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الدراسةاالسم الرباعيالتسلسل
سنة 

التخرج
المعدلالدور

2010189.57علميحنين نجم عبد اسماعيل1

2018289.57احيائيحيدر حميد هاشم محمد2

2016289.57علميرقية علي عباس حسون3

2016189.57علميزهراء حسن مجيد جابر4

2013289.57علميعلي كاظم حطحوط عبود5

2015189.57علميفاطمه فاهم عوده كاظم6

2013189.57علميفرح صالح صاحب جابر 7

2011289.57علميمها محمد شويش عيسى8

2017289.57احيائيناصر حيدر ناصر ظاهر9

2015289.57علمينور حيدر أحمد ثولي10

2021289.50احيائياحمد صفاء ماجد عبادي11

2021289.50احيائياسد حيدر شنيو عطيه12

2021289.50احيائيايات رعد داود سلمان13

2021189.50احيائيبتول جبار عبدهللا علي14

2021289.50احيائيبلسم عالء تركي عباس 15

2021189.50احيائيحسين علي شمخي عبد هللا الكريطي16

2021289.50احيائيحسين هادي ناصر عمران17

2021289.50احيائيحوراء علي عبد  جاسم18

2021189.50احيائيحيدر احمد علي فالح19

2021189.50احيائيرقية فرقان هادي عودة20

2021289.50احيائيزهراء ستار جابر حسين21

2020289.50احيائيزيد سعيد عبد كاظم 22

2021189.50احيائيزينب غسان عبد ابو سودة23

2021189.50احيائيزينب محمد حسن عبدهللا24

2021289.50احيائيساره علي ابو شنه راوي25

2021189.50احيائيسبأ غازي خزي مباشر26

2021189.50احيائيسوسن جالل عبد سمير 27

2021189.50احيائيعباس عادل عطيه حاجم 28

2021289.50احيائيعبدهللا حسين مضحي مشرف29

2021189.50احيائيعبدهللا كتاب عبد رسن30

2021289.50احيائيعلي حسين عبد ياسين31

2021289.50احيائيعلي حسين عجه خويط32



الدراسةاالسم الرباعيالتسلسل
سنة 

التخرج
المعدلالدور

2021289.50احيائيفاطمة ابراهيم عبدعلي كنطار33

2021289.50احيائيقاسم حسن علي جاسم 34

2021289.50احيائيكاظم جعفر محمد عوفي 35

2021289.50احيائيليث طه صالح احمد36

2021189.50احيائيليث عماد راجح عباس37

2021289.50احيائيمحمد النقي محمد دهام مطوي38

2021189.50احيائيمحمد غانم بطي كريم39

2021289.50احيائيمحمدباقر مجاهد راضي جبار40

2021189.50احيائيمقتدى حيدر عبد االمير حمزة41

2021289.50احيائيمالك احمد مطشر جابر42

2021189.50احيائيمنار صالح مهدي مربي43

2021289.50احيائيمنى احمد عبدهللا حوار44

2021289.50احيائينبأ عالء عبدالواحد حسن45

2021289.50احيائينورالهدى عقيل حسين فرحان46

2021289.50احيائينورالهدى محمد عزيز حسن 47

2021289.50احيائيهاني فاضل فخري عبد الزهرة48

2015289.43علميريهام قاسم صاحب حزام49

2015189.43علميزهراء لطيف تركي رخم 50

2015289.43علميسلوى مجبل شاكر ناجي 51

2010289.43علمينور الهدى حميج ناجح فليح52

2021189.33احيائياالء عماد عبدالرضا عريبي 53

2021289.33احيائيامير احمد كاظم ديلي54

2021289.33احيائيبنين عماد جياد كاظم55

2021289.33احيائيتبارك عباس خضر حداوي56

2021289.33احيائيحامد حسين رجاب راضي57

2021189.33احيائيحسين صالح شرحان مزهر58

2021189.33احيائيحسين فراس علي حسين59

2021189.33احيائيحيدر حسين علي كحيط60

2021289.33احيائيروان احمد كاظم سلبوح61

2021289.33احيائيزهراء حسن عبد االمير شاكر62

2021189.33احيائيزهراء حسن عكار حسن63

2021289.33احيائيزهراء محمد عبدالسادة جبار 64

2021289.33احيائيزينة عماد اركان مطشر65

2021289.33احيائيسارة جمال عباس حمزة66

2021289.33احيائيساره جمال عباس حمزه67

2021189.33احيائيسرور عذاب حسن جاسم 68



الدراسةاالسم الرباعيالتسلسل
سنة 

التخرج
المعدلالدور

2020189.33احيائيسيف رحيم صبيح خلف 69

2021289.33احيائيشفاء محمد ظاهر عفتان 70

