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2014-85.622013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةصفا خضر مولى سلمانالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد1

2014-85.362013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةبشرى خلٌل داخل حسن الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد2

2014-84.092013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةسارة عباس ناصر مطرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد3

2014-83.792013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةراندا ناصر محمد كرحوتالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد4

2014-83.782013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةروٌدة محمد عبد الحسن جدٌمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد5

2014-83.752013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةرجاء نوري سرحان زٌدانالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد6

2014-83.712013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةحنان فاضل حسون زامل الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد7

2014-83.112013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةاالء كاظم عبد حتروش الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد8

2014-82.612013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةمروة عبد دهٌم شبل الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد9

2014-82.542013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةمروة صبٌح علً حسٌنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد10

2014-81.852013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةوفاء مازن عبد هللا فٌصل الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد11

2014-81.842013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةحوراء جمال محمد كاظمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد12

2014-79.772013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةرشا عباس كمر حسٌنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد13

2014-79.732013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةنمارق داود سلومً محمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد14

2014-79.392013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةمرٌم عالء تومان حسنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد15

2014-79.332013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةاسراء مالك هالل نجرسالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد16

2014-78.962013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةاسراء نعٌم اسماعٌل دٌوان الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد17

2014-77.912013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةنهى صباح كاظم عبد هللاالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد18

2014-77.552013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةمروه احمد حسن شحاذهالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد19

2014-77.022013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةاٌمان عباس لفته منخً الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد20

2014-76.962013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةسارة محمد علٌوي عطٌهالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد21

2014-76.682013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةاٌمان طارق ناجً عباس الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد22

2014-76.562013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةهمسه فارس مكً حسٌنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد23

2014-76.212013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةنورس محمد حسٌن عالويالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد24
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2014-76.012013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةاالء رحٌم عوده صكر الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد25

2014-75.732013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةدالل مازن خلٌل ابراهٌم الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد26

2014-75.342013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةهدٌل غازي فٌصل حمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد27

2014-75.082013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةنور علً عبد الحسن صكرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد28

2014-74.842013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةالرا فالح حسن عبد الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد29

2014-74.752013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةرٌام حسٌن علً رهٌفالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد30

2014-74.232013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةغصون عادل حسٌن احمد الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد31

2014-73.992013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةشهد سعد رحٌم حمديالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد32

2014-73.92013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةنبأ عادل جبر سالمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد33

2014-73.732013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةغدٌر عبد العزٌز ناجً خضٌرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد34

2014-73.452013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةاسراء حبٌب سرحان عنبرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد35

2014-73.382013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةسارة رحٌم حسٌن حمودي الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد36

2014-72.92013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةفاطمة ضهد مهدي محمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد37

2014-72.692013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةمنى حٌدر شاكر عبد الحسٌنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد38

2014-72.492013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةرٌم رائد سعدون احمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد39

2014-72.42013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةصفا علً عبد الحسن حواسالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد40

2014-72.382013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةمرٌم احمد علً محمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد41

2014-72.282013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةفاطمه عبد الستار جبار علًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد42

2014-72.272013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةاسراء رزاق خلف محمد الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد43

2014-71.892013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةراوند علً عفتان عٌدانالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد44

2014-71.792013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةفاطمة ماجد محمد علًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد45

2014-71.382013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةسارة رحٌم جالب حسونالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد46

2014-71.312013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةندى عبد هللا حمادي عٌسىالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد47

2014-70.932013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةهاجر منذر خلٌفه رحٌمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد48



سنة التخرجالمعدلالدور نوع الدراسةالجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

2014-70.832013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةعلٌاء عبد الجبار مطشر خضٌرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد49

2014-70.52013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةصفا علً عون عامر الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد50

2014-70.432013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةزٌنب محمد فاضل كاظمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد51

2014-70.42013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةزٌنب حسون عبد الحسن حسونالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد52

2014-70.232013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةمنى عبد الخالق محمود جاسمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد53

