
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌةالجامعةت

88.79242017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةنور عالء عبد الرزاق عبد الكرٌماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد1

85.74502017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةعال رزاق ناجً مطلكاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد2

82.11902017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةابرار حٌدر عبود هادياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد3

79.55492017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةٌسر جمال عبٌس حموداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد4

79.16872017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةمٌعاد فالح نعٌمة فاراناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد5

78.72062017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةزٌنب صادق جعفر مهدياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد6

78.54602017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةنبا عبد الستار باشا علً عباساللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد7

77.61142017/2016الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةغفران جمال احمد حسٌن اللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد8

77.18662017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةنبأ ٌوسف احمد حمٌداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد9

76.90002017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةزٌنة حسام عبد الحسن عبداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد10

75.79922017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةسارة حسٌن كاظم عبد الزهرةاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد11

75.59952017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةرغد علً حسن طخاخاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد12

75.21382017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةعائشة عبد الهادي محمود عبداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد13

74.96672017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةنور باسم محمد ابراهٌماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد14

74.91772017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةسحر عٌدان محمد صبخاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد15

74.34592017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةاسراء ابراهٌم عبٌد حمٌداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد16

74.32172017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةاٌة عدنان حافظ مربطاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد17

73.97462017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةرسل صالح كاطع صالحاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد18

73.69642017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةنور الهدى تحسٌن علًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد19

73.45872017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةزهراء توفٌق حسٌن عبداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد20

73.37132017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةمروة هاشم محسن حمادياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد21

73.31092017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةجنان حمٌد جاسم احمداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد22



التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌةالجامعةت

73.12662017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةثناء شافً احمد عواداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد23

73.08222017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةاالء ضٌاء الدٌن احمد سلوماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد24

72.89282017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةفرح فاضل عبٌد حٌدراللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد25

72.63142017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةشهد صالح حلو خفًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد26

72.62272017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةشٌماء نجم عطٌة عبد هللااللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد27

72.44552017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةمٌنا فارس عمر علًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد28

72.33082017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةاساور فاضل حسن خلٌلاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد29

72.27822017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةجهٌنة حسن تركً حسناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد30

71.73672017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةضً جابر حمٌدي شبٌباللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد31

71.42952017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةاٌمان منٌر سعود عبد العزٌزاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد32

71.16412017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةمٌس عادل عباس محسن علًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد33

70.73552017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةعذراء احمد سعدون جاسماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد34

70.60642017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةرسل حمٌد عبد مسلم محمداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد35

70.48602017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةاٌة سعد علً ٌاساللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد36

70.20092017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةغسق خالد عبٌد جعفراللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد37

70.07242017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةرغد مراد عبد االمٌر غرٌباللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد38

70.02632017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةبٌداء علً حسن ثابتاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد39

69.99082017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةشٌرٌن عبد الواحد كرٌم علًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد40

69.98762017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةرٌهام قاسم حسن عودةاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد41

69.92142017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةمرٌم نبٌل كاظم مطر خلفاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد42

69.89992017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةرؤى رٌاض حسن حسٌناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد43

69.21282017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةهند فرٌد جابر علوان المحمداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد44

69.07312017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةمالك كاظم حمزة محسناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد45
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68.89142017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةرنا سلمان حسٌن احمداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد46

68.78872017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةدالٌا ثامر سعٌد هاشماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد47

68.74222017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةزٌتون عبد الكرٌم عبد الحسن ٌاسراللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد48

68.58672017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةحنٌن خمٌس جمعه محمداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد49

68.48172017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةنورهان رحٌم شذر مسلماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد50

68.25202017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةختام فاخر خدر بوٌعاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد51

اللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد52
مٌسم عبد الرحمن شمس الدٌن 

محً الدٌن
68.11802017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌة

68.06742017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةزهراء احمد ٌونس محسناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد53

67.66622017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةسارة محمد عبد الرحمن خلفاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد54

67.46762017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةاٌالف حبٌب صالح مهدياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد55

67.31242017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةحوراء جاسم محمد عبد السادةاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد56

67.15152017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةنرجس محمد عبد محسناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد57

67.02992017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةنور كاظم مجبل عبد هللااللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد58

66.74152017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةحنٌن اركان فاضل حموداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد59

66.70182017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةزهراء كرٌم غنام كاظماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد60

66.44562017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةاٌمان سعٌد خضٌر صالحاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد61

66.41472017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةغفران ٌاسٌن كرٌم رسناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد62

66.35732017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةدعاء جبار محسن جازعاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد63

66.21992017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةسجى عبد هللا محمد حسٌناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد64

66.01232017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةاسماء احمد عبود جاسماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد65

