
كلية التربية ابي رشد 

قسن علوم القراى والتربية االسالهية 

اسواء الطلبة 

 2011 -2010الوتخرجيي وهعدالت وتقديرات التخرج للعام الدراسي 

 التقدير معدل التخرج اسم الطالب ت

 امتياز 94.948 هناء قدوري مالك محيسن العجيمي  .1

 جيد جدا 85.728 أحمد سامي فرحان  ظاهر العيساوي  .2

 جيد جدا 83.492 نور شاكر محمود احمد المشهداني  .3

 جيد جدا 81.394 رؤى جاسم جبار سعد الساعدي  .4

 جيد جدا 80.463 دعاء عمي إسماعيل كاظم التميمي  .5

 جيد جدا 80.195 سارة منير رسول حسن الربيعي  .6

 جيد 79.920 حيدر حافظ عبود مجيد العزاوي  .7

 جيد 79.536 مصطفى عبد الستار مول ابراهيم الزبيدي  .8

 جيد 79.308 شفاء صدام شويمف كاطع المالكي  .9

 جيد 79.202 شيماء جواد داود سممان الحياني  .10

 جيد 78.885 شيماء حسن باتول ثويني البهادلي  .11

 جيد 78.755 سميم منشد عمي عباس العزاوي  .12

 جيد 78.746 عبد اهلل فميح مهدي خميل العزاوي  .13

 جيد 78.745 إسراء عباس فاضل محمد الجبوري  .14

 جيد 78.321 حنان شيال كريدي عبد الزبيدي  .15

 جيد 77.991 مروة كامل عبد اهلل جار اهلل الكعبي  .16

 جيد 77.869 أماني محسن عبد عمي عبد الحسن الحسن  .17

 جيد 77.236 هالة فاخر حميد جبر الشرع  .18

 جيد 77.213 حسناء كاظم رزوقي محمد عمي الخزعمي  .19

 جيد 77.124 سارة صباح محسن عبد اهلل الفكيكي  .20

 جيد 75.952 مروة ستار إبراهيم خضير الدايني  .21

 جيد 75.748 بتول شهاب أحمد عبد اهلل الهاشمي  .22

 جيد 75.595 نور عمي هاشم فياض العامري  .23



 جيد 75.459 شيماء مصطفى جابر زاجي الموسوي  .24

 جيد 75.235 حسين مطمب محمد خضير الهيتاوي  .25

 جيد 74.326 آمال داود جميل حسين الربيعي  .26

 جيد 73.982 شيماء منصور حسين سايخان العزاوي  .27

 جيد 73.898 إنعام عبد الستار عبد اهلل جاسم العزاوي  .28

 جيد 73.733 سماء مصطفى اسماعيل محمد الداغستاني  .29

 جيد 73.678 رشا جاسم محمد حمزة الشمري  .30

 جيد 73.674 هديل كمال قدور عبد اهلل الساعدي  .31

 جيد 73.399 أسماء طالب حميد وريوش الساعدي  .32

 جيد 73.2925 هناء كريم كاظم ذنون القيسي  .33

 جيد 73.127 دعاء حسين سالم سعدون الجابري  .34

 جيد 72.962 دعاء حسن عبد عمي عبيس الكالبي  .35

 جيد 72.778 أسيل خمف جبر صبر السويعدي  .36

 جيد 72.231 شيرين عمي شكر حسين القره غولي  .37

 جيد 71.431 أسماء نزار محسن احمد الحسني  .38

 جيد 71.197 رحاب عباس حمود عقال البهادلي  .39

 جيد 70.591 مروة عمي كريم حمادي الفضمي  .40

 متوسط 69.923 آية سعد جاسم عباس الزبيدي  .41

 متوسط 69.911 عمار صباح جاسم عمي  الدايني  .42

 متوسط 69.655 أحالم عيسى أحمد عيسى الحامدي  .43

 متوسط 69.567 مريم كاظم عبيد مالح العتابي  .44

 متوسط 69.186 مصطفى عزيز حافظ جاسم الربيعي  .45

 متوسط 68.935 سالم محسن محمد عمي الربيعي  .46

 متوسط 68.645 سميرة عبد الرضا كاظم جواد الدليمي  .47

 متوسط 68.636 فالح حسن زوير مطير البهادلي  .48

 متوسط 68.618 محمد صالح فياض فاضل الزوبعي  .49

 متوسط 68.604 سارة حسون فرج ماضي الصبيحاوي  .50

 متوسط 68.537 نور محمد إبراهيم جاسم المحمدي  .51

 متوسط 68.316 زمن جاسم مهاوي محمد السراجي  .52

 متوسط 67.501 آالء طالب حسن جاسم الطائي  .53



