
سنة التخرجالمعدلالدور نوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2014-96.65062015االولالصباحٌةانثىعراقٌةمنار منتصر شعالن محمدرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد1

2014-93.67042015االولالصباحٌةانثىعراقٌةسمر حسن خضٌر شهٌب رٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد2

2014-89.88682015االولالصباحٌةانثىعراقٌةسارة احمد عباس علوانرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد3

2014-88.53822015االولالصباحٌةانثىعراقٌةهبة جبار عوٌد سفاحرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد4

2014-87.18142015االولالصباحٌةانثىعراقٌةبشائر كاظم جالب سلطان رٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد5

2014-85.92552015االولالصباحٌةانثىعراقٌةنبأ مجٌد مطشر مطر رٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد6

2014-84.91972015االولالصباحٌةانثىعراقٌةشهد جبار كاظم علٌويرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد7

2014-83.43592015االولالصباحٌةانثىعراقٌةحوراء جمٌل عزٌز ابراهٌمرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد8

2014-83.33462015االولالصباحٌةانثىعراقٌةهدى عبد الرحمن عتٌج عبد حسٌنرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد9

2014-832015االولالصباحٌةانثىعراقٌةاٌمان داود سلمان خضررٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد10

2014-82.55442015االولالصباحٌةانثىعراقٌةهدى عزٌز عبود شاٌعرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد11

2014-81.80822015االولالصباحٌةانثىعراقٌةجٌهان كرٌم حسٌن شرموطرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد12

2014-81.65992015االولالصباحٌةانثىعراقٌةاٌالف عبد هللا غالم  علًرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد13

2014-80.76092015االولالصباحٌةانثىعراقٌةصابرٌن كامل سكران جاسمرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد14

2014-80.18672015االولالصباحٌةانثىعراقٌةغادة جبٌر شامً شحاذةرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد15

2014-80.07132015االولالصباحٌةانثىعراقٌةرفل محمد غازي عبد الهاديرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد16

2014-79.18662015االولالصباحٌةانثىعراقٌةاٌناس ناظم امصال كشٌشرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد17

2014-79.17352015االولالصباحٌةانثىعراقٌةرٌهام احمد حسن محمودرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد18

2014-78.7322015االولالصباحٌةانثىعراقٌةاٌات احمد عزٌز شاٌعرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد19

2014-78.54732015االولالصباحٌةانثىعراقٌةٌسرى حامد ناصر حسٌن رٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد20

2014-77.96252015االولالصباحٌةانثىعراقٌةاٌمان صكبان مخلف  لطٌفرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد21

2014-77.46182015االولالصباحٌةانثىعراقٌةمنار علً طالل عباسرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد22

2014-77.24282015االولالصباحٌةانثىعراقٌةورود اٌاد علً حسنرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد23

2014-76.16762015االولالصباحٌةانثىعراقٌةبدور عبد هللا حسٌن هاديرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد24



سنة التخرجالمعدلالدور نوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2014-75.98062015االولالصباحٌةانثىعراقٌةشٌماء اسماعٌل كاظم ابراهٌمرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد25

2014-75.73822015االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلٌاء عطٌة علً حمادي رٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد26

2014-75.64362015االولالصباحٌةانثىعراقٌةحنٌن ابراهٌم عالوي عبٌدرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد27

2014-75.30842015االولالصباحٌةانثىعراقٌةدعاء حسن هانً جوٌدرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد28

2014-75.17882015االولالصباحٌةانثىعراقٌةهند محمد مزهر طاهررٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد29

2014-75.0622015االولالصباحٌةانثىعراقٌةامانً مزهر شدهان سعدونرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد30

2014-74.36982015االولالصباحٌةانثىعراقٌةبراء رحٌم عبود فنجانرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد31

2014-74.332015االولالصباحٌةانثىعراقٌةدعاء جواد عبد الكاظم حسنرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد32

2014-74.12992015االولالصباحٌةانثىعراقٌةسارة ناظم ابراهٌم عبدرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد33

2014-73.6252015االولالصباحٌةانثىعراقٌةمروة اٌاد صادق مهديرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد34

2014-73.54062015االولالصباحٌةانثىعراقٌةسجى عالوي عبٌد علًرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد35

2014-72.99632015االولالصباحٌةانثىعراقٌةمنار سعدي رضا عباسرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد36

2014-72.38612015االولالصباحٌةانثىعراقٌةاٌمان داود سالم حسٌنرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد37

2014-71.85742015االولالصباحٌةانثىعراقٌةنهاد الزم حسٌن ثامررٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد38

2014-71.72282015االولالصباحٌةانثىعراقٌةدنٌا زمان داود دٌوانرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد39

2014-71.42732015االولالصباحٌةانثىعراقٌةرسل فاضل محمد مرتضىرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد40

2014-70.40572015االولالصباحٌةانثىعراقٌةسارة حمزة فاضل  كرٌم رٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد41

2014-69.37562015االولالصباحٌةانثىعراقٌةهبة محمد دخٌل واديرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد42

2014-69.25862015االولالصباحٌةانثىعراقٌةمرٌم علً حسن حٌدررٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد43