65.82232017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةشهد سمٌر عباس خلٌلاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد66

65.60622017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةرؤى ستار حمٌد عاكولاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد67

65.39222017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةزٌنب جار هللا فنٌخر دفاراللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد68
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65.13422017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةهاجر حسٌن احمد زٌداناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد69

65.10962017/2016الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةزهراء ستار جبار جحٌل اللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد70

65.06352017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةسماح شهاب احمد صالحاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد71

65.06012017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةفاطمة عبد علوان جلعوطاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد72

64.99162017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةرٌم حسٌن سلمان رسناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد73

64.91202017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةسارة ستار عباس احمداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد74

64.89912017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةزهراء محسن خضٌر عباساللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد75

64.71422017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةاٌات عادل خضر مهنهاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد76

64.66962017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةندى كاظم كسوب حنٌحناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد77

63.93512017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةسارة سعٌد  عبد فهداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد78

63.85842017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةنهى ساهً عنٌزان سلماناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد79

63.81382017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةسارة جعفر عسكر المًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد80

63.80322017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةحنان عبد مسلم عبد الحسٌن علًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد81

63.68432017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةاٌمان فاضل عبد الكرٌم غضٌباللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد82

63.66002017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةدعاء ٌاسر عواد راضًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد83

63.59712017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةنور عبد الواحد حرز كرٌماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد84

63.42782017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةاٌة صادق علً حسناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد85

63.32722017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةرنا نوري ذٌاب جاسماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد86

63.17942017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةقبس اسعد نجم عبٌداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد87

63.16472017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةغادة قحطان عبد الحمٌد رشٌداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد88

63.01432017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةخلود عبد الرحمن احمد عواداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد89

62.95672017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةامنة محمد امٌن هادياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد90

62.93612017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةمنى محمد عبد هللا كاطعاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد91
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62.65382017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةبثٌنة كاظم عرٌبً حموداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد92

اللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد93
رحمة عبد الرحمن عبد الجلٌل 

رؤوف
62.64832017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌة

62.59052017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةرؤى طلب علً عباساللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد94

62.09522017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةحنٌن سعٌد سلمان محمداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد95

61.76262017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةسماء عماد ٌوسف محمداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد96

61.62102017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةرٌام احمد سلمان حسناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد97

61.50372017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةزٌنب عدنان هاٌس جرٌذياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد98

61.47742017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةاستبرق داود شهاب ثجٌلاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد99

61.46892017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةمرٌم سمٌر محسن كطفاناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد100

61.36302017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةصفى حكمت عواد احمداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد101

61.33292017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةمروة احمد زكً احمداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد102

61.10472017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةشهد عبد العزٌز علً حمادياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد103

61.05572017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةاالء دلف جبار حنٌناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد104

60.91102017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةغفران محمد علً فرحاناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد105

60.71322017/2016الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةوفاء عباس ٌوسف عبداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد106

60.56122017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةضحى عصام زٌد عبوداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد107

60.46042017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةرقٌة خلف عباس نجماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد108

60.40722017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةامانً قاسم حسن عبد هللااللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد109

60.22262017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةرٌام عدي عبد هللا حسٌناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد110

60.20342017/2016الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةفاطمة كرٌم جبار حسناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد111

60.14212017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةامانً احمد علً كاظماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد112

59.91862017/2016الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةهمسه علً راضً بدناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد113

59.59622017/2016الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةختام نصر هللا جاٌز زغٌراللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد114
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59.48132017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةرسل عباس محسن روٌضًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد115

59.38852017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةدالٌا عمار عبد الهادي اسماعٌلاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد116

59.28382017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةسمر نبٌل امٌن علًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد117

59.14662017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةفاتن قاسم محمد كاظماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد118

59.05982017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةضحى قٌس ناجً لفتةاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد119

58.89152017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةنور رحٌم فلٌح حسٌناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد120

58.44572017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةراحٌل رعد حمٌد مجٌداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد121

58.26342017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةورود احمد بدٌوي محسناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد122

58.11712017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةرفل محمد عباس عبد الحراللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد123

57.83992017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةفرح فوزي علٌوي عبداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد124

57.80392017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةزهراء علً رحٌم مردوداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد125

57.63842017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسناء حٌدر محمد طارشاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد126

57.52922017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةنوره عالء فاروق ردٌفاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد127

57.36202017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةأسماء غازي ستار محمداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد128

57.14542017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةمروة صاحب سمسم مهدياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد129

57.05982017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةهدٌر خالد دنٌف عبداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد130

56.10192017/2016الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةحنٌن جواد كاظم حموداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد131

55.88532017/2016االولالصباحٌةانثىعراقٌةصفا خالد عنٌد محمداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد132


