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 العلمً والبحث العالً التعلٌم وزارة

 بغداد جامعة

 الدراسة الصباحية 2011/2012الدور االول للعام الدراسي / قوائم اسماء المتخرجين كلٌة التمرٌض

 الذي الدور

التقدٌرسنة التخرجالمحافظةالمعدل نجح فٌهالجنسالجنسٌة اسم الطالب الرباعًالقسم الكلٌة الجامعة ت

جدا جٌد2011/2012بغداد88.2404االولذكرعراقٌةالعانً عنفوص خلٌل غنً مصطفىالصباحًالتمرٌضبغداد1

جدا جٌد2011/2012بغداد86.9577االولانثىعراقٌةالجبوري احمد  حمزه حسن بدورالصباحًالتمرٌضبغداد2

جدا جٌد2011/2012دٌالى86.832االولانثىعراقٌة العزاوي عٌدان احمد غانم رتاجالصباحًالتمرٌضبغداد3

جدا جٌد2011/2012بغداد86.4123االولانثىعراقٌةالعلٌاوي ذرب خشٌن حمدان وئامالصباحًالتمرٌضبغداد4

جدا جٌد2011/2012بغداد84.1221االولانثىعراقٌة المالكً منخً توٌلً سلمان ابتسامالصباحًالتمرٌضبغداد5

جدا جٌد2011/2012بغداد82.9042االولانثىعراقٌةالخرسانً هللا جودت عٌدان صادق نبأالصباحًالتمرٌضبغداد6

جدا جٌد2011/2012بغداد81.6016االولانثىعراقٌةالزٌرجاوي شاهٌن سوادي عبود هدىالصباحًالتمرٌضبغداد7

جدا جٌد2011/2012بغداد81.3647االولانثىعراقٌةالبهادلً خلف جمعه خالد افٌنالصباحًالتمرٌضبغداد8

جدا جٌد2011/2012بغداد80.9266االولانثىعراقٌةالجبوري مهاوش علً داود اشواقالصباحًالتمرٌضبغداد9

جدا جٌد2011/2012كربالء80.9159االولذكرعراقٌةالشٌبانً كاظم عبٌد سالم علًالصباحًالتمرٌضبغداد10

جدا جٌد2011/2012بغداد80.232االولذكرعراقٌةشوٌلً حسن رشم كامل اسعدالصباحًالتمرٌضبغداد11

جٌد2011/2012دٌالى79.65االولانثىعراقٌةاالرناؤطً محمد جسام جواد محمد غصونالصباحًالتمرٌضبغداد12

جٌد2011/2012بابل79.6317االولذكرعراقٌةالعطبً ظاهر ناصر الرزاق عبد علًالصباحًالتمرٌضبغداد13

جٌد2011/2012بغداد78.9809االولانثىعراقٌةالطالقانً صالح احمد الرزاق عبد مٌناالصباحًالتمرٌضبغداد14

جٌد2011/2012واسط78.7302االولذكرعراقٌة الشمري جبوري شمخً خالد ولٌدالصباحًالتمرٌضبغداد15

جٌد2011/2012بغداد78.0361االولانثىعراقٌةالطائً جاسم عارف جمٌل نورسالصباحًالتمرٌضبغداد16

جٌد2011/2012النجف77.6023االولذكرعراقٌةالخفاجً برٌسم عطشان سعد رٌاضالصباحًالتمرٌضبغداد17

جٌد2011/2012بغداد77.3877االولانثىعراقٌةالفاضلً فلحً دهش حٌدر احالمالصباحًالتمرٌضبغداد18

جٌد2011/2012القادسٌة76.9283االولذكرعراقٌةالمعموري حسون مراد عبد محمدالصباحًالتمرٌضبغداد19

جٌد2011/2012 بغداد76.6499االولانثىعراقٌةالزوبعً كاظم فضلً عبد حنانالصباحًالتمرٌضبغداد20

جٌد2011/2012بغداد76.1843االولانثىعراقٌةالحٌوان راضً محمد ماجد اسٌلالصباحًالتمرٌضبغداد21

جٌد2011/2012دٌالى76.1165االولذكرعراقٌةالمٌاحً خلف حسن فلٌح صدامالصباحًالتمرٌضبغداد22

جٌد2011/2012قار ذي75.6389االولذكرعراقٌةالساٌري سعدون هدهود الرحٌم عبد واثقالصباحًالتمرٌضبغداد23

جٌد2011/2012دٌالى75.4177االولذكرعراقٌةالعبٌدي كعٌد خاٌر مهدي ماهرالصباحًالتمرٌضبغداد24

جٌد2011/2012النجف75.0641االولانثىعراقٌةالخزرجً شكوري عزٌز قحطان االءالصباحًالتمرٌضبغداد25

