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الصباحٌة2004\83,012003 األولانثىعراقٌةأفراح فٌصل هاشمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد1

الصباحٌة2004\75,752003األولانثىعراقٌةرشا محمد حمٌدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد2

الصباحٌة2004\75,492003األولانثىعراقٌةزهراء فالح حسنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد3

الصباحٌة2004\75,262003األولانثىعراقٌةأمل عبد مرعٌدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد4

الصباحٌة2004\74,302003األولانثىعراقٌةصفاء محسن دخٌلالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد5

الصباحٌة2004\74,192003األولانثىعراقٌةنادٌة فالح قاسمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد6

الصباحٌة2004\74,152003األولانثىعراقٌةلٌلى جبار هاديالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد7

الصباحٌة2004\73,992003األولانثىعراقٌةسروه رٌاض حناالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد8

الصباحٌة2004\73,772003األولانثىعراقٌةجنان جاسم محمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد9

الصباحٌة2004\73,102003األولانثىعراقٌةآالء قاسم إبراهٌمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد10

الصباحٌة2004\73,032003األولانثىعراقٌةرؤى علً عباسالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد11

الصباحٌة2004\72,882003األولانثىعراقٌةزٌنب حسٌن عبودالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد12

الصباحٌة2004\72,782003األولانثىعراقٌةهدٌل محسن عبد السادةالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد13

الصباحٌة2004\72,542003األولانثىعراقٌةهند هشام محمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد14

الصباحٌة2004\71,952003األولانثىعراقٌةلمٌاء عبد اللطٌف عبد الجبارالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد15

الصباحٌة2004\71,502003األولانثىعراقٌةشٌماء فٌصل ناٌفالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد16

الصباحٌة2004\71,462003األولانثىعراقٌةأسماء حسٌن هاديالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد17

الصباحٌة2004\71,282003األولانثىعراقٌةشٌرٌن غالً محمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد18

الصباحٌة2004\71,262003األولانثىعراقٌةزهراء حمٌد رشٌدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد19

الصباحٌة2004\71,052003األولانثىعراقٌةنضال مجٌد بعٌويالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد20

الصباحٌة2004\70,612003األولانثىعراقٌةبٌداء خالد محمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد21

الصباحٌة2004\70,402003األولانثىعراقٌةذكرى حسن عطاالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد22

الصباحٌة2004\70,322003األولانثىعراقٌةشذى إبراهٌم جاسمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد23

الصباحٌة2004\70,312003األولانثىعراقٌةآمال صٌهود عبد الرزاقالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد24
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الصباحٌة2004\69,802003األولانثىعراقٌةهدى صائب خٌريالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد25

الصباحٌة2004\69,732003األولانثىعراقٌةنور عبد هللا جوادالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد26

الصباحٌة2004\69,622003األولانثىعراقٌةهمسة داود سلٌمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد27

الصباحٌة2004\69,532003األولانثىعراقٌةسٌناء مجٌد حمٌدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد28

الصباحٌة2004\69,202003األولانثىعراقٌةإٌمان ولٌد عباسالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد29

الصباحٌة2004\69,132003األولانثىعراقٌةنغم حازم جلوبالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد30

الصباحٌة2004\68,482003األولانثىعراقٌةزٌنب حسن عٌسىالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد31

الصباحٌة2004\68,172003األولانثىعراقٌةمها محمد كاظمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد32

الصباحٌة2004\68,112003األولانثىعراقٌةساكار بشٌر أمٌنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد33

الصباحٌة2004\68,022003األولانثىعراقٌةنبراس جاسم عبدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد34

الصباحٌة2004\67,652003األولانثىعراقٌةمها حامد طاهرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد35

الصباحٌة2004\67,612003األولانثىعراقٌةصفاء مشكور لطٌف الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد36

الصباحٌة2004\67,602003األولانثىعراقٌةشهالء جبار كاظمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد37

الصباحٌة2004\67,352003األولانثىعراقٌةشٌماء علً جاسمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد38

الصباحٌة2004\66.912003الثانًانثىعراقٌةحال غالب عبٌسالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد39

الصباحٌة2004\66,772003األولانثىعراقٌةحال طارق جاسمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد40

الصباحٌة2004\66,612003األولانثىعراقٌةرنا مهدي خلف الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد41

