائٌةجٌدبكالورٌوس72ر1264عراقٌةذكرحسٌن كاظم محمد حسٌنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد8

2016/2015االولالمسائٌةجٌدبكالورٌوس72ر0992عراقٌةذكرمحمود راضً داود صالحالتمرٌضالتمرٌضبؽداد9

2016/2015االولالمسائٌةجٌدبكالورٌوس71ر4413عراقٌةذكرحسٌن راضً خشان ازؼٌرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد10

2016/2015االولالمسائٌةجٌدبكالورٌوس71ر435عراقٌةذكرعلً نبٌل هاشم رشٌدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد11

2016/2015االولالمسائٌةجٌدبكالورٌوس70ر8065فلسطٌنٌةانثىلبنى قاسم خضر مصطفىالتمرٌضالتمرٌضبؽداد12

2016/2015االولالمسائٌةجٌدبكالورٌوس70ر5079عراقٌةذكرمحمود كاظم حمزة خضٌرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد13

2016/2015االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس68ر9611عراقٌةانثىزهراء برهان الدٌن احمد ؼنامالتمرٌضالتمرٌضبؽداد14

2016/2015االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس68ر0269عراقٌةانثىكوثر عثمان محمد امٌنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد15

2016/2015االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس67ر5077عراقٌةذكروسام باسم مجٌد مهديالتمرٌضالتمرٌضبؽداد16

2016/2015االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس67ر4209عراقٌةذكرصادق عبد دحام عبد هللاالتمرٌضالتمرٌضبؽداد17

2016/2015االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس66ر2933عراقٌةذكرحسن علً جبار شرهانالتمرٌضالتمرٌضبؽداد18

2016/2015االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس66ر2723عراقٌةانثىحنٌن حسٌن مطشر مهلهلالتمرٌضالتمرٌضبؽداد19

2016/2015االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس65ر6732عراقٌةذكرمنتصر عبد عباس حمودالتمرٌضالتمرٌضبؽداد20

2016/2015االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس65ر5251عراقٌةذكرمحمد احسان علً شناويالتمرٌضالتمرٌضبؽداد21

2016/2015االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس65ر4779عراقٌةذكرٌاسر عبد القادر حمٌد مرٌوشالتمرٌضالتمرٌضبؽداد22

2016/2015االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس65ر4455عراقٌةذكرمصطفى حقً ناجً حسٌنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد23

2016/2015االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس65ر4214عراقٌةذكرمصطفى حمٌد حمودي حسٌنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد24

2016/2015االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس65ر3838عراقٌةانثىهالة حسن طاهر عزٌزالتمرٌضالتمرٌضبؽداد25

2016/2015االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس65ر1629عراقٌةانثىزٌنب حاتم عبد هللا دروٌشالتمرٌضالتمرٌضبؽداد26

2016/2015االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس65ر0431عراقٌةذكرمصطفى وضاح لطٌؾ ظاهرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد27



2016/2015االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس65ر024عراقٌةذكرٌاسر فاضل شمخً جابرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد28

2016/2015االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس64ر9745عراقٌةذكرصفاء طالب حسن علًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد29

2016/2015االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس64ر92عراقٌةذكراحمد كرٌم حمٌد محمدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد30

2016/2015االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس64ر7476عراقٌةانثىسارة جاسم حمود خلؾالتمرٌضالتمرٌضبؽداد31

2016/2015االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس64ر6284عراقٌةذكرمصطفى حسن علً حسٌنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد32

2016/2015االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس64ر4932عراقٌةذكرمرتضى ثائر جبار عبدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد33

2016/2015االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس64ر3464عراقٌةذكرمحسن صاحب صالح محمدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد34

2016/2015االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس64ر1438عراقٌةذكرحسٌن جاسم محمد حسٌنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد35

2016/2015االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس64ر1084عراقٌةذكراعالن ٌاسٌن ناصر حسٌنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد36

2016/2015االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس63ر9662عراقٌةذكراحمد رٌاض حسن عبد االمٌر التمرٌضالتمرٌضبؽداد37

2016/2015االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس63ر8578فلسطٌنٌةذكراحمد ٌحٌى محمود محمدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد38

2016/2015االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس63ر7678عراقٌةذكرؼٌث اشهاب جمعة كاظمالتمرٌضالتمرٌضبؽداد39

2016/2015االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس63ر1536فلسطٌنٌةذكراحمد عامر طالب محمدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد40

2016/2015االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس62ر9166عراقٌةذكرعٌسى ستار ثوٌنً سٌدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد41

2016/2015االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس62ر877عراقٌةذكرسامح خلٌل ابراهٌم محٌلالتمرٌضالتمرٌضبؽداد42

2016/2015االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس62ر7659عراقٌةذكرعلً عبد الودود بداع عبد الحمٌدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد43

2016/2015االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس62ر3433عراقٌةانثىرسل برع دخل فدعانالتمرٌضالتمرٌضبؽداد44

2016/2015االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس62ر3034عراقٌةذكرحسٌن شاٌع محسن عٌسى التمرٌضالتمرٌضبؽداد45

2016/2015االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس62ر0266عراقٌةذكركرار عبد الزهرة عبد السادة انتٌشةالتمرٌضالتمرٌضبؽداد46

2016/2015االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس61ر9245عراقٌةذكرخزعل صبري خرٌبط فرٌحالتمرٌضالتمرٌضبؽداد47

2016/2015الثانًالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس61ر878عراقٌةذكرحسن مهجر فرج رضٌوالتمرٌضالتمرٌضبؽداد48

2016/2015االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس61ر8318عراقٌةذكرتوفٌق قدري متعب احمدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد49

2016/2015االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس61ر8081عراقٌةذكررامً شفٌق كرٌم سلمانالتمرٌضالتمرٌضبؽداد50

2016/2015االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس61ر7746عراقٌةذكرولٌد ستار جبار علٌويالتمرٌضالتمرٌضبؽداد51

2016/2015االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس61ر7663فلسطٌنٌةذكرضٌاء الدٌن عدنان حسٌنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد52

2016/2015االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس61ر5322عراقٌةذكربشار محمد علً اٌوبالتمرٌضالتمرٌضبؽداد53

2016/2015االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس61ر5045عراقٌةذكرامٌن حامد عطوان حزامالتمرٌضالتمرٌضبؽداد54

2016/2015االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس61ر1899عراقٌةذكرمصعب ابراهٌم كٌطان فٌاض التمرٌضالتمرٌضبؽداد55

2016/2015االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس60ر8491عراقٌةانثىنبأ رعد علوان حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد56

2016/2015االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس60ر8356عراقٌةذكرمحمد محسن دخٌل صالحالتمرٌضالتمرٌضبؽداد57

2016/2015الثانًالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس60ر7454فلسطٌنًذكرعبد هللا محمد محمود عبد الؽنًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد58



2016/2015الثانًالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس60ر7194العراقٌةانثىسناء محمد علً نورالتمرٌضالتمرٌضبؽداد59

2016/2015االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس60ر5579العراقٌةانثىٌاسمٌن صالح الدٌن علًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد60

2016/2015االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس60ر5464العراقٌةذكركرار حٌدر رزاق حٌاويالتمرٌضالتمرٌضبؽداد61

2016/2015االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس60ر218عراقٌةذكرهشام عدنان ٌونس محمودالتمرٌضالتمرٌضبؽداد62

2016/2015االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس59ر8986عراقٌةذكرمنتظر كاظم عواد كرمالتمرٌضالتمرٌضبؽداد63

2016/2015االولالمسائٌةمقبولالصباحٌة59ر6582عراقٌةذكرناصر جمعة ربٌع حمزةالتمرٌضالتمرٌضبؽداد64

2016/2015االولالمسائٌةمقبولالصباحٌة59ر5717عراقٌةذكربسام محمود تفاح بجايالتمرٌضالتمرٌضبؽداد65

2016/2015االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس59ر2677عراقٌةذكرعالء سعٌد محمد سعٌدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد66

2016/2015الثانًالمسائٌةمقبولبكالورٌوس59ر2451عراقٌةذكر ضٌاء سمٌر عبد اللطٌؾ ابراهٌمالتمرٌضالتمرٌضبؽداد67

