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الجنسيةاالسم الرباعيالقسمالكليةت

الدور الذي 

نجح فيه 

الطالب

سنة التخرجالتقديرالمعدل

2017/2016جٌد جدا89.4100ًاالولعراقٌةهبة عبد الرحمن ظاهر علًالتارٌخالتربٌة بنات1

2017/2016جٌد جدا84.7400ًاالولعراقٌةفرح محمد ناجً جبرالتارٌخالتربٌة بنات2

2017/2016جٌد جدا83.3400ًاالولعراقٌةوسن عباس جبارة خلفالتارٌخالتربٌة بنات3

2017/2016جٌد جدا80.8500ًاالولعراقٌةزٌنب هادي محسن موسىالتارٌخالتربٌة بنات4

2017/2016جٌد جدا80.8300ًاالولعراقٌةوئام غسان عبد اللطٌف جاسمالتارٌخالتربٌة بنات5

2017/2016جٌد جدا80.7000ًاالولعراقٌةنسرٌن خضٌر كاطع سعٌدالتارٌخالتربٌة بنات6

2017/2016جٌد جدا80.5600ًاالولعراقٌةاٌمان سلٌمان خلٌف مطٌرالتارٌخالتربٌة بنات7

2017/2016جٌد جدا80.0700ًاالولعراقٌةرغده علً هادي عبودالتارٌخالتربٌة بنات8

2017/2016جٌد جدا80.0600ًاالولعراقٌةرشا عدنان رحٌم عبدالتارٌخالتربٌة بنات9

2017/2016جٌد79.4300االولعراقٌةجنان علً غازي الزمالتارٌخالتربٌة بنات10

2017/2016جٌد79.0800االولعراقٌةانوار علً حسٌن عبد هللاالتارٌخالتربٌة بنات11

2017/2016جٌد78.0600االولعراقٌةمالك عبد هللا عتٌج عبدالتارٌخالتربٌة بنات12

2017/2016جٌد77.9300االولعراقٌةسحر علً عبد االمٌر حسٌنالتارٌخالتربٌة بنات13

2017/2016جٌد76.0500االولعراقٌةزهراء جبار رضٌوي اسمرالتارٌخالتربٌة بنات14

2017/2016جٌد75.8900االولعراقٌةاٌة ابراهٌم رشٌد سالمالتارٌخالتربٌة بنات15

2017/2016جٌد75.8700االولعراقٌةعلٌاء جمعة محمد شبٌبالتارٌخالتربٌة بنات16

2017/2016جٌد75.6800االولعراقٌةنور الهدى حسٌن ضٌدان فلٌحالتارٌخالتربٌة بنات17

2017/2016جٌد75.3800االولعراقٌةزٌنب رحٌم بدن زعٌبلالتارٌخالتربٌة بنات18

2017/2016جٌد75.2900االولعراقٌةسبا احمد قاسم لٌلوالتارٌخالتربٌة بنات19

2017/2016جٌد75.2500االولعراقٌةغفران احمد توفٌق سعٌدالتارٌخالتربٌة بنات20

2017/2016جٌد75.0900االولعراقٌةفاطمة علً نواف عبدالتارٌخالتربٌة بنات21

(التحرير والبناء) دورة 
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2017/2016جٌد75.0100االولعراقٌةرسل عصام حسٌن عبد الزهرةالتارٌخالتربٌة بنات22

