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894712015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةمفتن حمٌد حسٌن اٌاتكلٌة التمرٌضبغداد1

88.53722015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةذعار حسن عادي وعودكلٌة التمرٌضبغداد2

88.4232015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةدٌوان حسٌن كاظم بتولكلٌة التمرٌضبغداد3

86.80222015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةعبود صبار موفق دعاءكلٌة التمرٌضبغداد4

84.422015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةوادي مهدي سلٌم نوركلٌة التمرٌضبغداد5

84.31042015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةعلً مراد اكرم فاطمةكلٌة التمرٌضبغداد6

83.88472015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةعباس االمٌر عبد فاضل هالةكلٌة التمرٌضبغداد7

83.57522015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةسرحان محمد الرحمن عبد ضحىكلٌة التمرٌضبغداد8

82.55482015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةزبون كاظم جواد جنانكلٌة التمرٌضبغداد9

82.10812015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةعلً عبد الحمٌد عبد مجٌد االءكلٌة التمرٌضبغداد10

81.20462015/2014االولذكرعراقٌةالصباحٌةعبد حمٌد احمد شهابكلٌة التمرٌضبغداد11

79.90762015/2014االولذكرعراقٌةالصباحٌةعاشور غضبان مجٌد وسامكلٌة التمرٌضبغداد12

78.8012015/2014االولذكرعراقٌةالصباحٌةهللا عبد هندي ابراهٌم محمدكلٌة التمرٌضبغداد13

78.33562015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةحمد زعٌبل محمد سارةكلٌة التمرٌضبغداد14

78.13352015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةشغً جلٌد رٌاض هٌبتكلٌة التمرٌضبغداد15

77.85082015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةنادر رحمان ناصر ازهاركلٌة التمرٌضبغداد16

77.63452015/2014االولذكرعراقٌةالصباحٌةجعفر عبد نجم محمودكلٌة التمرٌضبغداد17

77.52992015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةحسن جبار قٌس لٌناكلٌة التمرٌضبغداد18

77.16332015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةسلطان عواد رحمن سارةكلٌة التمرٌضبغداد19

77.08182015/2014االولذكرعراقٌةالصباحٌةحمد غانم رحٌمة تحسٌنكلٌة التمرٌضبغداد20

76.97822015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةابراهٌم داود محسن نورةكلٌة التمرٌضبغداد21

76.63852015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةالحسٌن عبد جبار شمخً بٌداءكلٌة التمرٌضبغداد22

76.15072015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةحسن محمود ابراهٌم رندةكلٌة التمرٌضبغداد23

76.08782015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةمحمد جمٌل محمود وسنكلٌة التمرٌضبغداد24
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76.07492015/2014االولذكرعراقٌةالصباحٌةخنٌاب منشد الحسٌن عبد مصطفىكلٌة التمرٌضبغداد25

76.03072015/2014االولذكرعراقٌةالصباحٌةعباس سلٌمان الرحمن عبد حٌدركلٌة التمرٌضبغداد26

75.98792015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةحسٌن الغنً عبد خلٌل رندكلٌة التمرٌضبغداد27

75.73022015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةسلومً جاسم سبتً هدٌلكلٌة التمرٌضبغداد28

75.36342015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةربٌع نوري عقٌل دعاءكلٌة التمرٌضبغداد29

75.32732015/2014االولذكرعراقٌةالصباحٌةحسٌن ناصر حبٌب هانًكلٌة التمرٌضبغداد30

75.23832015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةعبد صالح محمد الهدى نوركلٌة التمرٌضبغداد31

75.08092015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةكاظم سكران علً اسٌلكلٌة التمرٌضبغداد32

74.98092015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةالعباس عبد خضٌر ابراهٌم اسراءكلٌة التمرٌضبغداد33

74.94092015/2014االولذكرعراقٌةالصباحٌةبهٌدل حسن فالح تحسٌنكلٌة التمرٌضبغداد34

74.81832015/2014االولذكرعراقٌةالصباحٌةمسلم محمد جاسم احمدكلٌة التمرٌضبغداد35

74.63992015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةشهاب حمد سلمان هدىكلٌة التمرٌضبغداد36

74.56362015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةنجم محمد جاسم ندىكلٌة التمرٌضبغداد37

74.30162015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةالرزاق عبد احمد ذٌاب سمركلٌة التمرٌضبغداد38

73.96482015/2014االولذكرعراقٌةالصباحٌةعلً عباس علً احمدكلٌة التمرٌضبغداد39

73.86192015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةالوهاب عبد الستار عبد صباح هندرٌنكلٌة التمرٌضبغداد40

