
 
 

 التسلسل النهائً لخرٌجً كلٌة التمرٌض/  جامعة القادسٌة / الدور األول

 للعام الدراسً 8102 – 8102 حسب التسلسل والمعدل

المعدل الكلً 
011%  

الرباعً الطالب اسم  
التسلسل 

حسب المعدل 
 النهائً

عبدالكرٌم سعدون حٌدر هاجر 86.9201  0 

دمحم عبدالجلٌل نجاح كرار 86.3828  8 

والً ارحٌم علً زهراء 83.883  3 

مشكور مٌري عدنانفاطمه  83.8791  4 

شنجار جابر رحٌمفاطمه  83.4397  5 

بكٌن مكطوف مهدي حنٌن 82.8615  6 

حسون والً حسٌن ندى 82.0028  2 

جبر راضً حسن حنان 81.9839  2 

راضً جبار سلٌمخدٌجه  81.71  9 

فرحان شعالن عبداالمٌر هدٌر 81.704  01 

كزار فاضل دمحم رنا 80.3775  00 

حسٌن علً غانم رواء 79.9753  08 

ساٌر عبد سالم وسن 79.8204  03 

عباس نذٌر نعٌم نورس 78.8241  04 

حسٌن عوده دمحم زٌنب 78.1871  05 

هحمز مدٌلً سالم سارة 78.156  06 

فهد مخٌف عبدهللا جٌهان 77.9859  02 

كاظم دمحم قاسم نورالهدى 77.8305  02 

خضٌرعبدالحمزه  قٌسساره  77.6601  09 

خنفوس كرٌم جبارسكٌنه  76.8779  81 

كاظم شلٌج معٌن ابرار 76.8499  80 

هاشم فٌصل حامدمروه  76.8055  88 

مهدي سعٌد دمحم رسل 76.5186  83 

صالح دمحم عذاب حٌدر 76.3713  84 



 
 

شالش فرهود رعد باقر 76.2466  85 

عبد حسن صباح نورا 75.63  86 

جاسم تركً فاضلسمٌه  75.4697  82 

سهٌل خشف سلٌم اسراء 75.2233  82 

تسٌار عبدزٌدساره عبدالساده  75.1475  89 

موسى حسن دمحم براء 75.1119  31 

مطر جبار قاسم سحر 75.0583  30 

دخٌل عبد ناٌف سجاد 74.6986  38 

علوان جلٌل علوان صبا 74.5893  33 

روٌلً حمٌر راهً مرٌم 74.5846  34 

كاظم عبدهللا نعمه رسل 74.5123  35 

حسن رحٌم فٌصلغاده  74.4444  36 

درٌب صاحب ناظم عصام 74.2816  32 

عبود جرٌدعبدالزهره  جوادٌن 74.1125  32 

خلٌل موجد عالءالدٌن زٌنب 73.6704  39 

حمادي عباس كاظم نوره 73.6043  41 

دروٌش هادي منصور نورالهدى 73.5968  40 

كاظم ذباح كامل احمد 73.5677  48 

علوان كامل ثامر زهراء 73.514  43 

بجاي صبٌح محسنساره  73.465  44 

سلمان جبار فاضل حسنٌن 73.2556  45 

هحمز مشهول علً وجدان 73.1495  46 

خضر كرٌز جاسم رواء 72.9006  42 

خلٌل موجد عالءالدٌن حنٌن 72.8606  42 

لعٌبً زٌدان دمحم براء 72.613  49 

وناس حسٌن ابراهٌم سجاد 72.579  51 

حسن نغٌش ندٌم االء 72.4875  50 

شمخً عبد حامد اسراء 72.3399  58 

طارش صالح نجاح نور 72.3355  53 

دمحم رحٌم جبار بهاء 72.3329  54 

جبار ستارعبدالحسن زٌنب 72.1787  55 



 
 