2014-70.22013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةصفا خمٌس هاشم غباشالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد54

2014-70.052013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةسارة عبد االمٌر نادر غزايالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد55

2014-69.822013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةسحر صالح سلمان حسٌنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد56

2014-69.672013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةنور حسٌن عبد الزهرة عباسالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد57

2014-69.412013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةزهراء علً هانً حسنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد58

2014-69.342013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةدنٌا محمود عبد احمد الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد59

2014-69.292013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةانسام كاظم عواد خلٌفةالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد60

2014-69.212013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةشهد نصٌف جاسم حموديالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد61

2014-68.742013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةمروة حمٌد جاسم محمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد62

2014-68.632013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةرانٌة مصطفى مظلوم شحاذةالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد63

2014-68.372013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةاٌه شاكر علً صالح الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد64

2014-68.322013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةبثٌنة سالم خلف ظاهر الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد65

2014-68.282013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةبان محمد امٌر عباس الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد66

2014-68.242013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةمروه لفته راضً علوانالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد67

2014-68.132013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةسحر حمٌد محمد حسنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد68

2014-68.062013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةزٌنب سالم برهان عبٌدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد69

2014-67.862013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةضً فوزي ابراهٌم محمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد70

2014-67.782013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةغصون محمود علً زاٌر الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد71

2014-67.572013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةفاطمة سامً عكار حسٌنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد72
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2014-67.472013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةنور حامد زغٌر جاسمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد73

2014-67.322013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةنوال ثوٌنً علٌوي مسٌر الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد74

2014-67.232013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةعذراء سعدون شاكر جعاتًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد75

2014-67.22013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةفرح فاضل عباس معارجالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد76

2014-67.062013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةهدٌل عبد الكرٌم علً جدوعالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد77

2014-672013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةسراب صالح محمد ابراهٌمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد78

2014-66.742013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةمرٌم حامد اسحق اسماعٌلالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد79

2014-66.252013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةاسماء عثمان كاظم عطٌة الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد80

2014-66.162013االولالصباحٌةأنثىفلسطٌنٌةاالء نائل ٌونس خضر الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد81

2014-65.82013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةسحر عبد العباس عبٌس جاسمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد82

2014-64.392013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةشهالء ٌاسٌن طه عبد الوهابالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد83

2014-64.012013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةنداء عامر جابر علوانالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد84

2014-63.792013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةنبراس سامً عبد الزهره علًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد85

2014-63.672013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةفردوس محمد وثٌج علٌويالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد86

2014-63.562013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةزٌنب جاسم كاظم دوٌحًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد87

2014-63.112013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةاالء طه محمد صٌاحالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد88

2014-63.092013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةاسراء نبٌل عباس داود الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد89

2014-62.992013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةهدٌل عدنان اسود سلبوحالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد90

2014-62.762013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةمروة حسن فاضل جابرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد91

2014-62.252013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةشهد سلمان خنجر حمودالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد92

2014-622013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةرٌام ستار خضٌر عبدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد93

2014-61.682013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةشهد سعد محمد علً الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد94

2014-61.422013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةنور ابراهٌم احمد خضٌرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد95

2014-61.42013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةمروه هاشم فاضل عطٌهالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد96
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2014-60.92013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةهدٌل علً هلٌل وحٌد الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد97

2014-60.362013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةمروة عامر حٌدر سلمانالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد98

2014-59.212013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةهبة على صالح مهدي                                                                                                                                                                                                                                                                    الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد99

2014-58.852013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةهدٌل محمد كٌطان عطٌةالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد100

2014-58.362013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةصبا اٌاد رحٌم سلوم الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد101
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2014-76,192013الثانًالصباحٌةأنثىعراقٌة  سمر حسٌن عكلة كحٌطالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد1

2014-73,432013الثانًالصباحٌةأنثىعراقٌةاٌمان جعفر كطن رسنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد2