2016/2015االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس59ر1506عراقٌةذكرعبد الكرٌم مازن حسٌن علًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد68

2016/2015االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس59ر1309عراقٌةذكرولٌد طه كٌطان فٌاضالتمرٌضالتمرٌضبؽداد69

2016/2015االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس58ر9531عراقٌةذكراحمد هاشم محمد سلطانالتمرٌضالتمرٌضبؽداد70

2016/2015الثانًالمسائٌةمقبولبكالورٌوس58ر9073عراقٌةذكر باسم عبد الؽنً جعفر محمدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد71

2016/2015االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس58ر8031عراقٌةذكرمصطفى سعد جاسم فرجالتمرٌضالتمرٌضبؽداد72

2016/2015الثانًالمسائٌةمقبولبكالورٌوس58ر8002عراقٌةذكر رسول عباس عبد الحسٌن ناصرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد73

2016/2015االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس58ر6056عراقٌةذكرعلً حسن شوٌع حسٌنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد74

2016/2015االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس58ر5981عراقٌةذكرعلً عبد هللا زاهً محمدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد75

2016/2015االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس58ر2265عراقٌةذكروعد محسن هاشم رهٌجالتمرٌضالتمرٌضبؽداد76

2016/2015الثانًالمسائٌةمقبولبكالورٌوس58ر1648عراقٌةذكر عبد هللا حمٌد احمد عبدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد77

2016/2015االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس57ر8789عراقٌةذكراحمد جاسم نعٌمة مشٌريالتمرٌضالتمرٌضبؽداد78

2016/2015الثانًالمسائٌةمقبولبكالورٌوس57ر7501عراقٌةذكر محمد امٌر محمد عباسالتمرٌضالتمرٌضبؽداد79

2016/2015االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس57ر4859عراقٌةذكركاظم جواد كاظم عبد الحسنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد80

2016/2015االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس57ر4575عراقٌةذكرمعتز ؼانم محمد عباسالتمرٌضالتمرٌضبؽداد81

2016/2015االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس57ر3484عراقٌةذكرحسام مظلوم خصاؾ مجٌدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد82

2016/2015االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس57ر2701عراقٌةذكرعلً قاسم راهً محٌسنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد83

2016/2015االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس57ر2545عراقٌةذكرمصطفى جاسب كرٌم لفتهالتمرٌضالتمرٌضبؽداد84

2016/2015الثانًالمسائٌةمقبولبكالورٌوس56ر9528عراقٌةذكر احمد سعدي عبد الٌمة راضًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد85

2016/2015االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس56ر9197عراقٌةذكرسجاد صادق قاسم تمنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد86

2016/2015االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس55ر9384عراقٌةذكررعد ماضً عباس عبودالتمرٌضالتمرٌضبؽداد87

2016/2015الثانًالمسائٌةمقبولبكالورٌوس56ر5471عراقٌةذكر حسٌن حٌال دهش عنبرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد88

2016/2015الثانًالمسائٌةمقبولبكالورٌوس56ر3795عراقٌةذكر ٌاسٌن علً شاكر محمودالتمرٌضالتمرٌضبؽداد89



2017/2016ائمة باسماء خريجي كلية التمريض  العام الدراسي ق

سنة التخرجالدورنوع الدراسة التقدٌرالشهادةالمعدلالجنسٌةالجنساسم الخرٌجالفرع/ القسم الكلٌةالجامعةت

2017/2016االولالصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس88ر6869عراقٌةانثىهدى وصفً رضٌوي خوٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد1

2017/2016االولالصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس87ر363عراقٌةانثىنور علً حسن محسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد2

2017/2016االولالصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس85ر9909عراقٌةانثىمها موفق صبار عبود التمرٌضالتمرٌضبؽداد3

2017/2016االولالصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس84ر7796عراقٌةانثىنؽم داود سلمان شاهٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد4

2017/2016االولالصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس81ر6507عراقٌةانثىمٌسم حاتم كرٌم جاسم التمرٌضالتمرٌضبؽداد5

2017/2016االولالصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس81ر0373عراقٌةانثىزٌنب ماجد فاخر صالح  التمرٌضالتمرٌضبؽداد6

2017/2016االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس79ر4737عراقٌةانثىصفا احمد محمد صدٌانالتمرٌضالتمرٌضبؽداد7

2017/2016االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس79ر4419عراقٌةانثىهدٌل عطٌه صخر فلٌح التمرٌضالتمرٌضبؽداد8

2017/2016االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس79ر2363عراقٌةذكرمحمد مصطفى مجٌد محمودالتمرٌضالتمرٌضبؽداد9

2017/2016االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس78ر8082عراقٌةانثىهبه ثامر احمد محمدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد10

2017/2016االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس78ر1466عراقٌةذكرحلٌم رباح حسٌن علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد11

2017/2016االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس77ر8944عراقٌةانثىسرور عالء محمد سعٌد حمٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد12

2017/2016االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس77ر4805عراقٌةانثىالهام سفٌر مهنا حمود التمرٌضالتمرٌضبؽداد13

2017/2016االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس77ر4623عراقٌةانثىاٌناس حمد محمد طالب التمرٌضالتمرٌضبؽداد14

2017/2016االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس77ر1434عراقٌةذكرمحمد جاسم محمد مجٌد  جاؾالتمرٌضالتمرٌضبؽداد15

2017/2016االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس77ر0174عراقٌةانثىصفٌة عبد ؼرٌبة ابراهٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد16

2017/2016االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس76ر8244عراقٌةانثىضحى عذافه لعٌبً فهد التمرٌضالتمرٌضبؽداد17

2017/2016االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس76ر7995عراقٌةانثىدعاء رمضان ابراهٌم كاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد18

2017/2016االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس76ر5153عراقٌةذكرمرتضى ٌونس محمد عبد التمرٌضالتمرٌضبؽداد19

2017/2016االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس76ر2039عراقٌةانثىعفاؾ مصطفى موسى خلؾ التمرٌضالتمرٌضبؽداد20

2017/2016االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس75ر9067عراقٌةانثىسجا عبد الحسٌن حسن قاسم التمرٌضالتمرٌضبؽداد21

2017/2016االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس75ر5978عراقٌةانثىمٌنا محمد سعدي شٌخان التمرٌضالتمرٌضبؽداد22

2017/2016االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس75ر564عراقٌةانثىهدٌل جاسم عسكر دبً التمرٌضالتمرٌضبؽداد23

2017/2016االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس74ر9165عراقٌةانثىرسل قاسم محسن شهاب التمرٌضالتمرٌضبؽداد24

2017/2016االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس74ر8118عراقٌةذكرعلً رحمن عدنان عبد التمرٌضالتمرٌضبؽداد25

2017/2016االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس74ر6444عراقٌةانثىسحر سعد رفعت عبدي التمرٌضالتمرٌضبؽداد26

2017/2016االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس74ر3033عراقٌةذكرحسن حٌدر قمبر خضر التمرٌضالتمرٌضبؽداد27

2017/2016االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس74ر2227عراقٌةانثىشهد احمد اسود راشد التمرٌضالتمرٌضبؽداد28



2017/2016االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس74ر1496عراقٌةذكرمٌسر عبٌد عواد فندي التمرٌضالتمرٌضبؽداد29

2017/2016االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس73ر5668عراقٌةانثىهند فاضل ٌاسٌن خضٌر التمرٌضالتمرٌضبؽداد30

2017/2016االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس73ر5221عراقٌةذكرعلً حسن علً محسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد31

2017/2016االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس73ر0292عراقٌةانثىاٌناس سعد شالل حبٌب التمرٌضالتمرٌضبؽداد32

2017/2016االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس72ر8936عراقٌةانثىعذراء محمد عوده جبر التمرٌضالتمرٌضبؽداد33

2017/2016االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس72ر701عراقٌةانثىسالً سالم احمد كاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد34

2017/2016االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس72ر5153عراقٌةانثىؼٌداء عباس خضٌر فٌاض التمرٌضالتمرٌضبؽداد35

