
سنة التخرجالمعدلالدور نوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2014-86.1892013األولالصباحٌةأنثىعراقٌةورود ناظم راضً شغٌترٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد1

2014-84.6072013األولالصباحٌةأنثىعراقٌةلبنى ظافر طه اسماعٌلرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد2

2014-84.1732013األولالصباحٌةأنثىعراقٌةعواطف خلٌل حسٌن عاٌدرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد3

2014-83.4992013األولالصباحٌةأنثىعراقٌةمروة عبد الهادي فاضل محمدرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد4

2014-83.4922013األولالصباحٌةأنثىعراقٌةشٌرٌن رحٌم عباس بدٌريرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد5

2014-83.0752013األولالصباحٌةأنثىعراقٌةسحر مطشر لهمود حافظرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد6

2014-82.8182013األولالصباحٌةأنثىعراقٌةاٌات رعد عزٌز علًرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد7

2014-82.2512013األولالصباحٌةأنثىعراقٌةصبٌحة كٌطان حبٌب حسنرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد8

2014-81.6222013األولالصباحٌةأنثىعراقٌةزٌنة بسام عبد الرضا محسنرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد9

2014-80.9682013األولالصباحٌةأنثىعراقٌةساره محمد عبد الواحد حماديرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد10

2014-80.6062013األولالصباحٌةأنثىعراقٌةاسراء موفق كرٌم محسنرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد11

2014-80.4582013األولالصباحٌةأنثىعراقٌةاٌمان عمران عٌسى حسنرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد12

2014-78.8132013األولالصباحٌةأنثىعراقٌةسرور سعدي علً حسٌنرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد13

2014-78.2152013األولالصباحٌةأنثىعراقٌةوفاء كرٌم كاظم حسنرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد14

2014-77.6222013األولالصباحٌةأنثىعراقٌة وسن جعفر محمد عوفًرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد15

2014-77.5982013األولالصباحٌةأنثىعراقٌةاٌمان عماد عبد العالً حسنرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد16

2014-77.5812013األولالصباحٌةأنثىعراقٌة والء عٌدان ابو زعٌان حسٌنرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد17

2014-77.5562013األولالصباحٌةأنثىعراقٌة حنٌن عصام عبد هللا عبدرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد18

2014-77.5422013األولالصباحٌةأنثىعراقٌة زٌنة حسن علً كاظمرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد19

2014-77.2892013األولالصباحٌةأنثىعراقٌة زهراء محمد ابراهٌم محمدرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد20

2014-76.752013األولالصباحٌةأنثىعراقٌة مروة صالح علوان كاظمرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد21

2014-76.5992013األولالصباحٌةأنثىعراقٌة هدٌل سالم قاسم هاشمرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد22

2014-76.582013األولالصباحٌةأنثىعراقٌة حوراء طالب عبود ٌاسررٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد23

2014-76.5152013األولالصباحٌةأنثىعراقٌة هبة ماجد تقً صحٌنرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد24
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2014-76.4042013األولالصباحٌةأنثىعراقٌة غفران هاشم محمد جاسمرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد25

2014-75.1112013األولالصباحٌةأنثىعراقٌة زهراء فاخر عبد الصاحب بشارةرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد26

2014-74.9972013األولالصباحٌةأنثىعراقٌة روز هادي هاشم شرهانرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد27

2014-74.9712013األولالصباحٌةأنثىعراقٌة هدى فرحان محمد حٌدررٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد28

2014-74.4552013األولالصباحٌةأنثىعراقٌة رسل حسٌن شهاب احمدرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد29

2014-74.3472013األولالصباحٌةأنثىعراقٌة ودٌان موحان محمود حسٌنرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد30

2014-73.8662013األولالصباحٌةأنثىعراقٌة ثناء سعد قاسم هاشمرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد31

2014-73.4452013األولالصباحٌةأنثىعراقٌة بتول حمود فرٌج كشمررٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد32

2014-73.1962013األولالصباحٌةأنثىعراقٌة غفران عدنان صابر قاسمرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد33

2014-72.5912013األولالصباحٌةأنثىعراقٌة سارة صاحب جعفر علوانرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد34

2014-72.0672013األولالصباحٌةأنثىعراقٌة زهراء رزوقً عبد الرضا منصوررٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد35

2014-71.9332013األولالصباحٌةأنثىعراقٌةهبة داخل شاكر محٌمٌدرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد36

2014-71.512013األولالصباحٌةأنثىعراقٌة دعاء علً محمد حسونرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد37

2014-71.12013األولالصباحٌةأنثىعراقٌة هدى محمد فاضل ابراهٌمرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد38

2014-70.3442013األولالصباحٌةأنثىعراقٌة زٌنب عودة علً كمررٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد39

2014-70.0692013األولالصباحٌةأنثىعراقٌة هٌلٌن صباح عبود خلفرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد40

2014-69.782013األولالصباحٌةأنثىعراقٌة نورا طالب حسن هاديرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد41

2014-69.5972013األولالصباحٌةأنثىعراقٌة سارة ماجد عبد الحسن لطف هللارٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد42

2014-69.5222013األولالصباحٌةأنثىعراقٌة الق عبد اللطٌف مهدي عبد الحسنرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد43

2014-69.2932013األولالصباحٌةأنثىعراقٌة واجد ناصر حسٌن بوهانرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد44

2014-69.1942013األولالصباحٌةأنثىعراقٌة بشرى ازهر عبد العزٌز محمدرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد45

2014-68.6572013األولالصباحٌةأنثىعراقٌة نور محمد زٌدان حسٌنرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد46

2014-68.272013األولالصباحٌةأنثىعراقٌة منى اكرم حسٌن اسد هللارٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد47

2014-68.082013األولالصباحٌةأنثىعراقٌة ضحى ماجد فلٌفل غٌاضرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد48
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2014-67.9162013األولالصباحٌةأنثىعراقٌة هدى عبد االمٌر مطرود جابررٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد49

2014-67.0732013األولالصباحٌةأنثىعراقٌة شهد محمد متعب عباسرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد50

2014-66.7782013األولالصباحٌةأنثىعراقٌة تماره علً حسٌن عطويرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد51

2014-66.7722013األولالصباحٌةأنثىعراقٌة طٌبه مهند باقر علًرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد52

2014-65.672013األولالصباحٌةأنثىعراقٌة عال رعد عبد الحسٌن حموديرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد53

2014-65.6322013األولالصباحٌةأنثىعراقٌة اٌمان محمد خنجر باهررٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد54

2014-64.2922013األولالصباحٌةأنثىعراقٌة سهٌر مصلح هادي محمدرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد55

2014-63.7612013األولالصباحٌةأنثىعراقٌة دموع عبد الرزاق حمٌد كاظمرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد56

2014-63.6072013األولالصباحٌةأنثىعراقٌة سارة غازي علً عودةرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد57

2014-61.5772013األولالصباحٌةأنثىعراقٌة رشا عصمت عراك حمدرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد58
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2014-64.52013الثانًالصباحٌةأنثىعراقٌةهدٌل عبد الستار عباس حسٌنرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد1

2014-61.592013الثانًالصباحٌةأنثىعراقٌةرسل عزٌز فرحان عبد الرضارٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد2


