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 العلمً والبحث العالً التعلٌم وزارة

 بغداد جامعة

قسم التمريض/  الدراسة المسائية 2013/2012الدور االول للعام الدراسي / قوائم اسماء المتخرجين كلٌة التمرٌض

سنة التخرجالمعدل الدور الذي نجح فٌهالجنسالجنسٌة اسم الطالب الرباعًت

82.8742013/2012االول ذكرعراقٌة خلف لفته رحٌم رسول1

81.36022013/2012االول ذكرعراقٌة عباس مهدي صالح زٌد2

76.70592013/2012االول ذكرعراقٌة  عبد محل جمعه عمر3

76.43852013/2012االول ذكرعراقٌة فرحان احمد جبار عمران4

75.5772013/2012االول ذكرعراقٌة احمد جهاد رٌاض رسول5

74.93422013/2012االولانثىعراقٌة حلحوت سوادي محمد نوال6

74.88672013/2012االول ذكرعراقٌة  شناوه جاسم رحمن حسن7

74.74792013/2012االول ذكرعراقٌة هٌدان فالح المحسن عبد سالم8

73.81542013/2012االول ذكرعراقٌة عصفور خلٌفه خالد ولٌد9

71.96162013/2012االول ذكرعراقٌة عناد سلطان فرحان كرٌم10

71.85512013/2012االول ذكرعراقٌة  أحمد الحمٌد عبد جمٌل ٌوسف11

71.74712013/2012االول ذكرعراقٌة  تاٌه احمد الستار عبد عمار12

71.60412013/2012االول ذكرعراقٌةكوٌطع حسٌن علً حسٌن13

71.39652013/2012االول ذكرعراقٌة عبد احمد طارق فارس14

70.19082013/2012االول ذكرعراقٌة  ثامر عطوي هللا عبد ثامر15

70.17232013/2012االول ذكرعراقٌة  جبوري إبراهٌم خالد ٌاسر16

69.7352013/2012االول ذكرعراقٌة  محمد حسن عبد عل17ً

69.64532013/2012االول ذكرعراقٌة  فاضل شاكر محمود عمار18

69.60232013/2012االول ذكرعراقٌةحمٌدي بدر موسى فوزي19

69.12832013/2012االول ذكرعراقٌة الحفٌظ عبد فٌصل حاتم مصطفى20

69.05732013/2012االول ذكرعراقٌة حسن محمد محسن حٌدر21

66.7232013/2012االولانثىعراقٌة عجٌل شنون بدر الهدى نور22

66.61542013/2012االولانثىعراقٌة بنٌان عبٌد حسٌن بشرى23

66.60772013/2012االول ذكرعراقٌة  مراد عباس احمد حٌدر24

66.54432013/2012االول ذكرعراقٌة  كاظم علً حسٌن محمد25
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66.21392013/2012االول ذكرعراقٌة رشٌد عبد ابراهٌم وسام26

66.18442013/2012االولانثىعراقٌة  عودة عباس محمود ساره27

65.83632013/2012االول ذكرعراقٌة  محسن عبود صبٌح نوري28

65.50082013/2012االول ذكرعراقٌة  موسى حٌدر جبار احمد29

65.21332013/2012االول ذكرعراقٌة  حسن كامل خالد مصطفى30

65.16262013/2012االول ذكرعراقٌة بهلول فاضل شاكر فراس31

65.00472013/2012االول ذكرعراقٌة  مجٌد الرضا عبد سالم عمر32

64.97662013/2012االول ذكرعراقٌة محمودعلً سلٌمان سعد33

64.9182013/2012االولانثىعراقٌة  غنو قاسم محمد سال34ً

64.82132013/2012االول ذكرعراقٌة  الحسٌن عبد حسون خضٌر ٌوسف35

64.38782013/2012االول ذكرعراقٌة عبدعبٌد عباس أحمد36

64.18942013/2012االول ذكرعراقٌة  دنان مطر جودة طاهر37

64.03362013/2012االول ذكرعراقٌة سرحان حافظ زناد حٌدر38

63.85742013/2012االول ذكرعراقٌة  لفته جثٌر جابر عل39ً

63.83562013/2012االول ذكرعراقٌة  محً مهدي صالح مرتضى40

63.75112013/2012االول ذكرعراقٌة  حمود رسن هللا عبد احمد41

62.9032013/2012االول ذكرعراقٌة  جوٌر هللا على عبد عمر42

62.70792013/2012االول ذكرعراقٌة لفته محمد علٌوي احمد43

62.21622013/2012االولانثىعراقٌة سلمان عبد إسماعٌل عواطف44

62.20612013/2012االول ذكرعراقٌة  كرٌدي محسن عادل مازن45

61.89762013/2012االول ذكرعراقٌة فرحان محمد فٌصل محمد46

61.76392013/2012االول ذكرعراقٌة شكبان كٌف أبو الحسٌن عبد حٌدر47

61.46582013/2012االول ذكرعراقٌة  عافص ضمد علً حسٌن48

61.40452013/2012االول ذكرعراقٌة عبٌد كاظم حسٌن هشام49

61.22522013/2012االول ذكرعراقٌة حسٌن احمد علً مصطفى50

60.52732013/2012االول ذكرعراقٌة علً جبارسلمان سالم51

60.46822013/2012االول ذكرعراقٌة  محمد عبد عدنان مصعب52
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60.1212013/2012االول ذكرعراقٌة  علً الحسن عبد فالح عل53ً

59.40062013/2012االول ذكرعراقٌة هللا عبد جدي عاصً سهراب54

58.96192013/2012االول ذكرعراقٌة مهدي اللطٌف عبد خلٌل أنمار55

58.8422013/2012االول ذكرعراقٌة  شمخً طاهر سعدون عمار56

58.7562013/2012االول ذكرعراقٌةفلٌح الرزاق عبد ثائر اسامة57

58.56222013/2012االول ذكرعراقٌة حسن فالح حجاب براك58

58.4432013/2012االول ذكرعراقٌة  حسون خلف محمد لٌث59

57.6082013/2012االولانثىعراقٌةروكان علً مطلك ندى60

57.5062013/2012االول ذكرعراقٌة  حمزه الهادي عبد ناجً مروان61

56.74092013/2012االول ذكرعراقٌةروضان سعٌد عناد عل62ً
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