
سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةنوع الدراسةاسم الطالب الرباعًالكلٌةالجامعة ت

89.65912015/2014االولذكرعراقٌةالمسائٌةحٌدر محمد الكاظم عبد احمدكلٌة التمرٌضبغداد1

83.48092015/2014االولانثىعراقٌةالمسائٌةمحٌسن عودة حسن سارةكلٌة التمرٌضبغداد2

80.56852015/2014االولذكرعراقٌةالمسائٌةصبر موسى نعمة علًكلٌة التمرٌضبغداد3

77.21922015/2014االولانثىعراقٌةالمسائٌةمخٌفً ٌاسٌن حامد ندىكلٌة التمرٌضبغداد4

77.18712015/2014االولذكرعراقٌةالمسائٌةحسن حسٌن جبٌر عطاكلٌة التمرٌضبغداد5

77.15852015/2014االولانثىعراقٌةالمسائٌةداود جهاد سهٌر شهالءكلٌة التمرٌضبغداد6

77.08412015/2014االولذكرعراقٌةالمسائٌةالرحٌم عبد نجم سمٌر اسامةكلٌة التمرٌضبغداد7

75.95282015/2014االولذكرعراقٌةالمسائٌةٌاسٌن الواحد عبد ٌاسٌن حٌدركلٌة التمرٌضبغداد8

74.80852015/2014االولذكرعراقٌةالمسائٌةاحمد علً هللا عبد فراسكلٌة التمرٌضبغداد9

74.26482015/2014االولذكرعراقٌةالمسائٌةعلً الجبار عبد الستار عبد منتظركلٌة التمرٌضبغداد10

72.61762015/2014االولذكرعراقٌةالمسائٌةعلوان الكاظم عبد علً سٌفكلٌة التمرٌضبغداد11

72.48192015/2014االولذكرعراقٌةالمسائٌةحمود سلمان الكرٌم عبد علًكلٌة التمرٌضبغداد12

72.04242015/2014االولذكرعراقٌةالمسائٌةحمادي حبٌب ٌاسٌن حٌدركلٌة التمرٌضبغداد13

71.52232015/2014االولانثىعراقٌةالمسائٌةفٌاض شالل قٌس لٌلىكلٌة التمرٌضبغداد14

71.18482015/2014االولذكرعراقٌةالمسائٌةكاظم مهدي سلٌم ابراهٌمكلٌة التمرٌضبغداد15

70.99892015/2014االولانثىعراقٌةالمسائٌةحمادي حنش جواد ذكرٌاتكلٌة التمرٌضبغداد16

69.90852015/2014االولذكرعراقٌةالمسائٌةجواد حسن الكاظم عبد بشاركلٌة التمرٌضبغداد17

69.90662015/2014االولانثىعراقٌةالمسائٌةجلوب خلف محمود امنةكلٌة التمرٌضبغداد18

69.69212015/2014االولذكرعراقٌةالمسائٌةمحمد حسٌن هللا عبد باللكلٌة التمرٌضبغداد19

69.65162015/2014االولانثىعراقٌةالمسائٌةالعزٌز عبد علً هاشم رغدةكلٌة التمرٌضبغداد20

69.6052015/2014االولذكرعراقٌةالمسائٌةمحمد طعمة هاشم مصطفىكلٌة التمرٌضبغداد21

68.74442015/2014االولذكرعراقٌةالمسائٌةعبود احمٌد قاسم محمدكلٌة التمرٌضبغداد22

68.18142015/2014االولذكرعراقٌةالمسائٌةحمدي محمد حمٌد محمدكلٌة التمرٌضبغداد23

68.11972015/2014االولذكرعراقٌةالمسائٌةعلً فؤاد صالح علًكلٌة التمرٌضبغداد24
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67.71092015/2014االولذكرعراقٌةالمسائٌةلكن كاطع جاسم محمدكلٌة التمرٌضبغداد25

67.65512015/2014االولانثىعراقٌةالمسائٌةعلً عجمً صالح دنٌاكلٌة التمرٌضبغداد26

67.4132015/2014االولذكرعراقٌةالمسائٌةمحمود رحمن ابراهٌم نذٌركلٌة التمرٌضبغداد27

67.22432015/2014االولذكرعراقٌةالمسائٌةموسى عٌسى محمد حٌدركلٌة التمرٌضبغداد28

66.94392015/2014االولذكرعراقٌةالمسائٌةرؤوف محمد نزار بهاءكلٌة التمرٌضبغداد29

66.78912015/2014االولانثىعراقٌةالمسائٌةمحمد جاسم عالء غفرانكلٌة التمرٌضبغداد30

66.68762015/2014االولذكرعراقٌةالمسائٌةجواد الرضا عبد فلٌح زٌدكلٌة التمرٌضبغداد31

66.26512015/2014االولذكرعراقٌةالمسائٌةسباهً حمد صباح حٌدركلٌة التمرٌضبغداد32

66.01392015/2014االولذكرعراقٌةالمسائٌةفهد غانم اسماعٌل اسماعٌلكلٌة التمرٌضبغداد33

