
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌةالجامعةت

87.24002018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةاٌة محمد فلٌح مجرالخدمة االجتماعٌةالتربٌة بناتبغداد1

84.66902018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةزٌنب ماجد حمودي رزوقًالخدمة االجتماعٌةالتربٌة بناتبغداد2

81.22102018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةهدٌر ذو الفقار علً جاسمالخدمة االجتماعٌةالتربٌة بناتبغداد3

81.11202018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةورود رائد فاضل عبدالخدمة االجتماعٌةالتربٌة بناتبغداد4

80.09002018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةفرح مجٌد فلٌح حسنالخدمة االجتماعٌةالتربٌة بناتبغداد5

78.30602018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةجوهرة محمد منصور غالب الخدمة االجتماعٌةالتربٌة بناتبغداد6

78.27802018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةهمسة مؤٌد جابر علوانالخدمة االجتماعٌةالتربٌة بناتبغداد7

78.25302018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةزٌنب نجم عبٌد جاسمالخدمة االجتماعٌةالتربٌة بناتبغداد8

78.20602018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةرنا سلمان فاضل عبد عامرالخدمة االجتماعٌةالتربٌة بناتبغداد9

77.67802018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةنور صباح رمل حماديالخدمة االجتماعٌةالتربٌة بناتبغداد10

77.02402018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةزٌنة محمد علً حمادي الخدمة االجتماعٌةالتربٌة بناتبغداد11

77.02202018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةهبة احمد جابر ناصر الخدمة االجتماعٌةالتربٌة بناتبغداد12

76.88302018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةرسل صباح محمد كاظمالخدمة االجتماعٌةالتربٌة بناتبغداد13

76.75902018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةاٌالف عمر شكر محمودالخدمة االجتماعٌةالتربٌة بناتبغداد14

76.59002018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةسجى رزاق صالح محمدالخدمة االجتماعٌةالتربٌة بناتبغداد15

76.11902018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةنور سمٌر حمٌد كاظمالخدمة االجتماعٌةالتربٌة بناتبغداد16

76.05002018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةهدى عبد الرزاق ابراهٌم خضٌرالخدمة االجتماعٌةالتربٌة بناتبغداد17

75.63002018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةفاطمة حسن فلٌح حسنالخدمة االجتماعٌةالتربٌة بناتبغداد18

75.49602018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةراوٌة عبد الكرٌم موسى جاسمالخدمة االجتماعٌةالتربٌة بناتبغداد19

75.31602018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةرونق عباس حسٌن محمدالخدمة االجتماعٌةالتربٌة بناتبغداد20

(والتنمٌة النصر) دورة 2018/2017 الدراسً للعام/  الثانً االول للدورٌن/ الصباحٌة الدراسة/االجتماعٌة الخدمة قسم/  للبنات التربٌة كلٌة خرٌجات اسماء قوائم 
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75.21602018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةاسٌل اسماعٌل صبري حسن الخدمة االجتماعٌةالتربٌة بناتبغداد21

74.99302018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةهدى محمد مجٌد مهديالخدمة االجتماعٌةالتربٌة بناتبغداد22

74.91802018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةفاطمة عبد عباس عٌديالخدمة االجتماعٌةالتربٌة بناتبغداد23

74.51102018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةسهى عاٌد مخلف عٌدالخدمة االجتماعٌةالتربٌة بناتبغداد24

73.81402018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةزهراء ناظم صدام كرٌمالخدمة االجتماعٌةالتربٌة بناتبغداد25

73.75902018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةزهراء سامً علً عوٌدالخدمة االجتماعٌةالتربٌة بناتبغداد26

73.73102018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةزهراء سرحان خالد عبد الوهابالخدمة االجتماعٌةالتربٌة بناتبغداد27

73.37802018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةنور علً محسن عاصًالخدمة االجتماعٌةالتربٌة بناتبغداد28

73.00202018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةرٌام محمد جاسم فرحانالخدمة االجتماعٌةالتربٌة بناتبغداد29

72.78702018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةنور عبد االمٌر غضبان مرهونالخدمة االجتماعٌةالتربٌة بناتبغداد30

72.60402018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةمرٌم طالل مصحب مهديالخدمة االجتماعٌةالتربٌة بناتبغداد31

72.51202018/2017االولالصباحٌةانثىاردنٌةحنٌن عصام صالح محمود الخدمة االجتماعٌةالتربٌة بناتبغداد32

