
سنة التخرجالمعدلالدور نوع الدراسةالجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

91.53942016/2015االول صباحًانثىعراقٌة وفر خالد هادي محمودالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد1

91.12742016/2015االول صباحًانثىعراقٌة كفاٌة محمد عبد عٌدانالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد2

90.83062016/2015االول صباحًانثىعراقٌة مرٌم آٌاد عبد الكاظم جاسمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد3

87.68042016/2015االول صباحًانثىعراقٌة سلمى قاسم سلوم جواد كاظمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد4

87.41542016/2015االول صباحًانثىعراقٌة مروة محمد خلف حماديالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد5

86.59122016/2015االول صباحًانثىعراقٌة مرٌم خالد حسن عزٌزالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد6

صفاء نائل ٌونس عبدهللاالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد7
عربٌة 

86.01082016/2015االول صباحًانثى(فلسطٌنٌة)

84.25222016/2015االول صباحًانثىعراقٌة وسن سالم لفتة هاللالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد8

82.64542016/2015االول صباحًانثىعراقٌة رسل طارق جوهر ناصرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد9

82.5152016/2015االول صباحًانثىعراقٌة ضحى باسم صادق خماطالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد10

81.89422016/2015االول صباحًانثىعراقٌة رٌام عبد الرضا عبد الكاظم عوفًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد11

80.99322016/2015االول صباحًانثىعراقٌة تبارك سامً رحٌم حسنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد12

80.90982016/2015االول صباحًانثىعراقٌة نسرٌن علً محمد عبدهللاالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد13

80.79882016/2015االول صباحًانثىعراقٌة اسراء محمد حامد مدبالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد14

80.79522016/2015االول صباحًانثىعراقٌة حنٌن جواد كاظم عبد علًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد15

80.16822016/2015االول صباحًانثىعراقٌة دعاء محمود حسٌن عٌسىالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد16

80.16042016/2015االول صباحًانثىعراقٌة هبة سعود أحمد حمزة حبٌبالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد17

79.78062016/2015االول صباحًانثىعراقٌة اسٌا علً موزان ضٌدانالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد18

79.06982016/2015االول صباحًانثىعراقٌة هدٌل محمد مهدي عباسالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد19

78.95782016/2015االول صباحًانثىعراقٌة دعاء عامر رجب صالحالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد20

78.73642016/2015االول صباحًانثىعراقٌة سارة سمٌر علً عبدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد21

78.49742016/2015االول صباحًانثىعراقٌة زٌنب حسٌن حرز تعبانالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد22

78.47322016/2015االول صباحًانثىعراقٌة رسل عالء عبد الجلٌل محمودالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد23

78.24342016/2015االول صباحًانثىعراقٌة حنٌن إحسان علً رهٌفالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد24
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78.2132016/2015االول صباحًانثىعراقٌة ضحى عامر ستار محسنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد25

78.03662016/2015االول صباحًانثىعراقٌة والء جابرعبد جاسمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد26

77.97582016/2015االول صباحًانثىعراقٌة بلسم حسٌن علً حسنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد27

77.81562016/2015االول صباحًانثىعراقٌة اٌة عالء طه علًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد28

77.55982016/2015االول صباحًانثىعراقٌة رحاب فاضل حاتم علوانالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد29

77.32862016/2015االول صباحًانثىعراقٌة والء علً عودة عاكولالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد30

77.06622016/2015االول صباحًانثىعراقٌة انسام جمال علً عباسالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد31

77.05922016/2015االول صباحًانثىعراقٌة نور كرٌم حمزة سٌدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد32

76.90322016/2015االول صباحًانثىعراقٌة اٌمان طه مهدي عبودالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد33

76.75022016/2015االول صباحًانثىعراقٌة دعاء لطٌف نشمً حسٌنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد34

76.62122016/2015االول صباحًانثىعراقٌة جٌهان علً أحمد كٌطانالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد35

76.56162016/2015االول صباحًانثىعراقٌة آالء جاسم فاضل علًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد36

76.52682016/2015االول صباحًانثىعراقٌة شهد سالم عبٌد سحٌلالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد37

75.8512016/2015االول صباحًانثىعراقٌة دموع عباس حسٌن عبد موسىالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد38

75.84982016/2015االول صباحًانثىعراقٌة زهراء صادق كاظم حسنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد39

75.73722016/2015االول صباحًانثىعراقٌة نور أحمد عطاهللا مشكورالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد40

75.45342016/2015االول صباحًانثىعراقٌة حنٌن زٌاد طارق إسماعٌلالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد41

75.39082016/2015االول صباحًانثىعراقٌة حوراء بشار بندر مٌزرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد42