2017/2016االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس72ر3327عراقٌةذكرعلً جاسم محمد ٌازع التمرٌضالتمرٌضبؽداد36

2017/2016االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس72ر0885عراقٌةانثىرنٌن هوبً رزوقً داودالتمرٌضالتمرٌضبؽداد37

2017/2016االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس71ر8163عراقٌةانثىفاطمه اكرم علً صالح التمرٌضالتمرٌضبؽداد38

2017/2016االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس71ر7145عراقٌةانثىرٌام داود سلمان مزهر التمرٌضالتمرٌضبؽداد39

2017/2016االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس71ر3884عراقٌةانثىعلٌاء ولٌد جابر عواد التمرٌضالتمرٌضبؽداد40

2017/2016االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس71ر2998عراقٌةانثىٌاسمٌن طالب عباس عبودالتمرٌضالتمرٌضبؽداد41

2017/2016االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس70ر8173عراقٌةانثىرؤى ناظم حسٌن خماس التمرٌضالتمرٌضبؽداد42

2017/2016االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس70ر3246عراقٌةانثىفاطمة احمد هادي جبارالتمرٌضالتمرٌضبؽداد43

2017/2016االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس70ر2367عراقٌةانثىاسراء صالح مرزه حمزهالتمرٌضالتمرٌضبؽداد44

2017/2016االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس70ر1288عراقٌةانثىزٌنب عبادي فارس عبٌدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد45

2017/2016االولالصباحٌةجٌد بكالورٌوس70ر1155عراقٌةانثىارٌج محسن حبش  عاصً التمرٌضالتمرٌضبؽداد46

2017/2016االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69ر9015عراقٌةانثىاالء ابراهٌم حسن صلٌبً التمرٌضالتمرٌضبؽداد47

2017/2016االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69ر8515عراقٌةانثىسحر عمار عبد الجبار كرٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد48

2017/2016االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69ر8307عراقٌةذكرعبد هللا سمٌر سلمان محمد امٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد49

2017/2016االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69ر5729عراقٌةذكرانور عباس فاضل حمدان التمرٌضالتمرٌضبؽداد50

2017/2016االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69ر558عراقٌةانثىتقوى صبر حسٌن خضٌر التمرٌضالتمرٌضبؽداد51

2017/2016االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69ر5298عراقٌةانثىفنار حقً اسماعٌل خلٌلالتمرٌضالتمرٌضبؽداد52

2017/2016االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69ر4526عراقٌةذكرمرتضى دكلص حمٌد صفر التمرٌضالتمرٌضبؽداد53

2017/2016االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69ر3025عراقٌةانثىرواء عدنان ضاحً حمدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد54

2017/2016االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68ر9815عراقٌةذكرٌاسر محٌسن احمد خلؾالتمرٌضالتمرٌضبؽداد55

2017/2016االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68ر9516عراقٌةانثىاسراء قاسم حبٌب توفٌقالتمرٌضالتمرٌضبؽداد56

2017/2016االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68ر6978عراقٌةانثىحنان حافظ عوٌد فنجان التمرٌضالتمرٌضبؽداد57

2017/2016االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68ر5837عراقٌةانثىرٌام علً كرٌم صباحالتمرٌضالتمرٌضبؽداد58



2017/2016االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67ر9852عراقٌةانثىالتفات عزٌز خلؾ  زبون التمرٌضالتمرٌضبؽداد59

2017/2016االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67ر9851عراقٌةانثىاالء قاسم احمد عبد النبًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد60

2017/2016االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67ر9061عراقٌةانثىدعاء اسماعٌل ابراهٌم جمٌل التمرٌضالتمرٌضبؽداد61

2017/2016االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67ر6792عراقٌةانثىفاطمة نبٌل فتاح العبد هللاالتمرٌضالتمرٌضبؽداد62

2017/2016االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67ر5502عراقٌةانثىسهٌر احمد كاظم  علوان التمرٌضالتمرٌضبؽداد63

2017/2016االولالصباحٌةمتوسطالصباحٌة67ر325عراقٌةانثىحوراء اٌاد حسٌن نجمالتمرٌضالتمرٌضبؽداد64

2017/2016االولالصباحٌةمتوسطالصباحٌة67ر0495عراقٌةانثىفرح ثامر عبد الخالق عباس التمرٌضالتمرٌضبؽداد65

2017/2016االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66ر6596عراقٌةانثىحنٌن خضٌر عباس فالحالتمرٌضالتمرٌضبؽداد66

2017/2016االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66ر6582عراقٌةانثىزهراء فوزي جاسم حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد67

2017/2016االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66ر6286عراقٌةانثىرؼد عبد الكاظم عاشور صخً التمرٌضالتمرٌضبؽداد68

2017/2016االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66ر5992عراقٌةانثىحوراء جاسم عطٌه علٌخالتمرٌضالتمرٌضبؽداد69

2017/2016االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66ر5186عراقٌةانثىحنٌن علً عبد الحسٌن عبدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد70

2017/2016االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66ر5098عراقٌةانثىزهراء محمد طاهر محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد71

2017/2016االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66ر4477عراقٌةانثىاٌه جهاد عبد علً عباسالتمرٌضالتمرٌضبؽداد72

2017/2016االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66ر2259عراقٌةانثىهدٌر علً جاسم حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد73

2017/2016االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66ر1948عراقٌةانثىشهد ضمد جواد شالل التمرٌضالتمرٌضبؽداد74

2017/2016االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66ر1286عراقٌةانثىسهى محمد عوفً خلؾ التمرٌضالتمرٌضبؽداد75

2017/2016االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66ر0806عراقٌةانثىسرور اٌاد عبود لطٌؾ التمرٌضالتمرٌضبؽداد76

2017/2016االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65ر7977عراقٌةانثىنور ابراهٌم حسن حمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد77

2017/2016االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65ر6926عراقٌةذكرطالب مسلم محمد ٌونس قنبر التمرٌضالتمرٌضبؽداد78

2017/2016االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65ر3142عراقٌةانثىاالء عبد محسن راضً التمرٌضالتمرٌضبؽداد79

2017/2016االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64ر795عراقٌةانثىشهالء محمود حمزه حسون التمرٌضالتمرٌضبؽداد80

2017/2016االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64ر3261عراقٌةانثىآٌات علً محسن احمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد81

2017/2016االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64ر3094عراقٌةانثىنبأ عبد الكرٌم جهٌد كاطع  التمرٌضالتمرٌضبؽداد82

2017/2016االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63ر9833عراقٌةذكررعد خمٌس سلومً حمادي   التمرٌضالتمرٌضبؽداد83

2017/2016الثانًالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63ر8178عراقٌةانثىورود حسن جاسم سلومالتمرٌضالتمرٌضبؽداد84

2017/2016االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63ر5109عراقٌةانثىعلٌاء ابراهٌم عبد االمٌر عبد الخالق التمرٌضالتمرٌضبؽداد85

2017/2016االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63ر2458عراقٌةذكرامجد نجاح حمود ثامر فرحانالتمرٌضالتمرٌضبؽداد86

2017/2016االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63ر1425عراقٌةانثىبنٌن عبد الوهاب حسن الٌذالتمرٌضالتمرٌضبؽداد87

2017/2016االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62ر8677عراقٌةانثىانوار عبد الزهراء حسن جواد  التمرٌضالتمرٌضبؽداد88



2017/2016االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62ر0848عراقٌةانثىشهد عبد السالم عبد الوهاب زبار التمرٌضالتمرٌضبؽداد89

2017/2016االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61ر7585عراقٌةذكرمصطفى محمد مزعل خزعل التمرٌضالتمرٌضبؽداد90

2017/2016االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61ر6658عراقٌةانثىزهراء فالح مهدي صالحالتمرٌضالتمرٌضبؽداد91

2017/2016االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61ر5548عراقٌةذكرعادل سالم هالل كاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد92

2017/2016االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61ر2666عراقٌةذكرحسٌن خالد ردٌؾ فتح هللا التمرٌضالتمرٌضبؽداد93

