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الصباحٌة88,762003/2002االول انثىعراقٌةهناء ثامر منصور الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد1

الصباحٌة81,832003/2002االول انثىعراقٌةنبراس عبد الحسٌن علً الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد2

الصباحٌة81,662003/2002االول انثىعراقٌةشٌماء رزاق عبد علً الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد3

الصباحٌة80,312003/2002االول انثىعراقٌةشهباء عزٌز محمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد4

الصباحٌة78,202003/2002االول انثىعراقٌةخولة كاظم حمٌدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد5

الصباحٌة77,342003/2002االول انثىعراقٌةاسٌل عبد االمٌر دوٌجالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد6

الصباحٌة76,782003/2002االول انثىعراقٌةدنٌا حمزة لفتهالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد7

الصباحٌة76,492003/2002االول انثىعراقٌةوفاء هتور عوادالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد8

الصباحٌة75,952003/2002االول انثىعراقٌةرٌفٌن طارق علً محمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد9

الصباحٌة74,962003/2002االول انثىعراقٌةزٌنب توفٌق علًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد10

الصباحٌة73,862003/2002االول انثىعراقٌةبٌداء عٌسى جوادالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد11

الصباحٌة73,842003/2002االول انثىعراقٌةرنا ٌوسف ممدوحالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد12

الصباحٌة73,642003/2002االول انثىعراقٌةهدٌل قاسم حمٌدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد13

الصباحٌة73,062003/2002االول انثىعراقٌةسناء كرٌم محمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد14

الصباحٌة730532003/2002االول انثىعراقٌةوعد حمٌد عباس الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد15

الصباحٌة730512003/2002االول انثىعراقٌةخنساء توفٌق عبد علً الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد16

الصباحٌة72,732003/2002االول انثىعراقٌةعلٌاء صفاء عبد الحسٌن الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد17

الصباحٌة72,272003/2002االول انثىعراقٌةزٌنب سفاح عبد الكرٌمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد18

الصباحٌة70,952003/2002االول انثىعراقٌةعلٌاء فائق حسنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد19

الصباحٌة70,782003/2002االول انثىعراقٌةصبا قٌس عبد هللاالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد20

الصباحٌة70,252003/2002االول انثىعراقٌةانتصار خلٌل علويالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد21

الصباحٌة70,192003/2002االول انثىعراقٌةعلٌاء فرٌح رسنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد22

الصباحٌة69,842003/2002االول انثىعراقٌةنادٌة عطا هللا عبودالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد23

الصباحٌة69,742003/2002االول انثىعراقٌةشٌماء حبٌب محل الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد24
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الصباحٌة697182003/2002االول انثىعراقٌةانتظار محمد ٌاسٌن الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد25

الصباحٌة697142003/2002االول انثىعراقٌةهناء رحٌم كانً الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد26

الصباحٌة69,662003/2002االول انثىعراقٌةحوراء صالح حسٌن الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد27

الصباحٌة69,282003/2002االول انثىعراقٌةشٌماء جاسم محمودالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد28

الصباحٌة69,072003/2002االول انثىعراقٌةلمٌاء حسن محمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد29

الصباحٌة68,942003/2002االول انثىعراقٌةلمٌاء محمد حمٌد الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد30

الصباحٌة68,772003/2002االول انثىعراقٌةشٌماء احمد عبد الكرٌم الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد31

الصباحٌة68,682003/2002االول انثىعراقٌةوسن علً مهاويالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد32

الصباحٌة68,402003/2002االول انثىعراقٌةزٌنة علً حمزةالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد33

الصباحٌة67,532003/2002االول انثىعراقٌةبتول جبار خالهن الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد34

الصباحٌة67,232003/2002االول انثىعراقٌةهند محمد صافً الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد35

الصباحٌة67,132003/2002االول انثىعراقٌةزهراء عبد الجلٌل احمد الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد36

الصباحٌة66,902003/2002الثانً انثىعراقٌةهند كتٌب خضٌر الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد37