 متوسط 67.434 زهراء بشير سممان ابراهيم االنباري  .54

 متوسط 67.359 عمي كريم حسن احمد المشهداني  .55

 متوسط 67.082 مروة محسن عميوي عباس البدراني  .56

 متوسط 67.045 عالء مهدي هاشم شاتول الغالبي  .57

 متوسط 66.935 مروة عبد الجبار حمفة مساعد المجمعي  .58

 متوسط 66.639 هند أحمد حسين عموان الربيعي  .59

 متوسط 66.495 هبة صباح عباس خالد العزاوي  .60

 متوسط 66.491 عالء حسين حسن جموب السعدي  .61

 متوسط 66.335 صالح حسين اسماعيل حسين الجنابي  .62

 متوسط 66.295 حيدر أحمد عاصي حسين الدلفي  .63

 متوسط 66.130 ميرفت عدنان غضبان دخيل العسكري  .64

 متوسط 65.594 نبيل عبد الجبار خمف دحام جدعان الدليمي  .65

 متوسط 65.577 مهند باقر حمدان حساب العزاوي  .66

 متوسط 65.534 بشرى حسين كاظم جواد العابدي  .67

 متوسط 65.470 هدى حميد صخر حمد الموسوي  .68

 متوسط 65.385 عمياء كريم عمي نايف الدايني  .69

 متوسط 65.293 هبة صالح حسن خمف التميمي  .70

 متوسط 65.180 حامد محمد حامد عبد اهلل حسن القيسي  .71

 متوسط 64.796 مروة طارق جاسم حمودي النعيمي  .72

 متوسط 64.755 رغدة عبد الجبار خميل محمود السمماني  .73

 متوسط 64.712 هديل أحمد حسين عبد اهلل الغريري  .74

 متوسط 64.641 إبراهيم طعمة عطية محمد الشمري  .75

 متوسط 64.636 زهراء فهد محمد داود الباوي  .76

 متوسط 64.614 ندى كاظم صديان صكبان البديري  .77

 متوسط 64.045 حسين ثامر داخل طارش الفياضي  .78

 متوسط 63.797 حيدر واحد عويد كويد المصموحي  .79

 متوسط 63.684 عهود شيال سيد كمبار الشويمي  .80

 متوسط 63.680 قيس سامي عبد الكريم سكران المكصوصي  .81

 متوسط 63.633 عبد اهلل وصفي خيري شفيق السعدي  .82

 متوسط 63.315 صهيب فارس عدنان اسماعيل االمام  .83



 متوسط 63.263 أنهار محمد جواد حسن طاطران  .84

 متوسط 63.130 أنهار باسم عرنوص فدعوس السعد  .85

 متوسط 62.998 حيدر كريم جهاد محمود العنبكي  .86

 متوسط 62.719 ماهر محمود كاظم جواد الحسيني  .87

 متوسط 62.025 حسام صالح عبد اهلل ناصر القيسي  .88

 متوسط 61.515 شروق هاشم مجيد جاسم الجنابي  .89

 متوسط 61.4068 احسان عبد المنعم محمد صادق  .90

 متوسط 61.308 إياد عدنان مشعان  .91

 متوسط 61.189 سمر محمود هدو عموان السعدي  .92

 متوسط 60.600 ياسر عباس عبد عمي الجنابي  .93

 متوسط 60.284 دعاء فواز كاظم عنصل الخزرجي  .94

 متوسط 60.047 عدي عطية رجا مرهش الجنابي  .95

 مقبول 59.815 خولة ضيدان ممغوث جراح الممغوث  .96

 مقبول 59.3594 صابرين عمي شدهان عبد اهلل الربيعي  .97

 مقبول 59.252 محمد عبود خمف حسين الجنابي  .98

 مقبول 59.197 عمي عجيل زغير شبيب الزيدي  .99

 مقبول 58.947 أطياف جمعة رهيف  .100

 مقبول 58.6945 رشاد أحمد جاسم محمد الخالدي  .101

 مقبول 58.180 عودة منادي حاكم حمزة الزوبعي  .102

 مقبول 58.173 مروان عدنان حسين مطر الجميمي  .103

 مقبول 58.019 عماد حسن ليمي حماد البيالوي  .104

 مقبول 57.6815 عبد الرحمن عبد اهلل إبراهيم فياض الزيدي  .105

 مقبول 56.185 جالل حسين محمد عباس التميمي  .106

 مقبول 55.967 أمجد حماد محمد هاشم عباس التميمي  .107

 مقبول 55.9102 والء جواد حسن جواد التميمي  .108

 مقبول 54.09 أيمن جبار خضير عباس التميمي  .109

 