2021189.33احيائيعباس كاظم فرهود سماري71

2021289.33احيائيعلي عقيل خلف زايد72

2021189.33احيائيفاطمة صاحب محمدعلي كريم73

2021289.33احيائيفرح قاسم جبر طاهر 74

2021289.33احيائيقاسم مهدي صالح منصور75

2021189.33احيائيكوثر جبار شنان عذاب76

2021189.33احيائيمجتبى عامر ضياء هادي 77

2021289.33احيائيمحمد هيثم عيسى جبر78

2021289.33احيائيمريم قاسم عبداالمير79

2020289.33احيائيمصطفى جواد جبار ناصر80

2020389.33احيائيمصطفى صدام زايد عبيد81

2021289.33احيائيمالك عدنان خميس غزال82

2021289.33احيائيمنتظر حيدر كريم حمزه83

2020189.33احيائيميثم حميد جاسم حمود84

2021189.33احيائينبأ حامد غالي مطلك85

2021189.33احيائينمر علي جباري عطار86

2021289.33احيائينهله علي عزيز جبار87

2020189.33احيائيهبه علي عوده كتيب88

2021289.33احيائيياسر مقداد ابراهيم الياس89

2016289.29علميالمهدي رائد رزاق عبد هللا90

2013289.29علميامير شوكت كاظم جبر91

2009289.29علميايالر نجاح محمد حمد92

2010189.29علميرسل فاضل عبد علي مهدي93

2015189.29علميرند سامي كتاب عبد94

2019289.29احيائيزهراء رسن صحن هاشم 95

2014289.29علميغفران عبيس عبود عبعوب 96

2021289.17احيائياحمد مشتاق طعمه عبدالحسين97

2021189.17احيائيانس سعيد علي محمد98

2021289.17احيائيبشار محمد عبد الرضا شهيد 99

2021189.17احيائيتبارك علي حسين علوان100

2021289.17احيائيثريا جابر جبجاب رهيمان101

2021289.17احيائيجعفر سعيد ضايع نهاب 102

2020189.17احيائيحسن عادل كاظم سعود103

2021289.17احيائيحسين اكرم جابر جاسم104



الدراسةاالسم الرباعيالتسلسل
سنة 

التخرج
المعدلالدور

2020189.17احيائيحوراء ماهر محمود صكر105

2021189.17احيائيحيدر حسين ياس خضير106

2021289.17احيائيحيدر زين العابدين عبد الكريم عبد هللا107

2021189.17احيائيرضا عيدان مطر غباش108

2021289.17احيائيزهراء حافظ عبدعلي محمدعلي109

2021289.17احيائيزهراء حسن نجم منصور110

2021289.17احيائيزينب رشيد فشاخ شريده 111

2021289.17احيائيزينب ماجد عبد كاظم112

2021289.17احيائيسجاد رعد سعيد هالل113

2021289.17احيائيسرى رحيم كاظم بجاي114

2020189.17احيائيضحى حامد قاسم سلمان115

2021289.17احيائيعباس احمد سعدي حمود116

2021289.17احيائيعبد الستار رزاق سمير نعمة117

2021289.17احيائيعبدهللا عقيل خلف صالح118

2021289.17احيائيعالء عالوي عباس جالب 119

2020289.17احيائيعلي حسين مجهول ذياب 120

2021289.17احيائيعلي خالد عطية سعود121

2021189.17احيائيعلي عوني محمد جميل عباس122

2021289.17احيائيغدير حيدر ضيول خضير123

2021289.17احيائيغفران حامد عبد زيد عباس124

2021289.17احيائيغفران حامد عبدزيد عباس125

2021289.17احيائيفاطمة حاتم عبدالكريم عباس126

2021289.17احيائيفاطمة عبد السالم مهدي عبدالحسين127

2021289.17احيائيمحمد باقر ابراهيم جبر كاطع128

2020189.17احيائيمحمد جاسم احمد عبد129

2021189.17احيائيمحمد سالم حسين علي130

2020289.17احيائيمحمد مهند عكاب مديخل 131

2021289.17احيائيمحمد يوسف عبد الباري نعمه132

2021289.17احيائيمريم محمد عبدهاني محمد133

2021189.17احيائيمصطفى عبدالدايم عمران عبدالفضيل134

2021289.17احيائيمعين حسن نجم عبود135

2021189.17احيائيمنار نبيل جاسم محمد 136

2021189.17احيائينور فالح عبد الحسن خشان 137

2016289.14علمياالء منذر حاكم فتنان 138

2015289.14علميبنين حيدر حسن محمد علي شويليه 139

2012189.14علميدالل محمد عبد لوتي140



الدراسةاالسم الرباعيالتسلسل
سنة 

التخرج
المعدلالدور

