
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌةالجامعةت

87.25202018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌة رمٌض حسٌن نورعلًالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد1

83.95302018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةجبر سلمان محمود زهراءالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد2

81.12882018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةلعٌبً سمٌرعسكر رانٌةالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد3

80.73502018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً محمد عادل فاطمةالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد4

79.29402018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةفرهود هادي حسن صباالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد5

77.58682018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةعجٌل فٌصل هادي وسنالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد6

75.75042018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةفاضل ابراهٌم لٌث مرٌمالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد7

75.18982018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةعٌسى مهاوي رحٌم زهراءالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد8

74.95022018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةدوحً صاحب عبدالرحمن شٌماءالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد9

74.35922018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةغافل محمد جاسم زهراءالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد10

74.10262018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةالصاحب عبد الوهاب عبد حسٌن اٌمانالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد11

74.03682018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةحمد هللا عبد جاسم منالالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد12

73.46722018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةعٌدان عبد احمد رغدالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد13

72.46962018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةسعٌد مكً حارس فاطمةالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد14

71.41882018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةجاسم احمد ابراهٌم رفلالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد15

71.13322018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةبدوي عبود ضٌاء زٌنبالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد16

70.91302018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمود عاٌش محمد هندالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد17

70.90302018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةعمران علً كاظم ضحىالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد18

70.83762018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةعبدالحسٌن السادة عبد صالح شهدالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد19

70.31322018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً ظاهر عباس شٌماءالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد20

(والتنمٌة النصر) دورة 2018/2017 الدراسً للعام/  الثانً االول للدورٌن/ الصباحٌة الدراسة/المنزلً االقتصاد قسم/  للبنات التربٌة كلٌة خرٌجات اسماء قوائم 



التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌةالجامعةت

69.03222018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةعكاب محمد باسم طٌبةالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد21

68.31782018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌة حسن كاظم فؤاد سراءالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد22

67.81322018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةعزٌز محمد موفق شمسالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد23

67.80802018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌة جاسم نصٌف خلٌل طٌبةالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد24

67.01262018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةداغر غضبان هللا عبد زهراءالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد25

66.79422018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةعباس محمود شكر سارةالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد26

66.74222018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةهللا عبد احمد رشٌد رٌامالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد27

66.38082018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسون كاظم احمد هندالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد28

66.26342018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةهلٌل عاتً سلٌم زٌنبالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد29

66.22322018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمود هاشم صبري سارةالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد30

65.70282018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌة جبر محمد رافع روانالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد31

65.44042018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌة مرعً الكرٌم عبد احمد مرٌمالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد32

65.26062018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسن علٌوي صالح طٌبةالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد33

65.12922018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةاحمٌد هادي حسن هبةالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد34

65.04522018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةجاسم جوٌعد جاسم مٌالدالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد35

64.97762018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً عدنان كاظم اسٌلالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد36

64.91082018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌة محمد عبد محمد حنانالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد37

64.90762018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةحمود مهدي عباس شهالءالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد38

64.62222018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلوان الرسول عبد سارةالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد39

64.29062018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً جواد حسن ضًالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد40

64.15682018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةفرهود عبد جاسم مرٌمالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد41
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63.96922018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌة سلمان عبد احمد سارةالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد42

63.88302018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةشرٌف عزٌز خلٌل ذرىالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد43

62.61162018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن حاوي عاصً حنٌنالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد44

62.44682018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةحمد علً محمد اسراءالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد45

62.15722018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةحمادي ظاهر ماجد نبأالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد46

61.65322018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةالحسٌن عبد سلمان كرٌم اٌالفالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد47

61.51642018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن عباس ٌاسٌن سحرالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد48

61.28402018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةسلطان عماش سلٌم هدٌرالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد49

60.93042018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةعمٌد مالك عبود دعاءالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد50

60.74822018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةمنصور غازي محمد بتولالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد51

60.25162018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلوان الكرٌم عبد طارق جوانالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد52

60.11102018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌة لفتة علً حسٌن نبراسالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد53

60.01122018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌة وسٌج بطل حسن اٌمانالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد54

59.94442018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌة صالح علً نشات دنٌاالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد55

59.76622018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌة محمود ٌونس سعد مالكالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد56

59.72042018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌة حسٌن ابراهٌم اسماعٌل شهدالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد57

59.65242018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةصالح خضٌر سعٌد غفرانالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد58

59.42602018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌة علوان حسٌن رٌاض روىالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد59

59.29682018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةاحزام اسماعٌل الخضر عبد رٌامالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد60

58.94002018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةعبدالعزٌز عبدالجادر السالم عبد فجرالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد61

58.32142018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسن سوادي علً زهراءالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد62
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58.20682018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌة وعل مشط كاظم هدٌرالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد63

57.92062018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌة شراد فرحان ثامر رسلالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد64

57.90602018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌة رمٌلة عباس محسن شهدالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد65

57.59702018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةعبد قاسم حسن الهدى نورالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد66

57.18642018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌة مصلح علً طعمة مروةالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد67

57.10082018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسن المحسن عبد خالد سارةالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد68

57.03442018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌة مرزوك محسن رٌاض رٌامالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد69

56.83662018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةدهش عون عبد حاتم الهدى نورالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد70

56.50902018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌة علً خمٌس عبد سمرالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد71

56.22122018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةكاظم عبد طارق شٌماءالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد72

55.79042018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌة   محمد حسون علً وردةالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد73

55.79042018/2017(التكمٌلً) الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةسلمان زبون خضر اٌناسالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد74

55.69402018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌة رشٌد حمٌد جاسم االءالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد75

55.69402018/2017(التكمٌلً) الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةسعٌد ابراهٌم طارق منارالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد76

55.23712018/2017(التكمٌلً) الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةعلً طاهر فوزي دعاءالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد77

54.84002018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةٌوسف بطرس نجاح عذراءالمنزلً االقتصادبنات التربٌةبغداد78