73.83772015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةعبد احمد الخالق عبد براءكلٌة التمرٌضبغداد41

73.82742015/2014االولذكرعراقٌةالصباحٌةالرسول عبد جواد مكً اسامةكلٌة التمرٌضبغداد42

73.67072015/2014االولذكرعراقٌةالصباحٌةجاسم فرحان ابراهٌم علًكلٌة التمرٌضبغداد43

73.32732015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةمطشر الزهرة عبد صباح زٌنةكلٌة التمرٌضبغداد44

73.30622015/2014االولذكرعراقٌةالصباحٌةعبد حمٌد احمد جاسمكلٌة التمرٌضبغداد45

72.70242015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةجاسم علً حسن شهدكلٌة التمرٌضبغداد46

72.42852015/2014االولذكرعراقٌةالصباحٌةوكف  علً عبد حرز وسامكلٌة التمرٌضبغداد47

72.42212015/2014االولذكرعراقٌةالصباحٌةوهٌب زغٌر مهدي صباحكلٌة التمرٌضبغداد48
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72.38152015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةعلً احمد فرج عذراءكلٌة التمرٌضبغداد49

72.30272015/2014االولذكرعراقٌةالصباحٌةباوي بوري شهٌد علًكلٌة التمرٌضبغداد50

72.17642015/2014االولذكرعراقٌةالصباحٌةحسن جمعة رحٌم محمدكلٌة التمرٌضبغداد51

72.14212015/2014االولذكرعراقٌةالصباحٌةعوفً هندال ماجد حسٌنكلٌة التمرٌضبغداد52

72.02692015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةجواد عزٌز ثامر اٌهكلٌة التمرٌضبغداد53

71.81442015/2014االولذكرعراقٌةالصباحٌةحسٌن كاظم جبار حسٌنكلٌة التمرٌضبغداد54

71.57152015/2014االولذكرعراقٌةالصباحٌةعبٌد صكبان خماط احمدكلٌة التمرٌضبغداد55

71.45912015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةمجٌد صدام محمد زٌنبكلٌة التمرٌضبغداد56

71.41432015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةحسٌن كاظم هالل فاطمةكلٌة التمرٌضبغداد57

71.16672015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةحامد حسٌن اكرم اٌمانكلٌة التمرٌضبغداد58

71.1422015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةلفته عطٌة نعٌم زمنكلٌة التمرٌضبغداد59

70.92172015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةجبر عبد طالب حنٌنكلٌة التمرٌضبغداد60

70.90342015/2014االولذكرعراقٌةالصباحٌةعباس احمد سالم احمدكلٌة التمرٌضبغداد61

70.79252015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةهندي جبار حسٌن عفراءكلٌة التمرٌضبغداد62

70.72262015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةعطٌة محمد ضٌاء اشراقكلٌة التمرٌضبغداد63

70.65062015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةحسٌن مهدي جاسم تبارككلٌة التمرٌضبغداد64

70.59732015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةزكً ٌحٌى ثامر دٌناكلٌة التمرٌضبغداد65

70.54732015/2014االولذكرعراقٌةالصباحٌةخلف حسٌن عباس خلفكلٌة التمرٌضبغداد66

70.49812015/2014االولذكرعراقٌةالصباحٌةحسون جاسم شرٌف هاديكلٌة التمرٌضبغداد67

70.43282015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةفلفل حمادي عباس االءكلٌة التمرٌضبغداد68

70.31592015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةصالح مهدي عدنان امنةكلٌة التمرٌضبغداد69

70.19152015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةخان سد جابر رزاق زٌنبكلٌة التمرٌضبغداد70

70.08862015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةاحمد مصطفى سعدي ضحىكلٌة التمرٌضبغداد71

69.92962015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةمسٌر عباس خضر نوركلٌة التمرٌضبغداد72
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69.68682015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةخضٌر علوان رحمن افراحكلٌة التمرٌضبغداد73

69.56532015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةمحمد هاشم سلمان غفرانكلٌة التمرٌضبغداد74

69.45252015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةحلو صباح طالب منتهىكلٌة التمرٌضبغداد75

69.43242015/2014االولذكرعراقٌةالصباحٌةموسى هاشم كامل نواركلٌة التمرٌضبغداد76

69.40852015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةحاٌر حمزة قاسم وفاءكلٌة التمرٌضبغداد77

69.38072015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةثجٌل رهٌف فرٌح مهاكلٌة التمرٌضبغداد78

69.37342015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةكزار سالم تحسٌن نوركلٌة التمرٌضبغداد79

69.33372015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةداود حمٌد رعد رٌامكلٌة التمرٌضبغداد80