75.09842016/2015االول صباحًانثىعراقٌة اسراء عصام عبد الرحمن رشٌدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد43

75.0242016/2015االول صباحًانثىعراقٌة مٌسم محمد كاظم حلوزيالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد44

74.97742016/2015االول صباحًانثىعراقٌة زهراء كرٌم وناس زٌادالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد45

74.95262016/2015االول صباحًانثىعراقٌة ضحى سلمان جاسم محمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد46

74.73642016/2015االول صباحًانثىعراقٌة اٌة باسم غنً حسٌنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد47

74.62122016/2015االول صباحًانثىعراقٌة نورا عبد الكرٌم سلومً رباحالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد48
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74.61272016/2015االول صباحًانثىعراقٌة رنٌن حمٌد حسٌن رمٌضالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد49

74.49442016/2015االول صباحًانثىعراقٌة زهراء كرٌم حسٌن غانمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد50

74.42122016/2015االول صباحًانثىعراقٌة تلقاء ٌاسٌن دوحً ٌاسٌنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد51

74.05562016/2015االول صباحًانثىعراقٌة هدٌر عبد األمٌر جهاد الدٌن ٌونسالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد52

74.0312016/2015االول صباحًانثىعراقٌة ازهار جاسم حمادي فٌاضالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد53

73.8962016/2015االول صباحًانثىعراقٌة حنٌن علً حسٌن زبونالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد54

73.30922016/2015االول صباحًانثىعراقٌة اسراء خضٌر دغٌم جسامالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد55

73.29752016/2015االول صباحًانثىعراقٌة فاطمة سالم ردام كطٌوالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد56

73.25122016/2015االول صباحًانثىعراقٌة براء حسن عبد الزهرة هاديالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد57

73.1642016/2015االول صباحًانثىعراقٌة طٌف أركان أحمد مطلقالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد58

72.60222016/2015االول صباحًانثىعراقٌة صفاء ٌاس عبد ٌوسفالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد59

72.52742016/2015االول صباحًانثىعراقٌة اسراء إسماعٌل محمد رشٌدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد60

72.18462016/2015االول صباحًانثىعراقٌة بتول محمد علً عزٌز كزارالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد61

72.04942016/2015االول صباحًانثىعراقٌة مٌنا علً كاظم غلٌمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد62

71.94342016/2015االول صباحًانثىعراقٌة جنان محسن حسٌن حواسالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد63

71.51782016/2015االول صباحًانثىعراقٌة سارة مهدي كاظم حسنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد64

71.49922016/2015االول صباحًانثىعراقٌة غفران جاسم كزار زاٌرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد65

71.31462016/2015االول صباحًانثىعراقٌة نغم فٌصل حمٌد خلفالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد66

71.1452016/2015االول صباحًانثىعراقٌة فاطمة عباس زوٌد خنوبهالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد67

71.11022016/2015االول صباحًانثىعراقٌة سجى عبود حسٌن غافلالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد68

70.47822016/2015االول صباحًانثىعراقٌة زهراء جاسم روٌش بنٌةالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد69

70.32722016/2015االول صباحًانثىعراقٌة زٌنب حمٌد رشٌد عباسالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد70

70.1032016/2015االول صباحًانثىعراقٌة زٌنة عباس فاضل علوانالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد71

69.84422016/2015االول صباحًانثىعراقٌة طٌف كرٌم علً كاظمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد72
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69.72522016/2015االول صباحًانثىعراقٌة زهراء صالح مهدي نجمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد73

69.7232016/2015االول صباحًانثىعراقٌة رغد خالد أدٌب عزتالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد74

69.62942016/2015االول صباحًانثىعراقٌة نورا محمد علٌوي علًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد75

69.54362016/2015االول صباحًانثىعراقٌة شهد عماد الدٌن حسن محمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد76

69.25042016/2015االول صباحًانثىعراقٌة زهراء طالب إبرٌسم مهديالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد77

69.24962016/2015االول صباحًانثىعراقٌة مٌنا باسل محمود أحمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد78

69.19452016/2015االول صباحًانثىعراقٌة ارمٌن جواد كاظم مطرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد79

69.18442016/2015االول صباحًانثىعراقٌة مها أحمد حسن حماديالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد80

69.03442016/2015االول صباحًانثىعراقٌة زهراء حسٌن لطٌف سلمانالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد81

68.59842016/2015االول صباحًانثىعراقٌة زٌنب سعدون علً فهدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد82

68.13222016/2015االول صباحًانثىعراقٌة ازهار محسن عبد الحسن ربحالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد83

68.09242016/2015االول صباحًانثىعراقٌة شٌماء محسن عباس موسىالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد84

