
الدراسةسنة التخرجالمعدلالجنسالدور الجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة2013-88.222012الدور االولأنثىعراقٌةروٌدة رزاق محمد حمزةالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد1

الصباحٌة2013-84.172012الدور االولأنثىعراقٌةفٌان سمٌن امٌن محمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد2

الصباحٌة2013-83.562012الدور االولأنثىعراقٌةمروة سالم عباس خضٌرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد3

الصباحٌة2013-83.422012الدور االولأنثىعراقٌةرنا مصحب لفتة عٌدان الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد4

الصباحٌة2013-82.612012الدور االولأنثىعراقٌةمروة عبد السالم محمد عبد الغفور الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد5

الصباحٌة2013-82.282012الدور االولأنثىعراقٌةبسمة صادق كاظم حمزةالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد6

الصباحٌة2013-81.622012الدور االولأنثىعراقٌةاسٌل فوزي جاسم عطٌةالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد7

الصباحٌة2013-81.12012الدور االولأنثىعراقٌةمرٌم فتحً سالم محمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد8

الصباحٌة2013-79.32012الدور االولأنثىعراقٌةدنٌا قاسم عبد الجبار اسماعٌلالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد9

الصباحٌة2013-78.9582012الدور االولأنثىعراقٌةاالء اسماعٌل خلٌف عفوالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد10

الصباحٌة2013-77.892012الدور االولأنثىعراقٌةصفاء مزهر محسن رومًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد11

الصباحٌة2013-77.422012الدور االولأنثىعراقٌةهدٌل حمزة عبد هللا ساهًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد12

الصباحٌة2013-76.822012الدور االولأنثىعراقٌةهدى عباس فاضل حموديالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد13

الصباحٌة2013-76.482012الدور االولأنثىعراقٌةاسماء رجب خلٌل عنفوص الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد14

الصباحٌة2013-75.722012الدور االولأنثىعراقٌةغصون حسن صخً عودةالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد15

الصباحٌة2013-75.522012الدور االولأنثىعراقٌةاسٌل محمد شنٌن رشٌدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد16

الصباحٌة2013-75.382012الدور االولأنثىعراقٌةهبة علً حسٌن حمزةالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد17

الصباحٌة2013-75.352012الدور االولأنثىعراقٌةرشا عبدهللا عودة ربٌع الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد18

الصباحٌة2013-75.342012الدور االولأنثىعراقٌةدعاء صالح جدوع زٌدان الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد19

الصباحٌة2013-75.292012الدور االولأنثىعراقٌةرغد حمدان عبد علٌوي الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد20

الصباحٌة2013-75.262012الدور االولأنثىعراقٌةهبة مرزة رسن راشدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد21

الصباحٌة2013-74.962012الدور االولأنثىعراقٌةسناء محسن صالح حسونالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد22

الصباحٌة2013-74.792012الدور االولأنثىعراقٌةكوثر عبد السالم مهدي حسٌنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد23

الصباحٌة2013-74.722012الدور االولأنثىعراقٌةغفران حازم حسٌن جوادالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد24
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الصباحٌة2013-74.582012الدور االولأنثىعراقٌةاالء ستاركاظم محمود الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد25

الصباحٌة2013-74.432012الدور االولأنثىعراقٌةرٌام صدام موسى برهانالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد26

الصباحٌة2013-74.292012الدور االولأنثىعراقٌةسوزان عبد الكرٌم احمد محمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد27

الصباحٌة2013-73.922012الدور االولأنثىعراقٌةطٌبة جاسم محمد ٌاسٌنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد28

الصباحٌة2013-73.752012الدور االولأنثىعراقٌةاثمارنجم عبد هللا نعاسالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد29

الصباحٌة2013-73.212012الدور االولأنثىعراقٌةهبة زٌدان علوان ضاحًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد30

الصباحٌة2013-72.892012الدور االولأنثىعراقٌةضمٌاء جابر سلمان جبرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد31

الصباحٌة2013-72.422012الدور االولأنثىعراقٌةٌاسمٌن احمد داود حسنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد32

الصباحٌة2013-72.22012الدور االولأنثىعراقٌةهدى هانً منخً موسىالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد33

الصباحٌة2013-71.952012الدور االولأنثىعراقٌةفرح حسٌن عبد االمٌر سعٌدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد34

الصباحٌة2013-71.542012الدور االولأنثىعراقٌةرغد علً نعمان سلمان الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد35

الصباحٌة2013-71.092012الدور االولأنثىعراقٌةرنا عوٌد عباس جدوعالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد36

الصباحٌة2013-71.042012الدور االولأنثىعراقٌةاٌة كعٌد محمود كعٌدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد37

الصباحٌة2013-68.482012الدور االولأنثىعراقٌةنرمٌن ابراهٌم صفر احمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد38

الصباحٌة2013-68.12012الدور االولأنثىعراقٌةدعاء جمٌل لطٌف عزبةالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد39

الصباحٌة2013-67.112012الدور االولأنثىعراقٌةهوٌدة مثنى محً توفٌق الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد40

الصباحٌة2013-66.392012الدور االولأنثىعراقٌةسهاد عبد الحسٌن صكبان شوٌلًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد41

الصباحٌة2013-66.372012الدور االولأنثىعراقٌةرٌم محمد عوٌد جلوب الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد42

الصباحٌة2013-65.442012الدور االولأنثىعراقٌةعذراء صبحً موسى احمد الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد43

الصباحٌة2013-65.312012الدور االولأنثىعراقٌةزهراء غنً نعٌم عبٌسالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد44

الصباحٌة2013-64.142012الدور االولأنثىعراقٌةندى كامل كاظم بشٌر الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد45

الصباحٌة2013-64.112012الدور االولأنثىعراقٌةسحر فرحان محمد سبعالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد46