 خليفة فاضل محمد. د.أ حسن باقر هدى. د.م.أ قاسم جبار وسام. د.م

 العميد           العلمي المعاون    التسجيل مدير    

جٌد2011/2012بغداد75.064االولانثىعراقٌةالجنابً الٌذ امٌن اسعد صابرٌنالصباحًالتمرٌضبغداد26

جٌد2011/2012دٌالى75.0113االولذكرعراقٌةالسعدي فارس ذٌاب علً محمدالصباحًالتمرٌضبغداد27
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جٌد2011/2012بغداد74.7764االولذكرعراقٌةالنعٌمً مرزوق عزٌز محمود علًالصباحًالتمرٌضبغداد28

جٌد2011/2012بغداد74.181االولانثىعراقٌةالعكٌلً بعٌوي فضل علً اثارالصباحًالتمرٌضبغداد29

جٌد2011/2012دٌالى74.1791االولذكرعراقٌةمهدي حسن المهدي عبد حسنٌنالصباحًالتمرٌضبغداد30

جٌد2011/2012بغداد73.9484االولانثىعراقٌةالزبٌدي مهدي حسٌن هاشم رغدالصباحًالتمرٌضبغداد31

جٌد2011/2012بغداد73.8314االولانثىعراقٌةالدبً عوده حمٌدي سعدون مٌسمالصباحًالتمرٌضبغداد32

جٌد2011/2012بغداد73.4651االولانثىعراقٌةالشمري شالل علً حسٌن روٌدهالصباحًالتمرٌضبغداد33

جٌد2011/2012دٌالى73.1403االولذكرعراقٌةالجنابً علهم خمٌس علً حسنالصباحًالتمرٌضبغداد34

جٌد2011/2012دٌالى73.1001االولذكرعراقٌةالتمٌمً احمد ناٌف سعد عقٌلالصباحًالتمرٌضبغداد35

جٌد2011/2012بغداد72.8721االولانثىعراقٌةبرٌدي برٌدي معٌبد حسٌن سمٌةالصباحًالتمرٌضبغداد36

جٌد2011/2012بغداد72.4927االولانثىعراقٌة الجواري ابراهٌم جاسم لطٌف صفاالصباحًالتمرٌضبغداد37

جٌد2011/2012دٌالى72.148االولانثىعراقٌةالقٌسً داود الرضا عبد غضبان زٌنبالصباحًالتمرٌضبغداد38

جٌد2011/2012بغداد71.9963االولانثىعراقٌةالعكٌلً جباره نعٌمه جمعه سارهالصباحًالتمرٌضبغداد39

جٌد2011/2012بغداد71.9018االولانثىعراقٌةجنابً رحمٌه قحط غسان صبرٌنالصباحًالتمرٌضبغداد40

جٌد2011/2012بغداد71.621االولانثىعراقٌة الحكٌم محمد علً احسان استبرقالصباحًالتمرٌضبغداد41

جٌد2011/2012بغداد71.3798االولانثىعراقٌةالعابدي غافل عبد فرٌق اسٌلالصباحًالتمرٌضبغداد42

جٌد2011/2012بغداد71.37االولانثىعراقٌةالحمٌدي عذٌب منعثر عزٌز سارهالصباحًالتمرٌضبغداد43

جٌد2011/2012بغداد71.2821االولانثىعراقٌةالحلبوسً خلف دلف جمال سوزانالصباحًالتمرٌضبغداد44

جٌد2011/2012 واسط71.1023االولانثىعراقٌةعكٌلً محروش بزٌبز كرٌم مروهالصباحًالتمرٌضبغداد45

جٌد2011/2012دٌالى70.9554االولانثىعراقٌةالخزرجً علوان جبار خضر سارةالصباحًالتمرٌضبغداد46

جٌد2011/2012دٌالى70.893االولذكرعراقٌةالعانً توفٌق حمودي محمد احمدالصباحًالتمرٌضبغداد47

جٌد2011/2012قار ذي70.6632االولانثىعراقٌةالدهٌلً ٌاسٌن محسن عادل سجىالصباحًالتمرٌضبغداد48

جٌد2011/2012 بغداد70.648االولانثىعراقٌةالحكٌم محمد علً احسان اساورالصباحًالتمرٌضبغداد49

جٌد2011/2012بغداد70.6325االولانثىعراقٌة كعبً خالطً عوده مهدي صابرٌنالصباحًالتمرٌضبغداد50

جٌد2011/2012االنبار70.2677االولانثىعراقٌةالمحامدي عمران فٌاض محمد العٌد اقباسالصباحًالتمرٌضبغداد51

جٌد2011/2012بغداد70.2449االولذكرعراقٌةالعداي حسان عباس حامد سعدالصباحًالتمرٌضبغداد52

متوسط2011/2012بغداد69.9559االولانثىعراقٌةالجبوري حمد عٌسى طه انعامالصباحًالتمرٌضبغداد53