2014-65,582013الثانًالصباحٌةأنثىعراقٌةرؤى ماجد خضٌر محمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد3

2014-64,982013الثانًالصباحٌةأنثىعراقٌةدعاء فالح مهدي مجذابالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد4

2014-64,242013الثانًالصباحٌةأنثىعراقٌةنور جبار مهدي هاديالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد5

2014-63,422013الثانًالصباحٌةأنثىعراقٌةرقٌة عزٌز حمد غاٌبالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد6

2014-61,482013الثانًالصباحٌةأنثىعراقٌةهدٌل حمزة شلش علٌويالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد7

2014-61,262013الثانًالصباحٌةأنثىعراقٌةانفال جبار مهدي خضورالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد8

2014-60,502013الثانًالصباحٌةأنثىعراقٌةناز حسٌن علً كرٌمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد9

2014-60,342013الثانًالصباحٌةأنثىعراقٌةرسل جلٌل رزوقً علًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد10

2014-59,422013الثانًالصباحٌةأنثىعراقٌةرؤى محمد عزٌز عٌسىالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد11

2014-59,252013الثانًالصباحٌةأنثىعراقٌةرغده سبع اسماعٌل ابراهٌمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد12

2014-57,992013الثانًالصباحٌةأنثىعراقٌةنهى محسن علوان حسٌنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد13



سنة التخرجالمعدلالدور نوع الدراسةالجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

2014-88.712013االولالمسائٌةأنثىعراقٌةهاجر عبد الحمٌد عودة هجٌجالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد1

2014-88.562013االولالمسائٌةأنثىعراقٌةجمٌلة فاخر محمد سلمانالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد2

2014-84.42013االولالمسائٌةأنثىعراقٌةهدى رحٌم صٌهود خنصرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد3

2014-792013االولالمسائٌةأنثىعراقٌةوسن حسن راضً زبالةالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد4

2014-78.982013االولالمسائٌةأنثىعراقٌةاقبال عالء الدٌن عبد الهادي مهديالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد5

2014-78.972013االولالمسائٌةأنثىعراقٌةنسرٌن عبد الكرٌم نعمة جابرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد6

2014-78.762013االولالمسائٌةأنثىعراقٌةسجا عبد جاسم جرٌديالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد7

2014-78.092013االولالمسائٌةأنثىعراقٌةنسرٌن ناٌف عبد زكاحالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد8

2014-76.882013االولالمسائٌةأنثىعراقٌةباسمة عبد الوهاب ٌوسف مهديالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد9

2014-75.92013االولالمسائٌةأنثىعراقٌةخولة حمٌد نعمة عطٌةالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد10

2014-75.282013االولالمسائٌةأنثىعراقٌةٌسرى بدر سلمان محمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد11

2014-74.572013االولالمسائٌةأنثىعراقٌةوردة كاظم لفتة عودةالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد12

2014-74.282013االولالمسائٌةأنثىعراقٌةسٌماء ماجد وٌس خضٌرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد13

2014-74.212013االولالمسائٌةأنثىعراقٌةجنان هادي عبد مشخصالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد14

2014-73.542013االولالمسائٌةأنثىعراقٌةفرح مجٌد حسون عٌسىالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد15

2014-73.332013االولالمسائٌةأنثىعراقٌةٌسرى ممدوح فضٌل محمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد16

2014-73.262013االولالمسائٌةأنثىعراقٌةرحمة باقر محمود ٌونسالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد17

2014-72.522013االولالمسائٌةأنثىعراقٌةهدى جبار مراد حسنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد18

2014-72.52013االولالمسائٌةأنثىعراقٌةاثمار محمد امٌن نصٌفالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد19

2014-72.362013االولالمسائٌةأنثىعراقٌةنغم رزاق زغٌر فٌاضالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد20

2014-71.832013االولالمسائٌةأنثىعراقٌةمرٌم طالب فاضل عطٌةالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد21

2014-71.792013االولالمسائٌةأنثىعراقٌةسجى ناجً فرحان خلفالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد22

2014-71.712013االولالمسائٌةأنثىعراقٌةتغرٌد جاسم محمد عباسالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد23