2017/2016االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61ر2593عراقٌةانثىذكرى فالح مهدي بنٌان التمرٌضالتمرٌضبؽداد94

2017/2016االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61ر0364عراقٌةذكرمهدي رسام لهوب علٌوي التمرٌضالتمرٌضبؽداد95

2017/2016االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61ر1879عراقٌةذكرصبا صبحً سمٌن فتح هللاالتمرٌضالتمرٌضبؽداد96

2017/2016االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60ر6295عراقٌةانثىزهراء طلبان مٌرزا نجم  التمرٌضالتمرٌضبؽداد97

2017/2016االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60ر6149عراقٌةانثىزٌنب عبد الكرٌم عبد الجلٌل كنبار التمرٌضالتمرٌضبؽداد98

2017/2016االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس59ر4452عراقٌةانثىسماح سالم كاظم جاسم التمرٌضالتمرٌضبؽداد99

2017/2016االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس59ر0162عراقٌةذكرٌاسر حامد احمد مزهر التمرٌضالتمرٌضبؽداد100

2017/2016االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس58ر516عراقٌةانثىٌاسمٌن كامل عبد االمٌر جابرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد101

2017/2016الثانًالصباحٌةمقبولبكالورٌوس58ر9942عراقٌةانثىنور علً شلش عبدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد102

2017/2016االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس57ر6367عراقٌةانثىسجى سعدون مجهد علً شهٌلٌه التمرٌضالتمرٌضبؽداد103

2017/2016االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس57ر212عراقٌةذكرمصطفى حسٌن سدخان ؼضٌب التمرٌضالتمرٌضبؽداد104

2017/2016االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس56ر2591عراقٌةذكرزٌنل بشٌر حسن احمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد105



2017/2016ائمة باسماء خريجي كلية التمريض  العام الدراسي ق

سنة التخرجالدورنوع الدراسة التقدٌرالشهادةالمعدلالجنسٌةالجنساسم الخرٌجالفرع/ القسم الكلٌةالجامعةت

2017/2016االولالمسائٌةامتٌازبكالورٌوس90ر9616عراقٌةذكربراء طالب حسن علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد1

2017/2016االولالمسائٌةجٌد جدابكالورٌوس88ر3991عراقٌةذكراحمد خلٌل ابراهٌم جاسم التمرٌضالتمرٌضبؽداد2

2017/2016االولالمسائٌةجٌد جدابكالورٌوس87ر631عراقٌةانثىاكرام اسعد مكطوؾ محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد3

2017/2016االولالمسائٌةجٌد جدابكالورٌوس86ر6404عراقٌةذكرعمر ثامر حاجم صكب التمرٌضالتمرٌضبؽداد4

2017/2016االولالمسائٌةجٌد جدابكالورٌوس82ر6488عراقٌةذكرمحمد ماجد احمد عباس التمرٌضالتمرٌضبؽداد5

2017/2016االولالمسائٌةجٌد جدابكالورٌوس80ر5202عراقٌةذكرمروان ثامر حاجم  صكب التمرٌضالتمرٌضبؽداد6

2017/2016االولالمسائٌةجٌدبكالورٌوس77ر2814عراقٌةذكرمحمد جابر حمدي سٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد7

2017/2016االولالمسائٌةجٌدبكالورٌوس76ر4525عراقٌةانثىنور احمد ٌوسؾ مجولالتمرٌضالتمرٌضبؽداد8

2017/2016االولالمسائٌةجٌدبكالورٌوس75ر9202عراقٌةذكرسرمد جواد كاظم نعمة التمرٌضالتمرٌضبؽداد9

2017/2016االولالمسائٌةجٌدبكالورٌوس75ر722عراقٌةذكربارق حسٌن علً كاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد10

2017/2016االولالمسائٌةجٌدبكالورٌوس75ر2096عراقٌةذكرعالء عذاب صبر حمود التمرٌضالتمرٌضبؽداد11

2017/2016االولالمسائٌةجٌدبكالورٌوس74ر5695عراقٌةذكرعلً جواد حمٌد هالل التمرٌضالتمرٌضبؽداد12

2017/2016االولالمسائٌةجٌدبكالورٌوس74ر5354عراقٌةذكرسٌؾ كرٌم فانوس كنبر التمرٌضالتمرٌضبؽداد13

2017/2016االولالمسائٌةجٌدبكالورٌوس74ر1112عراقٌةذكرحسٌن حمٌد حسٌن فرج التمرٌضالتمرٌضبؽداد14

2017/2016االولالمسائٌةجٌدبكالورٌوس72ر4986عراقٌةذكرمحمد عامر عبد الساده عبد التمرٌضالتمرٌضبؽداد15

2017/2016االولالمسائٌةجٌدبكالورٌوس71ر3685عراقٌةذكرمصطفى احمد عبود كاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد16

2017/2016االولالمسائٌةجٌدبكالورٌوس70ر2932عراقٌةذكرامٌر خالد عبد الحمٌد عبد الحسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد17

2017/2016االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس69ر5263عراقٌةذكرمحمد ناصر داود سلطان التمرٌضالتمرٌضبؽداد18

2017/2016االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس68ر492عراقٌةذكرتٌسٌر محمد عبود مرود التمرٌضالتمرٌضبؽداد19

2017/2016االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس67ر5467عراقٌةذكراوس صباح عباس محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد20

2017/2016االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس66ر5293عراقٌةذكرامٌرفارس حسن جبر التمرٌضالتمرٌضبؽداد21

2017/2016االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس66ر2194عراقٌةذكركرار جواد شامخ شالش التمرٌضالتمرٌضبؽداد22

2017/2016االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس64ر9569عراقٌةذكراحمد عبد العباس محمد حمٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد23

2017/2016االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس64ر8947عراقٌةانثىبلسم عبدهللا نجم موسىالتمرٌضالتمرٌضبؽداد24

2017/2016االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس64ر6882عراقٌةذكراحمد ثائر كرٌم مسلم التمرٌضالتمرٌضبؽداد25

2017/2016االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس64ر1523عراقٌةذكرعلً حسٌن عبود مهديالتمرٌضالتمرٌضبؽداد26

2017/2016االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس64ر1274عراقٌةذكركرار احمد ابراهٌم ؼنو التمرٌضالتمرٌضبؽداد27

2017/2016االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس64ر0325عراقٌةذكراسالم مٌثاق عبد كاظم التمرٌضالتمرٌضبؽداد28

2017/2016االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس64ر0161عراقٌةذكرعلً اسماعٌل محمود ؼزال التمرٌضالتمرٌضبؽداد29



2017/2016االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس63ر8676عراقٌةذكرعلً عبدالعالً شالكه عرمانالتمرٌضالتمرٌضبؽداد30

2017/2016االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس63ر8383عراقٌةذكرابو الحسن علً محٌسن محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد31

2017/2016االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس63ر513عراقٌةذكرطه اسعد صادق ظاهر التمرٌضالتمرٌضبؽداد32

2017/2016االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس63ر2738عراقٌةذكرضرؼام كاصد عبد الكاظم مرهون التمرٌضالتمرٌضبؽداد33

2017/2016االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس63ر2516عراقٌةذكرعلً سلمان حمدان خضرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد34

2017/2016االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس63ر241عراقٌةذكرانمار محمد جاسم حمادي التمرٌضالتمرٌضبؽداد35

2017/2016االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس62ر8311عراقٌةذكرصهٌب طارق حسٌن محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد36

2017/2016االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس62ر7676عراقٌةذكرحٌدر لطٌؾ حامد ابراهٌم التمرٌضالتمرٌضبؽداد37

2017/2016االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس62ر6367عراقٌةذكرعلً محسن علً خرخاشالتمرٌضالتمرٌضبؽداد38

2017/2016االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس62ر4092عراقٌةذكراحمد فؤاد حسن عبد التمرٌضالتمرٌضبؽداد39

2017/2016االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس62ر1941عراقٌةذكراحمد منهال عباس حسٌنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد40

2017/2016االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس61ر716عراقٌةذكرٌاسر شاكر رشٌد شحٌت التمرٌضالتمرٌضبؽداد41