متوسط2011/2012بغداد69.3489االولانثىعراقٌةالعزاوي ظاهر محمد ابراهٌم الهدى نورالصباحًالتمرٌضبغداد54

متوسط2011/2012بغداد69.0565االولانثىعراقٌةالمحٌاوي مطر حسٌن محمد رانٌهالصباحًالتمرٌضبغداد55

 خليفة فاضل محمد. د.أ حسن باقر هدى. د.م.أ قاسم جبار وسام. د.م

 العميد           العلمي المعاون    التسجيل مدير    

متوسط2011/2012بغداد68.732االولانثىعراقٌةالعزاوي علوان حسن عالء ورودالصباحًالتمرٌضبغداد56

متوسط2011/2012بابل68.2171االولانثىعراقٌة الخفاجً جمٌل علً صاحب هدٌلالصباحًالتمرٌضبغداد57

متوسط2011/2012دٌالى68.1085االولانثىعراقٌةالمروانً فالمرز جاسم صالح شذىالصباحًالتمرٌضبغداد58

متوسط2011/2012بغداد68.0147االولانثىعراقٌةالزبٌدي جاسم حسٌن رعد شجنالصباحًالتمرٌضبغداد59
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متوسط2011/2012كركوك67.7279االولانثىعراقٌة الحٌالً احمد اسماعٌل ابراهٌم نجوىالصباحًالتمرٌضبغداد60

متوسط2011/2012القادسٌة67.3384االولذكرعراقٌة الكرعاوي خنٌزٌر عجٌل حسن علًالصباحًالتمرٌضبغداد61

متوسط2011/2012بغداد67.2831االولانثىعراقٌةالراوي الرزاق عبد العزٌز عبد عقٌل نورالصباحًالتمرٌضبغداد62

متوسط2011/2012واسط67.1752االولانثىعراقٌةالزبٌدي كطٌو علً عبٌد زٌنبالصباحًالتمرٌضبغداد63

متوسط2011/2012بغداد67.0978االولانثىعراقٌةالساعدي صالح علً حنون نهىالصباحًالتمرٌضبغداد64

متوسط2011/2012بغداد66.82االولانثىعراقٌةالحجابً بعرور محمد عبد ربابالصباحًالتمرٌضبغداد65

متوسط2011/2012دٌالى66.6204االولذكرعراقٌة الزنكً جمٌل حسن محمد كرٌمالصباحًالتمرٌضبغداد66

متوسط2011/2012بغداد66.4627االولانثىعراقٌة النعٌمً عبودي طه الكرٌم عبد انفالالصباحًالتمرٌضبغداد67

متوسط2011/2012بغداد66.1415االولذكرعراقٌة الزٌداوي صحن اكرٌهن صغٌر عباسالصباحًالتمرٌضبغداد68

متوسط2011/2012بغداد66.1391االولانثىعراقٌة العزاوي هللا عبد محسن علً مرٌمالصباحًالتمرٌضبغداد69

متوسط2011/2012بغداد65.7102االولانثىعراقٌةالساعدي احمد علٌوي حسٌن هدٌلالصباحًالتمرٌضبغداد70

متوسط2011/2012بغداد65.682االولانثىعراقٌةالدلٌمً وائل عبد سلمان جمعه اسامهالصباحًالتمرٌضبغداد71

متوسط2011/2012بغداد65.5665االولانثىعراقٌةالحجام حسن فلٌح خضٌر نورالصباحًالتمرٌضبغداد72

متوسط2011/2012بابل65.516االولانثىعراقٌةالمفرجً سالم جبار ستار تقوىالصباحًالتمرٌضبغداد73

متوسط2011/2012بغداد65.5078االولانثىعراقٌةالعتابً لفته حسٌن فاضل مروةالصباحًالتمرٌضبغداد74

متوسط2011/2012 دٌالى65.1664االولانثىعراقٌة الطائً الكرٌم عبد الجبار عبد عبود سارهالصباحًالتمرٌضبغداد75

متوسط2011/2012النجف65.0974االولذكرعراقٌةالمحنه كاظم بدر رسول رائدالصباحًالتمرٌضبغداد76

متوسط2011/2012دٌالى65.0572االولانثىعراقٌة التمٌمً خضٌر عباس موفق ندىالصباحًالتمرٌضبغداد77

متوسط2011/2012بغداد64.9704االولانثىعراقٌةالربٌعً سلمان الستار عبد ثامر نغمالصباحًالتمرٌضبغداد78

متوسط2011/2012بابل64.8943االولذكرعراقٌةالمعاوي حسٌن علً الخالق عبد عمارالصباحًالتمرٌضبغداد79

متوسط2011/2012بغداد64.3345االولانثىعراقٌةالعبٌدي حسن ابراهٌم عباس هدىالصباحًالتمرٌضبغداد80