65.89522015/2014االولانثىعراقٌةالمسائٌةمخلف حاجً ضٌاء هٌامكلٌة التمرٌضبغداد34

65.87722015/2014االولذكرعراقٌةالمسائٌةحسن عالوي احمد حٌدركلٌة التمرٌضبغداد35

65.77272015/2014االولذكرعراقٌةالمسائٌةرسن هاشم علً هشامكلٌة التمرٌضبغداد36

65.60272015/2014االولذكرعراقٌةالمسائٌةعباس حسن سالم مصطفىكلٌة التمرٌضبغداد37

65.59492015/2014االولانثىعراقٌةالمسائٌةجابر حسٌن مهدي رٌتاكلٌة التمرٌضبغداد38

65.37462014/2015االولانثىعراقٌةالمسائٌةرشٌد الحسٌن عبد عصام زهراءكلٌة التمرٌضبغداد39

65.32212015/2014االولذكرعراقٌةالمسائٌةلوقه كوركٌس عماد سامركلٌة التمرٌضبغداد40

65.30652015/2014االولذكرعراقٌةالمسائٌةحسن سعدون كاظم محمدكلٌة التمرٌضبغداد41

65.2132015/2014االولذكرعراقٌةالمسائٌةمحمود شاكر هٌثم مصطفىكلٌة التمرٌضبغداد42

65.07512015/2014االولذكرعراقٌةالمسائٌةخاوي محسن عباس محمدكلٌة التمرٌضبغداد43

64.89962015/2014االولذكرعراقٌةالمسائٌةحسن كرٌم عذافة حسامكلٌة التمرٌضبغداد44

64.71872015/2014االولذكرعراقٌةالمسائٌةداود عكلة محمد علًكلٌة التمرٌضبغداد45

64.70242015/2014االولذكرعراقٌةالمسائٌةعلً عبد الزهرة عبد مهديكلٌة التمرٌضبغداد46

64.68172015/2014االولذكرعراقٌةالمسائٌةمحٌسن عبد جواد فاضلكلٌة التمرٌضبغداد47

64.50142015/2014االولذكرعراقٌةالمسائٌةكاظم جواد حسن االمٌر عبدكلٌة التمرٌضبغداد48
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64.40042015/2014االولانثىعراقٌةالمسائٌةخلف عمر الواحد عبد منىكلٌة التمرٌضبغداد49

64.19072015/2014االولذكرعراقٌةالمسائٌةجبار ثجٌل حسٌن ضٌاءكلٌة التمرٌضبغداد50

64.10542015/2014االولذكرعراقٌةالمسائٌةحمادي عطٌة هادي علًكلٌة التمرٌضبغداد51

63.87952015/2014االولانثىعراقٌةالمسائٌةفلفل احمد ناصر هدٌلكلٌة التمرٌضبغداد52

63.84972015/2014االولذكرعراقٌةالمسائٌةحٌدر حمٌد السادة عبد عقٌلكلٌة التمرٌضبغداد53

63.7342015/2014االولذكرعراقٌةالمسائٌةدعدوش مطر عبد حسٌنكلٌة التمرٌضبغداد54

63.352015/2014االولذكرعراقٌةالمسائٌةٌوسفكنٌهر خضٌر محمدكلٌة التمرٌضبغداد55

63.11422015/2014االولانثىعراقٌةالمسائٌةشالش محسن تفاح وفاءكلٌة التمرٌضبغداد56

62.79472015/2014االولذكرعراقٌةالمسائٌةجابر جلوب حسن محمدكلٌة التمرٌضبغداد57

62.74872015/2014االولذكرعراقٌةالمسائٌةحسٌن ابراهٌم صالح علًكلٌة التمرٌضبغداد58

62.66512015/2014االولذكرعراقٌةالمسائٌةاحمد فاضل اللطٌف عبد علًكلٌة التمرٌضبغداد59

62.53362015/2014االولذكرعراقٌةالمسائٌةمحسن صبري جبار مصطفىكلٌة التمرٌضبغداد60

62.34332015/2014االولذكرعراقٌةالمسائٌةاحمد صلٌبً خلف قاسمكلٌة التمرٌضبغداد61

62.32015/2014االولذكرعراقٌةالمسائٌةعوٌد دللً ناصر حسنكلٌة التمرٌضبغداد62

62.13942015/2014االولذكرعراقٌةالمسائٌةجونً واصف تحسٌن طهكلٌة التمرٌضبغداد63

62.13832015/2014االولذكرعراقٌةالمسائٌةعودة مزٌد حاتم علًكلٌة التمرٌضبغداد64

61.97262015/2014االولذكرعراقٌةالمسائٌةهلٌل جاسم حكمت علًكلٌة التمرٌضبغداد65

61.79562015/2014االولانثىعراقٌةالمسائٌةكنبار الحسن عبد لٌث هدىكلٌة التمرٌضبغداد66