2017/2016جٌد74.7900االولعراقٌةمروة ماهر عاٌد تركًالتارٌخالتربٌة بنات23

2017/2016جٌد73.7400االولعراقٌةدعاء محمد خضٌر كاطعالتارٌخالتربٌة بنات24

2017/2016جٌد73.7200االولعراقٌةرحاب زامل جلوب عباسالتارٌخالتربٌة بنات25

2017/2016جٌد73.4900االولعراقٌةرفل فاضل جمعة مطلقالتارٌخالتربٌة بنات26

2017/2016جٌد72.5020االولعراقٌةاصالة عمار ٌاسر عبد علًالتارٌخالتربٌة بنات27

2017/2016جٌد72.4800االولعراقٌةهدٌل عباس نجم سهٌلالتارٌخالتربٌة بنات28

2017/2016جٌد72.2800االولعراقٌةنور حسون محمود ناصرالتارٌخالتربٌة بنات29

2017/2016جٌد72.2300االولعراقٌةاٌناس فالح حسن علوانالتارٌخالتربٌة بنات30

2017/2016جٌد72.0900االولعراقٌةرفل فاضل عزاوي خمٌسالتارٌخالتربٌة بنات31

2017/2016جٌد72.0800االولعراقٌةندٌمة منسً رشٌد علًالتارٌخالتربٌة بنات32

2017/2016جٌد72.0000االولعراقٌةعهد منٌر سالم حسنالتارٌخالتربٌة بنات33

2017/2016جٌد71.9700االولعراقٌةسارة ابراهٌم طعمة زبونالتارٌخالتربٌة بنات34

2017/2016جٌد71.7600االولعراقٌةفاطمة سعد جمعة محمدالتارٌخالتربٌة بنات35

2017/2016جٌد71.6600االولعراقٌةاسماء صباح عودة سلمانالتارٌخالتربٌة بنات36

2017/2016جٌد71.4700االولعراقٌةلبابة عباس فاضل عباسالتارٌخالتربٌة بنات37

2017/2016جٌد71.4000االولعراقٌةهدى علً صاحً فهدالتارٌخالتربٌة بنات38

2017/2016جٌد71.0500االولعراقٌةسحر طارق علً وٌسالتارٌخالتربٌة بنات39

2017/2016جٌد71.0400االولعراقٌةعبٌر احمد اسماعٌل فٌاضالتارٌخالتربٌة بنات40

2017/2016جٌد71.0300االولعراقٌةمٌس مؤٌد فاضل مطرالتارٌخالتربٌة بنات41

2017/2016جٌد70.9300االولعراقٌةهبة دعٌر فارس معٌذرالتارٌخالتربٌة بنات42

2017/2016جٌد70.8600االولعراقٌةسرى وسام محمد اسماعٌلالتارٌخالتربٌة بنات43

2017/2016جٌد70.8100االولعراقٌةسناء عبد الزهرة عبود موسىالتارٌخالتربٌة بنات44

2017/2016جٌد70.7300االولعراقٌةدانٌة عدي عباس لفتهالتارٌخالتربٌة بنات45

التارٌخالتربٌة بنات46
سمٌة غسان عبد اللطٌف جاسم

االولعراقٌة
70.5600

2017/2016جٌد

2017/2016جٌد70.3100االولعراقٌةفدوة احمد عدنان عباسالتارٌخالتربٌة بنات47

2017/2016جٌد70.1400االولعراقٌةغفران كرٌم ٌوسف ثامرالتارٌخالتربٌة بنات48
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2017/2016جٌد70.1100االولعراقٌةهاجر خضٌر خلٌل عباسالتارٌخالتربٌة بنات49

2017/2016متوسط69.8300االولعراقٌةزهراء مراد فاضل ساجتالتارٌخالتربٌة بنات50

2017/2016متوسط69.5400االولعراقٌةونان وصفً عٌسى صالحالتارٌخالتربٌة بنات51

2017/2016متوسط69.4300االولعراقٌةزهراء مجٌد شخٌر صالحالتارٌخالتربٌة بنات52

2017/2016متوسط69.0800االولعراقٌةحوراء عباس حسٌن سعدونالتارٌخالتربٌة بنات53

2017/2016متوسط68.9900االولعراقٌةهدٌل ظافر عبٌد رومًالتارٌخالتربٌة بنات54

2017/2016متوسط68.6600االولعراقٌةرغد هادي ظاهر مطرالتارٌخالتربٌة بنات55

2017/2016متوسط68.4100االولعراقٌةهدٌر عقٌل محسن عبودالتارٌخالتربٌة بنات56

2017/2016متوسط68.2700االولعراقٌةسجا علً حسٌن خمٌسالتارٌخالتربٌة بنات57

2017/2016متوسط68.1700االولعراقٌةنور الهدى عامر شاكر محمودالتارٌخالتربٌة بنات58

2017/2016متوسط67.9700االولعراقٌةمرٌم ٌحٌى كاظم هوٌرفالتارٌخالتربٌة بنات59

2017/2016متوسط67.8673االولعراقٌةهبة انور عبد الكرٌم عبد هللاالتارٌخالتربٌة بنات60

