
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2017 /93.37942016االولصباحًانثىعراقٌةنور رائد عبد الرزاق داودرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد1

2017 /92.58992016االولصباحًانثىعراقٌةسارة  فرج  لفته احمدرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد2

2017 /91.28492016االولصباحًانثىعراقٌةفاطمة سعٌد ابراهٌم راضًرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد3

2017 /90.61942016االولصباحًانثىعراقٌةبراء فالح حسن ماضًرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد4

2017 /89.93812016االولصباحًانثىعراقٌةفاطمة محسن علً زباررٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد5

2017 /89.30912016االولصباحًانثىعراقٌةسجى جاسم محمد اسدرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد6

2017 /88.89362016االولصباحًانثىعراقٌةزهراء اسماعٌل احمد اسماعٌلرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد7

2017 /88.13972016االولصباحًانثىعراقٌةهاجر رٌاض جبار كنباررٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد8

2017 /86.35972016االولصباحًانثىعراقٌةعذراء صادق حمود نجمرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد9

2017 /85.69332016االولصباحًانثىعراقٌةنور فخري نواف ابراهٌمرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد10

2017 /85.53852016االولصباحًانثىعراقٌةنورفالح حسن عٌسىرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد11

2017 /85.45672016االولصباحًانثىعراقٌةانعام محمد علً محمودرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد12

2017 /85.03762016االولصباحًانثىعراقٌةرسل سعدون محمد محمودرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد13

2017 /84.75562016االولصباحًانثىعراقٌةسنار بدر فائق شاكررٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد14

2017 /84.027982016االولصباحًانثىعراقٌةسارة قاسم ٌاسر محمدرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد15

2017 /83.95022016االولصباحًانثىعراقٌةزهراء بهجت عزت عثمانرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد16

2017 /83.70252016االولصباحًانثىعراقٌةشهد سعد علوان عفتانرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد17

2017 /82.94912016االولصباحًانثىعراقٌةفاطمة محمد حمٌدي سنٌدرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد18

2017 /82.822016االولصباحًانثىعراقٌةزٌنب شاكر محمود كاظمرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد19

2017 /82.42462016االولصباحًانثىعراقٌةمها مٌثم كاظم جوادرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد20

2017 /82.06932016االولصباحًانثىعراقٌةشهد عباس عبٌد حسٌنرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد21

2017 /81.95792016االولصباحًانثىعراقٌةمنى  حسٌن  ابراهٌم مهديرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد22

2017 /81.83862016االولصباحًانثىعراقٌةمٌساء حسن شعالن غالًرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد23
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2017 /81.73932016االولصباحًانثىعراقٌةدعاء صبحً طاهر كاظمرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد24

2017 /81.10372016االولصباحًانثىعراقٌةبراء علً سلمان اعراررٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد25

2017 /80.51482016االولصباحًانثىعراقٌةنبا ٌاسرعبد الواحد محمودرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد26

2017 /80.48882016االولصباحًانثىعراقٌةوفاء حسن ٌوسف حسٌنرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد27

2017 /80.34512016االولصباحًانثىعراقٌةبشائر حمٌد زغٌر محًرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد28

2017 /79.13622016االولصباحًانثىعراقٌةضحى فٌصل علً دخٌلرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد29

2017 /78.70142016االولصباحًانثىعراقٌةصابرٌن عباس خضر صفررٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد30

2017 /78.30972016االولصباحًانثىعراقٌةزٌنب عالء كاظم حسٌنرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد31

2017 /78.28112016االولصباحًانثىعراقٌةاستبرق حسٌن خلٌفة عباسرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد32

2017 /78.26162016االولصباحًانثىعراقٌةاسٌل لٌث عزٌز حسٌنرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد33

2017 /78.25242016االولصباحًانثىعراقٌةخدٌجة خلف شنخ لفتهرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد34

2017 /78.05042016االولصباحًانثىعراقٌةاٌة كاظم ناصرغالمرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد35

2017 /77.30712016االولصباحًانثىعراقٌةهبة احمد قاسم حمودرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد36

2017 /77.20962016االولصباحًانثىعراقٌةزٌنب محمد دوٌج كاظمرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد37

2017 /76.81422016االولصباحًانثىعراقٌةعذراء حسٌن عبد علًرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد38

2017 /76.71162016االولصباحًانثىعراقٌةنورة رحٌم جالب حسونرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد39

2017 /75.92182016االولصباحًانثىعراقٌةنور شاكر محمود علٌويرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد40

2017 /75.91412016االولصباحًانثىعراقٌةزهراء مالك كاظم عبدرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد41

2017 /75.70812016االولصباحًانثىعراقٌةلجٌن عبد الرزاق عبد اللطٌفرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد42

2017 /75.66772016االولصباحًانثىعراقٌةاحالم فلٌح راضً عاشوررٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد43

2017 /75.66152016االولصباحًانثىعراقٌةسندس جاسم محمد علٌويرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد44

2017 /75.26772016االولصباحًانثىعراقٌةاٌات محمد غزال حمدرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد45

2017 /74.81472016االولصباحًانثىعراقٌةفرح نوري كاظم حسٌنرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد46



التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2017 /74.74872016االولصباحًانثىعراقٌةمها صبري علً احمدرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد47

2017 /74.70062016االولصباحًانثىعراقٌةصفا كامل شاكرمحمودرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد48

2017 /74.58742016االولصباحًانثىعراقٌةطٌبة حسٌن عواد كاظمرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد49

2017 /74.48762016االولصباحًانثىعراقٌةطٌبة جودت كاظم جباررٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد50

2017 /74.27722016االولصباحًانثىعراقٌةغفران علً خضٌر عباسرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد51

رٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد52
طٌبة عبد الستار منصورعبد 

الرزاق
2017 /74.2722016االولصباحًانثىعراقٌة

2017 /74.0792016االولصباحًانثىعراقٌةرواء جاسم  صاحً غالبرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد53

2017 /72.67052016االولصباحًانثىعراقٌةهدى مهدي كرٌم محمدرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد54

2017 /72.38822016االولصباحًانثىعراقٌةرسل ناجً ابراهٌم محمدرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد55

2017 /72.38762016االولصباحًانثىعراقٌةصباعلً مانع عوادرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد56

2017 /71.56912016االولصباحًانثىعراقٌةهدٌرعبدالكاظم اسماعٌل محٌسنرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد57

2017 /71.56742016االولصباحًانثىعراقٌةغفران حسن عبد لفتهرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد58

2017 /71.35612016االولصباحًانثىعراقٌةاٌة عبد اللطٌف حسٌن علًرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد59

2017 /71.3562016االولصباحًانثىعراقٌةزهراء احمد عٌسى كرديرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد60

2017 /71.31582016االولصباحًانثىعراقٌةشهد احمد معانً علًرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد61

2017 /71.12852016االولصباحًانثىعراقٌةسجى محمد قادر علًرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد62

2017 /71.10582016االولصباحًانثىعراقٌةوقارعبد الكرٌم جبارغازيرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد63

2017 /70.72862016الثانًصباحًانثىعراقٌةغفران سعد تمكٌن كاطعرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد64

2017 /70.69112016االولصباحًانثىعراقٌةاكرام طالب جاسم عٌسىرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد65

2017 /70.5082016االولصباحًانثىعراقٌةعذراء نعمة جمٌل حسٌنرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد66

2017 /70.41052016االولصباحًانثىعراقٌةمرٌم ٌحٌى جاسم حمدانرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد67

2017 /70.30272016االولصباحًانثىعراقٌةفاطمة عبد الحسن الحج ٌوسفرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد68

2017 /70.23422016االولصباحًانثىعراقٌةاسراء خضٌر مزٌد جمٌلرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد69
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2017 /69.80692016االولصباحًانثىعراقٌةنرمٌن جاسم محمد عسكررٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد70

2017 /69.25712016االولصباحًانثىعراقٌةمالك عماد سلمان فرحانرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد71

2017 /68.8282016االولصباحًانثىعراقٌةفاطمة سهم عبود اسماعٌلرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد72

2017 /68.48392016االولصباحًانثىعراقٌةزٌنب صباح بالسم جبررٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد73

2017 /68.43222016االولصباحًانثىعراقٌةرحاب نعمه عبد هللا ثوٌنًرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد74

2017 /68.34472016االولصباحًانثىعراقٌةغفران عاٌد صادق ناصررٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد75

2017 /68.32622016االولصباحًانثىعراقٌةنورا جمال زغٌر كحٌطرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد76

2017 /68.29212016االولصباحًانثىعراقٌةنور مهند خلف سعودرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد77

2017 /68.17322016االولصباحًانثىعراقٌةامٌرة لطٌف كرٌم حسٌنرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد78

2017 /67.62782016االولصباحًانثىعراقٌةشٌماء زٌن العابدٌن مهدي خضٌررٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد79

2017 /67.41172016االولصباحًانثىعراقٌةنورعلً حسن حٌدررٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد80

2017 /67.41172016االولصباحًانثىعراقٌةهدٌرصباح رحٌم عبودرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد81

2017 /67.27022016االولصباحًانثىعراقٌةندى عودة كاظم الزمرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد82

2017 /67.0382016االولصباحًانثىعراقٌةشهد حسٌن عباس ساجررٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد83

2017 /66.21622016الثانًصباحًانثىعراقٌةهالة محمد خالص راهًرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد84

2017 /66.16012016الثانًصباحًانثىعراقٌةدعاء نجم عبد هللا حسٌنرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد85

2017 /66.02552016االولصباحًانثىعراقٌةضحى جاسم عبد الحسٌن جاسمرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد86

2017 /65.72162016االولصباحًانثىعراقٌةسرى محمد صادق حسٌنرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد87

2017 /65.62532016االولصباحًانثىعراقٌةفاطمة حلمً مهدي صالحرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد88

2017 /64.42752016االولصباحًانثىعراقٌةاصٌل جمٌل رشك جاسمرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد89

2017 /64.29462016االولصباحًانثىعراقٌةشمس شامل صدام نوريرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد90

2017 /63.60992016االولصباحًانثىعراقٌةشٌماء عبد هللا حمود مطلكرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد91

2017 /62.9482016الثانًصباحًانثىعراقٌةأرٌج محسن عبد خلفرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد92
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2017 /62.83122016االولصباحًانثىعراقٌةطٌبة قحطان كرٌم هجولرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد93

2017 /62.05842016االولصباحًانثىعراقٌةدعاء سعد علً صافًرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد94

2017 /60.7842016الثانًصباحًانثىعراقٌةسارة جمٌل روضان غناويرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد95

2017 /59.0332016الثانًصباحًانثىعراقٌةكوثر عبد الكرٌم علً عبد هللارٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد96

2017 /58.20942016الثانًصباحًانثىعراقٌةدعاء علً موال وشاحرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد97

2017 /57.89952016الثانًصباحًانثىعراقٌةرؤى تعمه خالد نعمةرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد98

2017 /57.53682016الثانًصباحًانثىعراقٌةبلسم مهدي رحٌم عطٌةرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد99

2017 /53.45362016االولصباحًانثىعراقٌةرنٌن احمد صباح شالكةرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد100