61.56052015/2014االولذكرعراقٌةالمسائٌةعلً حسٌن ناصر حسنكلٌة التمرٌضبغداد67

61.19562015/2014االولذكرعراقٌةالمسائٌةاحمد علً عطٌة عمركلٌة التمرٌضبغداد68

61.08712015/2014االولذكرعراقٌةالمسائٌةحٌدر جبار لؤي عمركلٌة التمرٌضبغداد69

61.07082015/2014االولذكرعراقٌةالمسائٌةزغٌر ثامر جعفر كراركلٌة التمرٌضبغداد70

60.9482015/2014االولذكرعراقٌةالمسائٌةالكرٌم عبد اسماعٌل اٌاد ٌوسفكلٌة التمرٌضبغداد71

60.60932015/2014االولذكرعراقٌةالمسائٌةوهٌب جبار مقاتل بارقكلٌة التمرٌضبغداد72
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60.42632015/2014االولذكرعراقٌةالمسائٌةحسن مسلم محمد الفقار ذوكلٌة التمرٌضبغداد73

60.41172015/2014االولذكرعراقٌةالمسائٌةسلمان داود ثجٌل خالدكلٌة التمرٌضبغداد74

60.30472015/2014االولذكرعراقٌةالمسائٌةمحسن الوهاب عبد احمدكلٌة التمرٌضبغداد75

60.13072015/2014االولذكرعراقٌةالمسائٌةخلف حسن سمٌر مصطفىكلٌة التمرٌضبغداد76

59.95022015/2014االولذكرعراقٌةالمسائٌةغنٌم سلمان كرٌم اسعدكلٌة التمرٌضبغداد77

59.75322015/2014االولذكرعراقٌةالمسائٌةصالح صبحً رافد احمدكلٌة التمرٌضبغداد78

59.62982015/2014االولانثىعراقٌةالمسائٌةرضا سعٌد محمد علً اٌمانكلٌة التمرٌضبغداد79

59.55092015/2014االولذكرعراقٌةالمسائٌةكزار سوادي محمد مرتضىكلٌة التمرٌضبغداد80

59.35422015/2014االولذكرعراقٌةالمسائٌةعذاري زاٌد هاشم باقركلٌة التمرٌضبغداد81

59.27072015/2014االولذكرعراقٌةالمسائٌةهدلة مدلول مهدي مثنىكلٌة التمرٌضبغداد82

59.11292015/2014االولذكرعراقٌةالمسائٌةمهوس عبد جلٌل عباسكلٌة التمرٌضبغداد83

59.07032015/2014االولذكرعراقٌةالمسائٌةحسٌن محسن عزٌز محمدكلٌة التمرٌضبغداد84

58.982015/2014االولانثىعراقٌةالمسائٌةعلو عباس ذٌبان عقٌلةكلٌة التمرٌضبغداد85

58.93662015/2014االولذكرعراقٌةالمسائٌةغنً الواحد عبد كرٌم علًكلٌة التمرٌضبغداد86

58.89992015/2014االولذكرعراقٌةالمسائٌةموسى كتاب خلٌف حسٌنكلٌة التمرٌضبغداد87

582015/2014ر8881االولذكرعراقٌةالمسائٌةمرٌود كٌف حمٌد رامًكلٌة التمرٌضبغداد88

58.55022015/2014االولذكرعراقٌةالمسائٌةذنون ٌونس صالح مصطفىكلٌة التمرٌضبغداد89

58.14682015/2014االولذكرعراقٌةالمسائٌةحسٌن سعٌد الهادي عبد سعٌدكلٌة التمرٌضبغداد90

56.65272015/2014االولانثىعراقٌةالمسائٌةٌاس خضٌر عادل روٌدةكلٌة التمرٌضبغداد91

55.70012015/2014االولذكرعراقٌةالمسائٌةشراد كرٌم هللا بٌد كرٌمكلٌة التمرٌضبغداد92

54.90512015/2014االولانثىعراقٌةالمسائٌةمحمد علً عوٌد اسراءكلٌة التمرٌضبغداد93
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612015/2014ر1152الثانًذكرعراقٌةالمسائٌةظاهر صالح حسٌن احمدكلٌة التمرٌضبغداد1

592015/2014ر3771الثانًذكرعراقٌةالمسائٌةدوٌعً الحمزة عبد جابر عقٌلكلٌة التمرٌضبغداد2

582015/2014ر6279الثانًذكرعراقٌةالمسائٌةاحمد الجبار عبد ثامر سٌفكلٌة التمرٌضبغداد3

572015/2014ر639الثانًذكرعراقٌةالمسائٌةاحمد ابراهٌم جمٌل لٌثكلٌة التمرٌضبغداد4

572015/2014ر0946الثانًذكرعراقٌةالمسائٌةدرجال زبٌن علً عبد حٌدركلٌة التمرٌضبغداد5

552015/2014ر2499الثانًذكرعراقٌةالمسائٌةحسٌن علً مالك محمدكلٌة التمرٌضبغداد6

552015/2014ر0791الثانًذكرعراقٌةالمسائٌةحمدي حمودي محمد مخلدكلٌة التمرٌضبغداد7

542015/2014ر7068الثانًذكرعراقٌةالمسائٌةكاظم جبر فوزي وسامكلٌة التمرٌضبغداد8