67.92822016/2015االول صباحًانثىعراقٌة سماء جعفر علً جاسمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد85

67.60642016/2015االول صباحًانثىعراقٌة زهراء جواد كاظم خضٌرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد86

67.54762016/2015االول صباحًانثىعراقٌة اطٌاف إبراهٌم محمد ٌوسفالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد87

67.17762016/2015االول صباحًانثىعراقٌة شهد رعد حسن حسٌنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد88

67.07982016/2015االول صباحًانثىعراقٌة زٌنة قاسم سلمان خلٌفةالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد89

66.91342016/2015االول صباحًانثىعراقٌة هٌام عبد القادر كاظم جمعةالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد90

66.6142016/2015االول صباحًانثىعراقٌة رؤى فاضل عباس حسنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد91

66.59922016/2015االول صباحًانثىعراقٌة اٌمان محمد عبد محمد والًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد92

66.23162016/2015االول صباحًانثىعراقٌة عال محمد علً جعفر حسٌنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد93

66.20222016/2015االول صباحًانثىعراقٌة هند عبد اآلله جاسم محمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد94

66.14462016/2015االول صباحًانثىعراقٌة رفل مهدي صالح منهلالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد95

65.81522016/2015االول صباحًانثىعراقٌة نورة عدنان داود سلمان أجلًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد96
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65.52652016/2015االول صباحًانثىعراقٌة انسام خالد إبراهٌم داودالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد97

65.39242016/2015االول صباحًانثىعراقٌة زهراء علً زكً علًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد98

65.00462016/2015االول صباحًانثىعراقٌة ٌاسمٌن سلمان طه ٌوسفالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد99

64.84622016/2015االول صباحًانثىعراقٌة مرٌم عادل صابر راضًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد100

64.45162016/2015االول صباحًانثىعراقٌة رؤى باسم كاظم مهديالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد101

64.21612016/2015االول صباحًانثىعراقٌة زٌنة باسم مظهور علًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد102

64.17012016/2015االول صباحًانثىعراقٌة اصالة حنون كاظم زاجًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد103

64.05042016/2015االول صباحًانثىعراقٌة افنان علً بهاء حسٌنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد104

62.90722016/2015االول صباحًانثىعراقٌة سارة عبد الحسٌن سعٌد مفتنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد105

62.55672016/2015االول صباحًانثىعراقٌة نبأ واثق كرٌم ساجت مانعالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد106

62.23082016/2015االول صباحًانثىعراقٌة نور ستار ذراع محمد علًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد107

60.61662016/2015االول صباحًانثىعراقٌة عبٌر آٌاد عبد المحسن عبد الحسنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد108

60.54282016/2015االول صباحًانثىعراقٌة اشواق سعٌد سمٌر شالشالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد109

60.25622016/2015االول صباحًانثىعراقٌة رانٌة صفاء عبد موسىالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد110

57.20872016/2015االول صباحًانثىعراقٌة شٌماء عباس عبد الحسٌن ناصرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد111

سنة التخرجالمعدلالدور نوع الدراسةالجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

93.64322016/2015االولمسائًانثىعراقٌةاٌناس صالح نصر ٌاسٌن الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد1

88.98042016/2015االولمسائًانثىعراقٌةسهلٌة ٌاس خضٌر زٌدانالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد2

88.92182016/2015االولمسائًانثىعراقٌةضحى حسن محسن عبٌدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد3

88.77082016/2015االولمسائًانثىعراقٌةكوثر حسن علً صادقالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد4

86.73072016/2015االولمسائًانثىعراقٌةفاطمة محمد مكطوف حمٌدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد5



سنة التخرجالمعدلالدور نوع الدراسةالجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

84.21762016/2015االولمسائًانثىعراقٌةمحاسن حسٌن عباس جاسمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد6

83.14182016/2015االولمسائًانثىعراقٌةدجلة عبدهللا حٌاوي بطٌلالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد7

82.52922016/2015االولمسائًانثىعراقٌةشٌماء صبري حمٌد أرزٌكالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد8

80.86642016/2015االولمسائًانثىعراقٌةعلٌاء فالح علً محمودالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد9

78.54162016/2015االولمسائًانثىعراقٌةصفا محمد عبدهللا عبد األمٌرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد10

78.12642016/2015االولمسائًانثىعراقٌةبشرى صالح حسٌن حماديالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد11

78.10322016/2015االولمسائًانثىعراقٌةاسراء سامً سلمان ٌوسفالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد12

76.60162016/2015االولمسائًانثىعراقٌةدالٌا عادل جاسم مهديالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد13

75.87122016/2015االولمسائًانثىعراقٌةسارة جمٌل والً محمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد14

75.19722016/2015االولمسائًانثىعراقٌةهدٌل محمود محمد حسنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد15