الصباحٌة2004\66,562003األولانثىعراقٌةشٌماء جمٌل إبراهٌمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد42

الصباحٌة2004\66,472003األولانثىفلسطٌنٌةاسماء عبد الرزاق عبد الرحمنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد43

الصباحٌة2004\65,882003األولانثىعراقٌةسهاد رشٌد عبودالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد44

الصباحٌة2004\65,872003األولانثىعراقٌةرشا حكمت حمٌدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد45

الصباحٌة2004\65,632003األولانثىعراقٌةوصال اسعد عبد الحسٌنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد46

الصباحٌة2004\65,442003األولانثىعراقٌةالهام عبد الكاظم رضاالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد47

الصباحٌة2004\64,982003األولانثىعراقٌةرنا طاهر بالسمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد48
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الصباحٌة2004\64,632003األولانثىعراقٌةسوزان علً عبٌدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد49

الصباحٌة2004\64,602003األولانثىعراقٌةرواء محمود موسىالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد50

الصباحٌة2004\64,172003األولانثىعراقٌةوسن عبد الحسٌن عبد الرزاقالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد51

الصباحٌة2004\642003األولانثىعراقٌةفردوس عبد متعبالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد52

الصباحٌة2004\63,942003األولانثىعراقٌةنادٌة سلمان عبدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد53

الصباحٌة2004\63,862003األولانثىعراقٌةابتهال كامل عودةالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد54

الصباحٌة2004\63,652003األولانثىعراقٌةرشا زاهر خلٌلالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد55

الصباحٌة2004\63,462003األولانثىعراقٌةرنا ولٌد فرٌدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد56

الصباحٌة2004\63,392003األولانثىعراقٌةرٌم ناظم محمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد57

الصباحٌة2004\63,332003األولانثىعراقٌةسناء حسٌن حمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد58

الصباحٌة2004\63,242003األولانثىعراقٌةانتصار علً كاظمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد59

الصباحٌة2004\62,912003األولانثىعراقٌةرؤى هاتف  محمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد60

الصباحٌة2004\62,762003األولانثىعراقٌةأسراء مقداد عباسالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد61

الصباحٌة2004\62,622003األولانثىعراقٌةمنى عدنان ناصرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد62

الصباحٌة2004\62,102003األولانثىعراقٌةلقاء سٌلم مطشر الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد63

الصباحٌة2004\61,532003األولانثىعراقٌةنور صباح جاسمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد64

الصباحٌة2004\61,432003الثانًانثىعراقٌةهٌلٌن حمزة زغٌرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد65

الصباحٌة2004\60,392003األولانثىعراقٌةآالء حكمت عبد الحمٌدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد66

الصباحٌة2004\60,042003الثانًانثىعراقٌةبان طلب محًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد67

الصباحٌة2004\59,712003األولانثىعراقٌةرودٌنا عبد الرزاق محمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد68

الصباحٌة2004\59,182003الثانًانثىعراقٌةشٌماء طالب محمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد69

الصباحٌة2004\58,312003الثانًانثىعراقٌةأفراح كاظم شلشالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد70
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المسائٌة2004\79,782003األولانثىعراقٌةسوزان عبد اللطٌف جبارهالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد1

المسائٌة2004\79,362003األولانثىعراقٌةهمسة صالح الدٌن ضٌاء الدٌنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد2

المسائٌة2004\78,772003األولانثىعراقٌةحنان إبراهٌم مجٌدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد3

المسائٌة2004\73,162003األولانثىعراقٌةزهرة محمد سعودالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد4

المسائٌة2004\71,952003األولانثىعراقٌةسهام عبد الحسٌن كاظمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد5

المسائٌة2004\70,912003األولانثىعراقٌةأسٌل نبٌل محمد علًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد6

المسائٌة2004\70,062003األولانثىعراقٌةسند عامر محسنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد7

المسائٌة2004\68,952003األولانثىعراقٌةابتسام محمد حمٌدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد8

المسائٌة2004\68,172003األولانثىعراقٌةحال رٌاض افرامالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد9

المسائٌة2004\67,722003األولانثىعراقٌةنغم علً حسنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد10

المسائٌة2004\67,712003األولانثىعراقٌةرشا صالح عبد الجلٌلالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد11

المسائٌة2004\67,032003األولانثىعراقٌةسماهر عدنان حسٌنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد12

