
الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة86.282009/2010االولانثىعراقٌةاسٌل عباس عبد جوده العبٌدياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد1

الصباحٌة85.42009/2010االولانثىعراقٌةباسمة عبد العزٌز علً الخفاجًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد2

الصباحٌة82.872009/2010االولانثىعراقٌةنسرٌن علً خزعل بنٌان العبادياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد3

الصباحٌة81.662009/2010االولانثىعراقٌةعهود كمٌر هلٌل عباساللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد4

الصباحٌة81.222009/2010االولانثىعراقٌةاسماء خلف رجه طالب الجبورياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد5

الصباحٌة80.642009/2010االولانثىعراقٌةدعاء هٌثم احمد علً زنكنهاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد6

الصباحٌة79.592009/2010االولانثىعراقٌةرؤى محمود سلمان كرٌم العزاوياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد7

الصباحٌة79.042009/2010االولانثىعراقٌةتقى عبد الحمٌد ناظم زٌنل الشمرياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد8

الصباحٌة78.272009/2010االولانثىعراقٌةنورة محمد بحر فٌاض النعٌمً اللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد9

الصباحٌة78.22009/2010االولانثىعراقٌةشٌماء علً جوٌر القرغولً اللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد10

الصباحٌة76.932009/2010االولانثىعراقٌةجنان خضٌر مهتلف عبود االمارهاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد11

الصباحٌة76.342009/2010االولانثىعراقٌةمروة مزهر حمٌد ربٌع الماجدياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد12

الصباحٌة76.292009/2010االولانثىعراقٌةربى جعفر عبد الهادي شراد الشمرياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد13

الصباحٌة75.42009/2010االولانثىعراقٌةسعاد محمود جابر غلٌم العجٌلً اللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد14

الصباحٌة75.042009/2010االولانثىعراقٌةشٌرٌن علً حسن العٌثاوياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد15

الصباحٌة74.762009/2010االولانثىعراقٌةنوال كاطع خلف محارب العتابًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد16

الصباحٌة74.692009/2010االولانثىعراقٌةبٌداء خلف رجه طالب الجبورياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد17

الصباحٌة73.912009/2010االولانثىعراقٌةحوراء حامد حسٌن محمد القرٌشًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد18

الصباحٌة73.52009/2010االولانثىعراقٌةسهاد لطٌف عبد هللا عجٌل المحمدياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد19

الصباحٌة73.482009/2010االولانثىعراقٌةلٌنا علً محسن مختار الزٌدياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد20

الصباحٌة73.152009/2010االولانثىعراقٌةعبٌر عبد الحافظ عبد الرحمن العنزياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد21

الصباحٌة72.812009/2010االولانثىعراقٌةرغد عبد الكرٌم احمد وردي الجبورياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد22

الصباحٌة72.62009/2010االولانثىعراقٌةنور جمعة ٌاسٌن جابر المنصوري اللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد23
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الصباحٌة72.252009/2010االولانثىعراقٌةمروة ٌحٌى محمد علٌوي الدلٌمًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد24

الصباحٌة72.062009/2010االولانثىعراقٌةرندة كاظم حمادي عٌسى الهاشمًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد25

الصباحٌة71.862009/2010االولانثىعراقٌةزهراء عبد السالم احمد السامرائًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد26

الصباحٌة70.932009/2010االولانثىعراقٌةنور سفٌان خلٌل حطحوط الجبورياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد27

الصباحٌة70.862009/2010االولانثىعراقٌةبٌداء عبد محمود عٌطان النقاشًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد28

الصباحٌة70.792009/2010الثانًانثىعراقٌةزهراء سعدون علٌوي داود االنباري اللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد29

الصباحٌة70.562009/2010االولانثىعراقٌةرونق كرٌم محمد شكاره العبادياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد30

الصباحٌة70.432009/2010االولانثىعراقٌةعال محمود عبٌد حمادي االنبارياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد31