72.08402018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةسارة جمٌل كاظم حماديالخدمة االجتماعٌةالتربٌة بناتبغداد33

71.83802018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةرنا سالم محمد خضٌر الخدمة االجتماعٌةالتربٌة بناتبغداد34

71.66102018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةرٌام صادق كاظم حاجم الخدمة االجتماعٌةالتربٌة بناتبغداد35

71.52402018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةاٌة مهدي صالح مهديالخدمة االجتماعٌةالتربٌة بناتبغداد36

71.41202018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةمرٌم حنون سبهان رسنالخدمة االجتماعٌةالتربٌة بناتبغداد37

71.27302018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةرؤى خلف جاسم عنغوصالخدمة االجتماعٌةالتربٌة بناتبغداد38

70.93402018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةحوراء علً ثجٌل ناصرالخدمة االجتماعٌةالتربٌة بناتبغداد39

70.71102018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةهند عباس فاضل علً الخدمة االجتماعٌةالتربٌة بناتبغداد40

70.62802018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةفاطمة رجاء سلمان محمدالخدمة االجتماعٌةالتربٌة بناتبغداد41

69.74702018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةجوان صادق كاظم محمد الخدمة االجتماعٌةالتربٌة بناتبغداد42
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69.66902018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةنور جمعة عوٌد جبٌشةالخدمة االجتماعٌةالتربٌة بناتبغداد43

69.66302018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةسمٌة عمار مهنا داغر الخدمة االجتماعٌةالتربٌة بناتبغداد44

69.64102018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةهدى حٌدر هادي حالوبالخدمة االجتماعٌةالتربٌة بناتبغداد45

69.41502018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةرشا حاكم عبد االمٌر غرٌبالخدمة االجتماعٌةالتربٌة بناتبغداد46

69.38702018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةانفال عباس هادي جاسمالخدمة االجتماعٌةالتربٌة بناتبغداد47

68.39802018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةهدٌر نجم اعبٌد سرحانالخدمة االجتماعٌةالتربٌة بناتبغداد48

67.03402018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةاٌناس خزعل نعٌمة كاظمالخدمة االجتماعٌةالتربٌة بناتبغداد49

67.00802018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةزهراء حسن نعمة حسٌنالخدمة االجتماعٌةالتربٌة بناتبغداد50

66.98602018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةوفاء كرٌم مرزة حمزة الخدمة االجتماعٌةالتربٌة بناتبغداد51

66.84502018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةنور قاسم رحال برتو الخدمة االجتماعٌةالتربٌة بناتبغداد52

66.16902018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن حمادي حسن أسراءالخدمة االجتماعٌةالتربٌة بناتبغداد53

65.93202018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةٌاسمٌن حسٌن كاظم علوانالخدمة االجتماعٌةالتربٌة بناتبغداد54

65.90302018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةمرٌم ستار هندي شهابالخدمة االجتماعٌةالتربٌة بناتبغداد55

65.71402018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةكاظم جواد عامر بتولالخدمة االجتماعٌةالتربٌة بناتبغداد56

64.86402018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةهدٌل ٌحٌى جبار حنٌنالخدمة االجتماعٌةالتربٌة بناتبغداد57

64.15802018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةدعاء حسٌن علوان هزاعالخدمة االجتماعٌةالتربٌة بناتبغداد58

63.82402018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةجٌاد حسٌن عباس أسماءالخدمة االجتماعٌةالتربٌة بناتبغداد59

63.06102018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةرحمة علً كامل علًالخدمة االجتماعٌةالتربٌة بناتبغداد60

62.52702018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةهبة عباس جلوب سلمانالخدمة االجتماعٌةالتربٌة بناتبغداد61

62.34202018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةسجى احمد عبد مسربت الخدمة االجتماعٌةالتربٌة بناتبغداد62

61.48002018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةاراء ٌحٌى محمد علٌويالخدمة االجتماعٌةالتربٌة بناتبغداد63

61.33702018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌة رسن كاظم سلمان بتولالخدمة االجتماعٌةالتربٌة بناتبغداد64
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61.29102018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةختام محمد عفو منصور الخدمة االجتماعٌةالتربٌة بناتبغداد65

60.96902018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةسلمان جبار نزار مرٌمالخدمة االجتماعٌةالتربٌة بناتبغداد66

59.40102018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةخضٌر سلمان عامر فائزةالخدمة االجتماعٌةالتربٌة بناتبغداد67