2016289.14علميزهراء وسام محمد مجيد141

2011289.14علميزيتون عبد الحسين حسن هادي142

2014189.14علميزينب باسم كاظم سعيد143

2014189.14علميزينب باسم كاظم سعيد 144

2014289.14علميزينب عقيل عبد الزهرة سلمان145

2012289.14علميساره جواد حسين جابر146

2013289.14علميسيف أسعد جميل عبد147

2003189.14علميعلي يحيى مهدي كاظم 148

2010289.14علميليث علي صالح مصيخ 149

2021289.00احيائياثير صباح حسن مجيد150

2020389.00احيائياسراء خليل جواد حمزه151

2021189.00احيائيامير يعكوب كامل منذور 152

2021289.00احيائيايات كاظم عفلوك صالح153

2020289.00احيائيايوب حسين عباس عطيه154

2020289.00احيائيأمين محمد فاضل عبد 155

2021289.00احيائيبنين عباس طوين حداوي156

2021189.00احيائيحسنين جاسم محمد عبود157

2020189.00احيائيحسين جواد علي عبدهللا158

2021189.00احيائيحسين عالء ظاهر محسن159

2021189.00احيائيحسين محمد ضعيف محمد160

2021189.00احيائيحيدر احمد لطيف طاهر161

2021189.00احيائيزهراء محمود اياد مالك 162

2016289.00علميزهراء مكي محمد حسين 163

2021289.00احيائيزهراء هشام ظاهر جبار164

2021289.00احيائيزينب حسين موسى مهدي165

2021189.00احيائيطيبة احمد راضي شاهين166

2021289.00احيائيعباس جامل عبدهللا شرهان167

2020289.00احيائيعبدهللا هاشم فرحان علوان168

2021189.00احيائيعالء ناظم محسن حمود169

2021189.00احيائيعالء ناظم محسن حمود 170

2021289.00احيائيعلي رحيم حمزة عبيس171

2021289.00احيائيعلي عبد الكاظم عطشان باتين 172

2021289.00احيائيغيث حاتم عبداالمير حسين 173

2021289.00احيائيغيث زمان عبدالزهرة مهدي174

2021289.00احيائيفالح حسن كاظم سرهيد 175

2021289.00احيائيقصي ستار بجاي راضي176



الدراسةاالسم الرباعيالتسلسل
سنة 

التخرج
المعدلالدور

2021189.00احيائيكريم حيدر عبدالحسن حمزه177

2013189.00علميكريم فاضل حمزه كاظم178

2020289.00احيائيمحمد جواد كاظم مشمش 179

2021289.00احيائيمحمد عقيل عبد عبود180

2021189.00احيائيمحمدرضا حيدر حسين فرهود181

2021289.00احيائيمحمدمهدي حسن هادي لفته182

2015189.00علميمرتضى نوري وداعه جوده183

2021189.00احيائيمروة علي وادي فرهود184

2021189.00احيائيمروه علي وادي فرهود185

2016189.00علميمصطفى محمد محي محمد186

2021289.00احيائيمصطفى محمد محي نعمة187

2021289.00احيائيمقتدى حسن هادي حبيب188

2020289.00احيائيموسى عمار موسى مدب189

2021289.00احيائينبأ صالح حسن سالم 190

2021189.00احيائينبأ غانم جبار سلمان191

2021289.00احيائينجالء طارق علي نعمه192

2021189.00احيائينور حسين جفات دبي193

2021289.00احيائيهادي فزيع حميد فرج 194

2021289.00احيائيهديل رياض احمد هاشم195

2013188.86علمياستبرق جابر حميد سلطان196

2012188.86علمياكرم قاسم تركي عايز197

2006288.86علميبان رياض علي هادي198

2011188.86علميفاطمة ياسر مايح جبر 199

2017188.86احيائيوسام حسين عبد زيد حميد200

2021188.83احيائياساور عيسى عبدالحسين201

2021188.83احيائياسراء جعفر حسين مشاري202

2021288.83احيائيامين عباس هادي كرم203

2021288.83احيائيايات علي عبدالحسين عطيه204

2021288.83احيائيبنين ماجد حميد جبار205

2021188.83احيائيحسن عباس رحيم ابراهيم206

2021188.83احيائيحسين طالب عالوي صكب207

2021188.83احيائيحسين عباس عبيد طعمه208

2021288.83احيائيزكية عالء محسن علوان 209

2021288.83احيائيزهراء احمد اسماعيل رواد 210

2021288.83احيائيزهراء مسير لفته برغش211

2021188.83احيائيسبطين علي عبد االمير ماشي212