الصباحٌة70.082009/2010االولانثىعراقٌةعبٌر جمال فاضل سلطان الربٌعًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد32

الصباحٌة69.512009/2010االولانثىعراقٌةعلٌة خضٌر محمد دعس العٌثاوياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد33

الصباحٌة69.442009/2010االولانثىعراقٌةورود سعدي جبار قاسم البٌاتًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد34

الصباحٌة69.412009/2010االولانثىعراقٌةاسراء زٌد احمد الربٌعًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد35

الصباحٌة69.262009/2010االولانثىعراقٌةتهانً سالم كاظم الشمرياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد36

الصباحٌة68.782009/2010االولانثىعراقٌةزٌنب خضٌر عباس نجم الحمٌدياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد37

الصباحٌة68.312009/2010االولانثىعراقٌةاٌمان عبد الستار عبد الجبار المعمورياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد38

الصباحٌة67.462009/2010االولانثىعراقٌةبسمة احمد سلمان موسى العبٌدياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد39

الصباحٌة67.462009/2010الثانًانثىعراقٌةمٌس طارق عاشور عبد هللا الحٌالً اللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد40

الصباحٌة67.382009/2010االولانثىعراقٌةخولة خلٌل محمد العٌثاوياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد41

الصباحٌة66.752009/2010االولانثىعراقٌةلبنى مجبل حسن علوان الدلٌمًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد42

الصباحٌة66.62009/2010االولانثىعراقٌةرشا سعد زٌدان حسٌن الساعدياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد43

الصباحٌة66.412009/2010االولانثىعراقٌةسجى عامر جودة كاظم الزبٌدياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد44

الصباحٌة65.972009/2010االولانثىعراقٌةمروة محمد حسن جبر الالمًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد45

الصباحٌة65.952009/2010االولانثىعراقٌةنهى عبود محمد خضٌر الدلٌمً اللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد46
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الصباحٌة65.872009/2010االولانثىعراقٌةصابرٌن ماجد احمد ابراهٌم اللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد47

الصباحٌة65.462009/2010االولانثىعراقٌةشهب مصلح مهدي الدورياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد48

الصباحٌة65.142009/2010االولانثىعراقٌةبدور جعفر كشكول آل شربهاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد49

الصباحٌة64.962009/2010االولانثىعراقٌةنور سلمان وهاب دباح المعمورياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد50

الصباحٌة64.912009/2010الثانًانثىعراقٌةسالً ثائر بدران علًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد51

الصباحٌة64.342009/2010االولانثىعراقٌةرؤى فاضل عباس لفته الغرٌرياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد52

الصباحٌة64.322009/2010االولانثىعراقٌةسالً ثائر بدران علً القوزبكراللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد53

الصباحٌة64.312009/2010االولانثىعراقٌةزٌنب جاسم محمد عبد عباس الجبورياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد54

الصباحٌة64.122009/2010االولانثىعراقٌةخمائل عبد المحسن هالل العكٌالتاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد55

الصباحٌة64.092009/2010االولانثىعراقٌةمٌرفت عبد القادر محمود جاسم النعٌمًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد56

الصباحٌة63.762009/2010االولانثىعراقٌةمنتهى خلٌل كرٌم عاكول الداورياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد57

الصباحٌة63.732009/2010االولانثىعراقٌةاٌناس كرٌم حسن علً الشمرياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد58

الصباحٌة63.672009/2010االولانثىعراقٌةنرجس علً قاسم حسٌن البهادلً اللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد59

الصباحٌة63.672009/2010االولانثىعراقٌةهناء شنو ثامر مونً الربٌعًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد60

الصباحٌة63.642009/2010االولانثىعراقٌةزٌنب حسٌن كرٌم حسٌن الموسوياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد61

الصباحٌة63.352009/2010االولانثىعراقٌةهاجر علً رضا صالح العجٌلً اللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد62