الصباحٌة2013-63.972012الدور االولأنثىعراقٌةعال شاكر سلمان عثمانالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد47

الصباحٌة2013-63.792012الدور االولأنثىعراقٌةسوالف رضا نعٌمة حمودالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد48
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الصباحٌة2013-63.362012الدور الثانًأنثىعراقٌةدٌنا جدوع خضٌر عباسالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد49

الصباحٌة2013-62.882012الدور الثانًأنثىعراقٌةسمٌة داود فٌصل عبد الرزاقالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد50

الصباحٌة2013-62.712012الدور االولأنثىعراقٌةنادٌة واثق خلف علىالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد51

الصباحٌة2013-61.922012الدور الثانًأنثىعراقٌةزٌنب طاهر الزم خنفٌرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد52

الصباحٌة2013-61.452012الدور االولأنثىعراقٌةودعبد الكرٌم حسٌن محمودالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد53

الصباحٌة2013-59.732012الدور االولأنثىعراقٌةسحر حسٌن ٌابر عٌسى الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد54

الصباحٌة2013-59.162012الدور االولأنثىعراقٌةدعاء رعد تركً حسنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد55

الصباحٌة2013-58.432012الدور الثانًأنثىعراقٌةعبٌر جواد كاظم عبودالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد56

الصباحٌة2013-57.642012الدور االولأنثىعراقٌةبان كمال علً مراد الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد57
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المسائٌة86.9492012/2013الدور االولأنثىعراقٌةشذى صالح حمٌد سبتً الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد1

المسائٌة85.1582012/2013الدور االولأنثىعراقٌةشذى حمٌد احمد حماديالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد2

المسائٌة84.472012/2013الدور االولأنثىعراقٌةاسماء دهش محمد طعمة الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد3

المسائٌة83.412012/2013الدور االولأنثىعراقٌةافراح ابراهٌم عبد ارمٌض الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد4

المسائٌة81.582012/2013الدور االولأنثىعراقٌةرشا محمد حسن كاطعالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد5

المسائٌة77.1992012/2013الدور االولأنثىعراقٌةسعاد علوان كاظم عبٌدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد6

المسائٌة75.882012/2013الدور االولأنثىعراقٌةزٌنب خضٌر عباس الجسام الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد7

المسائٌة74.042012/2013الدور االولأنثىعراقٌةبان جبار محمد علً محمودالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد8

المسائٌة73.192012/2013الدور االولأنثىعراقٌةرفاه حسٌن محمد خنجرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد9

المسائٌة71.62012/2013الدور االولأنثىعراقٌةٌسر طارق رضا خضٌرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد10

المسائٌة70.672012/2013الدور االولأنثىعراقٌةرافدة سمٌر عبد الرحمن محمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد11
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المسائٌة70.622012/2013الدور االولأنثىعراقٌةزهراء عماد عبد االمٌر ناصرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد12

المسائٌة70.252012/2013الدور االولأنثىعراقٌةنبراس محمد فخري عبدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد13

المسائٌة69.652012/2013الدور االولأنثىعراقٌةزٌنب احمد ٌاسٌن عودةالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد14

المسائٌة69.532012/2013الدور االولأنثىعراقٌةتقى فوزي علٌوي عبد الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد15

المسائٌة68.82012/2013الدور االولأنثىعراقٌةشٌماء فاروق صادق علىالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد16

المسائٌة68.532012/2013الدور االولأنثىعراقٌةرٌام على شنٌن عبد العباسالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد17

المسائٌة68.492012/2013الدور االولأنثىعراقٌةرغد محمد كاظم عبود الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد18

المسائٌة67.892012/2013الدور االولأنثىعراقٌةهدى حمٌد احمد حماديالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد19

المسائٌة2013-2012%6786.00الدور الثانًأنثىعراقٌةسارة حاتم حسون صالحالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد20

المسائٌة64.912012/2013الدور االولأنثىعراقٌةوسن جمال حسن هاديالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد21

المسائٌة64.32012/2013الدور االولأنثىعراقٌةمرٌم عبد الرؤوف عبد الستار حسن الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد22

المسائٌة2013-64.082012الدور الثانًأنثىعراقٌةرسل محمد طالب عباسالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد23

المسائٌة63.072012/2013الدور االولأنثىعراقٌةمروة ٌاسٌن ٌوسف جعفرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد24

المسائٌة62.8192012/2013الدور االولأنثىعراقٌةغصون دحام خلف مهديالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد25

المسائٌة2013-62.082012الدور الثانًأنثىعراقٌةسرى علً سلمانالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد26

المسائٌة61.552012/2013الدور االولأنثىعراقٌةامانً قحطان عباس مزهرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد27

المسائٌة2013-58.812012الدور الثانًأنثىعراقٌةهدٌل عبد االمٌر دوٌجالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد28

المسائٌة57.942012/2013الدور االولأنثىعراقٌةضحى عباس فاضل عمرانالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد29

المسائٌة2013-57.452012الدور الثانًأنثىعراقٌةبتول عبد الرضا حمود مريالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد30

المسائٌة2013-56.942012الدور الثانًأنثىعراقٌةرٌام جواد جعفر مهديالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد31

المسائٌة56.682012/2013الدور االولأنثىعراقٌةماجدة احمد صحو ابراهٌمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد32

المسائٌة2013-56.622012الدور الثانًأنثىعراقٌةنورهان فاضل راشد حمٌدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد33

المسائٌة2013-2012%5542.00الدور الثانًأنثىعراقٌةٌاسمٌن خالد عزٌز مهديالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد34

المسائٌة2013-54.972012الدور الثانًأنثىعراقٌةزٌنب عامر ٌاسٌن خضٌرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد35


