
الدراسة سنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة90.082010/2011الدور االولانثىالعراقٌةعال علً عبد الكرٌم محمد نورياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد1

الصباحٌة88.892010/2011الدور االولانثىالعراقٌةحال شهاب احمد ابراهٌم البدارنًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد2

الصباحٌة85.692010/2011الدور االولانثىالعراقٌةنجالء مقداد سعٌد محمد المعاضٌدياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد3

الصباحٌة85.422010/2011الدور االولانثىالعراقٌةرؤى طارق جواد جاسم الجنابًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد4

الصباحٌة83.282010/2011الدور االولانثىالعراقٌةرٌام هادي صالح جبوري الساعدياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد5

الصباحٌة82.92010/2011الدور االولانثىالعراقٌةسعاد ٌاسٌن خلف الجنابًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد6

الصباحٌة82.722010/2011الدور االولانثىالعراقٌةزٌنة فتحً سعود علً القٌسًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد7

الصباحٌة82.242010/2011الدور االولانثىالعراقٌةمٌنا اٌاد جالل محسن البٌاتًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد8

الصباحٌة80.162010/2011الدور االولانثىالعراقٌةهند قاسم محمد علً مهدي الداٌنًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد9

الصباحٌة79.922010/2011الدور االولانثىالعراقٌةورود جودة عبد شحاذة الجبورياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد10

الصباحٌة79.742010/2011الدور االولانثىالعراقٌةمٌس جاسم كرٌم رشٌداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد11

الصباحٌة79.62010/2011الدور االولانثىالعراقٌةنورة خلف حسن مطر الزٌدياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد12

الصباحٌة79.072010/2011الدور االولانثىالعراقٌةفاطمة مصطفى مسعود محمد المختارياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد13

الصباحٌة78.392010/2011الدور االولانثىالعراقٌةزهراء عالء حسٌن هاشم النعٌمًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد14

الصباحٌة76.022010/2011الدور االولانثىالعراقٌةسارة عبد السمٌع علً محمد ال غازياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد15

الصباحٌة75.82010/2011الدور االولانثىالعراقٌةخولة جاسم حاجم محسن العلٌاوياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد16

الصباحٌة74.462010/2011الدور االولانثىالعراقٌةهند عبد الرزاق جابرعبد الباقً الشمرياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد17

الصباحٌة74.372010/2011الدور االولانثىالعراقٌةموج ثامر غنً محمد المالكًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد18

الصباحٌة73.72010/2011الدور االولانثىالعراقٌةاالء غالب مطر عبد الرضا النصٌرياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد19

الصباحٌة72.882010/2011الدور االولانثىفلسطٌنٌةلٌنا اسامة عثمان عبد الحفٌظ الماضًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد20

الصباحٌة72.682010/2011الدور االولانثىالعراقٌةرؤى صالح عبد الرزاق محمد نوري الخفاجًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد21

الصباحٌة71.782010/2011الدور االولانثىالعراقٌةمعانً عبد الخالق عبد الحسٌن جبر االمًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد22

الصباحٌة71.262010/2011الدور االولانثىالعراقٌةسارة جالل هادي هاشم الحكٌماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد23
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الصباحٌة71.162010/2011الدور االولانثىالعراقٌةنور صبري غافل علوان الزٌدياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد24

الصباحٌة70.852010/2011الدور االولانثىالعراقٌةرغد كاظم جواد عبد الرضااللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد25

الصباحٌة70.582010/2011الدور االولانثىالعراقٌةوسن علً حسن خلف القٌسًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد26

الصباحٌة70.562010/2011الدور االولانثىالعراقٌةسارة احمد عامر مهدي القٌسًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد27

الصباحٌة70.342010/2011الدور االولانثىالعراقٌةمروة موسى عبد الحافظ موسى الشماعاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد28

الصباحٌة70.152010/2011الدور االولانثىالعراقٌةلمٌس ولٌد ٌونس محمد العبٌدياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد29

الصباحٌة69.412010/2011الدور االولانثىالعراقٌةدعاء شاكر محمد حسٌن الطائًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد30

الصباحٌة69.252010/2011الدور االولانثىالعراقٌةانوار نوري كامل محمد حسن المالكًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد31

الصباحٌة69.222010/2011الدور االولانثىالعراقٌةمٌادة عبد هللا شوٌش الزٌدياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد32

الصباحٌة68.982010/2011الدور االولانثىالعراقٌةعائشة طالب فرج صحٌن الساعدياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد33

الصباحٌة68.562010/2011الدور االولانثىالعراقٌةبشرى جمٌل عباس عٌسى الدلٌمًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد34

الصباحٌة68.472010/2011الدور االولانثىالعراقٌةهبة قحطان رحٌم وهٌب السامرائًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد35

الصباحٌة68.072010/2011الدور االولانثىالعراقٌةمروة جماغ كشلول شمخً الحمٌداوياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد36

الصباحٌة68.052010/2011الدور االولانثىالعراقٌةبٌمان كمال توفٌق طاهر الجلبًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد37

الصباحٌة67.512010/2011الدور االولانثىالعراقٌةسارة مجٌد محسن داود العٌثاوياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد38

الصباحٌة67.132010/2011الدور االولانثىالعراقٌةرند صبار عبد الفتاح شنتاف الغٌاضاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد39

الصباحٌة66.992010/2011الدور االولانثىالعراقٌةغفران اسماعٌل طاهر عبد العبودياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد40

