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 العلمً والبحث العالً التعلٌم وزارة

 بغداد جامعة

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

سنة التخرجالمعدل الدور الذي نجح فٌهالجنسالجنسٌة اسم الطالب الرباعًت

88.0992013/2012االولانثىعراقٌة ناٌف الحسن عبد علً سوزان1

87.9782013/2012االول ذكرعراقٌة سلمان حسون محمد ماجد2

87.7542013/2012االولانثىعراقٌة شرٌف كرٌم حمه نورة3

86.69932013/2012االولانثىعراقٌة محمد الحسٌن عبد غنً اٌناس4

86.49512013/2012االولانثىعراقٌة جعفر فالح جمعه اسماء5

86.38482013/2012االول ذكرعراقٌة خلٌف رجه عباس حٌدر6

83.5112013/2012االولانثىعراقٌة رضا علً عامر عبٌر7

83.05382013/2012االولانثىعراقٌة مولود حسٌن عباس بتول8

82.10372013/2012االولانثىعراقٌة عباس خضر جعفر زهراء9

81.31882013/2012االولانثىعراقٌة عزم ثمر اسماعٌل شٌماء10

81.0812013/2012االولانثىعراقٌة ولً حسٌن حسن زٌنب11

80.75242013/2012االول ذكرعراقٌة ضاري ابراهٌم روز عل12ً

80.56462013/2012االولانثىعراقٌة سعٌد محمد محسن زٌنب13

80.34852013/2012االولانثىعراقٌة عوٌد مكطوف المهدي عبد خلود14

79.73632013/2012االولانثىعراقٌة علً محمود سالم بسعاد15

79.65322013/2012االولانثىعراقٌة باقر األمٌر عبد الكرٌم عبد نور16

78.92412013/2012االولانثىعراقٌة عبد حمادي رٌاض مرٌم17

78.91892013/2012االولانثىعراقٌة قحطان عبد حسن آٌات18

78.77942013/2012االول ذكرعراقٌة نصٌف محمد حسٌن حٌدر19

78.65392013/2012االولانثىعراقٌة علً طعمه قحطان نداء20

78.3642013/2012االولانثىعراقٌة حمد علً محمد صفا21

78.12412013/2012االولانثىعراقٌة محمود ٌونس عدنان منتهى22

78.06692013/2012االولانثىعراقٌة زعٌري زوٌر جاسم اٌمان23

77.57082013/2012االولانثىعراقٌة شناوه المحسن عبد عامر دنٌا24

77.28852013/2012االولانثىعراقٌة محسن مردان صالح رغد25
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77.2312013/2012االول ذكرعراقٌة خماس ساده كاظم جواد26