2017/2016متوسط67.7300االولعراقٌةنور كاظم شالش عبد الرزاقالتارٌخالتربٌة بنات61

2017/2016متوسط67.7100االولعراقٌةلمٌاء عطٌة جٌاد ابراهٌمالتارٌخالتربٌة بنات62

2017/2016متوسط67.6700االولعراقٌةزهراء محمد طرخان حبٌبالتارٌخالتربٌة بنات63

2017/2016متوسط67.5800االولعراقٌةسلن محمود هاشم خمٌسالتارٌخالتربٌة بنات64

2017/2016متوسط67.4500االولعراقٌةسارة صالح حسن عبدالتارٌخالتربٌة بنات65

2017/2016متوسط67.2200االولعراقٌةمالك حسٌن صالح عوادالتارٌخالتربٌة بنات66

2017/2016متوسط67.1200االولعراقٌةنور فالح حسن خلفالتارٌخالتربٌة بنات67

2017/2016متوسط67.0700االولعراقٌةرٌهام محمد خٌرهللا سعٌدالتارٌخالتربٌة بنات68

2017/2016متوسط67.0600االولعراقٌةزٌنب عدنان نافع حمٌدالتارٌخالتربٌة بنات69

2017/2016متوسط66.9194الثانًعراقٌةاٌات احمد هادي حمزةالتارٌخالتربٌة للبنات70

2017/2016متوسط66.7473الثانًعراقٌةهند طارق محمد حسنالتارٌخالتربٌة للبنات71

2017/2016متوسط66.5670االولعراقٌةفاطمة صالح كلٌف ناصرالتارٌخالتربٌة بنات72

2017/2016متوسط66.5500االولعراقٌةرؤى علً كرٌم علوانالتارٌخالتربٌة بنات73

2017/2016متوسط66.4700االولعراقٌةفاطمة خٌري خلف علًالتارٌخالتربٌة بنات74
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2017/2016متوسط66.2200االولعراقٌةعبٌر سلمان عبدهللا سعودالتارٌخالتربٌة بنات75

2017/2016متوسط66.1800االولعراقٌةمروة علً فاضل حسونالتارٌخالتربٌة بنات76

2017/2016متوسط66.1700االولعراقٌةنور نزار مجٌد منصورالتارٌخالتربٌة بنات77

2017/2016متوسط66.1131الثانًعراقٌةدعاء عباس جبار موسىالتارٌخالتربٌة للبنات78
 درجات 5بعد اضافة 