2014-71.092013االولالمسائٌةأنثىعراقٌةسماح عالوي جٌاد احمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد24



سنة التخرجالمعدلالدور نوع الدراسةالجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

2014-69.922013االولالمسائٌةأنثىعراقٌةزٌنب محسن جبر هوٌرفالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد25

2014-69.772013االولالمسائٌةأنثىعراقٌةسهى حمادي عباس جاسمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد26

2014-69.642013االولالمسائٌةأنثىعراقٌةزٌنة شاكر محمود علىالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد27

2014-68.642013االولالمسائٌةأنثىعراقٌةرؤى عبد الرزاق احمد عوضالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد28

2014-67.932013االولالمسائٌةأنثىعراقٌةاٌة لطٌف جاسم حموديالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد29

2014-67.672013االولالمسائٌةأنثىعراقٌةهبة حمٌد رشٌد كاظمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد30

2014-67.32013االولالمسائٌةأنثىعراقٌةمروة حمٌد حسٌن حمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد31

2014-67.062013االولالمسائٌةأنثىعراقٌةشٌماء احمد سالم سلمانالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد32

2014-66.862013االولالمسائٌةأنثىعراقٌةزهراء محمد كاظم محمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد33

2014-66.032013االولالمسائٌةأنثىعراقٌةهدى حازم محمود سلمانالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد34

2014-65.262013االولالمسائٌةأنثىعراقٌةمٌالد جاسم جدٌع عمرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد35

2014-64.92013االولالمسائٌةأنثىعراقٌةامل حافظ غافل ختالنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد36

2014-64.842013االولالمسائٌةأنثىعراقٌةاسٌل رومً عٌدان مرٌحالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد37

2014-64.682013االولالمسائٌةأنثىعراقٌةبتول جمال ذاكر سعٌدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد38

2014-63.862013االولالمسائٌةأنثىعراقٌةسهٌر خضٌر عباس عوادالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد39

2014-63.82013االولالمسائٌةأنثىعراقٌةابتداء كرٌم عطٌة مطرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد40

2014-63.632013االولالمسائٌةأنثىعراقٌةاٌمان سمٌر محمد علً الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد41

2014-63.312013االولالمسائٌةأنثىعراقٌةنبٌلة محً عبد الهادي محمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد42

2014-63.212013االولالمسائٌةأنثىعراقٌةورود عبد االمٌر مظلوم حمٌدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد43

2014-62.962013االولالمسائٌةأنثىعراقٌةسرى عادل محمد ناصرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد44

2014-62.362013االولالمسائٌةأنثىعراقٌةرغد عماد جلوب فشٌشالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد45

2014-62.012013االولالمسائٌةأنثىعراقٌةاٌمان طه خلٌل موسىالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد46

2014-61.92013االولالمسائٌةأنثىعراقٌةنور قٌس عبد الرضا كرٌمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد47

2014-61.32013االولالمسائٌةأنثىعراقٌةنور صباح اسماعٌل علًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد48



سنة التخرجالمعدلالدور نوع الدراسةالجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

2014-61.212013االولالمسائٌةأنثىعراقٌةافان عبد الرسول خضر محمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد49

2014-61.192013االولالمسائٌةأنثىعراقٌةرسل استبرق زكً محمودالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد50

2014-59.172013االولالمسائٌةأنثىعراقٌةزهراء فاضل حسٌن كرٌمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد51

2014-58.72013االولالمسائٌةأنثىعراقٌةهند عبد القادر على خٌونالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد52

2014-58.442013االولالمسائٌةأنثىعراقٌةرنا مجٌد رشٌد كاظمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد53

سنة التخرجالمعدلالدور نوع الدراسةالجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

2014-62,072013الثانًالمسائٌةأنثىعراقٌةسرى رعد نعمان محمودالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد1

2014-59,092013الثانًالمسائٌةأنثىعراقٌةهبة بهاء صالح مهديالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد2

2014-58,122013الثانًالمسائٌةأنثىعراقٌةاستبرق اكرم محمد مجٌدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد3