المسائٌة2004\66,682003األولانثىعراقٌةنور اسعد عبد هللاالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد13

المسائٌة2004\66,412003األولانثىعراقٌةغفران عبد الرحمنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد14

المسائٌة2004\66,212003األولانثىعراقٌةشٌماء عباس احمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد15

المسائٌة2004\66,182003األولانثىعراقٌةحنٌن جلٌل جورجالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد16

المسائٌة2004\66,102003الثانًانثىعراقٌةلٌنا بنٌامٌن توماالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد17

المسائٌة2004\66,032003الثانًانثىعراقٌةهبة مجٌد سكرانالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد18

المسائٌة2004\65,862003األولانثىعراقٌةلمى فالح حسنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد19

المسائٌة2004\65,832003األولانثىعراقٌةسٌناء عدنان كركوشالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد20

المسائٌة2004\65,362003األولانثىعراقٌةسهاد علً هاديالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد21

المسائٌة2004\64,662003األولانثىعراقٌةإٌناس ادهام عبد الهاديالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد22

المسائٌة2004\642003األولانثىعراقٌةإستبرق داود سلمانالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد23

المسائٌة2004\63,622003األولانثىعراقٌةبلودان فاضل زٌدانالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد24
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المسائٌة2004\63,612003األولانثىعراقٌةعذراء إبراهٌم عطٌةالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد25

المسائٌة2004\63,542003الثانًانثىعراقٌةمٌادة رٌسان حسٌنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد26

المسائٌة2004\62,912003األولانثىعراقٌةقبس عباس حسٌنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد27

المسائٌة2004\62,772003األولانثىعراقٌةنهاد علً هاديالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد28

المسائٌة2004\62,652003الثانًانثىعراقٌةسعاد عبد الواحد جوادالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد29

المسائٌة2004\62,632003الثانًانثىعراقٌةجلنار كاظم جوادالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد30

المسائٌة2004\62,592003األولانثىعراقٌةزٌنب عالوي جابرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد31

المسائٌة2004\62,572003األولانثىعراقٌةنور هشام صالح الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد32

المسائٌة2004\62,322003الثانًانثىعراقٌةزهراء صادق عبد الكاظم الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد33

المسائٌة2004\61,792003األولانثىعراقٌةوفاء صكبان حشٌشالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد34

المسائٌة2004\61,522003األولانثىعراقٌةأسٌل عبد الحسن  برهانالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد35

المسائٌة2004\61,352003األولانثىعراقٌةرٌم نبٌل ٌوسفالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد36

المسائٌة2004\60,882003األولانثىعراقٌةانتصار مجبل سعودالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد37

المسائٌة2004\60,312003الثانًانثىعراقٌةرولى سعد ٌاسٌن الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد38

المسائٌة2004\60,162003الثانًانثىعراقٌةخمائل مكً حمدانالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد39

المسائٌة2004\60,142003األولانثىعراقٌةزهراء إسماعٌل حسٌنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد40

المسائٌة2004\60,112003الثانًانثىعراقٌةسندس وادي عبٌسالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد41

المسائٌة2004\59,862003األولانثىعراقٌةهبة عبد الحسٌن جوادالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد42

المسائٌة2004\59,672003الثانًانثىعراقٌةإٌناس رٌاض سبتً الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد43

المسائٌة2004\59,202003األولانثىعراقٌةطٌبة هاشم خضٌر الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد44

المسائٌة2004\59,032003الثانًانثىعراقٌةغفران عبد الكرٌم بالسمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد45

المسائٌة2004\58,992003األولانثىعراقٌةشٌماء فؤاد صالحالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد46

المسائٌة2004\58,952003الثانًانثىعراقٌةشٌماء حسٌن عباسالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد47

المسائٌة2004\58,262003الثانًانثىعراقٌةكنار ستار عبد الجبارالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد48



 الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة2004\57,382003األولانثىعراقٌةرونق حمٌد صالح الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد49

المسائٌة2004\56,672003الثانًانثىعراقٌةسعاد عبد عاشورالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد50

المسائٌة2004\56,372003األولانثىعراقٌةإخالص عبد سلمان الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد51

المسائٌة2004\55,332003األولانثىعراقٌةرشا سعد جاسمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد52