قرار الجلسة الطارئة

2017/2016متوسط66.0747الثانًعراقٌةبلقٌس حسٌن حنون هٌديالتارٌخالتربٌة للبنات79

2017/2016متوسط66.0600االولعراقٌةفاطمة سالم راهً رضاالتارٌخالتربٌة بنات80

2017/2016متوسط65.9700االولعراقٌةلٌنا احمد خلف موسىالتارٌخالتربٌة بنات81

2017/2016متوسط65.7400االولعراقٌةحنٌن خالد محمد علوانالتارٌخالتربٌة بنات82

2017/2016متوسط65.5400االولعراقٌةاٌناس زهٌر هاشم جعفرالتارٌخالتربٌة بنات83

2017/2016متوسط65.4500االولعراقٌةاٌناس سالم محمد حسنالتارٌخالتربٌة بنات84

2017/2016متوسط65.2200االولعراقٌةجٌهان كمال علً عباسالتارٌخالتربٌة بنات85

2017/2016متوسط64.9900االولعراقٌةدعاء عجٌل حمد ربهالتارٌخالتربٌة بنات86

2017/2016متوسط64.9700االولعراقٌةاطٌاف محمد حاتم حسٌنالتارٌخالتربٌة بنات87

2017/2016متوسط64.9700االولعراقٌةنور حبٌب صالح مهديالتارٌخالتربٌة بنات88

2017/2016متوسط64.9300االولعراقٌةهدٌل غازي حاتم كرٌمالتارٌخالتربٌة بنات89

2017/2016متوسط64.7857الثانًعراقٌةمٌعاد جالل جبار علًالتارٌخالتربٌة للبنات90

2017/2016متوسط64.5900االولعراقٌةحنٌن عامر حسن عباسالتارٌخالتربٌة بنات91

2017/2016متوسط64.5900االولعراقٌةنوال رزاق حسن علًالتارٌخالتربٌة بنات92

2017/2016متوسط64.5850االولعراقٌةزهراء حسن ابراهٌم حسنالتارٌخالتربٌة بنات93

2017/2016متوسط64.2700االولعراقٌةنورا كرٌم رحٌم جاسمالتارٌخالتربٌة بنات94

2017/2016متوسط64.2300االولعراقٌةشهد خالد عباس حمودالتارٌخالتربٌة بنات95

2017/2016متوسط64.0900االولعراقٌةهند ٌحٌى سعود حمزةالتارٌخالتربٌة بنات96

2017/2016متوسط64.0700االولعراقٌةهدى جبار حسٌن لجالجالتارٌخالتربٌة بنات97

2017/2016متوسط63.7900االولعراقٌةنبراس عبد الكرٌم ناصر حسٌنالتارٌخالتربٌة بنات98

2017/2016متوسط63.7300االولعراقٌةبٌداء عادل ناصر حسٌنالتارٌخالتربٌة بنات99
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2017/2016متوسط63.6100االولعراقٌةمهى حسن سلمان مسعودالتارٌخالتربٌة بنات100

2017/2016متوسط63.4400االولعراقٌةاٌات ٌوسف سلوم فرحانالتارٌخالتربٌة بنات101

2017/2016متوسط63.4300االولعراقٌةلٌلى قٌس سلٌم داودالتارٌخالتربٌة بنات102

2017/2016متوسط63.4100االولعراقٌةمروة احمد فؤاد خلٌلالتارٌخالتربٌة بنات103

2017/2016متوسط63.2900االولعراقٌةعال مكً كرٌم حمزةالتارٌخالتربٌة بنات104

2017/2016متوسط63.1900االولعراقٌةسجى عبد هللا علوان شاللالتارٌخالتربٌة بنات105

2017/2016متوسط63.1300االولعراقٌةتقوى محمد شاهود سراجالتارٌخالتربٌة بنات106

2017/2016متوسط63.0300االولعراقٌةفدوى نهاد جواد علًالتارٌخالتربٌة بنات107

2017/2016متوسط62.9200االولعراقٌةغصون عباس دعٌر زبونالتارٌخالتربٌة بنات108

2017/2016متوسط62.8200االولعراقٌةعذراء علً محمد صكبالتارٌخالتربٌة بنات109

2017/2016متوسط62.6300االولعراقٌةامل فٌصل كسوب حنٌحنالتارٌخالتربٌة بنات110

2017/2016متوسط62.5894الثانًعراقٌةفاتن حامد كامل حمٌدالتارٌخالتربٌة للبنات111

2017/2016متوسط62.2600االولعراقٌةزٌنة ٌحٌى رشٌد علٌويالتارٌخالتربٌة بنات112

2017/2016متوسط62.1520الثانًعراقٌةازهار جاسم محمد علًالتارٌخالتربٌة للبنات113

2017/2016متوسط62.0000االولعراقٌةهدى جواد كاطع باشخالتارٌخالتربٌة بنات114

2017/2016متوسط61.9600االولعراقٌةمٌس الرٌم صباح حسن جويالتارٌخالتربٌة بنات115

2017/2016متوسط61.5979الثانًعراقٌةشهد حٌدر صاحب محمدالتارٌخالتربٌة للبنات116

التارٌخالتربٌة بنات117
سجى حسن صالح محمد

االولعراقٌة
61.2700

2017/2016متوسط

2017/2016متوسط61.1500االولعراقٌةهناء رحٌم طه ظاهرالتارٌخالتربٌة بنات118

2017/2016متوسط60.9762الثانًعراقٌةهاجر ناصر ثجٌل علٌويالتارٌخالتربٌة للبنات119

2017/2016متوسط60.7300االولعراقٌةبسمة حٌدر خضر مهديالتارٌخالتربٌة بنات120

2017/2016متوسط60.4920الثانًعراقٌةرقٌة عبد الكرٌم هلٌل عبد الكرٌمالتارٌخالتربٌة للبنات121
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2017/2016متوسط60.4600االولعراقٌةجنان احمد خلف خضٌرالتارٌخالتربٌة بنات122

2017/2016متوسط60.4162الثانًعراقٌةحنٌن عبد الجبار محمد علٌويالتارٌخالتربٌة للبنات123