77.05912013/2012االولانثىعراقٌة حسٌن ناصر ثجٌل هناء27

77.04022013/2012االولانثىعراقٌة  محمد مجٌد محمد اسماء28

77.03782013/2012االولانثىعراقٌةشكر حكمان ٌاسٌن انڤأي29

76.3782013/2012االولانثىعراقٌة كاظم جابر شمخً هناء30

76.22342013/2012االولانثىعراقٌة ماٌخان جمعه محمد نور31

75.57682013/2012االولانثىعراقٌة  علً حسن سامً هدى32

75.54432013/2012االول ذكرعراقٌة احمد خضٌر هللا فتح احمد33

75.30122013/2012االولانثىعراقٌة زٌدان احمد ٌاسٌن غادة34

75.28762013/2012االولانثىعراقٌة كاظم حمٌد محسن هدى35

75.23482013/2012االولانثىعراقٌة احمد شهاب قاسم أٌمٌد36

74.70272013/2012االولانثىعراقٌة عمران طالب أحمد مرٌم37

74.64972013/2012االولانثىعراقٌة ابراهٌم اسماعٌل كمال هاله38

74.63052013/2012االول ذكرعراقٌة كوٌد زغٌر علً عمار39

74.41732013/2012االولانثىعراقٌةالساده عبد علً عبد رحاب40

74.23662013/2012االولانثىعراقٌة عبد رشٌد هادي بسعاد41

74.04792013/2012االول ذكرعراقٌة عكال ٌاسر مجٌد الجلٌل عبد42

73.90222013/2012االولانثىعراقٌة  محمد مهدي هللا أسد زٌنب43

73.44292013/2012االولانثىعراقٌة  خوتكه رضا احمد اسراء44

73.3252013/2012االول ذكرعراقٌة  مصطفى اسد جمال مهند45

73.25992013/2012االولانثىعراقٌةخلف زٌدان سلٌم هدى46

73.22822013/2012االولانثىعراقٌة علوان كاظم ساجد زهور47

73.15892013/2012االول ذكرعراقٌة  الرضا عبد نجم علً محمد عامر48

73.14522013/2012االولانثىعراقٌة موسى سلمان سادر زهراء49

73.12872013/2012االولانثىعراقٌة  علً شادر ٌوسف زهراء50

73.12362013/2012االول ذكرعراقٌة  الساده عبد داود عطٌه محمد51

73.00212013/2012االولانثىعراقٌةحسٌن جاسم عباس اسماء52

72.88312013/2012االولانثىعراقٌة حسن فلٌح علً وفاء53

72.3972013/2012االولانثىعراقٌة كاظم ٌونس فخري فرح54

72.26192013/2012االولانثىعراقٌة مهدي الهادي عبد قٌس زٌنب55
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72.20842013/2012االولانثىعراقٌة  عمشري ناجً فرهود رؤى56

71.9422013/2012االولانثىعراقٌةهللا عبد توفٌق محمد وسن57

71.43222013/2012االولانثىعراقٌة عباس نعمه شوقً شهد58

70.82742013/2012االولانثىعراقٌة علً رضا خالد مها59

70.74792013/2012االول ذكرعراقٌة كاظم حسٌن حسن حٌدر60

70.71592013/2012االولانثىعراقٌة زغٌر عباس خضٌر هبه61

70.54062013/2012االول ذكرعراقٌة محمد احمد ظاهر لواء62

70.40612013/2012االولانثىعراقٌة علً خضر حسن فاطمه63

70.39082013/2012االولانثىعراقٌة هالل عزٌز قاسم مروة64

70.39022013/2012االولانثىعراقٌة سلمان الرحمن عبد زهٌر زهراء65

70.35942013/2012االولانثىعراقٌة  محمد خضٌر هللا عبد زٌنب66

70.26022013/2012االولانثىعراقٌة محمد دحام قاسم زٌنب67

69.96132013/2012االول ذكرعراقٌةلفته زغٌر ازوٌد عقٌل68

69.68122013/2012االولانثىعراقٌة عباس فاضل رائد جوان69

69.55022013/2012االولانثىعراقٌة معروف صالح الغفور عبد هٌام70

69.53242013/2012االولانثىعراقٌة  عباس زٌدون الرحمن عبد اسراء71

69.3242013/2012االول ذكرعراقٌةعلوي منصور كرٌم حاتم72

69.3192013/2012االول ذكرعراقٌة  عباس علً أٌوب العزٌز عبد73

68.96782013/2012االول ذكرعراقٌة حسٌن عبد حمادي عمر74

68.90842013/2012االولانثىعراقٌة حبٌب محمد علً نورا75

68.86272013/2012االولانثىعراقٌة زعٌبل الساده عبد منذر نورس76

68.73072013/2012االول ذكرعراقٌةعباس علوان عدنان عل77ً

68.58762013/2012االولانثىعراقٌةسلٌم منبت مهلهل موسى هدٌل78

68.11222013/2012االول ذكرعراقٌة  ابراهٌم خلٌل جلٌل طه79

67.99742013/2012االول ذكرعراقٌة  حماده جاسم محمد فؤاد80

67.8352013/2012االول ذكرعراقٌةذوٌب زمٌم هاشم رعد81

67.73912013/2012االول ذكرعراقٌة  عواد المجٌد عبد عماد عالء82

67.68122013/2012االول ذكرعراقٌة عوٌد ستار مجبل قص83ً

67.61282013/2012االول ذكرعراقٌةشبر هاشم شفٌع فاهم حٌدر84

67.53232013/2012االول ذكرعراقٌة لفته زغٌر خماط حسٌن85
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67.33642013/2012االولانثىعراقٌة عبدلً هللا عبد ٌحٌى حمزٌة86