متوسط2011/2012بغداد64.1725االولانثىعراقٌةالدلفً علً حنش طعمه اثمارالصباحًالتمرٌضبغداد81

متوسط2011/2012دٌالى64.092االولذكرعراقٌةالعزاوي صالح تاٌه حربً لٌثالصباحًالتمرٌضبغداد82

متوسط2011/2012دٌالى63.9354االولانثىعراقٌةالعامري كاظم عامر عماد مروهالصباحًالتمرٌضبغداد83

متوسط2011/2012بغداد63.8582االولانثىعراقٌةالحواري عباس عبد حسٌن حنانالصباحًالتمرٌضبغداد84

متوسط2011/2012بغداد63.8125االولذكرعراقٌةالبهادلً حبش درجال دوحً احمدالصباحًالتمرٌضبغداد85

 خليفة فاضل محمد. د.أ حسن باقر هدى. د.م.أ قاسم جبار وسام. د.م

 العميد           العلمي المعاون    التسجيل مدير    

متوسط2011/2012بغداد63.6126االولانثىعراقٌة السودانً مهودر عٌسى اجباري رشاالصباحًالتمرٌضبغداد86

متوسط2011/2012بغداد63.152االولانثىعراقٌة العانً مهنه جمٌل ناصر االءالصباحًالتمرٌضبغداد87

متوسط2011/2012قار ذي62.9133االولذكرعراقٌةالشوٌلً سٌد هللا نصر حسٌن احمدالصباحًالتمرٌضبغداد88

متوسط2011/2012بغداد62.8579االولانثىعراقٌة الدلٌمً شنٌتٌر محسن محمد زٌناالصباحًالتمرٌضبغداد89

متوسط2011/2012بغداد62.5579االولانثىعراقٌةالالمً محمد سالم ضٌاء نورالصباحًالتمرٌضبغداد90

متوسط2011/2012بغداد62.5155االولانثىعراقٌةالشمري محسن حٌدر محسن دعاءالصباحًالتمرٌضبغداد91
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متوسط2011/2012قار ذي62.483االولذكرعراقٌةالشوٌلً حسن فلٌح احمد اسعدالصباحًالتمرٌضبغداد92

متوسط2011/2012دٌالى62.4177االولذكرعراقٌة التمٌمً حمٌدي هللا عبد عدنان علًالصباحًالتمرٌضبغداد93

متوسط2011/2012قار ذي62.3789االولذكرعراقٌةالمولً خضٌر كاظم خهٌار نزارالصباحًالتمرٌضبغداد94

متوسط2011/2012دٌالى62.208االولذكرعراقٌةالربٌعً مراد احمد ابراهٌم خلٌل سعٌدالصباحًالتمرٌضبغداد95

متوسط2011/2012االنبار62.1989االولذكرعراقٌةالكبٌسً شرٌمط محمد سعد مصطفىالصباحًالتمرٌضبغداد96

متوسط2011/2012بغداد62.1399االولانثىعراقٌةمكصوصً كوده معٌدي حمٌد اسماءالصباحًالتمرٌضبغداد97

متوسط2011/2012بغداد61.915االولانثىعراقٌةالعبادي سعٌد نوماس جبر سرورالصباحًالتمرٌضبغداد98

متوسط2011/2012كربالء61.7056االولذكرعراقٌةفلٌفل كاظم الحسن عبد الجبار عبد مؤٌدالصباحًالتمرٌضبغداد99

متوسط2011/2012بابل61.704االولذكرعراقٌةالعبودي وسمً شخٌر ابراهٌم حٌدرالصباحًالتمرٌضبغداد100

متوسط2011/2012بغداد61.0224االولانثىعراقٌةالموسوي محمد جاسم محمود زٌنهالصباحًالتمرٌضبغداد101

متوسط2011/2012بغداد60.0534االولذكرعراقٌةالبدري عباس لفته عباس محمدالصباحًالتمرٌضبغداد102

مقبول2011/2012مٌسان59.4405االولذكرعراقٌةسٌدنور ال حمادي اللطٌف عبد الصمد عبد حٌدرالصباحًالتمرٌضبغداد103

مقبول2011/2012بابل59.3718االولذكرعراقٌةشرٌف ابراهٌم االمٌر عبد عاٌد حسامالصباحًالتمرٌضبغداد104

مقبول2011/2012بغداد58.545االولانثىعراقٌةالشهٌلً فرج صبر احمد سرىالصباحًالتمرٌضبغداد105

مقبول2011/2012 قار ذي58.2172االولذكرعراقٌةصخً ال صخً حسن ناصر حسنالصباحًالتمرٌضبغداد106

 خليفة فاضل محمد. د.أ حسن باقر هدى. د.م.أ قاسم جبار وسام. د.م

 العميد           العلمي المعاون    التسجيل مدير    