2017/2016االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس61ر6711عراقٌةانثىفرح وسٌم ولٌد طاهر التمرٌضالتمرٌضبؽداد42

2017/2016االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس61ر516عراقٌةذكرابراهٌم كاظم عمران داود التمرٌضالتمرٌضبؽداد43

2017/2016االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس61ر4341عراقٌةذكرحامد سعد عبد علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد44

2017/2016االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس61ر3426عراقٌةذكروسام حسن هادي فرجالتمرٌضالتمرٌضبؽداد45

2017/2016االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس61ر1334عراقٌةذكرٌاسر فالح هادي فرهود التمرٌضالتمرٌضبؽداد46

2017/2016االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس61ر0373عراقٌةذكرشاد قاسم زٌدان احمدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد47

2017/2016االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس60ر9805عراقٌةذكرزٌد نبٌل علً توفٌق الحسنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد48

2017/2016االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس60ر9138عراقٌةذكروسام علً ناصر حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد49

2017/2016االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس60ر1916عراقٌةذكرحمزة ادرٌس فاضل حسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد50

2017/2016االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس59ر9905عراقٌةذكرضٌاء رعد عبد الهاديالتمرٌضالتمرٌضبؽداد51

2017/2016االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس59ر9651عراقٌةذكرستار جبار لفته كعٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد52

2017/2016االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس59ر9344عراقٌةذكرمالك حسٌن مفتن جبار التمرٌضالتمرٌضبؽداد53

2017/2016االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس59ر843عراقٌةذكراحمد خضٌر منشد شمخًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد54

2017/2016االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس59ر7657عراقٌةذكراحمد قاسم سوسه سلمان التمرٌضالتمرٌضبؽداد55

2017/2016االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس59ر4872عراقٌةذكراحمد كمال طه حسنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد56

2017/2016االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس59ر4009عراقٌةذكرعالء صباح حمد سرحانالتمرٌضالتمرٌضبؽداد57

2017/2016االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس59ر2539عراقٌةذكرعلً حسٌن كاظم جاسمالتمرٌضالتمرٌضبؽداد58

2017/2016االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس59ر247عراقٌةذكرانس هادي جهاد عجاج التمرٌضالتمرٌضبؽداد59

2017/2016االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس59ر1945عراقٌةذكرحٌدر كاظم مخٌلؾ سحابالتمرٌضالتمرٌضبؽداد60

2017/2016االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس59ر1762عراقٌةذكركرار صباح فرٌدون راشد التمرٌضالتمرٌضبؽداد61



2017/2016االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس59ر0762عراقٌةذكرزٌاد قاسم محمد سلمانالتمرٌضالتمرٌضبؽداد62

2017/2016الثانًالمسائٌةمقبولبكالورٌوس58ر9321عراقٌةانثىسجى احسان حسٌن توفٌقالتمرٌضالتمرٌضبؽداد63

2017/2016االولالمسائٌةمقبولالصباحٌة58ر9293عراقٌةذكرنعمه هادي فزع علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد64

2017/2016الثانًالمسائٌةمقبولالصباحٌة58ر8358عراقٌةذكرحٌدر علوان ؼائب شنٌؾالتمرٌضالتمرٌضبؽداد65

2017/2016االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس58ر8165عراقٌةذكرحٌدر احمد بشٌر عٌسى التمرٌضالتمرٌضبؽداد66

2017/2016الثانًالمسائٌةمقبولبكالورٌوس58ر6849عراقٌةانثىدعاء خالد عباس حسٌنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد67

2017/2016االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس58ر6767عراقٌةذكرحٌدر جعفر عبد الحسٌن خانهالتمرٌضالتمرٌضبؽداد68

2017/2016االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس58ر6233عراقٌةذكرعادل كرٌم مزعل حمدان التمرٌضالتمرٌضبؽداد69

2017/2016االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس58ر5885عراقٌةذكرمصطفى مزهر زٌدان خلؾالتمرٌضالتمرٌضبؽداد70

2017/2016االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس58ر555عراقٌةذكرمحمد اسعد صادق ظاهرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد71

2017/2016الثانًالمسائٌةمقبولبكالورٌوس58ر494عراقٌةذكرمرتضى رسول ناصر كاظمالتمرٌضالتمرٌضبؽداد72

2017/2016االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس58ر4785عراقٌةذكرحٌدر عٌسى علوان محمدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد73

2017/2016االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس57ر6349عراقٌةذكروائل عباس مصحب حسٌنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد74

2017/2016االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس57ر568عراقٌةذكرعلً عبد هللا دروٌش جاسمالتمرٌضالتمرٌضبؽداد75

2017/2016االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس57ر4152عراقٌةذكرمصطفى عبد السالم ضاريالتمرٌضالتمرٌضبؽداد76

2017/2016االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس57ر3236عراقٌةذكرمصطفى ماجد خلؾ سلوم التمرٌضالتمرٌضبؽداد77

2017/2016االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس57ر3234عراقٌةذكرعلً سعدي كاظم حسٌنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد78

2017/2016االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس57ر1997عراقٌةذكرجعفر طارق جلٌل مخٌبر التمرٌضالتمرٌضبؽداد79

2017/2016االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس56ر9841عراقٌةذكرمحمد فاضل ؼزاي علكاوي التمرٌضالتمرٌضبؽداد80

2017/2016االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس56ر7971عراقٌةذكرزٌاد جمعه سعدون ؼانم التمرٌضالتمرٌضبؽداد81

2017/2016االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس56ر2824عراقٌةذكرحٌدر عادل ابراهٌم توفٌقالتمرٌضالتمرٌضبؽداد82

2017/2016الثانًالمسائٌةمقبولبكالورٌوس55ر4862عراقٌةذكرمحسن عبد الرحٌم تولً مطرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد83



2018/2017ائمة باسماء خريجي كلية التمريض  العام الدراسي ق

سنة التخرجالدورنوع الدراسة التقدٌرالشهادةالمعدلالجنسٌةالجنساسم الخرٌجالفرع/ القسم الكلٌةالجامعةت

2018/2017االولالصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس89ر2014عراقٌةذكرادًذ ٔضاو شاكر كاظى دًٛذٌٔالتمرٌضالتمرٌضبؽداد1

2018/2017االولالصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس87ر9152عراقٌةانثىتٛذاء اتراْٛى يذًذ ضعٛذ دًٕدِالتمرٌضالتمرٌضبؽداد2

2018/2017االولالصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس84ر4016عراقٌةانثىنثُٗ دطٍ شايم دطٍ التمرٌضالتمرٌضبؽداد3

2018/2017االولالصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس83ر2648عراقٌةانثىاَعاو يذًٕد طهة عثذ هللا التمرٌضالتمرٌضبؽداد4

2018/2017االولالصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس82ر9199عراقٌةذكرعهٙ عثذ انرضا دطٍٛ دطٍ التمرٌضالتمرٌضبؽداد5

2018/2017االولالصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس81ر8548عراقٌةانثىَٕر ْاد٘ كايم جٕدِ التمرٌضالتمرٌضبؽداد6

2018/2017االولالصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس81ر6615عراقٌةانثىرضم دطٍٛ عهٕٛ٘ عثذ هللا التمرٌضالتمرٌضبؽداد7

2018/2017االولالصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس81ر5896عراقٌةانثىفاطًح ردٛى  يطهك فرياٌ التمرٌضالتمرٌضبؽداد8

2018/2017االولالصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس81ر3091عراقٌةذكررٚطاٌ راْٙ ْالل عاٚش عاٚذ٘التمرٌضالتمرٌضبؽداد9

2018/2017االولالصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس81ر0793عراقٌةانثىلطر انُذٖ طّ دٛذر طّ التمرٌضالتمرٌضبؽداد10

2018/2017االولالصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس80ر8451عراقٌةانثىضارج عهٙ دطٍٛ عهٕاٌ التمرٌضالتمرٌضبؽداد11

2018/2017االولالصباحٌةجٌد جدا بكالورٌوس80ر2072عراقٌةانثىرٔاء دايذ عثذ هللا يُصٕر التمرٌضالتمرٌضبؽداد12

