
سنة التخرجالمعدلالدور الدراسةالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2014-82.6222013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةنور قاسم احمد كاظمالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد1

2014-74.9922013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةعذراءعدنان انوراحمدالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد2

2014-73.242013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةسحرسالم عطٌة مريالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد3

2014-69.3942013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةهاجرعبد الكاظم برغش محمدالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد4

2014-67.5172013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةمنار ضٌاء عبد حسنالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد5

2014-67.4872013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةزٌنب ناظم جواد ذٌابالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد6

2014-65.8932013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةٌاسمٌن ٌشكر زكً ٌحٌىالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد7

2014-65.3662013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةهٌفاء علً ناصرحسٌنالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد8

2014-64.6552013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةسجى مجٌد نافع قدوريالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد9

2014-64.2632013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةاٌة رٌاض حسٌن محمد علًالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد10

2014-64.2532013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةهدٌل سعدون رضا جوادالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد11

2014-64.2022013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةهدى خلٌل ٌوسف خالدالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد12

2014-64.0462013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةفاطمه علً خنجرظاهرالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد13

2014-62.162013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةرغدة ٌسر عطشان محٌسنالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد14

2014-61.4432013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةحنٌن عبدهللا حسٌن محمدالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد15

2014-59.6572013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةصبا صبار زامل زغٌرالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد16

2014-59.3512013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةتمارة حاتم فخري شقًالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد17

2014-59.032013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةرشا اكرم عبد الرضا كرٌمالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد18

2014-58.9712013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةلٌنه سعد كاظم عبد الكرٌمالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد19

2014-58.9562013االولالصباحٌةأنثىعراقٌةمروة مشعان عباس عبدالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد20



سنة التخرجالمعدلالدور الدراسةالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2014-68.682013الثانًالصباحٌةأنثىعراقٌةسارة ستار عودة حرٌجةالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد1

2014-65.312013الثانًالصباحٌةأنثىعراقٌةعائشه عبد الحسن عبود محمودالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد2

2014-64.3872013الثانًالصباحٌةأنثىعراقٌةسمر سالم نصٌر محمد علًالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد3

2014-63.2422013الثانًالصباحٌةأنثىعراقٌةاسماء حامد عبدهللا عبدالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد4

2014-62.6652013الثانًالصباحٌةأنثىعراقٌةعال عبد الحسٌن عبد االمٌر صالحالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد5

2014-62.1932013الثانًالصباحٌةأنثىعراقٌةرند اكرم علً حبشالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد6

2014-61.7482013الثانًالصباحٌةأنثىعراقٌةودٌان علً محسن حسٌنالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد7

2014-60.6342013الثانًالصباحٌةأنثىعراقٌةحنٌن طالل خلٌل محمدالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد8

2014-60.4962013الثانًالصباحٌةأنثىعراقٌةحوراء جواد كاظم ٌاسٌنالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد9

2014-60.3732013الثانًالصباحٌةأنثىعراقٌةنبأ شاكر مصطفى ابراهٌمالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد10

2014-60.2892013الثانًالصباحٌةأنثىعراقٌةسهٌر محمود فاضل عٌدانالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد11

2014-59.9872013الثانًالصباحٌةأنثىعراقٌةعفراء شاكر محمود حسٌنالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد12

2014-59.662013الثانًالصباحٌةأنثىعراقٌةرفل عواد ابراهٌم عباسالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد13

2014-58.7242013الثانًالصباحٌةأنثىعراقٌةهدى حٌدر حمٌد احمدالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد14

2014-58.2692013الثانًالصباحٌةأنثىعراقٌةسجى طه محمد جاسم الحاسباتالتربٌة للبناتبغداد15

2014-57.0942013الثانًالصباحٌةأنثىعراقٌةاسمى هاشم محمد عزٌزالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد16

2014-56.422013الثانًالصباحٌةأنثىعراقٌةفاتن طارق ابراهٌم جاسمالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد17

