
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2017 /90.80062016االولصباحًانثىعراقٌة خلود عبٌد سعد ثجٌلالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد1

2017 /89.11962016االولصباحًانثىعراقٌةفاتن صكر عودة محمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد2

2017 /87.47512016االولصباحًانثىعراقٌةنور خضٌر عباس كعٌورالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد3

2017 /85.67902016االولصباحًانثىعراقٌةنورة حبٌب عبدهللا أحمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد4

2017 /85.32002016االولصباحًانثىعراقٌةشهد سعدي شاكر مظهورالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد5

2017 /84.59972016االولصباحًانثىعراقٌةدعاء خلٌل إبراهٌم أحمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد6

2017 /82.99442016االولصباحًانثىعراقٌةشذى عباس جاسم محمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد7

2017 /82.76862016االولصباحًانثىعراقٌةهبة محمد عباس حسٌنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد8

2017 /82.61782016االولصباحًانثىعراقٌةهبة هللا  خالد  حسن إبراهٌمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد9

2017 /82.56732016االولصباحًانثىعراقٌةهالة مهدي صالح علٌويالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد10

2017 /82.10462016االولصباحًانثىعراقٌةنور منذر حسن كاظمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد11

2017 /80.81422016االولصباحًانثىعراقٌةهدى عبد ربه حمودالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد12

2017 /80.46942016االولصباحًانثىعراقٌةنور فاضل هاشم سالمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد13

2017 /80.37142016االولصباحًانثىعراقٌةاطٌاف عادل فخري نوريالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد14

2017 /79.79242016االولصباحًانثىعراقٌةاسراء محمود مراح خلٌفةالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد15

2017 /79.65252016االولصباحًانثىعراقٌةضحى غسان سامً مجٌدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد16

2017 /79.04322016االولصباحًانثىعراقٌةاالء قاسم كرٌم سعٌدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد17

2017 /78.89902016االولصباحًانثىعراقٌةشهد نجاح جاسم محمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد18

2017 /78.09482016االولصباحًانثىعراقٌةاٌناس جاسم محمد جاسمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد19

2017 /78.08152016االولصباحًانثىعراقٌةرٌاحٌن جمال سعود محمودالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد20

2017 /77.89102016االولصباحًانثىعراقٌةدموع مشرق فاضل طعمةالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد21

2017 /77.51902016االولصباحًانثىعراقٌةوالء نجم عبدهللا عبٌدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد22
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2017 /77.40282016االولصباحًانثىعراقٌةسحر ضٌاء رحٌم كرٌمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد23

2017 /76.64902016االولصباحًانثىعراقٌةشٌماء حاتم خضٌر حسٌنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد24

2017 /76.61502016االولصباحًانثىعراقٌةوسن باسم علً  كاظمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد25

2017 /76.46642016االولصباحًانثىعراقٌةشذى خلف صاٌل عالويالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد26

2017 /76.22862016االولصباحًانثىعراقٌةدالل هاشم سلمان طاهرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد27

2017 /76.18612016االولصباحًانثىعراقٌةمرٌم عدنان علوان ساجتالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد28

2017 /76.05762016االولصباحًانثىعراقٌةجٌهان عبود شوشً شوٌنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد29

2017 /76.04542016االولصباحًانثىعراقٌةمها علً بدر عجٌلالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد30

2017 /75.92322016االولصباحًانثىعراقٌةرسل محمد سالم وشاح  الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد31

2017 /75.89042016االولصباحًانثىعراقٌةفاطمة عقٌل محمود جمعة      الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد32

2017 /75.70982016االولصباحًانثىعراقٌةضحى لٌث عبد الكرٌم محمد    الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد33

2017 /75.63142016االولصباحًانثىعراقٌةشهد عماد غازي حسٌن   الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد34

2017 /75.56712016االولصباحًانثىعراقٌةبسمة صالح كامل فرحان   الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد35

2017 /75.53752016االولصباحًانثىعراقٌةسوسن رحٌم كاظم رومً   الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد36

2017 /75.49722016االولصباحًانثىعراقٌةدالل حسٌن عبد موسى   الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد37

2017 /75.42592016االولصباحًانثىعراقٌةدعاء علً مزهر عبود   الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد38