الدراسةاالسم الرباعيالتسلسل
سنة 

التخرج
المعدلالدور

2021288.83احيائيسجاد كريم ساهي نشو213

2020188.83احيائيسماح جاسم محمد عباس 214

2021288.83احيائيعباس فاضل هادي بعيوي215

2020188.83احيائيعلي جميل شاكر كاظم 216

2020288.83احيائيعلي عوده رزيج غافل217

2021188.83احيائيعلي ميثم محسن218

2021188.83احيائيعلي ميثم محسن عبود219

2021188.83احيائيغدير حسن ناصر حسين 220

2020188.83احيائيغدير طرفان انعيمه عبيد221

2021188.83احيائيفاطمة حيدر حسن محمد222

2021188.83احيائيفاطمة محمدباقر رحمن عبود 223

2021188.83احيائيفاطمه محمد باقر رحمن عبود 224

2021288.83احيائيكوثر عبد الرحيم ماجود شديد225

2021288.83احيائيمحمد خالد حمود برد226

2021288.83احيائيمحمد عاصي حسن ركاد227

2021288.83احيائيمرام علي حسين عناد228

2012288.71علميامنه رؤوف علي كريم229

2010188.71علميزينه احمد حسين جاسم230

2013288.71علميساجدة عبد االمير عبد الزهرة غماس231

2011288.71علميفرح رائد صائب جعفر232

2011288.71علميمرتضى كريم حنيطة جساب233

2017188.71احيائيمريم رسول عبد الحسين234

2010288.71علميهبه محمد دايخ محمد235

2021188.67احيائياحمد رعد لفته حسون236

2021288.67احيائياسيا هاني قاسم حمدان237

2021288.67احيائياالء كريم عزيز يوسف238

2021288.67احيائيانور جميل حسين شاهر 239

2021288.67احيائيايه احمد جعفر كامل240

2021288.67احيائيأسيل ليث فياض حميدي 241

2020188.67احيائيأمير سمير صبار راضي242

2021288.67احيائيباقر عبدالغفار رفييج بالد243

2020188.67احيائيبراء احمد صاحب خضير 244

2021288.67احيائيتبارك باسم محمد كاظم 245

2020288.67احيائيتقى محمود خضير عباس246

2021288.67احيائيجهاد قائد مويح مهدي 247

2021288.67احيائيحسين حيدر عبد الكاظم عمران248



الدراسةاالسم الرباعيالتسلسل
سنة 

التخرج
المعدلالدور

2021288.67احيائيحسين علي موسى ظاهر249

2021288.67احيائيدعاء اركان كاظم راشد250

2021188.67احيائيدعاء محمد كريم كاظم251

2021288.67احيائيذرى عبد االمير دريس حسون252

2021288.67احيائيرقية عالء عبدالزهرة مزهر 253

2021188.67احيائيزهراء ريسان سعيد ابراهيم254

2021188.67احيائيزهراء مثنى عبداالمير عبدهللا255

2021188.67احيائيزهراء مثنى عبداالمير عبدهللا 256

2021288.67احيائيزيد عالء هادي حمزه 257

2021188.67احيائيزينه حسين عبدالحميد جالب258

2021288.67احيائيساره شالل ضاري جياد259

2021288.67احيائيسجاد سمير طراد حمد260

2021188.67احيائيسماء ظاهر عبدالعظيم حسين261

2021288.67احيائيعباس محمد ناصر مزعل262

2021288.67احيائيعذراء فرحان ابوجويس عبد الكاظم263

2020288.67احيائيعلي حسام محسن عيدان264

2021188.67احيائيعلي عباس هالل محمد 265

2021288.67احيائيفاطمة حمودي شياع موسى266

2021288.67احيائيمحمد احمد خضير ابراهيم267

2021188.67احيائيمحمد كاظم خليف جبر268

2020388.67احيائيمرتضى احمد حمزه علي269

2021288.67احيائيمهدي ياس خضير جاسم270

2021288.67احيائيمؤمل يحيى شاكر عبادي271

2021288.67احيائينور سعيد كاظم جواد 272

2021288.67احيائينور محمد حسن محمد273

2021188.67احيائيهادي جاسم هادي عبد الزهرة274

2021188.67احيائييقين سعد جودي عبدالحسين275

خريجي اعدادية التمريض

الدورسنة التخرجالمعدلالتخصصاالسمت

63.520181المهنيسجى خالد نومان زبيل1
62.7520072المهنيحسن هاني دعيج خلف2
62.520131المهنيضحى عبدالهادي عاجل مطاري3
62.420152المهنيساره احمد كامل صيهود4
60.2520151المهنينور رياض حبيب حسين5
6020181المهنيزهراء مجيد عبدالهادي حوات6


