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92.96202018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةتبارك علً قاسم علًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد1

90.59372018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةزٌنب لٌث عاشور عواداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد2

87.24282018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةمرٌم فؤاد كاظم حاتماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد3

84.61612018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةساره جمال عباس خمٌساللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد4

84.16512018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةتماره زٌد سالم سلٌماناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد5

83.76012018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةفرح عبد السرٌع حسٌن محموداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد6

83.22802018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةامنة شالل احمد حنفٌشاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد7

82.85492018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةصفا سالم صاحب صادقاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد8

78.88002018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةانفال كرٌم محمود مرهشاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد9

78.87152018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةساره جبار ناصر دخٌلاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد10

78.44862018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةسمر عدنان مصطاف ماجداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد11

78.37702018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةنور محمد ماٌس فهداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد12

77.93742018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةاسراء عادل حمود عبد الحسٌناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد13

77.90482018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةفاطمة داود سلمان حمداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد14

77.24192018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةهبه سجاد محمد حسٌن عمراناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد15

76.89372018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةذكرٌات جواد كاظم طوفاناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد16

75.38282018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةزٌنب احمد محمد ٌوسفاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد17

74.75472018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةهند خالص حسٌن علًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد18

74.32272018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةفرح عماد عبد هللا ناصراللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد19

73.90152018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةحوراء عبد االمٌر وهاب احمداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد20
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73.39632018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةسناء حمزه خلٌل محمداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد21

72.97492018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةعال احمد حسٌن مخلفاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد22

72.34282018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةمروه محمد فهد صالحاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد23

71.86572018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةنوره فؤاد عبد الوهاب عماشاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد24

71.59442018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةرسل محمد هاشم محمداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد25

71.01732018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةصفا علً محمد حسٌناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد26

70.53862018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةلبنا عالء جبار فاضلاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد27

70.34522018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةمرٌم كاظم محمد راشداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد28

70.29512018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةسارة خالد وشك عوٌصاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد29

70.13972018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةسارة حسٌن سالم حسٌناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد30

70.13272018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةفاطمه سلمان حسٌن محمداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد31

69.88402018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةافٌاء اثٌر احمد حموداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد32

69.84832018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةرحمه حامد شاكر محموداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد33

69.48242018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةلٌنا ناصر ضٌاء شعالناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد34

69.47522018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةهالة حكمت عبد الوهاب خلٌلاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد35

69.27222018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةنرجس حسن علً لفتهاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد36

69.22622018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةحوراء احمد هادي مهدياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد37

68.41562018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةضفاف جواد عبد الكاظم ساجتاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد38

68.29142018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةدعاء خالد شهاب احمداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد39

68.28362018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةاالء هانً مزهر ماجداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد40

68.04172018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةطٌبة محمد محمود سلٌماناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد41
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67.91172018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةتبارك ستار جبر عبداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد42

67.79812018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةهدى صباح عبود محموداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد43

67.77182018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةعائشه حسان اسماعٌل عبد الرحمناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد44

67.38612018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةفاطمه هالل عبد هللا صالحاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد45

67.14552018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةهند حسٌن خلف حرٌزاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد46

67.05872018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةبلسم حسٌن خلف صالحاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد47

66.80832018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةطٌبه ثامر عبد هللا عادياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد48

66.40382018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةروٌدة رائد كرٌم اسماعٌلاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد49

66.37192018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةنور اٌسر محمد فضالهاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد50

66.36642018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةخدٌجه فٌصل محمد علً احمداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد51

65.95532018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةمرٌم رٌاض علً عبداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد52

65.85202018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةسرى عالء موسى شمخًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد53

65.78862018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةهبه تحسٌن سعٌد سلماناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد54

65.61562018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةمنتهى جبار فارس علٌوياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد55

64.98782018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةهبه عادل كاظم صالحاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد56

64.84842018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةسالً باسم عباس عبداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد57

64.82652018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةمرٌم فارس عبد الحمٌد غنًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد58

64.72062018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةهبة احمد عدوان حمداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد59

64.08882018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةزٌنه عبد االمٌر مشتت الزماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد60

63.93782018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةفادٌة عبد العزٌز سطام ظاهراللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد61

63.78332018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةحسون مرعً الحكٌم عبد شمساللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد62
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63.70432018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةسمٌة سعد الدٌن احمد نجماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد63

63.60352018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةمرٌم عبد المحسن عبد العالً جوالاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد64

63.19572018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةكوثر مؤٌد حامد عبد الوهاباللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد65

62.97652018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةنبأ حامد ضاري مرهجاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد66

62.60432018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةنور عبد الكرٌم انور هادياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد67

62.28952018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةغفران لٌث سمٌر عباساللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد68

62.24782018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةاسراء هاشم جاسم كاظماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد69

62.14672018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةنور منٌر شاكر محموداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد70

62.10862018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةجاسم حمزة حمٌد فاطمةاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد71

61.86102018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةنور مصطفى صائب عبد الرزاقاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد72

61.68752018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةذكرى مهند لطٌف مزعلاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد73

61.56042018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةمنتهى عبد الحسٌن زناد زاٌراللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد74

61.52452018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةحوراء فؤاد جعٌب فرحاناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد75

61.01292018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةاٌالف رائد خضٌر عباساللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد76

60.59872018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةاٌات جسام حمودي حسناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد77

60.35462018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةزٌنب هاشم محمد حمٌداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد78

60.34482018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد حسن لٌث اٌةاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد79

60.25702018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةرحاب علً عبد الحسن راهًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد80

60.03722018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةسندس فالح حسان صالحاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد81

60.01372018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةحنٌن طالل حسٌن محسناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد82

59.93322018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةمرٌم ٌوسف ثابت احمداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد83



التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌةالجامعةت

59.64442018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةلبنى قٌس عبد اللطٌف حمداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد84

59.63562018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةفاطمة ثائر ابراهٌم خضٌراللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد85

59.07092018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةروٌدة حمزة شالل سلماناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد86

58.88292018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةالرزاق عبد محمود دعاءاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد87

58.88282018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةازل موفق داود شوٌعاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد88

58.84882018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةسجى عمر غازي سلماناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد89

58.00422018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةعلوان حاتم حمٌد االءاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد90

57.90292018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةشٌماء نبٌل صالح حمداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد91

57.67762018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةنهى محمد حمزة كشكولاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد92

57.38342018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةسرى سالم نافع سالماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد93

57.15532018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةسلمان حسٌن علً املاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد94

56.98232018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةاٌمان حازم مردان كاظماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد95

56.92192018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةباشة مهدي سمٌر نبأاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد96

56.80302018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةجابر عبد كرٌم غفراناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد97

56.73652018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةسماء محمد عبد الخضر حسٌناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد98

56.50592018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةعٌسى العزٌز عبد معن سرىاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد99

55.09602018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةدعاء مٌثم حسٌن حمزهاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد100

53.60902018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةاحمد خلٌل طه هبةاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد101