69.29362015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةجبار محسن الرزاق عبد اسماءكلٌة التمرٌضبغداد81

69.27972015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةحلبوت ابراهٌم كامل مناهلكلٌة التمرٌضبغداد82

69.172015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةوادي سلمان ظافر وسنكلٌة التمرٌضبغداد83

69.0852015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةسلمان عباس مجٌد زٌنبكلٌة التمرٌضبغداد84

69.05142015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةحمٌد عزٌز عثمان افٌاءكلٌة التمرٌضبغداد85

68.95122015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةعلً محً محمود رناكلٌة التمرٌضبغداد86

68.91852015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةحامد حسٌن علً نهىكلٌة التمرٌضبغداد87

68.8322015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةكرٌم حسن علً االءكلٌة التمرٌضبغداد88

68.7752015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةنعمة حمٌد اسكندر اٌمانكلٌة التمرٌضبغداد89

68.66792015/2014االولذكرعراقٌةالصباحٌةعبود ناجً محمد خلٌلكلٌة التمرٌضبغداد90

68.57022015/2014االولذكرعراقٌةالصباحٌةحمد حسٌن طارق احمدكلٌة التمرٌضبغداد91

68.55182015/2014االولذكرعراقٌةالصباحٌةخلٌف دنٌف سعٌد لٌثكلٌة التمرٌضبغداد92

68.39382015/2014االولذكرعراقٌةالصباحٌةٌوسف خلٌل اسماعٌل علًكلٌة التمرٌضبغداد93

68.23472015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةحمودي عمر خلٌل هندهكلٌة التمرٌضبغداد94

68.16022015/2014االولذكرعراقٌةالصباحٌةحالوب سفاح حسن علًكلٌة التمرٌضبغداد95

68.10052015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةهللا عبد نجم قاسم ٌاسمٌنكلٌة التمرٌضبغداد96
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68.08212015/2014االولذكرعراقٌةالصباحٌةجاسم عبود جبار حسنكلٌة التمرٌضبغداد97

67.992015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةٌاس حمٌد محسن دعاءكلٌة التمرٌضبغداد98

67.81092015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةعباس سلمان صادق هالةكلٌة التمرٌضبغداد99

67.74212015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةفرج صبر محمد موجكلٌة التمرٌضبغداد100

67.61832015/2014االولذكرعراقٌةالصباحٌةخلف هللا جار ابراهٌم رٌاضكلٌة التمرٌضبغداد101

67.59522015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةمحمود خلٌفة عادل صباكلٌة التمرٌضبغداد102

67.58782015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةمحمود رحٌم اٌاد علٌاءكلٌة التمرٌضبغداد103

67.55092015/2014االولذكرعراقٌةالصباحٌةزبون مطشر محمد حسٌنكلٌة التمرٌضبغداد104

67.22282015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةطعمة حسن طالب ضحىكلٌة التمرٌضبغداد105

67.19512015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةابراهٌم احمد سعد حنٌنكلٌة التمرٌضبغداد106

67.16672015/2014االولذكرعراقٌةالصباحٌةكاظم محمد غزال علًكلٌة التمرٌضبغداد107

67.15732015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةاحمد سعٌد زٌاد شهدكلٌة التمرٌضبغداد108

67.092015/2014االولذكرعراقٌةالصباحٌةعٌسى جواد احمد حٌدركلٌة التمرٌضبغداد109

67.05942015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةعبٌد شاطً كامل سلوىكلٌة التمرٌضبغداد110

66.99262015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةرخت علً احمد شهاب لٌلىكلٌة التمرٌضبغداد111

66.93022015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةناصر احمد محمد علٌاءكلٌة التمرٌضبغداد112

66.91162015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةشهٌب لفته حٌدر هدىكلٌة التمرٌضبغداد113

66.72992015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةابراهٌم عزٌز االله عبد ٌسركلٌة التمرٌضبغداد114

66.54332015/2014االولذكرعراقٌةالصباحٌةشاطً حمود راسم احمدكلٌة التمرٌضبغداد115

66.38082015/2014االولذكرعراقٌةالصباحٌةشنة ابو مشجل حسن علًكلٌة التمرٌضبغداد116

65.98842015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةحسن ماجد حسن اسماءكلٌة التمرٌضبغداد117

65.84032015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةسنٌح سلمان اٌاد غفرانكلٌة التمرٌضبغداد118

65.51082015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةمصحب علً ٌاسر نوركلٌة التمرٌضبغداد119

65.28132015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةسوادي حاجم رٌاض حنٌنكلٌة التمرٌضبغداد120
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65.26212015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةراضً عبادي رحٌم هدٌلكلٌة التمرٌضبغداد121