2014-69.21942015االولالصباحٌةانثىعراقٌةورود احمد عبد حسنرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد44

2014-69.11592015االولالصباحٌةانثىعراقٌةبٌداء رٌاض علً محسنرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد45

2014-69.10982015االولالصباحٌةانثىعراقٌةزٌنب جواد عبد الكاظمرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد46

2014-68.02082015االولالصباحٌةانثىعراقٌةزمن محمد كرٌم عطٌةرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد47

2014-67.88642015االولالصباحٌةانثىعراقٌةفٌحاء عبدهللا خلٌف عباس رٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد48



سنة التخرجالمعدلالدور نوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2014-67.56522015االولالصباحٌةانثىعراقٌةمٌنا محمد شهاب أحمدرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد49

2014-66.74352015االولالصباحٌةانثىعراقٌةزٌنة صباح موسى حسٌنرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد50

2014-66.09022015االولالصباحٌةانثىعراقٌةسٌماء خالد صالح ظاهررٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد51

2014-65.98282015االولالصباحٌةانثىعراقٌةحنٌن محمد فضال حمادي رٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد52

2014-65.21542015االولالصباحٌةانثىعراقٌةهٌفاء عبد علً عبود سلطانرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد53

2014-63.27562015االولالصباحٌةانثىعراقٌةهدٌل صالح حسب هللا مشتترٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد54

سنة التخرجالمعدلالدور نوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2014-91.97642015االولالمسائٌةانثىعراقٌةرشا صباح سلٌم محمدرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد1

2014-89.74492015االولالمسائٌةانثىعراقٌةحوراء كاظم عبٌس جباررٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد2

2014-87.31332015االولالمسائٌةانثىعراقٌةسارة سمٌر محمد عبد الكرٌم رٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد3

2014-86.57432015االولالمسائٌةانثىعراقٌةعائشة صباح حمدان كلبوشرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد4

2014-85.56882015االولالمسائٌةانثىعراقٌةعبٌر صالح عبٌد زغٌررٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد5

2014-84.66972015االولالمسائٌةانثىعراقٌةنور كمٌل عٌار حماديرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد6

2014-83.84572015االولالمسائٌةانثىعراقٌةمرٌم نوري خلف شنديرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد7

2014-82.4532015االولالمسائٌةانثىعراقٌةهاجر عالء طاهر موسىرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد8

2014-82.02822015االولالمسائٌةانثىعراقٌةأٌة جابر هذول شدٌدرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد9

2014-81.90932015االولالمسائٌةانثىعراقٌةزٌنب صفاء مهدي عبودرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد10

2014-81.12882015االولالمسائٌةانثىعراقٌةعبٌر علً عبد األمٌر مجٌدرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد11

2014-80.95152015االولالمسائٌةانثىعراقٌةرؤى جاسم محمد ماجدرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد12

2014-80.88572015االولالمسائٌةانثىعراقٌةمٌس خالد حسٌن نادررٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد13

2014-80.15622015االولالمسائٌةانثىعراقٌةزٌنب محمد زاٌر حسٌنرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد14



سنة التخرجالمعدلالدور نوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2014-80.01932015االولالمسائٌةانثىعراقٌةشٌماء غازي رفٌق محمدرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد15

2014-79.7442015االولالمسائٌةانثىعراقٌةدعاء عادل عٌدان ناصر رٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد16

2014-78.73122015االولالمسائٌةانثىعراقٌةإٌمان جلٌل ٌاسٌن حسونرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد17

2014-76.37892015االولالمسائٌةانثىعراقٌةرنا خالد عبد الستار توفٌقرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد18

2014-76.07942015االولالمسائٌةانثىعراقٌةاروى علً حسن خضٌررٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد19

2014-74.80972015االولالمسائٌةانثىعراقٌةدعاء رسول طرخان واٌش رٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد20

2014-74.78092015االولالمسائٌةانثىعراقٌةرٌام عبد الرحمن محمود فارسرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد21

2014-71.96482015االولالمسائٌةانثىعراقٌةوالء رٌاض عبد الرحمن مهدي رٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد22

2014-71.77812015االولالمسائٌةانثىعراقٌةرٌم صبري عبد الجبار حسنرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد23

2014-71.08682015االولالمسائٌةانثىعراقٌةعبٌر مهدي مطلك صالح رٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد24

2014-70.64422015االولالمسائٌةانثىعراقٌةدعاء صفاء حسٌن جابررٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد25

2014-68.32022015االولالمسائٌةانثىعراقٌةسارة عدي علً جابررٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد26

2014-68.24622015االولالمسائٌةانثىعراقٌةرؤى إسماعٌل خلٌل إبراهٌمرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد27

2014-67.81562015االولالمسائٌةانثىعراقٌةمنى عبد علً جواد رٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد28

2014-65.54452015االولالمسائٌةانثىعراقٌةدعاء سامً لعٌبً مجٌدرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد29

63.9452015/2014الثانًالمسائٌةانثىعراقٌةهبة عدنان مجٌد حمٌدرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد30

61.872015/2014الثانًالمسائٌةانثىالعرافٌةصفا اسعد محسن عبد الحسنرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد31


