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 العلمً والبحث العالً التعلٌم وزارة

 بغداد جامعة

 الدراسة المسائية 2011/2012الدور االول للعام الدراسي / قوائم اسما المتخرجين كلٌة التمرٌض

 الذي الدور

التقدٌرسنة التخرجالمحافظةالمعدل نجح فٌهالجنسالجنسٌة اسم الطالب الرباعًالقسم الكلٌة الجامعة ت

جدا جٌد2011/2012بابل88.4929االولذكرعراقٌة االسدي محمد قاسم مكً عامرالمسائًالتمرٌضبغداد1

جدا جٌد2011/2012بغداد81.9201االولذكرعراقٌةالجبوري عطٌة خضٌر احمد عالءالمسائًالتمرٌضبغداد2

جدا جٌد2011/2012بغداد81.764االولذكرعراقٌةالمٌاحً ماجد هادي محمد قصًالمسائًالتمرٌضبغداد3

 جٌد2011/2012بغداد77.6877االولذكرعراقٌةمحمد البو حبٌب حسن حسٌن سالمالمسائًالتمرٌضبغداد4

 جٌد2011/2012بغداد75.3855االولانثىعراقٌةالكنانً دبخ عٌدان خالد زهراءالمسائًالتمرٌضبغداد5

 جٌد2011/2012بغداد74.9014االولذكرعراقٌةالعامري عبود علوان سعٌد جهادالمسائًالتمرٌضبغداد6

 جٌد2011/2012 دٌالى72.8365االولذكرعراقٌةالسعدي عون كرٌم عباس احمدالمسائًالتمرٌضبغداد7

 جٌد2011/2012 دٌالى72.2479االولذكرعراقٌةالعزاوي مهدي صالح عباس لٌثالمسائًالتمرٌضبغداد8

 جٌد2011/2012بغداد72.1348االولذكرعراقٌةالعقبً زمان رحمن محسن علًالمسائًالتمرٌضبغداد9

 جٌد2011/2012 دٌالى71.3463االولذكرعراقٌةالنعٌمً علً حسن خلٌفة طالبالمسائًالتمرٌضبغداد10

 جٌد2011/2012بغداد70.229االولذكرعراقٌةالجالبً الزهرة عبد جبار سالم احمدالمسائًالتمرٌضبغداد11

 جٌد2011/2012بغداد70.0374االولذكرعراقٌة درٌساوي كرٌم جبار فاضل هللا عبدالمسائًالتمرٌضبغداد12

متوسط2011/2012بغداد69.6909االولذكرعراقٌةالشاٌع علً حسٌن علً محمدالمسائًالتمرٌضبغداد13

متوسط2011/2012بغداد69.127االولذكرفلسطٌنًمحمد موسى حسٌن عمرالمسائًالتمرٌضبغداد14

متوسط2011/2012بغداد68.8267االولذكرعراقٌةاالسدي هاشم صالح علً زٌنبالمسائًالتمرٌضبغداد15

متوسط2011/2012 واسط68.1799االولذكرعراقٌةالعسكري دخٌل عطٌة عاصً احمدالمسائًالتمرٌضبغداد16

متوسط2011/2012الناصرٌة68.0317االولذكرعراقٌة الطبٌلً ظاهر موسى مطر حسنٌنالمسائًالتمرٌضبغداد17

متوسط2011/2012بغداد67.7877االولذكرعراقٌةالساعدي زوٌر شغٌت عبٌد سعدالمسائًالتمرٌضبغداد18

متوسط2011/2012بغداد67.6418االولذكرعراقٌةاوصٌلً راضً جبار الكرٌم عبد مصطفىالمسائًالتمرٌضبغداد19

متوسط2011/2012بغداد67.4802االولانثىعراقٌةالعزاوي علوان حسٌن علً رٌامالمسائًالتمرٌضبغداد20

متوسط2011/2012بغداد67.3998االولذكرعراقٌةالساعدي حسٌن علً محمد علًالمسائًالتمرٌضبغداد21

متوسط2011/2012 دٌالى66.6643االولذكرعراقٌةالعزاوي علً حسٌن فاضل عالءالمسائًالتمرٌضبغداد22

متوسط2011/2012 دٌالى66.4917االولذكرعراقٌةالعسكري عباس جمٌل مهدي عديالمسائًالتمرٌضبغداد23

متوسط2011/2012بغداد66.3832االولانثىعراقٌةالساعدي سعٌد جاسم الكرٌم عبد ابتهالالمسائًالتمرٌضبغداد24

