
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2017 /81.20402016االولصباحًانثىعراقٌةعذراء عودة علً نزالالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد1

2017 /81.10602016االولصباحًانثىعراقٌةساجدة حمود فلٌح عودةالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد2

2017 /79.69502016االولصباحًانثىعراقٌةفاطمة عصام عبد المطلب محمدالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد3

2017 /79.59302016االولصباحًانثىعراقٌةوفاء عبد الرضا هلٌب فرٌحالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد4

2017 /79.54202016االولصباحًانثىعراقٌةغصون علً نمل سالمالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد5

2017 /78.87502016االولصباحًانثىعراقٌةشٌماء سعد احمد علوانالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد6

2017 /78.65002016االولصباحًانثىعراقٌةزٌنب سعد محٌبس باشطالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد7

2017 /77.99002016االولصباحًانثىعراقٌةاسماء مجٌد رسن ماضًالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد8

2017 /77.84702016االولصباحًانثىعراقٌةهدٌر ماجد جبار بدرالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد9

2017 /77.23202016االولصباحًانثىعراقٌةفاطمة قاسم ٌاسٌن محٌسنالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد10

2017 /77.09402016االولصباحًانثىعراقٌةخولة حافظ عناد سعودالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد11

2017 /76.57202016االولصباحًانثىعراقٌةجنان تحسٌن رحٌم بركانالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد12

2017 /76.29402016االولصباحًانثىعراقٌةدعاء طالب عبعوب علكالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد13

2017 /76.24402016االولصباحًانثىعراقٌةرواء مازن رجب عبدالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد14

2017 /76.23402016االولصباحًانثىعراقٌةوالء جمعة محبس عبدالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد15

2017 /76.02102016االولصباحًانثىعراقٌةرنا امٌن اوحٌد شٌالالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد16

2017 /74.98002016االولصباحًانثىعراقٌةاالء ماجد حدٌد سلمانالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد17

2017 /74.81402016االولصباحًانثىعراقٌةحنٌن حسن عبد هللا محمدالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد18

2017 /74.74102016االولصباحًانثىعراقٌةنور الهدى جبار خلف عصادالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد19

2017 /74.70102016االولصباحًانثىعراقٌةكوثر عبد الرحمن راكع علًالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد20

2017 /74.40102016االولصباحًانثىعراقٌةزٌنب حمٌد جسام حماديالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد21

2017 /74.09602016االولصباحًانثىعراقٌةورود عدنان خضٌر عباسالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد22

2017 /74.06702016االولصباحًانثىعراقٌةاٌهان فالح حسن عبدالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد23



التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2017 /73.90302016االولصباحًانثىعراقٌةهدى إبراهٌم حسٌن محًالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد24

2017 /73.48902016االولصباحًانثىعراقٌةوالء ولٌد حمزة مهديالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد25

2017 /73.47302016االولصباحًانثىعراقٌةمها عادل موسى  خلٌل فرجالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد26

2017 /73.40102016االولصباحًانثىعراقٌةنور الهدى جاسم عداي صابطالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد27

2017 /73.39202016االولصباحًانثىعراقٌةنرمٌن علً لطٌف لعٌبًالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد28

2017 /73.32502016االولصباحًانثىعراقٌةدعاء غازي محٌبس تٌلةالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد29

2017 /73.24502016االولصباحًانثىعراقٌةدالل محمد جاسم محمدالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد30

2017 /73.20702016االولصباحًانثىعراقٌةوسن ماجد هلول ولٌدالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد31

2017 /73.15002016االولصباحًانثىعراقٌةضحى احمد خلٌفة سلمانالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد32

2017 /73.10302016االولصباحًانثىعراقٌةهدٌل سعٌد عبد الكرٌم عباسالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد33

2017 /72.93702016االولصباحًانثىعراقٌةاسٌل علً كاظم عطاالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد34

2017 /72.80902016االولصباحًانثىعراقٌةرانٌه باجً كاظم علويالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد35

2017 /72.66302016االولصباحًانثىعراقٌةدعاء محسن خضر الٌاسالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد36

2017 /72.55502016االولصباحًانثىعراقٌةزٌنب احمد حسٌن راشدالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد37

2017 /71.80102016االولصباحًانثىعراقٌةزٌنة سعد لعٌبً صابطالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد38

2017 /71.75902016االولصباحًانثىعراقٌةدعاء رحٌم حسن كاظمالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد39

2017 /71.75902016االولصباحًانثىعراقٌةفاطمة رحٌم شبٌب جاسمالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد40

2017 /71.58302016االولصباحًانثىعراقٌةزهراء موحان نوفان معنالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد41

2017 /71.39202016االولصباحًانثىعراقٌةرٌم ناصر هادي عٌدانالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد42

2017 /71.36602016االولصباحًانثىعراقٌةزٌنب مثنى كاظم بدٌويالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد43

2017 /71.34002016االولصباحًانثىعراقٌةسارة جمال حمزة عزٌزالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد44

2017 /71.19402016االولصباحًانثىعراقٌةضحى بارز طالب عبد الجبارالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد45

2017 /71.13502016االولصباحًانثىعراقٌةحنٌن قاسم عبد السٌد علٌويالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد46



التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2017 /70.90902016االولصباحًانثىعراقٌةرٌام محمد خلف حسٌنالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد47

2017 /70.57102016االولصباحًانثىعراقٌةفرح حاجم محان جابرالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد48

2017 /70.27102016االولصباحًانثىعراقٌةحنان خالد مثكال جاسمالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد49

2017 /70.16502016االولصباحًانثىعراقٌةصابرٌن صادق موسى عباسالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد50

2017 /69.86802016االولصباحًانثىعراقٌةنورس حسٌن ساهً حسونًالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد51