2018/2017االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس79ر9358عراقٌةانثىافراح جًعح دطٍٛ يذًٕد التمرٌضالتمرٌضبؽداد13

2018/2017االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس79ر3421عراقٌةانثىنُٛذا دطٍ عهٙ اتراْٛى التمرٌضالتمرٌضبؽداد14

2018/2017االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس77ر4807عراقٌةانثىدَٛا رعذ َاو دار كهٙ عهٙ التمرٌضالتمرٌضبؽداد15

2018/2017االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس77ر1144عراقٌةانثىَٕرا يذًٕد عهٙ كرٚى التمرٌضالتمرٌضبؽداد16

2018/2017االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس76ر5899عراقٌةانثىدٕراء فاضم رشٛذ عهٙ التمرٌضالتمرٌضبؽداد17

2018/2017االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس75ر8897عراقٌةانثىسحر هادي عبد هللا جاسم التمرٌضالتمرٌضبؽداد18

2018/2017االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس75ر6503عراقٌةانثىاٚاخ غُٙ عٕاد كاظى التمرٌضالتمرٌضبؽداد19

2018/2017االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس75ر5836عراقٌةانثىْثح يازٌ عثذ انردًٍ ضهًاٌ التمرٌضالتمرٌضبؽداد20

2018/2017االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس75ر5816عراقٌةانثىصفاء يُاضم عثذ انذطٍٛ كرٚى التمرٌضالتمرٌضبؽداد21

2018/2017االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس75ر2296عراقٌةانثىدعاء يذًذ َاصر عٕٚس التمرٌضالتمرٌضبؽداد22

2018/2017الثانًالصباحٌةجٌدبكالورٌوس75ر1118عراقٌةانثىرند سالم محمد حمٌدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد23

2018/2017الثانًالصباحٌةجٌدبكالورٌوس75ر0448عراقٌةانثىزهراء زاهر نشأت هاديالتمرٌضالتمرٌضبؽداد24



2018/2017االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس74ر8298عراقٌةانثىجًٛهح ادًذ جهٛم اتراْٛى التمرٌضالتمرٌضبؽداد25

2018/2017االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس74ر579عراقٌةانثىٔضٍ يٓذ٘ دطٍ َذش التمرٌضالتمرٌضبؽداد26

2018/2017االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس74ر5003عراقٌةانثىيرِٔ صالح ْاد٘ ضعٛذ التمرٌضالتمرٌضبؽداد27

2018/2017االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس74ر4858عراقٌةانثىضذٗ عثذ عهٙ كطاٌ يطر التمرٌضالتمرٌضبؽداد28

2018/2017االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس74ر357عراقٌةانثىضفاف عٛذاٌ رٚاب عهٙ التمرٌضالتمرٌضبؽداد29

2018/2017االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس74ر3004عراقٌةذكرصفاء عًاد رتٛع ادرٚص التمرٌضالتمرٌضبؽداد30

2018/2017االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس74ر2812عراقٌةانثىزُٚة يذًٕد عطٗ عثاش التمرٌضالتمرٌضبؽداد31

2018/2017االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس74ر0769عراقٌةانثىافراح خضر عثذ رجة التمرٌضالتمرٌضبؽداد32

2018/2017االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس74ر0608عراقٌةانثىزُٚة شاكر يسْر َاصر التمرٌضالتمرٌضبؽداد33

2018/2017االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس73ر9046عراقٌةانثىفرح عثذ انطالو َٕر عهٙ اكثر التمرٌضالتمرٌضبؽداد34

2018/2017االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس73ر2793عراقٌةذكرعهٙ ادًذ رشى يذٛثص التمرٌضالتمرٌضبؽداد35

2018/2017االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس73ر2419عراقٌةانثىشٓذ ادًذ اتراْٛى فرداٌ التمرٌضالتمرٌضبؽداد36

2018/2017االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس73ر2388عراقٌةذكرعًر دًٛذ يذًٕد عثذ التمرٌضالتمرٌضبؽداد37

2018/2017االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس73ر1709عراقٌةذكردٛذر كرٚى عثاش دًاد٘ التمرٌضالتمرٌضبؽداد38

2018/2017االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس73ر1026عراقٌةذكرعثذ هللا عادل عثذ هللا يذًذ التمرٌضالتمرٌضبؽداد39

2018/2017االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس73ر0488عراقٌةانثىداَٛح َاجٙ يذطٍ َاجٙ التمرٌضالتمرٌضبؽداد40

2018/2017االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس73ر0357عراقٌةانثىضٓاد ضالو رشٛذ ضاجد التمرٌضالتمرٌضبؽداد41

2018/2017االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس72ر7293عراقٌةذكريذًذ ٚاضٍٛ لذطاٌ ردٛى التمرٌضالتمرٌضبؽداد42

2018/2017االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس72ر6604عراقٌةانثىْذٚر دًٛذ رشٛذ عاٚسالتمرٌضالتمرٌضبؽداد43

2018/2017االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس72ر5039عراقٌةذكريذًذ عهٙ يذًذ صادق دطاَٙ التمرٌضالتمرٌضبؽداد44

2018/2017االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس72ر4689عراقٌةذكريذًذ خهٛم اتراْٛى خهف التمرٌضالتمرٌضبؽداد45

2018/2017االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس72ر0349عراقٌةانثىرٚٓاو خانذ يذًذ خانذ  التمرٌضالتمرٌضبؽداد46

2018/2017االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس71ر9673عراقٌةانثىشرٔق عذَاٌ كرٚى الزو التمرٌضالتمرٌضبؽداد47

2018/2017االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس71ر6002عراقٌةذكرعًار عثاش فاضم دطٍ التمرٌضالتمرٌضبؽداد48

2018/2017االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس71ر5197عراقٌةانثىزهراء علً فنٌطٌل حمدي  التمرٌضالتمرٌضبؽداد49

2018/2017االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس71ر5076عراقٌةانثىرداب ردًٍ ْاشى تارح التمرٌضالتمرٌضبؽداد50



2018/2017االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس71ر481عراقٌةانثىاشرلد خضٛر عثاش جهٛم التمرٌضالتمرٌضبؽداد51

2018/2017االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس71ر3992عراقٌةانثىتاٌ كاطع دداو جايم التمرٌضالتمرٌضبؽداد52

2018/2017االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس71ر3154عراقٌةانثىزْراء كٓالٌ يذًٕد صانخ التمرٌضالتمرٌضبؽداد53

2018/2017االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس71ر1699عراقٌةانثىايٛرِ ادًذ عثٛذ غٛذاٌ التمرٌضالتمرٌضبؽداد54

2018/2017االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس71ر1311عراقٌةانثىفخرٚح يٕفك عسٚس ضهًاٌ  التمرٌضالتمرٌضبؽداد55

2018/2017االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس70ر5353عراقٌةانثىزيٍ عثذ انذًٛذ عثذ هللا صانخ التمرٌضالتمرٌضبؽداد56

2018/2017االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس70ر4028عراقٌةانثىضارِ يذًذ رداو يذًذ جٕاد التمرٌضالتمرٌضبؽداد57

2018/2017االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس70ر2782عراقٌةذكرعالء ٚاضٍٛ طّ ضهطاٌ التمرٌضالتمرٌضبؽداد58

2018/2017االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس70ر2562عراقٌةذكرإٚب دطٍٛ طهٛثّ جعاز التمرٌضالتمرٌضبؽداد59

2018/2017االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس70ر1826عراقٌةانثىفاطًح ْاشى صافٙ يذًذ التمرٌضالتمرٌضبؽداد60

2018/2017االولالصباحٌةجٌدبكالورٌوس70ر0383عراقٌةانثىضالل راشذ ادًذ عثاش التمرٌضالتمرٌضبؽداد61

2018/2017االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69ر8623عراقٌةذكركرار جاضى يذًذ كاظىالتمرٌضالتمرٌضبؽداد62

2018/2017االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس69ر227عراقٌةانثىزُٚة كايم ادًذ يٕضٗ التمرٌضالتمرٌضبؽداد63

