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 كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

صحة صدور  سنة التخرج التقدير  المعدل الدور  الجنس  الجنسية اسم الطالب الرباعي القسم الكلية الجامعة ت

  االعدادية

 لم ترد صحة الصدور  1122/1121 امتياز  411209 األول  انثى  عراقية  رغد محمد خلف خليل  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .1

 لم ترد صحة الصدور 1122/1121 جيد جداً  331,81 األول  انثى  عراقية  خمائل محسن عبد الحسن جميل  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .2

 ثبت صحة الصدور  1122/1121 جيد جداً  331213 األول  انثى  عراقية  ياسمين عدنان نعمة حسن  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .3

 ثبت صحة الصدور  1122/1121 جيد جداً  301361 األول  ذكر  عراقي  علي فالح جبر سباهي  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .4

 ثبت صحة الصدور  1122/1121 جيد جداً  361084 األول  انثى  عراقية  غادة نور محمد جاسم  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .5

 ثبت صحة الصدور  1122/1121 جيد جداً  361199 األول  انثى  عراقية  رؤى صالح ناصر حسين  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .6

 ثبت صحة الصدور  1122/1121 جيد جداً  391662 األول  انثى  عراقية  أطياف عالء ياسين طه  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .7

 ثبت صحة الصدور  1122/1121 جيد جداً  ,38182 األول  انثى  عراقية  ندى هاشم عبد هللا داود  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .8

 ثبت صحة الصدور  1122/1121 جيد جداً  ,38116 األول  انثى  عراقية  زينب جواد كاظم عاصي  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .9

  لم ترد صحة الصدور 1122/1121 جيد جداً  321412 األول  انثى  عراقية  فاطمة عبد قاسم لغيوي  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .11

 ثبت صحة الصدور  1122/1121 جيد جداً  321,83 األول  انثى  عراقية  دعاء عدنان محمد علي  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .11

 ثبت صحة الصدور  1122/1121 جيد جداً  321613 األول  انثى  عراقية  وفاء كريم حبيب دندح  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .12

 ثبت صحة الصدور  1122/1121 جيد جداً  321911 األول  انثى  عراقية  منى عباس عبد احمد  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .13

 ثبت صحة الصدور  1122/1121 جيد جداً  3111,9 األول  ذكر  عراقي  عالء حسين حسن جواد  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .14

 ثبت صحة الصدور  1122/1121 جيد جداً  311118 األول  انثى  عراقية  جيهان فائق ناجي محمد  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .15



 ثبت صحة الصدور  1122/1121 جيد  41411, األول  انثى  عراقية  ايناس خميس حاتم خضير  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .16

 ثبت صحة الصدور  1122/1121 جيد  41132, األول  انثى  عراقية  رسل عبد هللا كريم مهودر  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .17

 ثبت صحة الصدور  1122/1121 جيد  1389,, األول  انثى  عراقية  دعاء نهاد زكي حسين  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .18

 ثبت صحة الصدور  1122/1121 جيد  ,126,, األول  انثى  عراقية  سراب نعمة احمد سايخان  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .19

 ثبت صحة الصدور  1122/1121 جيد  1140,, األول  انثى  عراقية  زينب عبد الجليل ماهود مناتي  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .21

 ثبت صحة الصدور  1122/1121 جيد  01433, األول  ذكر  عراقي  امير ساطع عزت تقي  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .21

 ثبت صحة الصدور  1122/1121 جيد  8,,01, األول  انثى  عراقية  غفران جبار شمخي جابر  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .22

 ثبت صحة الصدور  1122/1121 جيد  01141, األول  انثى  عراقية  زهراء رعد عيسى حنوش  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .23

 ثبت صحة الصدور  1122/1121 جيد  1,,61, األول  انثى  عراقية  كوثر صباح بدن معيجل  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .24

 ثبت صحة الصدور  1122/1121 جيد  61693, األول  انثى  عراقية  صبا رحيم عطا احمد  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .25

 ثبت صحة الصدور  1122/1121 جيد  61236, األول  ذكر  عراقي  عالء احمد حسن جاسم  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .26

 ثبت صحة الصدور  1122/1121 جيد  91028, األول  انثى  عراقية  سجى جعفر موسى خربوط  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .27

 ثبت صحة الصدور  1122/1121 جيد  91633, األول  انثى  عراقية  زهراء ثامر خليل ابراهيم  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .28

 ثبت صحة الصدور  1122/1121 جيد  91631, األول  انثى  عراقية  براء نعيم عبد احمد  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .29