2017 /75.22982016االولصباحًانثىعراقٌة فاطمة جمال هاشم محسنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد39

2017 /74.85382016االولصباحًانثىعراقٌةعلٌاء ٌعكوب ٌوسف سلمان  الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد40

2017 /74.83662016االولصباحًانثىعراقٌةزهراء حسٌن علً عبد السادة   الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد41

2017 /74.72342016االولصباحًانثىعراقٌةمٌس رٌاض هاشم عودة  الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد42

2017 /74.70072016االولصباحًانثىعراقٌةهند عواد مطر غمٌس   الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد43

2017 /74.67352016االولصباحًانثىعراقٌةنهاد محمد ثامر خابط   الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد44

2017 /74.58092016االولصباحًانثىعراقٌةحنان عبدهللا جواد دلٌمً  الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد45
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2017 /74.40152016االولصباحًانثىعراقٌةاسٌا حبٌب حسن عبد    الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد46

2017 /74.34162016االولصباحًانثىعراقٌةاٌات صالح علً عجٌل   الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد47

2017 /74.17962016االولصباحًانثىعراقٌةسمر سالم أحمد زنبور   الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد48

2017 /74.06892016االولصباحًانثىعراقٌةرواء باسم عباس جعفر  الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد49

2017 /74.02892016االولصباحًانثىعراقٌةزٌنب علً شاكر محمد  الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد50

2017 /74.02512016االولصباحًانثىعراقٌةدٌنا ٌوسف مكاوي عداي  الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد51

2017 /73.94182016االولصباحًانثىعراقٌة اٌات غازي مشتت عاٌزالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد52

2017 /73.93352016االولصباحًانثىعراقٌة رسل حسٌن داود سلمانالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد53

2017 /73.73212016االولصباحًانثىعراقٌةشذى عادل عبٌد كزار  الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد54

2017 /73.45482016االولصباحًانثىعراقٌةالهام ربٌع خلٌل حسن  الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد55

2017 /73.08972016االولصباحًانثىعراقٌةهبة عبد الرحمن عباس عبد الحسٌن  الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد56

2017 /72.82452016االولصباحًانثىعراقٌةحنٌن كرٌم محمد حسن  الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد57

2017 /72.78152016االولصباحًانثىعراقٌة لهٌب عباس علً فاضلالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد58

2017 /72.65132016االولصباحًانثىعراقٌة غفران فالح عبدهللا علًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد59

2017 /72.44292016االولصباحًانثىعراقٌة سلمى عبد الكرٌم صالح عطٌةالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد60

2017 /72.39152016االولصباحًانثىعراقٌةمروة علً راشد حمٌدي  الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد61

2017 /72.08602016االولصباحًانثىعراقٌةجنان رحٌم فالح ٌوسف  الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد62

2017 /72.03902016االولصباحًانثىعراقٌة سارة سٌد ثابت حسنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد63

2017 /71.81452016االولصباحًانثىعراقٌة نور عدنان عبد إسماعٌلالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد64

2017 /71.74142016االولصباحًانثىعراقٌة اسراء علً موسى مشنًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد65

2017 /71.40112016االولصباحًانثىعراقٌة اسراء حسن علً لفتةالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد66

2017 /71.38192016االولصباحًانثىعراقٌةزٌنب حسٌن علً عبد السادة   الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد67

2017 /71.25022016االولصباحًانثىعراقٌة رٌام عادل كاظم حمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد68
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2017 /71.09112016الثانًصباحًانثىعراقٌة امنة جواد كاظم عبد الحسٌنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد69

2017 /70.87842016االولصباحًانثىعراقٌةدالٌا عبد الجبار عبد عظم  الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد70

2017 /70.63972016االولصباحًانثىعراقٌةزهراء كرٌم أحمد زنبور  الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد71

2017 /70.58442016االولصباحًانثىعراقٌة زهراء علً عبد الحسٌن غضبانالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد72

2017 /70.52222016االولصباحًانثىعراقٌةزهراء سعد عبد االمٌر محمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد73

2017 /70.41762016االولصباحًانثىعراقٌة مروة فاضل علوان ماجدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد74