2014-55.4662013الثانًالصباحٌةأنثىعراقٌةهند مصطفى عبدهللا محمدالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد18

2014-55.1862013الثانًالصباحٌةأنثىعراقٌةلمى حسن كاظم محسنالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد19

2014-54.7432013الثانًالصباحٌةأنثىعراقٌةانفال مقداد احمد علً الحاسباتالتربٌة للبناتبغداد20

2014-54.2932013الثانًالصباحٌةأنثىعراقٌةزٌنه صفاء كاظم عبدالسادةالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد21



سنة التخرجالمعدلالدور  الدراسةالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2014-84.6372013االولالمسائٌةأنثىعراقٌةندى صبٌح علً عبد الرسولالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد1

2014-84.3272013االولالمسائٌةأنثىعراقٌةمهى سالم مطر زعٌنالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد2

2014-79.5192013االولالمسائٌةأنثىعراقٌةسمٌة حسام الدٌن مجبل هاديالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد3

2014-72.5542013االولالمسائٌةأنثىعراقٌةضحى عادل مزبان داخلالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد4

2014-72.5242013االولالمسائٌةأنثىفلسطٌنٌةهدى سلٌمان محمد محمودالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد5

2014-70.6812013االولالمسائٌةأنثىعراقٌةمنى فالح ناٌف حماديالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد6

2014-68.3282013االولالمسائٌةأنثىعراقٌةحنٌن عباس زامل الزمالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد7

2014-67.9532013االولالمسائٌةأنثىعراقٌةرشا مقداد جمٌل حمٌدالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد8

2014-67.7622013االولالمسائٌةأنثىعراقٌةمٌادة هاشم طه صخٌلالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد9

2014-64.0512013االولالمسائٌةأنثىعراقٌةسرى صالح حسن جمٌلالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد10

2014-63.9292013االولالمسائٌةأنثىعراقٌةشهد محمود اسعد حبٌبالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد11

2014-62.8362013االولالمسائٌةأنثىعراقٌةمرٌم سعد مجٌد طهالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد12

2014-62.6752013االولالمسائٌةأنثىعراقٌةصفاء ٌوسف رضٌوي خوٌنالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد13

2014-59.7552013االولالمسائٌةأنثىعراقٌةوردة حمٌد كاظم جرنالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد14

سنة التخرجالمعدلالدور  الدراسةالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2014-67.492013الثانيالمسائٌةأنثىعراقٌةاسماء فالح ناٌف حماديالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد1

2014-65.672013الثانيالمسائٌةأنثىعراقٌةهدٌل محمود علً عبدهللاالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد2

2014-63.42013الثانيالمسائٌةأنثىعراقٌةهدى اٌاد احمد شهابالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد3

2014-61.612013الثانيالمسائٌةأنثىعراقٌةلبنى محمد ناظم داودالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد4

2014-61.172013الثانيالمسائٌةأنثىعراقٌةمٌس نبٌل صٌوان داخل الحاسباتالتربٌة للبناتبغداد5

2014-61.072013الثانيالمسائٌةأنثىعراقٌةفاتن عبد الكرٌم فاضل حمودالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد6



سنة التخرجالمعدلالدور  الدراسةالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2014-59.122013الثانيالمسائٌةأنثىعراقٌةزٌنة عناد عبد طوٌرشالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد7

2014-58.012013الثانيالمسائٌةأنثىعراقٌةسارة عبد بدن سلمانالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد8

2014-57.832013الثانيالمسائٌةأنثىعراقٌةروٌدة مصطفى جواد علًالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد9

2014-562013الثانيالمسائٌةأنثىعراقٌةرسل رعد مجٌد مريالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد10

2014-55.092013الثانيالمسائٌةأنثىعراقٌةزهراء غنً  محسن علًالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد11

2014-54.522013الثانيالمسائٌةأنثىعراقٌةحوراء علً حمادي جاسم الحاسباتالتربٌة للبناتبغداد12