65.2182015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةعلً حسن رحمن سماحكلٌة التمرٌضبغداد122

65.16982015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةسباهً خلوف هللا نصر ابراركلٌة التمرٌضبغداد123

64.51652015/2014االولذكرعراقٌةالصباحٌةعلً محمد جاسم كاظمكلٌة التمرٌضبغداد124

64.37832015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةاسماعٌل مهدي ابراهٌم زٌنبكلٌة التمرٌضبغداد125

64.36852015/2014االولذكرعراقٌةالصباحٌةعٌدان محمود الرحمن عبد احمدكلٌة التمرٌضبغداد126

64.13152015/2014االولذكرعراقٌةالصباحٌةصالح خلف محمد احمدكلٌة التمرٌضبغداد127

64.02752015/2014االولذكرعراقٌةالصباحٌةمطٌلب كرٌم كاظم مرادكلٌة التمرٌضبغداد128

64.01862015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةصالح حسٌن عواد مرٌمكلٌة التمرٌضبغداد129

63.86182015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةحسٌن علوان لطٌف نورةكلٌة التمرٌضبغداد130

63.80762015/2014االولذكرعراقٌةالصباحٌةموسى ٌوسف جالل احمدكلٌة التمرٌضبغداد131

63.67742015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةلفته حمٌد رشٌد نجاةكلٌة التمرٌضبغداد132

63.60552015/2014االولذكرعراقٌةالصباحٌةفلحً جاسم زهٌر احمدكلٌة التمرٌضبغداد133

63.48512015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةحسٌن محمد جاسم غفرانكلٌة التمرٌضبغداد134

63.47132015/2014االولذكرعراقٌةالصباحٌةدخٌل عبد رضا منتظركلٌة التمرٌضبغداد135

63.2472015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةجابر حمٌد عون هبةكلٌة التمرٌضبغداد136

63.23672015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةاحمد لطوف خالد جنانكلٌة التمرٌضبغداد137

63.10232015/2014االولذكرعراقٌةالصباحٌةكرٌم حسن موسى حمزةكلٌة التمرٌضبغداد138

63.05242015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةسعدان هللا عبد نعمه مٌسونكلٌة التمرٌضبغداد139

62.95812015/2014االولذكرعراقٌةالصباحٌةالدٌن روضات حسن محمود ظافركلٌة التمرٌضبغداد140

62.84932015/2014االولذكرعراقٌةالصباحٌةنصار حامد كاظم محمدكلٌة التمرٌضبغداد141

62.83272015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةاسماعٌل احمد سعٌد روٌدةكلٌة التمرٌضبغداد142

62.7442015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةسعدون علً ماجد هدىكلٌة التمرٌضبغداد143

62.73682015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةغانم محمد احمد سروركلٌة التمرٌضبغداد144



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةنوع الدراسةاسم الطالب الرباعًالكلٌةالجامعة ت

61.63132015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةمبٌت محمد الكرٌم عبد رمقكلٌة التمرٌضبغداد145

61.38272015/2014االولذكرعراقٌةالصباحٌةحمد رشك سعد مهتديكلٌة التمرٌضبغداد146

61.33972015/2014االولذكرعراقٌةالصباحٌةسٌد مدلً داخل حسٌنكلٌة التمرٌضبغداد147

61.15652015/2014االولذكرعراقٌةالصباحٌةخضٌر مطر هادي محمدكلٌة التمرٌضبغداد148

61.03412015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةثامر زغٌر قاسم بشرىكلٌة التمرٌضبغداد149

61.012015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةوحٌد حسٌن ستار حنانكلٌة التمرٌضبغداد150

59.55422015/2014االولذكرعراقٌةالصباحٌةعزٌز كرٌم حازم سٌفكلٌة التمرٌضبغداد151

59.13672015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةاسماعٌل قاسم الكرٌم عبد دعاءكلٌة التمرٌضبغداد152

58.7882015/2014االولانثىعراقٌةالصباحٌةشمال حسن ابراهٌم هدىكلٌة التمرٌضبغداد153

58.6972015/2014االولذكرعراقٌةالصباحٌةعلً باصً كاظم ناطقكلٌة التمرٌضبغداد154

سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةنوع الدراسةاسم الطالب الرباعًالكلٌةالجامعة ت

58.9592015/2014الثانًذكرعراقٌةالصباحٌةدحلوس كباشً مظلوم عادلكلٌة التمرٌضبغداد1

56.14172015/2014الثانًذكرعراقٌةالصباحٌةهندي مجلً كرٌم سالمكلٌة التمرٌضبغداد2