2018/2017االولالصباحٌةمتوسطالصباحٌة69ر103عراقٌةانثىرٔٚذِ ٔنٛذ دًٛذ يذًذ التمرٌضالتمرٌضبؽداد64

2018/2017االولالصباحٌةمتوسطالصباحٌة68ر8812عراقٌةذكريصطفٗ لاضى ثاير خهف التمرٌضالتمرٌضبؽداد65

2018/2017االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68ر3891عراقٌةانثىيرِٔ خهف عاشٕر تجا٘ التمرٌضالتمرٌضبؽداد66

2018/2017االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68ر0996عراقٌةانثىاضراء يجٛذ دطٍ دًٕد التمرٌضالتمرٌضبؽداد67

2018/2017االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس68ر0504عراقٌةذكركرار يذًذ خانذ عهٙ التمرٌضالتمرٌضبؽداد68

2018/2017االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67ر8131عراقٌةانثىَٕرا شاكر يذًٕد كاظى التمرٌضالتمرٌضبؽداد69

2018/2017االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67ر7787عراقٌةانثىضرٖ ضٓٛم َجى عثذ التمرٌضالتمرٌضبؽداد70

2018/2017االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67ر7629عراقٌةانثىَٕر جًٛم كايم عهٙ التمرٌضالتمرٌضبؽداد71

2018/2017االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67ر7258عراقٌةانثىفردوس حسن عبد الواحد فٌاض  التمرٌضالتمرٌضبؽداد72

2018/2017االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67ر6859عراقٌةذكردطٍٛ فؤاد خهف دطٍٛ التمرٌضالتمرٌضبؽداد73

2018/2017االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67ر4203عراقٌةانثىيرِٔ عهٙ ادًذ دطٍٛ التمرٌضالتمرٌضبؽداد74

2018/2017االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس67ر1565عراقٌةذكرعًر ضهًٛاٌ جٛاد كطٛفاٌ التمرٌضالتمرٌضبؽداد75

2018/2017االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66ر8043عراقٌةانثىازل محمد عواد عٌدان التمرٌضالتمرٌضبؽداد76



2018/2017االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66ر7281عراقٌةذكررٔح عثذ هللا عثذ صانخ التمرٌضالتمرٌضبؽداد77

2018/2017االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66ر5006عراقٌةانثىدُٚا يذًذ كاظى دافع التمرٌضالتمرٌضبؽداد78

2018/2017االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66ر4747عراقٌةانثىَٕر فاضم دًذ ضعٕد التمرٌضالتمرٌضبؽداد79

2018/2017االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس66ر2732عراقٌةانثىشٓذ عثذ انكرٚى يسعم عثٕد التمرٌضالتمرٌضبؽداد80

2018/2017االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65ر9543عراقٌةانثىفاطًح عهٙ ْاد٘ جٕاد التمرٌضالتمرٌضبؽداد81

2018/2017االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65ر2578عراقٌةذكريصطفٗ عادل نعٛثٙ جالب التمرٌضالتمرٌضبؽداد82

2018/2017االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65ر2393عراقٌةانثىدُاٌ عهٙ نفتّ رتاط التمرٌضالتمرٌضبؽداد83

2018/2017االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس65ر1292عراقٌةذكرغطاٌ دًذاٌ نفتّ يشر٘ التمرٌضالتمرٌضبؽداد84

2018/2017االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64ر9134عراقٌةانثىَثأ ثائر كرٚى يطهى التمرٌضالتمرٌضبؽداد85

2018/2017االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64ر4986عراقٌةذكريرٔاٌ ادطاٌ جًال زٚذاٌ التمرٌضالتمرٌضبؽداد86

2018/2017االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64ر4215عراقٌةانثىراَٛح ضهًٛاٌ ردٛى رشٛذ عجٛمالتمرٌضالتمرٌضبؽداد87

2018/2017االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64ر3205عراقٌةانثىٔدٚاٌ اتراْٛى زغٛر عثاش التمرٌضالتمرٌضبؽداد88

2018/2017االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس64ر1244عراقٌةانثىراٌ اتراْٛى يٓذ٘ صانخ التمرٌضالتمرٌضبؽداد89

2018/2017االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63ر7813عراقٌةذكريعتس ضٓٛم ْالل عهٙ التمرٌضالتمرٌضبؽداد90

2018/2017االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63ر5184عراقٌةانثىايُّ كرٚى عثاش خضٛر التمرٌضالتمرٌضبؽداد91

2018/2017االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63ر0498عراقٌةانثىزُٚة يانك اتراْٛى جذٔع التمرٌضالتمرٌضبؽداد92

2018/2017االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس63ر0068عراقٌةذكرادًذ ٚعمٕب كاظى يُصٕر التمرٌضالتمرٌضبؽداد93

2018/2017االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس62ر7557عراقٌةانثىزٌنب محسن ناهً ضامن  التمرٌضالتمرٌضبؽداد94

2018/2017االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61ر7787عراقٌةانثىزُٚة َجف عهٙ ْاشى التمرٌضالتمرٌضبؽداد95

2018/2017االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس61ر6601عراقٌةانثىدالٌا نصٌر مالك محمد  التمرٌضالتمرٌضبؽداد96

2018/2017االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60ر9864عراقٌةانثىغفراٌ لاضى دطٍٛ دًذ التمرٌضالتمرٌضبؽداد97

2018/2017االولالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60ر6275عراقٌةانثىساره نجم مزهر عطٌه التمرٌضالتمرٌضبؽداد98

2018/2017الثانًالصباحٌةمتوسطبكالورٌوس60ر1023عراقٌةانثىفاطمة ؼازي حسٌن عبد علًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد99

2018/2017االولالصباحٌةمقبولبكالورٌوس57ر981عراقٌةذكرمحمد حمٌد دهش تقً التمرٌضالتمرٌضبؽداد100



2018/2017ائمة باسماء خريجي كلية التمريض  العام الدراسي ق

سنة التخرجالدورنوع الدراسة التقدٌرالشهادةالمعدلالجنسٌةالجنساسم الخرٌجالفرع/ القسم الكلٌةالجامعةت

2018/2017الثانًالمسائٌةجٌدبكالورٌوس77ر3499عراقٌةذكردطٍ عثذ االيٛر كاظى ْاشىالتمرٌضالتمرٌضبؽداد1

2018/2017االولالمسائٌةجٌدبكالورٌوس75ر4673عراقٌةانثىتبارك لٌث كاظم محمد جواد حسٌنالتمرٌضالتمرٌضبؽداد2

2018/2017االولالمسائٌةجٌدبكالورٌوس73ر6108عراقٌةذكرساالر عصام صالح الدٌن محمد امٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد3

2018/2017االولالمسائٌةجٌدبكالورٌوس72ر6954عراقٌةذكركرار حسن عبد الساده ناصر التمرٌضالتمرٌضبؽداد4

2018/2017االولالمسائٌةجٌدبكالورٌوس72ر5232عراقٌةذكرتحسٌن خالد عبد الجبار حمدي التمرٌضالتمرٌضبؽداد5

2018/2017االولالمسائٌةجٌدبكالورٌوس71ر3628عراقٌةانثىسحر كاظم جواد هادي النجارالتمرٌضالتمرٌضبؽداد6

2018/2017االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس68ر6192عراقٌةذكرمحسن عادل جاسم محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد7

2018/2017االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس68ر5573عراقٌةذكرمحمد سالم فرج بطً التمرٌضالتمرٌضبؽداد8

2018/2017االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس68ر1497عراقٌةذكرحٌدر حسن علً قنبر ال حٌدرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد9

2018/2017االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس68ر0468عراقٌةذكرحسن ٌاس خضٌر عباس التمرٌضالتمرٌضبؽداد10

2018/2017االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس67ر1929عراقٌةذكرحسام الدٌن حٌدر مجٌد عبد الحسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد11

2018/2017االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس67ر1447عراقٌةذكرعمر سلمان خمٌس حسام التمرٌضالتمرٌضبؽداد12

2018/2017االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس66ر5928عراقٌةذكرهشام عبد الكرٌم ثابت كطافة التمرٌضالتمرٌضبؽداد13