 ثبت صحة الصدور  1122/1121 جيد  91840, األول  ذكر  عراقي  احمد كاظم عجيل علي  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .31

 ثبت صحة الصدور  1122/1121 جيد  91831, األول  انثى  عراقية  رنا خضير عبيد عزيز  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .31

 ثبت صحة الصدور  1122/1121 جيد  91122, األول  ذكر  عراقي  امجد رحمان خلبيص عالوي  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .32

 ثبت صحة الصدور  1122/1121 جيد  81461, األول  انثى  عراقية  آيات رياض ابراهيم حمادي  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .33

 ثبت صحة الصدور  1122/1121 جيد  81302, األول  انثى  عراقية  دنيا احمد قاسم عبد القادر  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .34



 ثبت صحة الصدور  1122/1121 جيد  81,11, األول  ذكر  عراقي  علي الزم عبد جشاف  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .35

 لم ترد صحة الصدور 1122/1121 جيد  810,4, األول  انثى  عراقية  نداء نور الدين نعمت رمضان  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .36

 ثبت صحة الصدور  1122/1121 جيد  81610, األول  انثى  عراقية  نسرين فصيح علي داود  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .37

 ثبت صحة الصدور  1122/1121 جيد  81943, األول  انثى  عراقية  عال منير عبد الرحمن ناصر  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .38

 ثبت صحة الصدور  1122/1121 جيد  81836, األول  انثى  عراقية  مروة فالح حسن حسين  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .39

 لم ترد صحة الصدور 1122/1121 جيد  11436, األول  انثى  عراقية  نورة نجم رشيد نجم  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .41

 ثبت صحة الصدور  1122/1121 جيد  ,1161, األول  انثى  عراقية  اسراء محسن عنيد شاهين  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .41

 ثبت صحة الصدور  1122/1121 جيد  11909, األول  ذكر  عراقي  عمار جاسم محمد كاظم  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .42

 ثبت صحة الصدور  1122/1121 جيد  11149, األول  انثى  عراقية  انغام صالح ناصر حسين  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .43

 ثبت صحة الصدور  1122/1121 جيد  11180, األول  ذكر  عراقي  جمال علي انعيم عطية  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .44

 ثبت صحة الصدور  1122/1121 جيد  ,1111, األول  انثى  عراقية  اسيل عالء حسين عبد االمير  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .45

 ثبت صحة الصدور  1122/1121 جيد  21411, األول  ذكر  عراقي  غيث ماجد جواد جاسم  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .46

 لم ترد صحة الصدور 1122/1121 جيد  4,,21, األول  انثى  عراقية  مروة اكرم جواد كاظم  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .47

 ثبت صحة الصدور 1122/1121 جيد  21080, األول  انثى  عراقية  امنة جواد كاظم كريم  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .48

 لم ترد صحة الصدور 1122/1121 جيد  21010, األول  انثى  عراقية  سارة عبد االمير جعفر عبد السادة  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .49

 لم ترد صحة الصدور 1122/1121 جيد  216,1, األول  انثى  عراقية  نور عبد الجبار علي حسين  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .51

 ثبت صحة الصدور  1122/1121 جيد  21664, األول  انثى  عراقية  شهد عادل جاسم مسلط  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .51

 ثبت صحة الصدور  1122/1121 جيد  21119, األول  انثى  عراقية  هالة حمد عزام عبيد  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .52

 لم ترد صحة الصدور 1122/1121 جيد  11630, األول  انثى  عراقية  مروة طالب محمود مناتي  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .53



 ثبت صحة الصدور  1122/1121 جيد  11131, األول  انثى  عراقية  دعاء عبد المجيد محمد حسن  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .54

 ثبت صحة الصدور  1122/1121 جيد  11232, األول  انثى  عراقية  رغدة فاضل محمد عبد  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .55

 لم ترد صحة الصدور  1122/1121 جيد  111,2, األول  انثى  عراقية  حنين سلمان روسي قاسم  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .56

 لم ترد صحة الصدور  1122/1121 متوسط  041422 األول  انثى  عراقية  كميلة حسين قاسم مخيلف  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .57

 ثبت صحة الصدور  1122/1121 متوسط  041624 األول  انثى  عراقية  مروة عبد الكريم محمد ذياب  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .58

 ثبت صحة الصدور  1122/1121 متوسط  041889 األول  ذكر  عراقي  علي مخلف محمد عركد  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .59

