
الدراسةالتخرج سنةالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالســـمالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة2017/2016 الثان88.7070ًذكرعراقًاحمد علوان ناصر سلمانجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد1

المسائٌة2017/2016االول83.5680انثىعراقٌةجهٌنة حسن محمد احمدالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد2

المسائٌة2017/2016االول80.7540انثىعراقٌةالهام جبار  فرحان شاللالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد3

المسائٌة2017/2016االول80.4536انثىعراقٌةاٌمان حسٌن راشد خلفالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد4

المسائٌة2017/2016االول79.9416انثىعراقٌة عبد علوان الرزاق عبد نورالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد5

المسائٌة2017/2016االول72.3470انثىعراقٌةرنٌن جمال محمد شهابالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد6

المسائٌة2017/2016االول72.2236انثىعراقٌةدعاء زهٌر ناصر حسنالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد7

المسائٌة2017/2016االول72.0188ذكرعراقٌةحسام الدٌن معتبر علً عباسالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد8

المسائٌة2017/2016االول71.8870انثىعراقٌةزهراء محمد عناد علوان انورالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد9

المسائٌة2017/2016االول71.5572انثىعراقٌةزٌنب كرٌم  كاطع زبونالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد10

المسائٌة2017/2016االول71.3600انثىعراقٌةزهراء راضً خلف عودةالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد11

المسائٌة2017/2016االول71.1968انثىعراقٌةعهود مهدي شندوخ سبعالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد12

المسائٌة2017/2016االول69.7178انثىعراقٌةرجاء محمد صادق حسٌنالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد13

المسائٌة2017/2016االول69.4640انثىعراقٌةمبارك حمٌد جبار هالهالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد14

المسائٌة2017/2016االول68.1700ذكرعراقٌةسالم مهدي عبد عودةالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد15

المسائٌة2017/2016االول67.8402انثىعراقٌةازهار جاسم عناد روضانالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد16

المسائٌة2017/2016االول67.5954انثىعراقٌةوجر محمد قاسم هبةالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد17

المسائٌة2017/2016االول65.8270انثىعراقٌةسلمان حسٌن عالء هندالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد18

المسائٌة2017/2016االول65.0018انثىعراقٌةانتصار عبد هللا عبد الرزاق فرحانالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد19

المسائٌة2017/2016االول64.8036انثىعراقٌةاسماء صباح حسن محسنالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد20

المسائٌة2017/2016االول64.3338ذكرعراقٌةمحمد جاسم لطٌف مصطفىالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد21

المسائٌة2017/2016االول64.2714ذكرعراقٌةعبد هللا فاضل رشٌدالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد22

المسائٌة2017/2016االول64.0692انثىعراقٌةسمٌرة قٌس حسٌن علًالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد23

المسائٌة2017/2016االول63.7908ذكرعراقٌةشاوي غضبان حمٌد نورسالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد24

المسائٌة2017/2016االول63.5842انثىعراقٌةسارة اسماعٌل حمدان غثوانالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد25

المسائٌة2017/2016االول63.0730انثىعراقٌةالحسٌن عبد علً عدنان مٌسمالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد26

المسائٌة2017/2016االول62.6458انثىعراقٌةزٌنب عباس علً حسٌنالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد27

المسائٌة2017/2016االول61.8910ذكرعراقٌةضٌاء علً حنٌن تنٌحر صالحالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد28

المسائٌة2017/2016االول61.2282انثىعراقٌة جاسم احمد حسن نورالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد29

المسائٌة2017/2016االول60.9952انثىعراقٌةرسل هاشم ابراهٌم ٌاسٌنالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد30

المسائٌة2017/2016االول60.7078ذكرعراقٌةامٌن خضٌر عبود براكالجغرافٌةرشد ابن/التربٌةبغداد31

المسائٌة2017/2016االول59.7476ذكرعراقٌةعبد حمٌد فاضل وسامالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد32

المسائٌة2017/2016االول59.6360انثىعراقٌةسارة سلمان داود سلمانالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد33
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المسائٌة2017/2016االول59.4060ذكرعراقٌةاسامه حسن اله محمدالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد34

المسائٌة2017/2016االول58.9810ذكرعراقٌةثامر فٌصل رجا علًالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد35

المسائٌة2017/2016 االول58.9176ذكرعراقٌةحبٌب صكب احمد مهندالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد36

المسائٌة2017/2016 الثان58.8510ًانثىعراقٌةسارة طالب ناهً سلمانجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد37

المسائٌة2017/2016 الثان57.9420ً ذكر عراقًبركات حسن زٌارة عباسجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد38

المسائٌة2017/2016االول57.7138ذكرعراقٌةعماد عجمً علً غربالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد39

المسائٌة2017/2016االول57.6550ذكرعراقٌةجوحً راضً كرٌم محمدالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد40

المسائٌة2017/2016 الثان57.4310ًذكرعراقًحاتم صبار حسٌن علًجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد41

المسائٌة2017/2016االول57.0736ذكرعراقٌةرٌاض خضٌر محمد تبنهالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد42

المسائٌة2017/2016االول56.9910ذكرعراقٌةفٌاض عباس فاضل ٌاسٌنالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد43

المسائٌة2017/2016 الثان56.9220ًانثىعراقٌةسارة حسٌن امبارك محمدجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد44

المسائٌة2017/2016االول56.9030ذكرعراقٌةعباس اسماعٌل خلٌفة جاسمالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد45

المسائٌة2017/2016 الثان56.8390ًذكرعراقًناصر كاطع عباس كرارجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد46

المسائٌة2017/2016 الثان56.5860ًذكرعراقًمحمد حمزة خضٌر محمدجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد47

المسائٌة2017/2016 الثان56.0340ًذكرعراقً جبر وحٌد حامد مصطفىجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد48

المسائٌة2017/2016 الثان55.3220ًذكرعراقًصفا اٌوب كساره حسٌنجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد49

المسائٌة2017/2016 الثان55.1320ًذكرعراقًمشوط عرسان حمٌد محمدجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد50