2018/2017االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس66ر5523عراقٌةانثىهدٌر خالد محمد رحمه التمرٌضالتمرٌضبؽداد14

2018/2017االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس66ر2677عراقٌةذكرفخري عباس خضر سلٌمانالتمرٌضالتمرٌضبؽداد15

2018/2017االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس65ر4151عراقٌةذكراسعد زؼٌر سلمان جبر المرشديالتمرٌضالتمرٌضبؽداد16

2018/2017االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس65ر263عراقٌةذكرحسن رسول حسن عباس التمرٌضالتمرٌضبؽداد17

2018/2017االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس64ر9638عراقٌةذكرخطاب زٌاد سلمان حسن التمرٌضالتمرٌضبؽداد18

2018/2017االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس64ر7668عراقٌةذكرمرتضى محمد مطر راضً الدبًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد19

2018/2017االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس64ر4134عراقٌةذكراٌمن جبار خمٌس جسامالتمرٌضالتمرٌضبؽداد20

2018/2017االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس64ر268عراقٌةانثىدٌنا سٌد عٌسى علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد21

2018/2017االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس64ر2358عراقٌةذكرفهد نبٌل علً توفٌقالتمرٌضالتمرٌضبؽداد22

2018/2017االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس64ر0865عراقٌةذكركرار حسن رحٌم عطٌة التمرٌضالتمرٌضبؽداد23

2018/2017االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس64ر0542عراقٌةذكرسنان ولٌد خلٌل سلمانالتمرٌضالتمرٌضبؽداد24



2018/2017االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس63ر458عراقٌةذكرعلً صبري هاشم عناد التمرٌضالتمرٌضبؽداد25

2018/2017االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس63ر0059عراقٌةذكرحسٌن جواد كاظم حسن ظاهرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد26

2018/2017االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس62ر9779عراقٌةذكرعامر جبار طارش حمود التمرٌضالتمرٌضبؽداد27

2018/2017االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس62ر711عراقٌةذكراحمد عاٌد حسٌن نعٌم  التمرٌضالتمرٌضبؽداد28

2018/2017االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس62ر2137عراقٌةذكرحسن علً صابر كاظمالتمرٌضالتمرٌضبؽداد29

2018/2017االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس62ر1528عراقٌةذكراحمد سلٌم ناصر حسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد30

2018/2017االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس62ر0012عراقٌةذكرعلً جمال حرز كماشًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد31

2018/2017االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس61ر9337عراقٌةذكرهاشم محمد حنانً لعٌبً التمرٌضالتمرٌضبؽداد32

2018/2017االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس61ر7273عراقٌةذكرحسٌن خضٌر عباس شرقً التمرٌضالتمرٌضبؽداد33

2018/2017الثانًالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس61ر6406عراقٌةذكررٚاض عثاش عثذ هللا راشذالتمرٌضالتمرٌضبؽداد34

2018/2017االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس61ر433عراقٌةذكراحمد محسن قاسم سعٌدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد35

2018/2017االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس60ر9186عراقٌةذكرضرؼام ٌاسر نصر عبٌدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد36

2018/2017االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس60ر6855عراقٌةذكرسجاد محمد حسن علً التمرٌضالتمرٌضبؽداد37

2018/2017االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس60ر6023عراقٌةذكرعلً جاسم راضً صالحالتمرٌضالتمرٌضبؽداد38

2018/2017االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس60ر6015عراقٌةذكرحسن لطٌؾ علً فرجالتمرٌضالتمرٌضبؽداد39

2018/2017االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس60ر5132عراقٌةذكرعلً كرٌم هادي محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد40

2018/2017االولالمسائٌةمتوسطبكالورٌوس60ر036عراقٌةذكراحمد طارق احمد محمد التمرٌضالتمرٌضبؽداد41

2018/2017االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس59ر9999فلسطٌنٌةانثىدانٌة محمود محمد ٌاسٌن التمرٌضالتمرٌضبؽداد42

2018/2017االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس59ر7443عراقٌةذكرعبد الرسول حمزة عباس سلمانالتمرٌضالتمرٌضبؽداد43

2018/2017االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس59ر694عراقٌةذكراحمد نبٌل عبد الرسول عبد الرحمانالتمرٌضالتمرٌضبؽداد44

2018/2017االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس59ر2154عراقٌةذكرمحمد علً خضر زعٌترالتمرٌضالتمرٌضبؽداد45

2018/2017االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس59ر0824عراقٌةذكرمحمد رضا عجاج حبلالتمرٌضالتمرٌضبؽداد46

2018/2017االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس59ر0401عراقٌةذكرابو بكر الصدٌق احمد علً وٌسالتمرٌضالتمرٌضبؽداد47

2018/2017االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس58ر6828عراقٌةذكرحسٌن فاضل عبد الكرٌم  حمٌدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد48

2018/2017االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس58ر5727عراقٌةانثىهاجر عماد كاظم عبد التمرٌضالتمرٌضبؽداد49

2018/2017االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس58ر5188عراقٌةذكرعلً نجم عبد هللا شهاب التمرٌضالتمرٌضبؽداد50

2018/2017االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس58ر366عراقٌةذكرعبدالرضا احمد رضا عٌسىالتمرٌضالتمرٌضبؽداد51



2018/2017االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس58ر2367عراقٌةذكروالء صباح حسٌن علًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد52

2018/2017االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس58ر2315عراقٌةذكرحسٌن مهدي عبد الرضا جابرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد53

2018/2017االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس58ر0611عراقٌةذكركرار مدب محمد كاظمالتمرٌضالتمرٌضبؽداد54

2018/2017االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس58ر0214عراقٌةذكرمحمد عباس جبر عبودالتمرٌضالتمرٌضبؽداد55

2018/2017االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس57ر6259عراقٌةذكرعثمان احمد تركً فلٌح التمرٌضالتمرٌضبؽداد56

2018/2017االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس57ر5542عراقٌةذكرمحمد جواد حسٌن كاظمالتمرٌضالتمرٌضبؽداد57

2018/2017االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس57ر29عراقٌةذكرسمٌر محمود نجم عبد االمٌرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد58

2018/2017االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس57ر1356عراقٌةذكرعبد الفتاح عطا هللا تركً التمرٌضالتمرٌضبؽداد59

2018/2017االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس57ر1271عراقٌةذكرعبد الرحمن عبد الباسط سلٌمانالتمرٌضالتمرٌضبؽداد60

2018/2017االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس56ر8002عراقٌةذكرعلً موفق رشٌد محمود التمرٌضالتمرٌضبؽداد61

2018/2017الثانًالمسائٌةمقبولبكالورٌوس56ر7008عراقٌةذكرمجتبى نجم عبد هللا محمدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد62

2018/2017االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس56ر6153عراقٌةذكرامٌر كالص محمد جوخانالتمرٌضالتمرٌضبؽداد63

2018/2017الثانًالمسائٌةمقبولبكالورٌوس56ر5145عراقٌةذكراحمد جاسم جواد تالًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد64

2018/2017االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس56ر5117عراقٌةذكربارق عطا حمٌد رشٌد التمرٌضالتمرٌضبؽداد65

2018/2017االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس56ر3942عراقٌةذكرعلً جلٌل حاٌؾ راضًالتمرٌضالتمرٌضبؽداد66

2018/2017الثانًالمسائٌةمقبولبكالورٌوس56ر348عراقٌةذكراحمد سعود محمد بدرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد67

2018/2017االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس56ر0291عراقٌةذكرهمام عماد عبد العزٌز عبد الرزاقالتمرٌضالتمرٌضبؽداد68

2018/2017الثانًالمسائٌةمقبولبكالورٌوس55ر9145عراقٌةذكرعلً جواد خضٌر سعدالتمرٌضالتمرٌضبؽداد69

2018/2017االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس54ر3075عراقٌةذكرحسن محمد مدلول ناصرالتمرٌضالتمرٌضبؽداد70

2018/2017االولالمسائٌةمقبولبكالورٌوس53ر807عراقٌةذكرمازن علً حسن ناموسالتمرٌضالتمرٌضبؽداد71