 لم ترد صحة الصدور 1122/1121 متوسط  031,23 األول  ذكر  عراقي  عمر محمود عباس محمد  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .61

 ثبت صحة الصدور  1122/1121 متوسط  031681 األول  انثى  عراقية  شهد كريم كاظم جبار  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .61

 ثبت صحة الصدور  1122/1121 متوسط  031814 األول  انثى  عراقية  مرام حامد نجم صالح  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .62

 ثبت صحة الصدور  1122/1121 متوسط  031110 األول  ذكر  عراقي  رحمن عبد عيسى محي  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .63

 ثبت صحة الصدور  1122/1121 متوسط  031130 األول  انثى  عراقية  االء سالم ابيض حسين  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .64

 ثبت صحة الصدور  1122/1121 متوسط  0,1484 األول  انثى  عراقية  اسيل محمود فاضل احمد  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .65

 لم ترد صحة الصدور 1122/1121 متوسط  0,1312 األول  انثى  عراقية  سالمة علي جاسم محمد  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .66

 لم ترد صحة الصدور 1122/1121 متوسط  0,10,3 األول  ذكر  عراقي  ابراهيم عز الدين رشيد سمين  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .67

 ثبت صحة الصدور  1122/1121 متوسط  0,1810 األول  انثى  عراقية  شهد حميد عبد الزهرة حمادة  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .68

 ثبت صحة الصدور  1122/1121 متوسط  0,1119 األول  انثى  عراقية  نور خضر خزعل صالح  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .69

 لم ترد صحة الصدور  1122/1121 متوسط  0013,3 األول  انثى  عراقية  فاطمة سبتي عباس راشد  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .71

 لم ترد صحة الصدور  1122/1121 متوسط  001,11 األول  انثى  عراقية  شبعاد عبد االمير محسن اسماعيل  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .71

 ثبت صحة الصدور  1122/1121 متوسط  ,00194 األول  ذكر  عراقي  حسين مهدي عمود حسين  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .72



 ثبت صحة الصدور  1122/1121 متوسط  001969 األول  انثى  عراقية  نغم داود سلمان احمد  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .73

 ثبت صحة الصدور  1122/1121 متوسط  001161 األول  ذكر  عراقي  علي يعقوب يوسف خضير  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .74

 لم ترد صحة الصدور  1122/1121 متوسط  061414 األول  انثى  عراقية  اثمار علي حسين مجيد  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .75

 لم ترد صحة الصدور  1122/1121 متوسط  061308 األول  انثى  عراقية  رؤى عامر ابراهيم محي  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .76

 لم ترد صحة الصدور  1122/1121 متوسط  061361 األول  انثى  عراقية  زينب عودة عبد االمير محسن  العربية  اللغة ابن رشد  بغداد   .77

 ثبت صحة الصدور 1122/1121 متوسط  061010 األول  انثى  عراقية  جنة حامد جاسم محمد  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .78

 لم ترد صحة الصدور 1122/1121 متوسط  061011 األول  ذكر  عراقي  عبد هللا محمد خيري عبد الغفور محمد  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .79

 ثبت صحة الصدور  1122/1121 متوسط  061801 األول  ذكر  عراقي  حسين نعمة عبد االمير علوان  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .81

 ثبت صحة الصدور  1122/1121 متوسط  091,89 األول  ذكر  عراقي  مرتضى احمد حسن سلمان  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .81

 لم ترد صحة الصدور  1122/1121 متوسط  091006 األول  انثى  عراقية  نبراس سعد عبد الرحمن ابراهيم  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .82

 لم ترد صحة الصدور  1122/1121 متوسط  011393 األول  ذكر  عراقي  حاتم كريم خليفة ثميل  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .83

 ثبت صحة الصدور 1122/1121 متوسط  011088 األول  ذكر  عراقي  مهند محمد حمادي كاظم  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .84

 لم ترد صحة الصدور 1122/1121 متوسط  011643 األول  ذكر  عراقي  علي نجاح عبد علي سلمان  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .85

 ثبت صحة الصدور 1122/1121 متوسط  ,01114 األول  ذكر  عراقي  جبار حسين جاسم ياسر  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .86

 لم ترد صحة الصدور 1122/1121 متوسط  6,,021 األول  ذكر  عراقي  محمد نصيف جاسم محمد  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .87
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 الصدورلم ترد صحة  1122/1121 متوسط  021809 األول  ذكر  عراقي  بالل خضير عباس علي  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .89
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