2017 /69.80902016االولصباحًانثىعراقٌةدموع كرٌم خلف جبارالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد52

2017 /69.75502016االولصباحًانثىعراقٌةسجى غانم حرٌجة مالالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد53

2017 /69.31902016االولصباحًانثىعراقٌةبتول محمد غرقان جرنالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد54

2017 /69.30902016االولصباحًانثىعراقٌةفاطمة ابراهٌم عباس عبدالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد55

2017 /69.24502016االولصباحًانثىعراقٌةنور كاظم علً حسنالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد56

2017 /68.95402016االولصباحًانثىعراقٌةهاجر عبد الوهاب محمود سلٌمانالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد57

2017 /68.86702016االولصباحًانثىعراقٌةانوار شكر عبد الحسٌن كحٌطالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد58

2017 /68.29402016االولصباحًانثىعراقٌةاٌة حسٌن علٌوي حسٌنالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد59

2017 /68.28202016االولصباحًانثىعراقٌةناهدة جاسم كاظم مهديالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد60

2017 /68.22202016االولصباحًانثىعراقٌةرواء مازن حمزة مجبلالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد61

2017 /68.17602016االولصباحًانثىعراقٌةغصون علً احمد كٌطانالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد62

2017 /68.03602016االولصباحًانثىعراقٌةرحاب سمٌر عبد الجبار عبد اللطٌفالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد63

2017 /68.02402016االولصباحًانثىعراقٌةرنا جعفر كامل عبد هللاالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد64

2017 /67.99702016االولصباحًانثىعراقٌةهاوٌن محمد قادر كاك رشالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد65

2017 /67.74502016االولصباحًانثىعراقٌةمٌنا عبد الكرٌم محمد فارسالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد66

2017 /67.69402016االولصباحًانثىعراقٌةتبارك محمد رحٌمة الزمالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد67

2017 /67.67602016االولصباحًانثىعراقٌةرسل رٌاض محسن مرزوكالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد68

2017 /67.62402016االولصباحًانثىعراقٌةهال باسم محمد صبارالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد69



التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2017 /67.44302016االولصباحًانثىعراقٌةنور لطٌف مردان عبد هللاالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد70

2017 /67.33102016االولصباحًانثىعراقٌةغفران جمعة عاتً جبارةالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد71

2017 /67.29202016االولصباحًانثىعراقٌةاٌناس عبد الكرٌم محمد مرادالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد72

2017 /67.18502016االولصباحًانثىعراقٌةتماظر احمد علً ابراهٌمالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد73

2017 /66.97502016االولصباحًانثىعراقٌةسرى رعد جاسم سالمالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد74

2017 /66.89302016االولصباحًانثىعراقٌةشٌماء ابراهٌم علً خلفالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد75

2017 /66.73702016االولصباحًانثىعراقٌةمٌالد احمد ناصر جماغالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد76

2017 /66.66702016االولصباحًانثىعراقٌةسارة بالسم محمد عبدالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد77

2017 /66.64102016الثانًصباحًانثىعراقٌةاسٌل محمد علٌوي ناصرالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد78

2017 /66.62602016االولصباحًانثىعراقٌةسجى كامل منصور حسٌنالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد79

2017 /66.15502016االولصباحًانثىعراقٌةاٌناس حسٌن هزار حسنالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد80

2017 /66.12502016االولصباحًانثىعراقٌةسراب سنٌد عبد الحسٌن محمدالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد81

2017 /66.05202016االولصباحًانثىعراقٌةاالء طالب حسٌن جوٌدالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد82

2017 /65.98602016االولصباحًانثىعراقٌةضحى عماد مدب رشٌدالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد83

2017 /65.90602016االولصباحًانثىعراقٌةحنٌن عماد عبد الحمزة فٌصلالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد84

2017 /65.77502016االولصباحًانثىعراقٌةبتول قاسم حسون صٌاحالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد85

2017 /65.59402016االولصباحًانثىعراقٌةسجى جواد كاظم حمدالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد86

2017 /65.19302016االولصباحًانثىعراقٌةسرى رسول ساجت بجايالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد87

2017 /64.84602016االولصباحًانثىعراقٌةندى علً فالح هنديالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد88

2017 /64.57002016االولصباحًانثىعراقٌةهاجر عماد هادي عباسالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد89

2017 /64.15402016االولصباحًانثىعراقٌةزمن جواد كاظم كطنالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد90

2017 /63.62002016الثانًصباحًانثىعراقٌةزٌنب قٌس محمد حمديالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد91

2017 /63.10602016الثانًصباحًانثىعراقٌةهاجر حامد حسٌن صالحالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد92
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2017 /62.95602016الثانًصباحًانثىعراقٌةبشائر عبد الكرٌم احمد عطٌةالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد93

2017 /62.88502016الثانًصباحًانثىعراقٌةفرح حسٌن شلش بطونالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد94

2017 /62.73802016االولصباحًانثىعراقٌةحوراء علً حسٌن جسومالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد95

2017 /62.72602016االولصباحًانثىعراقٌةاسماء توفٌق حسٌن عبدالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد96

2017 /62.54502016الثانًصباحًانثىعراقٌةهٌلٌن حمٌد طلب ٌاسرالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد97

2017 /62.38502016الثانًصباحًانثىعراقٌةاشواق حسن علً روضانالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد98

2017 /62.12802016الثانًصباحًانثىعراقٌةاٌمان حسٌن عبد هللا جبرالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد99

2017 /61.69902016االولصباحًانثىعراقٌةمرٌم جواد كاظم رحٌمهالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد100

2017 /61.02602016الثانًصباحًانثىعراقٌةهبه محمد احمد كرٌمالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد101

2017 /59.43302016الثانًصباحًانثىعراقٌةغسق عزٌز ابراهٌم حسٌنالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد102