67.32292013/2012االولانثىعراقٌة عطٌه رشٌد حمٌد غفران87

67.29732013/2012االول ذكرعراقٌةهدٌد عرٌر دفار رأفت88

67.1362013/2012االولانثىعراقٌة حسٌن الواحد عبد سعد سناء89

67.06452013/2012االولانثىعراقٌة  حمٌد عباس حاتم ساره90

66.87062013/2012االولانثىعراقٌة علً طمهور آحمٌد براء91

66.83942013/2012االول ذكرعراقٌة رشٌد كصاب حسن فالح92

66.71272013/2012االولانثىعراقٌة كاظم جواد واثق شٌماء93

66.36052013/2012االولانثىعراقٌة صدام صالح مالك نجالء94

66.3412013/2012االول ذكرعراقٌة  كمر باشا علً عادل احمد95

66.27662013/2012االول ذكرعراقٌة عبٌد علً جاسم رافد96

65.87172013/2012االولانثىعراقٌة علً صابط هادي اٌمان97

65.78562013/2012االول ذكرعراقٌة خلٌفه ٌاسٌن احمد سالم98

65.64622013/2012االولانثىعراقٌة مرٌود كٌف حمٌد نور99

65.61122013/2012االول ذكرعراقٌة  حمد ذٌاب طه مصطفى100

65.53382013/2012االولانثىعراقٌةالحسن محمد قاسم محمد أمٌره101

65.5312013/2012االولانثىعراقٌةالحسٌن عبد عباس خضٌر مروة102

65.01482013/2012االولانثىعراقٌة مصٌل حسٌن مطر دعاء103

64.84652013/2012االول ذكرعراقٌة  عنز شاكر محمد رسول104

64.39072013/2012االولانثىعراقٌة محسن طالب علً شهالء105

64.0022013/2012االول ذكرعراقٌة فلٌح دٌوان اللطٌف عبد احمد106

63.9792013/2012االول ذكرعراقٌة هلٌل هاشم حسٌن لٌث107

63.77012013/2012االول ذكرعراقٌةشهاب ناوي حسٌن سعٌد108

63.33732013/2012االولانثىعراقٌة  كاظم محمد حٌدر رغده109

63.30042013/2012االولانثىعراقٌة علوان بدر عادل نجوان110

63.10472013/2012االولانثىعراقٌة دلفً علٌوي عادل فاطمة111
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63.0462013/2012االولانثىعراقٌةساجت محمد جبار نوره112

62.77322013/2012االولانثىعراقٌة مسعود ناجً سمٌر هبه113

62.6482013/2012االول ذكرعراقٌة علٌج خرٌبط ابراهٌم حسن114

62.54192013/2012االول ذكرعراقٌة جوده سلمان صالح الفقار ذو115

62.00232013/2012االولانثىعراقٌة رشٌد خلٌل اسماعٌل سما116

61.96422013/2012االول ذكرعراقٌة حمود نجٌب حامد مروان117

61.85492013/2012االولانثىعراقٌة حسٌن علوان سعود سجا118

61.18842013/2012االول ذكرعراقٌة  ضمد أٌدام كرٌم الدٌن صفاء119

60.85332013/2012االول ذكرعراقٌةكاظم فرحان الحسن عبد محمد120

59.75142013/2012االول ذكرعراقٌة رزٌج علً محسن مروان121

58.73122013/2012االولانثىعراقٌة عباس أموري علً ساره122

58.05472013/2012االولانثىعراقٌةعباس داخل ٌحٌى كوثر123
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