الصباحٌة66,802003/2002االولانثىعراقٌةرقٌة محمد كرموش الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد38

الصباحٌة66,492003/2002االول انثىعراقٌةاطٌاف ٌوسف احمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد39

الصباحٌة66,302003/2002االول انثىعراقٌةاستبرق عاصً موٌع الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد40

الصباحٌة66,152003/2002االول انثىعراقٌةنور فالح عبد الرزاق الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد41

الصباحٌة65,822003/2002االول انثىعراقٌةشٌماء محمد زكً الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد42

الصباحٌة65,042003/2002االول انثىعراقٌةاسماء قاسم سلمانالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد43

الصباحٌة64,942003/2002االول انثىعراقٌةماري سبع رحٌم الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد44

الصباحٌة64,882003/2002الثانًانثىعراقٌةزٌنب صالح حسٌن الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد45

الصباحٌة63,792003/2002االولانثىعراقٌةنادٌة حمٌد عبٌد الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد46

الصباحٌة63,362003/2002الثانًانثىعراقٌةزٌنب ولٌد خالدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد47

الصباحٌة63,292003/2002الثانً انثىعراقٌةٌسرى هالل عبود الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد48
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الصباحٌة63,192003/2002االولانثىعراقٌةهال حاتم غافل الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد49

الصباحٌة62,732003/2002االولانثىعراقٌةسحر عبد الرضا سلمان الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد50

الصباحٌة62,602003/2002االولانثىعراقٌةسعاد صاحب محمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد51

الصباحٌة62,532003/2002االولانثىعراقٌةاجنادٌل عبد الرزاق ٌاسرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد52

الصباحٌة62,402003/2002االولانثىعراقٌةرنا رشٌد جبٌر الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد53

الصباحٌة62,322003/2002االولانثىعراقٌةرنا عدنان خلفالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد54

الصباحٌة62,242003/2002االولانثىعراقٌةشٌرٌن عبد الوهاب صالحالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد55

الصباحٌة62,172003/2002االولانثىعراقٌةاسراء خلٌل ابراهٌم الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد56

الصباحٌة62,122003/2002االولانثىعراقٌةسارة هاشم مهدي الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد57

الصباحٌة61,952003/2002االولانثىعراقٌةافراح كاظم عودة الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد58

الصباحٌة61,922003/2002الثانًانثىعراقٌةهناء صبري تومان الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد59

الصباحٌة61,742003/2002االولانثىعراقٌةافراح عبد الهادي عبد االمٌر الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد60

الصباحٌة61,682003/2002االولانثىعراقٌةانغام عباس محمد علً الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد61

الصباحٌة61,572003/2002االولانثىعراقٌةنغم لؤي فاضل الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد62

الصباحٌة2003/2002 60,65االولانثىعراقٌةورود جواد مهدي الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد63

الصباحٌة60,492003/2002الثانًانثىعراقٌةزٌنب كاظم جواد الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد64

الصباحٌة60,472003/2002االولانثىعراقٌةمٌادة علً صالح الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد65

الصباحٌة60,092003/2002االولانثىعراقٌةزٌنب سالم حسٌن الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد66

الصباحٌة60,072003/2002االولانثىعراقٌةزٌنة معن عبد الكرٌم الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد67

الصباحٌة59,202003/2002الثانًانثىعراقٌةاسماء سعدون دخٌل الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد68

الصباحٌة2003/2002 58,96االول انثىعراقٌةنغم جاسب جهاد الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد69

الصباحٌة58,202003/2002الثانًانثىعراقٌةتكرٌم خلف كاظم الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد70

الصباحٌة57,882003/2002الثانًانثىعراقٌةاسراء رعد صالح الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد71

الصباحٌة56,522003/2002الثانً انثىعراقٌةهند مسلط محجوب الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد72



 الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة77,132003/2002االولانثىعراقٌةمنار موسى حناالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد1

المسائٌة75,352003/2002االولانثىعراقٌةسوزان حقً اسماعٌلالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد2