2017 /70.31952016االولصباحًانثىعراقٌةرنٌن محمد عبدهللا علً  الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد75

2017 /69.84692016االولصباحًانثىعراقٌة هٌام عارف جٌاد شمرانالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد76

2017 /69.46812016االولصباحًانثىعراقٌةسارة مؤٌد محً خلف  الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد77

2017 /69.11542016االولصباحًانثىعراقٌة ضحى مازن عبد الرحمن سلمانالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد78

2017 /68.77762016االولصباحًانثىعراقٌة اسراء أكرم عزٌز صاٌلالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد79

2017 /68.77212016االولصباحًانثىعراقٌة فاطمة محمد عبد علً مرزهالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد80

2017 /68.32692016االولصباحًانثىعراقٌةحنان جاسم سوادي جعفر  الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد81

2017 /68.23072016االولصباحًانثىعراقٌةكوثر جبر عناد نجمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد82

2017 /67.90032016االولصباحًانثىعراقٌةحوراء علً أنور مجمان  الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد83

2017 /67.88242016االولصباحًانثىعراقٌةفاطمة أحمد عبدهللا عفو  الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد84

2017 /67.85202016االولصباحًانثىعراقٌةنور رٌاض ابراهٌم احمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد85

2017 /67.63432016االولصباحًانثىعراقٌةنورا جلوب محٌبس سلطان  الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد86

2017 /67.40392016االولصباحًانثىعراقٌة نور جلٌل عبد الحسٌن لفتةالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد87

2017 /67.33582016االولصباحًانثىعراقٌة  امٌنة سامً كرٌم حسٌنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد88

2017 /67,32992016الثانًصباحًانثىعراقٌةبلسم شهاب أحمد فاضلالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد89

2017 /67.19582016االولصباحًانثىعراقٌة فاطمة جبوري حسٌن محمودالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد90

2017 /67.19452016االولصباحًانثىعراقٌةخلود سعدون حامد كاظم  الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد91
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2017 /67.04982016االولصباحًانثىعراقٌةازهار علً نعمان سلمانالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد92

2017 /66.63122016االولصباحًانثىعراقٌة بثٌنة حاتم غربً مجولالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد93

2017 /66.50942016االولصباحًانثىعراقٌة زٌنب إسماعٌل خلٌل خلٌفةالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد94

2017 /66.35552016االولصباحًانثىعراقٌةزٌنب رعد عطا عبد الرحمن  الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد95

2017 /66.21662016االولصباحًانثىعراقٌةختام فاضل مبدر رشٌدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد96

2017 /66.02932016االولصباحًانثىعراقٌةهدى ٌاسٌن ٌوسف جعفر  الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد97

2017 /66.02932016االولصباحًانثىعراقٌة هدٌل عبد الواحد هاشم عجٌمًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد98

2017 /65.95652016االولصباحًانثىعراقٌة رحمة حسن علً عبد الستارالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد99

2017 /65.69482016االولصباحًانثىعراقٌةسجى عبد الكاظم جبار زرزور  الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد100

2017 /65.59502016االولصباحًانثىعراقٌةطٌف ٌحٌى مراد هجاويالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد101

2017 /65,54322016الثانًصباحًانثىعراقٌة فاطمة خلٌل إبراهٌم زبٌديالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد102

2017 /65.41532016االولصباحًانثىعراقٌةحنٌن عالء كامل حسن  الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد103

2017 /65.38002016االولصباحًانثىعراقٌة مروة آٌاد نعٌمة جاسمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد104

2017 /65.03082016االولصباحًانثىعراقٌةزٌنة هٌثم شهٌد فضالة  الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد105

2017 /64.87452016االولصباحًانثىعراقٌة سجا عالء أدرٌول غضبانالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد106

2017 /64.56882016االولصباحًانثىعراقٌة عذراء خالد إبراهٌم إسماعٌلالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد107

2017 /64.54322016االولصباحًانثىعراقٌة ضحى محمود إبراهٌم رشٌدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد108

2017 /64.51932016االولصباحًانثىعراقٌةحوراء كاظم خضٌر سلمان  الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد109

2017 /64.26172016االولصباحًانثىعراقٌةرٌم مجٌد أحمد سلمان   الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد110
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