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سنة التخرج المعدل 

 2010/2011 68.166 الثانًانثى  عراقٌة علٌاء ٌوسف  ظاهر طاهراللغة العربٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .1

 2010/2011 65,772 الثانًانثى  عراقٌة زٌنب سبتً عباس راشداللغة العربٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .2

 2010/2011 65,470 الثانًذكر  عراقً مهند حٌدر محمد محموداللغة العربٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .3

 2010/2011 65.033 الثانًذكر  عراقً ٌاسر حسٌن شحاذة صالحاللغة العربٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .4

 2010/2011 63.175 الثانًانثى  عراقٌة الرا علً عبد الحسٌناللغة العربٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .5

 2010/2011 62,437 الثانًذكر  عراقً علً كرٌم عباس شراداللغة العربٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .6

 2010/2011 61,545 التكمٌلًذكر  عراقي هيثم وسام غناوي حمسناللغة العربٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .7

 2010/2011 61,407 الثانًانثى  عراقٌة هبة صالح عبود شافًاللغة العربٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .8

 2010/2011 61.297 الثانًانثى  عراقٌة دعاء علً طراد محٌداللغة العربٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .9

 2010/2011 60.996 الثانًانثى  عراقٌة فاطمة عبد الرضا حافظ  منشداللغة العربٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .10

 2010/2011 60,840 الثانًانثى  عراقٌة سارة محمد احمد علواناللغة العربٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .11

 2010/2011 60,465 الثانًانثى  عراقٌة زهراء رشٌد وسٌن اغارشٌداللغة العربٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .12

 2010/2011 60,298 الثانًانثى  عراقٌة اسماء مفٌد جاسم حسٌناللغة العربٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .13

 2010/2011 60,025 الثانًذكر  عراقً رشٌد علً زعال  سلٌماناللغة العربٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .14

 2010/2011 59,871 الثانًانثى  عراقٌة دعاء حسٌن عبد الزهرة عباساللغة العربٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .15

 2010/2011 59,743 الثانًانثى  عراقٌة شذى حسٌن علً عجاجاللغة العربٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .16



 2010/2011 59.389 الثانًانثى  عراقٌة رؤى عبد الكرٌم صبار كاظماللغة العربٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .17

 2010/2011 59,313 الثانًانثى  عراقٌة نجالء محمد صحن  خلفاللغة العربٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .18

 2010/2011 59,268 الثانًانثى  عراقٌة االء ناجح حاشوش حسٌناللغة العربٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .19

 2010/2011 59,082 الثانًذكر  عراقً علً هادي مسلط مهدياللغة العربٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .20

 2010/2011 58,805 الثانًانثى  عراقٌة ندى ناجً محمود صالحاللغة العربٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .21

 2010/2011 58,731 التكمٌلً انثى عراقٌة شيماء جاسم حممد عبوداللغة العربٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .22

 2010/2011 58.689 الثانًذكر  عراقً مزاحم غازي بدٌوي ظاهراللغة العربٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .23

 2010/2011 58,608 التكمٌلً انثى عراقٌة عال امحد عبود حمموداللغة العربٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .24

 2010/2011 58,446 التكمٌلً انثى عراقٌة اميان كاظم حممد مشسياللغة العربٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .25

 2010/2011 58,384 الثانًانثى  عراقٌة دعاء جاسم محمد لعٌبًاللغة العربٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .26

 2010/2011 58.109 الثانًانثى  عراقٌة مروة جالل صبار عالياللغة العربٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .27

 2010/2011 57,951 الثانًذكر  عراقً مجٌد هاشم احمد دوحاناللغة العربٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .28

 2010/2011 57.939 الثانًانثى  عراقٌة هبة هادي منجل حمداللغة العربٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .29

 2010/2011 57,785 الثانًذكر  عراقً ولٌد طامً علوان حمٌداللغة العربٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .30

 2010/2011 57.723 الثانًذكر  عراقً علً محمد علً نعمة هادياللغة العربٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .31

 2010/2011 57.645 الثانًذكر  عراقً احمد جمال خلٌل ابراهٌماللغة العربٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .32

 2010/2011 57,638 الثانًذكر  عراقً مصطفى جعفر محمود ٌوسفاللغة العربٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .33

 2010/2011 57,491 الثانًانثى  عراقٌة رنا صبٌح شنٌن  كاظماللغة العربٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .34

 2010/2011 57.455 الثانًذكر  عراقً كرار جمال فاضل سلطاناللغة العربٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .35

 2010/2011 57,441 الثانًانثى  عراقٌة غصون عودة عبد االمٌر محسناللغة العربٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .36



 2010/2011 57,384 الثانًذكر  عراقً ٌونس محمود فارس علًاللغة العربٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .37

 2010/2011 57.308 الثانًانثى  عراقٌة سارة خلٌل غائب جبراللغة العربٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .38

 2010/2011 56,873 الثانًذكر  عراقً قٌس عبد الرحمن عباس عاٌداللغة العربٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .39

 2010/2011 56.640 الثانًذكر  عراقً محمد علً حسٌن علًاللغة العربٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .40

 2010/2011 56.489 الثانًذكر  عراقً صالح زهٌر هادي طاهراللغة العربٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .41

 2010/2011 56.054 الثانًانثى  عراقٌة ارٌج عبد الكرٌم عبد هللا سوز علًاللغة العربٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .42

 2010/2011 55,907 الثانًانثى  عراقٌة هدى حمادي عاصً وسمًاللغة العربٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .43

 2010/2011 55.076 الثانًانثى  عراقٌة هبة عادل حسٌن ٌوسفاللغة العربٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .44

 2010/2011 55,064 الثانًذكر  عراقً علً نعمة سلمان عبٌداللغة العربٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .45

 2010/2011 55,057 الثانًذكر  عراقً لؤي صباح عدنان إبراهٌماللغة العربٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .46

 2010/2011 51.923 الثانًذكر  عراقً محمد منصور كاظم حساللغة العربٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .47

 

 

 

 

 

عهود عبد الواحد عبد الصاحب .د.رهٌف ناصر علً العٌساوي      أ. د.م.أباسمة عبد الفتاح بدٌــوي                
 العمٌـــد       معاون العمٌد لشؤون الطلبة والتسجٌل             مدٌرة التسجٌل                          

 