المسائٌة71,912003/2002االولانثىعراقٌةرقٌة بٌدهللا خزنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد3

المسائٌة70,472003/2002االولانثىعراقٌةفاتن شاكر ظاهرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد4

المسائٌة69,512003/2002االولانثىعراقٌةحلٌمة حمود جثٌرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد5

المسائٌة69,342003/2002االولانثىعراقٌةبشرى كاطع نعٌمةالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد6

المسائٌة68,332003/2002االولانثىعراقٌةمٌساء اسعد عبودالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد7

المسائٌة67,882003/2002االولانثىعراقٌةٌاسمٌن فوزي سلمانالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد8

المسائٌة67,382003/2002االولانثىعراقٌةشٌماء حسٌن عبداالمٌرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد9

المسائٌة66,452003/2002االولانثىعراقٌةبسمة مظهر اسماعٌلالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد10

المسائٌة65,542003/2002االولانثىعراقٌةبٌداء احمد كمالالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد11

المسائٌة65,312003/2002االولانثىعراقٌةصبا نجٌب فائقالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد12

المسائٌة65,262003/2002االولانثىعراقٌةرفاق رزاق عذٌبالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد13

المسائٌة65,072003/2002االولانثىعراقٌةسهام حسٌن سكرانالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد14

المسائٌة64,962003/2002االولانثىعراقٌةفرح كمال محمد امٌنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد15

المسائٌة64,292003/2002االولانثىعراقٌةشٌماء عبد الحسن عبدعلًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد16

المسائٌة64,252003/2002االولانثىعراقٌةاالء حربً زوٌرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد17

المسائٌة64,112003/2002االولانثىعراقٌةامال ناصر ثجٌلالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد18

المسائٌة63,992003/2002االولانثىعراقٌةوفاء شمخً عبد الجبارالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد19

المسائٌة63,902003/2002االولانثىعراقٌةاالء علً مرادالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد20

المسائٌة63,752003/2002االولانثىعراقٌةشٌماء رحٌم مجٌدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد21

المسائٌة63,632003/2002االولانثىعراقٌةعال حلٌم علًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد22

المسائٌة63,592003/2002االولانثىعراقٌةرغد جمٌل كاظمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد23

المسائٌة63,492003/2002االولانثىعراقٌةاسٌل عبد االمٌر هاديالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد24
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المسائٌة63,062003/2002االولانثىعراقٌةبٌداء قاسم عباسالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد25

المسائٌة62,992003/2002االولانثىعراقٌةنوال عباس عبد الحسٌنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد26

المسائٌة62,872003/2002االولانثىعراقٌةشذى سلمان حسٌنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد27

المسائٌة62,402003/2002االولانثىعراقٌةسهاد فاضل محمد رضاالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد28

المسائٌة62,292003/2002االولانثىعراقٌةاستبرق ناظم حربًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد29

المسائٌة61,932003/2002االولانثىعراقٌةهدٌل هٌثم حسٌنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد30

المسائٌة61,672003/2002االولانثىعراقٌةرؤى عبد الجلٌل كرٌمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد31

المسائٌة61,272003/2002االولانثىعراقٌةسهاد حسن معنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد32

المسائٌة61,232003/2002االولانثىعراقٌةمجد شاكر مهديالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد33

المسائٌة61,062003/2002االولانثىعراقٌةوسن طاهر عبد االمٌرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد34

المسائٌة60,932003/2002االولانثىعراقٌةرانٌة قاسم حسنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد35

المسائٌة60,772003/2002االولانثىعراقٌةرشا رزاق شاكرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد36

المسائٌة60,722003/2002االولانثىعراقٌةرنا اسماعٌل ابراهٌمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد37

المسائٌة60,542003/2002االولانثىعراقٌةهناء كنعان علًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد38

المسائٌة60,472003/2002االولانثىعراقٌةزٌنب محمد عبد هللاالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد39

المسائٌة60,452003/2002االولانثىعراقٌةٌاسمٌن خضر ابراهٌمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد40
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