2017/2016متوسط60.3100االولعراقٌةمرٌم وسام عبد حسنالتارٌخالتربٌة بنات124

2017/2016متوسط60.1824الثانًعراقٌةهدٌل محمد علً جاسمالتارٌخالتربٌة للبنات125

2017/2016متوسط60.0200االولعراقٌةوالء مهدي عبطان مرادالتارٌخالتربٌة بنات126

2017/2016متوسط60.0200االولعراقٌةذكرٌات حسن عبود حربًالتارٌخالتربٌة بنات127

2017/2016متوسط60.0060االولعراقٌةعذراء محسن حسن زاملالتارٌخالتربٌة بنات128

2017/2016مقبول59.9500االولعراقٌةنرٌمان جمٌل عبد الهادي حلواصالتارٌخالتربٌة بنات129

2017/2016مقبول59.9200االولعراقٌةاسراء جاسم بنٌان شمكلًالتارٌخالتربٌة بنات130

2017/2016مقبول59.8136الثانًعراقٌةرٌام حامد حسٌن صالحالتارٌخالتربٌة للبنات131

2017/2016مقبول59.7800االولعراقٌةسمر صالح كرٌم عوٌدالتارٌخالتربٌة بنات132

2017/2016مقبول59.7326الثانًعراقٌةهدى عدنان ابراهٌم علًالتارٌخالتربٌة للبنات133

2017/2016مقبول59.4732الثانًعراقٌةعذراء قحطان سمٌر حسٌنالتارٌخالتربٌة للبنات134

2017/2016مقبول59.3920االولعراقٌةحنان حقً طالب رشٌدالتارٌخالتربٌة بنات135

2017/2016مقبول59.0458الثانًعراقٌةزٌنب عبادي نعمة موحانالتارٌخالتربٌة للبنات136

2017/2016مقبول58.8636الثانًعراقٌةنسرٌن عبد الرزاق ٌوسف عبد هللاالتارٌخالتربٌة للبنات137

 درجات 5بعد اضافة 2017/2016مقبول58.7842الثانًعراقٌةحنان علً حسٌن احمدالتارٌخالتربٌة للبنات138

قرار الجلسة الطارئة

2017/2016مقبول58.6136الثانًعراقٌةدٌانا احمد خالد عٌسىالتارٌخالتربٌة للبنات139

شروق كاظم سلمان. د. أ

العـــــــميــــــــــدة وكالة

زهرة ماهود مسلم. د.م. أ

  معاون العميد لشؤون الطلبة

م تغريد زكي هادي    . م

   مسجل الكلية
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2017/2016مقبول58.2928الثانًعراقٌةبراء رشدي محسن صالحالتارٌخالتربٌة للبنات140

2017/2016مقبول58.1300الثانًعراقٌةسهٌلة نجم محمد راضًالتارٌخالتربٌة للبنات141

2017/2016مقبول57.7300االولعراقٌةزهراء قاسم صبٌح علًالتارٌخالتربٌة بنات142

2017/2016مقبول57.1743الثانًعراقٌةزٌنة حسٌن هادي حصوةالتارٌخالتربٌة للبنات143

2017/2016مقبول57.0273الثانًعراقٌةسجى موسى عودة مناتًالتارٌخالتربٌة للبنات144

2017/2016مقبول56.9500الثانًعراقٌةحوراء عبد الرزاق خلف حسنالتارٌخالتربٌة للبنات145

2017/2016مقبول56.8347الثانًعراقٌةمٌس محسن كاطع برسٌمالتارٌخالتربٌة للبنات146

2017/2016مقبول56.4631الثانًعراقٌةحوراء عادل مبدر حسٌنالتارٌخالتربٌة للبنات147

2017/2016مقبول56.1909الثانًعراقٌةمرٌم حسن داود سلمانالتارٌخالتربٌة للبنات148

2017/2016مقبول56.1780االولعراقٌةزهراء عبد الجبار جواد رشٌدالتارٌخالتربٌة بنات149

2017/2016مقبول55.9531الثانًعراقٌةحنٌن اٌاد كاظم جبرالتارٌخالتربٌة للبنات150

2017/2016مقبول55.7633االولعراقٌةاخالص عباس محمد ذٌابالتارٌخالتربٌة بنات151

2017/2016مقبول54.5331الثانًعراقٌةهدى خربوط عبد الواحد زاملالتارٌخالتربٌة للبنات152

شروق كاظم سلمان. د. أ

العـــــــميــــــــــدة وكالة

زهرة ماهود مسلم. د.م. أ

  معاون العميد لشؤون الطلبة

م تغريد زكي هادي    . م

   مسجل الكلية