جبار حسٌن عبدعمران دعاء 72.1777  56 

شانً طارش عبدالكاظم اٌمان 72.1744  52 

جاسم حسٌن هادي علً 71.9883  52 

حمٌد حسٌن علً ذوالفقار 71.4914  59 

حمزة حسن كاظم غٌداء 71.4115  61 

ونان كاظم حسٌن عالء 70.9473  60 

رجه عبٌد ناظم نور 70.7896  68 

معبد غافل هدام حٌدر 70.7843  63 

محٌسن عبدالعالً باسم صفا 70.2127  64 

علً موجد مجبل حنان 70.1845  65 

ٌوسفجوده  احمد تقوى 69.9428  66 

عرب مطر حسٌن علً 69.9316  62 

غازيوداعه  دمحمحورٌه  69.6319  62 

خضر كرٌز جاسم رٌام 69.492  69 

حسٌن عبد سعد نور 69.3594  21 

شاطً تاٌه عبٌد زٌنب 69.252  20 

هعودحمزه  جعفر رسل 68.8834  28 

دوهان بلبل علً صابرٌن 68.8209  23 

شمام علوان حمٌد التفات 68.7713  24 

جٌاد متعب صالح نجاح 68.7681  25 

عبٌدابوشنه  جبار سماح 68.6525  26 

كٌوي شمران لعٌبً خالد 68.5965  22 

حنتوش جاسم احمد سهاد 68.5326  22 

شرهان محسن المعروٌده  68.3876  29 

كاظم جحٌل رحٌم حوراء 68.3705  21 

شاطً تاٌه عبٌدفاطمه  68.2518  20 

حسون كاظم هادي زهراء 68.2503  28 

بشات طالب اسماعٌلزٌنه  68.1492  23 

مجٌد حمٌد سعد دمحم 67.8611  24 

مهدي كاظمعطٌه  علً 67.8274  25 

كاظمحمزه  حاكم مخلد 67.765  26 



 
 

عالوي كتاب حازم سامً 67.7572  22 

دمحم عباس خضٌر ٌاسر 67.719  22 

جبرعبود فرج بنٌن 67.6226  29 

سمٌن مطرود عباس حوراء 67.6198  91 

فنجان خومان عبدالرضا حسام 66.8061  90 

جاسم كاظم خلٌلرقٌه  66.7397  98 

نارحم كاظم جاسم صفاء 66.6884  93 

راضًشناوه  مطٌر رسول 66.2316  94 

ٌوسفجوده  احمد هدى 66.1358  95 

هشناو سلمان عزٌز ضٌاء 65.676  96 

حسٌن دوٌج نعٌم عالء 65.6162  92 

جبر جاسم كرٌم حنٌن 65.462  92 

تعبان هادي كرٌم غسق 64.4527  99 

منجل جبار كرٌم حسٌن 64.0921  011 

غازي مهدي حسٌن واثق 62.741  010 

حمٌد ٌاسٌن اسماعٌل موعود 62.5636  018 

سربوت عجٌل علً دمحم 61.8632  013 

همرز جبر هاتف اركان 57.028  014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 خرٌجً كلٌة التمرٌض/  جامعة القادسٌة / الدور الثانً  للعام الدراسً 8102 – 8102

%011المعدل الكلً   

 
 اسم الطالب الرباعً

 
 التسلسل 

 

 0 اثمار جواد داخل علوان  6875238

 8 اطٌاف  عزٌز مسلم زٌارة  6370884

 3 تقى صباح هاشم رضا 6872945

 4 حسام علوان جابر نحو  2176280

 5 دعاء عبد لٌل نعاس  26729

 6 دعاء قاسم حسٌن جبار  6672965

 2 فرح جواد عبد الكاظم حسن  5979009

 2 لٌث عقٌل كنو وناس 6076654

 9 نسرٌن علً كاظم  حمد 6478225

 01 وسام مالح نصار سعد  647994
 

 