الصباحٌة63.22009/2010الثانًانثىعراقٌةسارة عٌسى عٌدان احمد العٌثاوي اللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد63

الصباحٌة63.172009/2010الثانًانثىعراقٌةامٌرة وحٌد شهٌد عبود العبودي اللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد64

الصباحٌة63.122009/2010االولانثىعراقٌةنور هادي صالح العزاوي اللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد65

الصباحٌة62.972009/2010االولانثىعراقٌةزهراء خالد رزوقً جار هللا الداٌنًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد66

الصباحٌة62.962009/2010الثانًانثىعراقٌةدعاء كفاح مالك الشعالناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد67

الصباحٌة62.842009/2010االولانثىعراقٌةسماح اسماعٌل جبار محمود الكالبًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد68

الصباحٌة62.722009/2010االولانثىعراقٌةنداء جاسم نعمة داغر اللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد69
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الصباحٌة62.682009/2010االولانثىعراقٌةٌاسمٌن زٌاد طارق شالل القٌسًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد70

الصباحٌة62.272009/2010االولانثىعراقٌةنور جبوري هادي شانً الهاللًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد71

الصباحٌة62.0092009/2010االولانثىعراقٌةصابرٌن محمد نصٌف قاسم العزاوياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد72

الصباحٌة61.842009/2010االولانثىعراقٌةسارة عادل علً عبود العمار اللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد73

الصباحٌة60.432009/2010االولانثىعراقٌةارٌج اسماعٌل شاكر لفته الربٌعًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد74

الصباحٌة59.742009/2010االولانثىعراقٌةهدٌة جبار هادي حسناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد75

الصباحٌة59.672009/2010الثانًانثىعراقٌةحنٌن عبد الكرٌم ذوٌب عبٌد العجٌلً اللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد76

الصباحٌة59.582009/2010االولانثىعراقٌةاٌمان نزار حسٌن علً الشمرياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد77

الصباحٌة59.312009/2010االولانثىعراقٌةسما فؤاد سوٌدان عبد الرحمن الدراجًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد78

الصباحٌة58.992009/2010الثانًانثىعراقٌةشذى فخري  اللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد79

الصباحٌة58.982009/2010االولانثىعراقٌةفرح احمد ناصر ٌاسر العبودياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد80

الصباحٌة58.82009/2010الثانًانثىعراقٌةزٌنب احمد محمد جاسم العٌثاوي اللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد81

الصباحٌة58.712009/2010االولانثىعراقٌةانفال خضٌر سالم طالل الجنابًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد82

الصباحٌة58.352009/2010الثانًانثىعراقٌةنورا ناجً غدٌر عطا القرٌشً اللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد83

الصباحٌة57.992009/2010الثانًانثىعراقٌةهبة رٌاض مهذول خمٌس الطائًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد84

الصباحٌة57.5082009/2010االولانثىعراقٌةزٌنب صالح مهدي صالح الشمرياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد85

الصباحٌة57.5022009/2010االولانثىعراقٌةبشرى جاسم جبار نجدي الكعبًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد86

الصباحٌة56.342009/2010الثانًانثىعراقٌةرغدة باسم جواد كاظم الشرجً اللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد87

الصباحٌة55.432009/2010الثانًانثىعراقٌةدنٌا مهدي خلٌل حسن الخفاجً اللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد88

الصباحٌة51.812009/2010االولانثىعراقٌةابتسام عبد كاظم ساهً الزوبعً اللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد89
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المسائٌة70.62009/2010االولانثىعراقٌةمنال هادي محمد صالح التمٌمًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد1

المسائٌة66.52009/2010الثانًانثىعراقٌةمنتهى فاضل جباراللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد2

المسائٌة64.722009/2010االولانثىسورٌةخولة محمد عماش المحمد العكٌدياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد3

المسائٌة622009/2010االولانثىعراقٌةكولسن كرٌم حسن محمد زنكنهاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد4