74.57022016/2015االولمسائًانثىعراقٌةجوان خالد محمد خلٌفةالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد16

73.92142016/2015االولمسائًانثىعراقٌةامنة محمد داود محمودالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد17

73.43262016/2015االولمسائًانثىعراقٌةزهراء كاظم ناصر بنٌانالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد18

73.16682016/2015االولمسائًانثىعراقٌةصابرٌن باسم محمد حمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد19

72.99272016/2015االولمسائًانثىعراقٌةضحى سالم داود جاسمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد20

72.2792016/2015االولمسائًانثىعراقٌةافراح صادق رجا فرحان الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد21

71.4832016/2015االولمسائًانثىعراقٌةعال عبد األمٌر هادي دهشالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد22

71.3812016/2015االولمسائًانثىعراقٌةدانٌا علً رمضان موسىالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد23

70.44842016/2015االولمسائًانثىعراقٌةاٌمان صالح حسٌن حماديالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد24

70.36182016/2015االولمسائًانثىعراقٌةعال مؤٌد جٌاد حمودالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد25

70.06012016/2015االولمسائًانثىعراقٌةرؤى ٌاس خضٌر حسٌنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد26

69.47522016/2015االولمسائًانثىعراقٌةهبة صبٌح نصار علٌخانالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد27

69.31262016/2015االولمسائًانثىعراقٌةرٌام علً نصٌف جاسمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد28

68.83922016/2015االولمسائًانثىعراقٌةنهى محمد جاسم خمٌسالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد29



سنة التخرجالمعدلالدور نوع الدراسةالجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

68.47382016/2015االولمسائًانثىعراقٌةرؤى محمد حسن محمد الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد30

67.61322016/2015االولمسائًانثىعراقٌةسارة موسى جبر حسنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد31

67.14632016/2015االولمسائًانثىعراقٌةسحر بالسم كاظم حنوجالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد32

66.96122016/2015االولمسائًانثىعراقٌةرند عقٌل إبراهٌم محمد علًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد33

66.3672016/2015االولمسائًانثىعراقٌةاسٌل محمد حمدي ٌاسٌنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد34

65.35762016/2015االولمسائًانثىعراقٌةمروة شهاب أحمد عباسالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد35

65.15442016/2015االولمسائًانثىعراقٌةندى فائز عبد الجبار عبدهللاالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد36

64.61922016/2015االولمسائًانثىعراقٌةنبراس عمار حسٌن عمرانالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد37

64.21142016/2015االولمسائًانثىعراقٌةفاتن خالد كاظم شلشالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد38

64.19122016/2015االولمسائًانثىعراقٌةنسرٌن محمد عبد غضبانالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد39

64.12782016/2015االولمسائًانثىعراقٌةقصٌة محمد حاجم إبراهٌمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد40

63.83792016/2015االولمسائًانثىعراقٌةشهالء حاتم عبد الحمٌد نجمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد41

63.72852016/2015االولمسائًانثىعراقٌةنور عبدالكرٌم قاسم محمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد42

63.72622016/2015االولمسائًانثىعراقٌةمروة عامر حمٌد عبد هللاالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد43

63.41942016/2015االولمسائًانثىعراقٌةفرح فؤاد حسٌن علًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد44

62.51622016/2015االولمسائًانثىعراقٌةالهام عبد الحلٌم جمعة عوٌدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد45

61.91162016/2015االولمسائًانثىعراقٌةاٌات جاسم محمد علً سلمان الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد46

61.82022016/2015االولمسائًانثىعراقٌةمٌس سعد عبود بدايالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد47

61.78962016/2015االولمسائًانثىعراقٌةاقبال ربٌع كردي عبدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد48

61.25942016/2015االولمسائًانثىعراقٌةاالء خضٌر سلمان جودةالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد49

61.25822016/2015االولمسائًانثىعراقٌةهالة علً حسٌن علًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد50

61.07782016/2015االولمسائًانثىعراقٌةنقاء رائد محً الدٌن عبد الصاحبالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد51

60.67662016/2015االولمسائًانثىعراقٌةاٌناس سلمان محمد واديالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد52

60.14582016/2015االولمسائًانثىعراقٌةهبة محمد حسن سلمانالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد53



سنة التخرجالمعدلالدور نوع الدراسةالجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

60.1272016/2015االولمسائًانثىعراقٌةزٌنب حازم حسٌن علًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد54

58.91722016/2015االولمسائًانثىعراقٌةحوراء عالء عبد علً عبد األمٌرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد55

57.01322016/2015االولمسائًانثىعراقٌةمروة عبد الوهاب عبد القادر حمٌدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد56