الصباحٌة65.822010/2011الدور االولانثىالعراقٌةمروة هشام شاكر محمود المشهدانًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد41

الصباحٌة65.662010/2011الدور االولانثىالعراقٌةخلود اسماعٌل ابراهٌم سلمان الدلٌمًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد42

الصباحٌة65.492010/2011الدور االولانثىالعراقٌةرؤى سمٌر احمد ٌاسٌن الزبٌدياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد43

الصباحٌة65.252010/2011الدور االولانثىالعراقٌةنرجس ناصر عدنان حسٌب السعدياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد44

الصباحٌة65.012010/2011الدور االولانثىالعراقٌةلٌنا علً عبد المجٌد عزتاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد45

الصباحٌة64.822010/2011الدور االولانثىالعراقٌةاٌالف رمضان جواد الصكر الجنابًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد46



الدراسة سنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة64.772010/2011الدور االولانثىالعراقٌةعبٌر علً كاظم خفً الالمًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد47

الصباحٌة64.412010/2011الدور االولانثىالعراقٌةدعاء بدر حسٌن محٌمٌد المشهدانًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد48

الصباحٌة64.042010/2011الدور االولانثىالعراقٌةمنولٌا تحسٌن حسٌن ابراهٌم الونداوياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد49

الصباحٌة642010/2011الدور االولانثىالعراقٌةدعاء سهٌل عبود محمد الدلٌمًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد50

الصباحٌة63.682010/2011الدور االولانثىالعراقٌةمنار فالح حمزة عبوداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد51

الصباحٌة63.482010/2011الدور االولانثىالعراقٌةسجى حمدي توفٌق محمد العانًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد52

الصباحٌة63.322010/2011الدور االولانثىالعراقٌةرسل محمود مجٌد غنً البٌاتًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد53

الصباحٌة63.142010/2011الدور االولانثىالعراقٌةبتول عبد الكرٌم جبار خلٌف الركابًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد54

الصباحٌة62.632010/2011الثانًانثىالعراقٌةمروة صادق ٌوسفاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد55

الصباحٌة62.552010/2011الدور االولانثىالعراقٌةعلٌاء سالم احمد حسناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد56

الصباحٌة62.492010/2011الدور االولانثىالعراقٌةهبة خلٌل هادي احمد البٌاتًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد57

الصباحٌة62.132010/2011الدور االولانثىالعراقٌةأصٌل حازم عبد الرحٌم حسٌن العباسًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد58

الصباحٌة61.852010/2011الدور االولانثىالعراقٌةامنة خالد عبد الحمٌد ردٌف الراوياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد59

الصباحٌة61.492010/2011الدور االولانثىالعراقٌةرنا هشام شاكر محمود المشهدانًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد60

الصباحٌة60.22010/2011الدور االولانثىالعراقٌةنورة نزار حاتم محمد الحجازياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد61

الصباحٌة60.032010/2011الدور االولانثىالعراقٌةفرح مؤٌد ٌوسف صالح العنزياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد62

الصباحٌة59.932010/2011الدور االولانثىالعراقٌةسحر رضا صاحب العكٌلًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد63

الصباحٌة59.892010/2011الدور االولانثىالعراقٌةحنان حامد داود سلوم الشمرياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد64

الصباحٌة59.672010/2011الثانًانثىالعراقٌةشهد واثق عٌسى مهدياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد65

الصباحٌة59.572010/2011الدور االولانثىالعراقٌةأسٌل صالح كذه طلفاح المسارياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد66

الصباحٌة59.372010/2011الدور االولانثىالعراقٌةشٌماء ٌاسٌن طه ابراهٌم العانًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد67

الصباحٌة59.372010/2011الثانًانثىالعراقٌةزهراء عبد الصاحباللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد68

الصباحٌة58.592010/2011الدور االولانثىالعراقٌةلٌنة أٌاد جاسم محمد السعٌدياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد69
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الصباحٌة58.042010/2011الدور االولانثىالعراقٌةشٌرٌن محمد كاظم حسن المسعودياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد70

الصباحٌة57.142010/2011الدور االولانثىالعراقٌةمرٌم جهاد حسن القرة لوسًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد71

الصباحٌة57.112010/2011الدور االولانثىالعراقٌةغسق رٌاض مهدي اصفاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد72

الصباحٌة56.782010/2011الدور االولانثىالعراقٌةنور شالً جاسماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد73

الصباحٌة56.362010/2011الدور االولانثىالعراقٌةعال عبد الرحمن فرحان البدرانًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد74

الصباحٌة55.892010/2011الثانًانثىالعراقٌةوفاء علً حسٌناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد75

الصباحٌة55.742010/2011الثانًانثىالعراقٌةمٌنا اٌاد عبد المنعماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد76

الصباحٌة55.592010/2011الثانًانثىالعراقٌةرشا خالد عبد الستاراللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد77

الصباحٌة54.122010/2011الدور االولانثىفلسطٌنٌةعال كامل فارساللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد78

الصباحٌة51.552010/2011التكمٌلًانثىالعراقٌةسحر ٌوسف عبد الزهرةاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد79
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المسائٌة57.982010/2011 الثانًانثىالعراقٌةوفاء قاسم عبٌداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد1

المسائٌة55.342010/2011تكمٌلًانثىالعراقٌةمنى فالح حسناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد2

المسائٌة54.962010/2011الثانًانثىالعراقٌةسرى طارق عبوداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد3

المسائٌة53.912010/2011الثانًانثىالعراقٌةنبراس بدٌع عبد   الواحداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد4