متوسط2011/2012بغداد66.0605االولانثىعراقٌةالجنابً علً حسٌن علً رٌمالمسائًالتمرٌضبغداد25
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متوسط2011/2012بغداد65.6816االولذكرعراقٌةالجبوري عباس عبد محمد برزانالمسائًالتمرٌضبغداد26

متوسط2011/2012بغداد65.3488االولذكرعراقٌة مزبان نعمه طالع نوري مصطفىالمسائًالتمرٌضبغداد27



Page 2

متوسط2011/2012بغداد65.2984االولذكرعراقٌةالداودي فرحان عزٌز كرٌم محمدالمسائًالتمرٌضبغداد28

متوسط2011/2012بغداد65.3488االولذكرعراقٌة مزبان نعمه طالع نوري مصطفىالمسائًالتمرٌضبغداد27

متوسط2011/2012بغداد65.2984االولذكرعراقٌةالداودي فرحان عزٌز كرٌم محمدالمسائًالتمرٌضبغداد28

متوسط2011/2012 دٌالى64.8142االولذكرعراقٌةالعبٌدي حسن مهدي جابر علًالمسائًالتمرٌضبغداد29

متوسط2011/2012بغداد64.5572االولذكرعراقٌةالشموسً هجول هللا عبد كاظم حسنالمسائًالتمرٌضبغداد30

متوسط2011/2012بغداد63.8209االولذكرعراقٌة الكنانً طاهر حافظ كرٌم عالءالمسائًالتمرٌضبغداد31

متوسط2011/2012النجف63.0089االولذكرعراقٌة الرحٌمً عباس حسٌن حمزة باسمالمسائًالتمرٌضبغداد32

متوسط2011/2012بغداد62.7832االولذكرعراقٌةالقرٌشً عجٌل صبري رسن مٌثمالمسائًالتمرٌضبغداد33

متوسط2011/2012 دٌالى62.2244االولذكرعراقٌةاالعرجً عباس موسى عصام حسنٌنالمسائًالتمرٌضبغداد34

متوسط2011/2012بغداد62.219االولذكرعراقٌةالقرٌباوي العباس عبد علً صالح علًالمسائًالتمرٌضبغداد35

متوسط2011/2012بغداد61.855االولذكرعراقٌةالربٌعً ضاٌع زاٌر كرٌم كرارالمسائًالتمرٌضبغداد36

متوسط2011/2012بغداد61.4031االولذكرعراقٌةالبهادلً صجم نادر حسٌن محسنالمسائًالتمرٌضبغداد37

متوسط2011/2012بغداد61.1926االولانثىعراقٌةالرفاعً صالح هادي حسٌن ٌاسمٌنالمسائًالتمرٌضبغداد38

متوسط2011/2012بغداد60.9276االولذكرعراقٌةالزبٌدي رهٌف حسن كرٌم محمدالمسائًالتمرٌضبغداد39

متوسط2011/2012بغداد60.1581االولذكرعراقٌةالباوي محسن متعب جاسم محمدالمسائًالتمرٌضبغداد40

مقبول2011/2012بغداد59.7943االولذكرعراقٌةالك كرٌم عباس ٌونس علًالمسائًالتمرٌضبغداد41

مقبول2011/2012بغداد59.7239االولذكرعراقٌةمحمدالقرغولً ٌاسر نوري الحق عبدالمسائًالتمرٌضبغداد42

مقبول2011/2012بغداد58.8616االولذكرعراقٌةالسعدي حسٌن حسن غازي عالءالمسائًالتمرٌضبغداد43

مقبول2011/2012بغداد58.3224االولانثىعراقٌةالكرخً حبٌب كرٌم علً مروةالمسائًالتمرٌضبغداد44

مقبول2011/2012بغداد58.2031االولذكرعراقٌةالحسنً رستم مرتضى فؤاد حسٌنالمسائًالتمرٌضبغداد45

مقبول2011/2012بغداد58.1409االولذكرعراقٌةالشوبلً عوده شوٌل عباس محمدالمسائًالتمرٌضبغداد46

مقبول2011/2012بابل57.9214االولذكرعراقٌةالصارجً متعب زٌد عبد جاسم عالءالمسائًالتمرٌضبغداد47

مقبول2011/2012 دٌالى55.3612االولذكرعراقٌةالعنبكً محمود حسن كامل عالءالمسائًالتمرٌضبغداد48
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