
القسم العلمياسم الطالبت
معدل 

التخرج
الدور

األول90.356الموازية/التمريضحسين حمودي مسلم عبد1

األول89.651الموازية/التمريضنوال عبد الهادي بخيت حسن2

األول89.049الموازية/التمريضبراء خالد عباس مسلم3

األول88.731الموازية/التمريضخالد سلمان عبد الساده جوده4

األول84.945الموازية/التمريضسميرة كاظم شاكر عبود5

األول81.139الموازية/التمريضاحمد مكي حسن حسين6

األول78.794الموازية/التمريضميسلون حامد صاحب كاظم7

األول78.387الموازية/التمريضزينب احمد صاحب حسن8

األول78.36الموازية/التمريضسالم جاسم محمد شندل9

األول78.111الموازية/التمريضهناء  حميد جفات موسى10

األول78.029الموازية/التمريضرهام عدنان كاظم وداي11

األول77.372الموازية/التمريضسفيرة موحان أركان رياح12

األول77.135الموازية/التمريضأالء حسن غازي إدريس13

األول77.13الموازية/التمريضعادل كريم شكير محمود14

األول75.525الموازية/التمريضنضال عبد الهادي بخيت15

األول75.41الموازية/التمريضحسين عزيز عبدالحسين محمد16

األول74.13الموازية/التمريضحيدر وادي عجيل كاظم17

األول73.132الموازية/التمريضجليل مراد كريم جسوم18

األول72.208الموازية/التمريضغدير علي حسين علي19

األول72.108الموازية/التمريضسالم حسين غالي زغير20

األول71.516الموازية/التمريضصباح كاظم عبدالحسن جاسم21

األول71.37الموازية/التمريضعلياء حسين حمزه خميس22

األول71.173الموازية/التمريضسندس عبد الرزاق شهيد مزهر23

األول70.631الموازية/التمريضعبد الحسن منشد خلف24

األول70.398الموازية/التمريضرائد شريف كاظم عالج25

األول69.444الموازية/التمريضرنا فاضل تايه مدلول26

األول69.105الموازية/التمريضزهرة جبوري ماضي حسين27

األول68.589الموازية/التمريضازهار كاطع حسين مراد28

األول68.523الموازية/التمريضهناء نجم عبد العال نجم29

الثاني68.479الموازية/التمريضعقيل كريم جسوم حمادي30

األول67.908الموازية/التمريضرضا حسين عبد ثامر31

األول67.801الموازية/التمريضعلياء عبد الحسين عزيز يحيى32

األول67.655الموازية/التمريضكرار هادي حاتم هادي33

األول67.424الموازية/التمريضمكارم كامل عمران حسين34

األول67.192الموازية/التمريضاحمد شاكر عيسى شنون35

األول67.17الموازية/التمريضخديجه مطشر فشاخ عجه36

األول66.871الموازية/التمريضمحمد رسول رحم زغير37

األول66.606الموازية/التمريضنبيل محمد مدلول عزيز38

األول66.124الموازية/التمريضعلي ازهر عبد الكريم عبد الرضا39

األول66.003الموازية/التمريضتحسين ياسر سويف ذهب40

األول65.947الموازية/التمريضسرور عبد علي ديوان محمد41

األول65.668الموازية/التمريضنسرين عزيز ناصر حسين42

األول63.979الموازية/التمريضسالم نعمه جاسم حمادي43

األول63.826الموازية/التمريضاثير عزيز لطيف مشجل44

األول63.439الموازية/التمريضضياء كريم موسى علي45
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األول63.407الموازية/التمريضعالء راهي عبد الرضا هلول46

األول63.095الموازية/التمريضمحمد حمزة مهدي فاضل47

األول62.874الموازية/التمريضنشوان جاسم محمد باني48

األول61.665الموازية/التمريضوسام جواد كاظم سعيد49

األول61.481الموازية/التمريضزيد عبد االله كريدي عباس50

األول61.33الموازية/التمريضمقداد صاحب نعمه عباس51

األول61.078الموازية/التمريضحميد جاسم محمد مريعي52

األول61.077الموازية/التمريضغسان عدنان عبد سلمان53

األول60.894الموازية/التمريضجواد عبدالحسن كاظم فرج54

األول60.624الموازية/التمريضقاسم ظاهر حسين حميدي55

األول60.287الموازية/التمريضعزيز كزار حمزة جوان56

األول60.168الموازية/التمريضعالء حسين هاشم خنجر57

األول59.949الموازية/التمريضجعفر هاشم جعفر فرج58

األول59.89الموازية/التمريضفاطمة ياسين محمد صيهود59

األول59.855الموازية/التمريضحيدر علي شاكر سعيد60

األول59.579الموازية/التمريضهدى صالح مهدي جواد61

األول58.947الموازية/التمريضنصير عزوز منفي علوان62

األول58.925الموازية/التمريضباقر عبد الكاظم عبد نور عطيه63

األول58.864الموازية/التمريضزيد جاسم مخيف حبيب64

األول58.14الموازية/التمريضعبد الزهرة صاحب عصيدة هري65

األول57.603الموازية/التمريضثمار اياد احمد محسن66

التكميلي57.416الموازية/التمريضسحر مشعان موازي جاهل67

التكميلي57.369الموازية/التمريضإسراء قاسم رحمه حسين68

التكميلي57.328الموازية/التمريضمحمد كاظم  سالم عالوي69

األول56.719الموازية/التمريضعامر محمود عبادي علي70

األول56.716الموازية/التمريضسرمد عبد الكريم جابر صالح71

األول56.49الموازية/التمريضأكرم عبد الزهرة عباس جبار72

األول56.482الموازية/التمريضسامي حمودي ناجي علي73

األول56.425الموازية/التمريضكاظم محمد موسى خلوف74

التكميلي56.383الموازية/التمريضلقاء قاسم محمد جاسم75

األول56.283الموازية/التمريضوفاء محسن وزيج عطيه76

الثاني55.656الموازية/التمريضعبد الخالق عبد الحر عوض حميدي77

األول55.555الموازية/التمريضرحيم فرج حمود مطر78

الثاني54.987الموازية/التمريضعبير حسين ياسر هادي79

األول54.98الموازية/التمريضقائد حسين ناجي علوان80

التكميلي54.891الموازية/التمريضساره عبد الحسن هادي وداي81

التكميلي54.683الموازية/التمريضختام جعفر يوسف هاشم82

األول54.369الموازية/التمريضمراد كاظم جبر كرار83

الثاني54.08الموازية/التمريضنوري جبير حسن شاني84

التكميلي53.953الموازية/التمريضاحسان مراد كاظم حمود85

الثاني53.824الموازية/التمريضمحمد قاسم ناجي علوان86

الثاني53.49الموازية/التمريضعلي سعد كاظم ضباب87

األول53.472الموازية/التمريضكرار رشيد مجيد سعيد88

األول53.297الموازية/التمريضمحمد عزيز فهد حسين89

الثاني52.593الموازية/التمريضنبراس سعود عبد االمير90

الثاني52.223الموازية/التمريضمنهل كاظم عبد الحسن جبار91

2 من 2صفحة 


