
الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة85.882011/2010الدور االولانثىالعراقٌةمروة ولٌد احمداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد1

الصباحٌة84.392011/2010الدور االولانثىالعراقٌةدعاء سعدي مهدياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد2

الصباحٌة84.132011/2010الدور االولانثىالعراقٌةنور الهدى احمد عبوداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد3

الصباحٌة83.192011/2010الدور االولانثىالعراقٌةرنا خضٌر مطراللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد4

الصباحٌة83.172011/2010الدور االولانثىالعراقٌةدعاء طه قاسماللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد5

الصباحٌة832011/2010الدور االولانثىالعراقٌةزهراء علٌوي كاطعاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد6

الصباحٌة82.242011/2010الدور االولانثىالعراقٌةاسراء حسٌن عباساللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد7

الصباحٌة81.4062011/2010الدور االولانثىالعراقٌةنور مجٌد محمداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد8

الصباحٌة81.42011/2010الدور االولانثىالعراقٌةنبراس محمد مهدياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد9

الصباحٌة80.832011/2010الدور االولانثىالعراقٌةعالٌة عدنان عزتاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد10

الصباحٌة80.612011/2010الدور االولانثىالعراقٌةهبة طالب حمٌداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد11

الصباحٌة79.812011/2010الدور االولانثىالعراقٌةانتصار حسن جباراللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد12

الصباحٌة79.692011/2010الدور االولانثىالعراقٌةزٌنب عبد الكرٌم ناجًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد13

الصباحٌة79.362011/2010الدور االولانثىالعراقٌةنورة اٌاد عبد الجباراللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد14

الصباحٌة78.962011/2010الدور االولانثىالعراقٌةهدى ودٌع جباراللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد15

الصباحٌة78.482011/2010الدور االولانثىالعراقٌةهوازن عبد الوهاب محموداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد16

الصباحٌة78.22011/2010الدور االولانثىالعراقٌةسالً عبد اللطٌف ذٌاباللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد17

الصباحٌة77.712011/2010الدور االولانثىالعراقٌةمنى عبد هللا حسناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد18

الصباحٌة77.632011/2010الدور االولانثىالعراقٌةصابرٌن جبار خماساللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد19

الصباحٌة77.42011/2010الدور االولانثىالعراقٌةنور عباس حسناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد20

الصباحٌة77.142011/2010الدور االولانثىالعراقٌةاالء محمد مهدياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد21

الصباحٌة76.792011/2010الدور االولانثىالعراقٌةدعاء كرٌم جبراللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد22

الصباحٌة76.662011/2010الدور االولانثىالعراقٌةلمٌاء شاكر ناصراللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد23
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الصباحٌة76.612011/2010الدور االولانثىالعراقٌةغسق محمد لفتهاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد24

الصباحٌة76.222011/2010الدور االولانثىالعراقٌةزٌنب صادق عبد هللااللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد25

الصباحٌة75.642011/2010الدور االولانثىالعراقٌةندى نعٌم منصوراللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد26

الصباحٌة75.572011/2010الدور االولانثىالعراقٌةمروة محمد مجٌداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد27

الصباحٌة75.382011/2010الدور االولانثىالعراقٌةسحر عادل موسىاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد28

الصباحٌة75.082011/2010الدور االولانثىالعراقٌةرؤى عبد الكرٌم مطشراللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد29

الصباحٌة74.832011/2010الدور االولانثىالعراقٌةدٌنا منذر امٌناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد30

الصباحٌة74.792011/2010الدور االولانثىالعراقٌةاسماء سامً مانعاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد31

الصباحٌة74.612011/2010الدور االولانثىالعراقٌةضمٌاء عبٌد محمداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد32

الصباحٌة74.62011/2010الدور االولانثىالعراقٌةصابرٌن سمٌر عبد الخالقاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد33

الصباحٌة74.512011/2010الدور االولانثىالعراقٌةدعاء احمد موسىاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد34

الصباحٌة74.292011/2010الدور االولانثىالعراقٌةرسل سامً كاملاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد35

الصباحٌة74.252011/2010الدور االولانثىالعراقٌةنورا سعدون كاظماللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد36

الصباحٌة74.142011/2010الدور االولانثىالعراقٌةهٌفاء سعدي جاسماللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد37

الصباحٌة73.62011/2010الدور االولانثىالعراقٌةمنى عبد الرحمن حمودياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد38

الصباحٌة72.292011/2010الدور االولانثىالعراقٌةضحى علً ضٌولاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد39

الصباحٌة72.242011/2010الدور االولانثىالعراقٌةاٌات ستار كرٌماللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد40

الصباحٌة71.842011/2010الدور االولانثىالعراقٌةنور حسٌن محمد علًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد41

الصباحٌة70.92011/2010الدور االولانثىالعراقٌةدعاء عالء عبداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد42

الصباحٌة70.812011/2010الدور االولانثىالعراقٌةسهاد نهاد غالباللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد43

الصباحٌة70.492011/2010الدور االولانثىالعراقٌةسارة جواد كاظماللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد44

الصباحٌة69.72011/2010الدور االولانثىالعراقٌةغدٌر عبد هللا حسناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد45

الصباحٌة69.52011/2010الدور االولانثىالعراقٌةلبنى عبد الواحد خلٌلاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد46
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الصباحٌة68.892011/2010الدور االولانثىالعراقٌةعبٌر سعدي جاسماللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد47

الصباحٌة68.862011/2010الدور االولانثىالعراقٌةبان احمد عناداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد48

الصباحٌة68.3832011/2010الدور االولانثىالعراقٌةسراب عبد الرزاقاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد49

الصباحٌة68.382011/2010الدور االولانثىالعراقٌةنادٌة عبد العزٌز حمداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد50

الصباحٌة67.632011/2010الدور االولانثىالعراقٌةفضٌلة محمود اسماعٌلاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد51

الصباحٌة67.592011/2010الدور االولانثىالعراقٌةندى راضً خلفاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد52

الصباحٌة67.312011/2010الدور االولانثىالعراقٌةاشواق عبد الرسولاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد53

الصباحٌة67.182011/2010الدور االولانثىالعراقٌةاالء عبد الجبار عبد هللااللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد54

الصباحٌة66.982011/2010الدور االولانثىالعراقٌةهدى كرٌم عبد عباساللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد55

الصباحٌة66.962011/2010الدور االولانثىالعراقٌةمرٌم جعفر حسٌناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد56

الصباحٌة66.782011/2010الدور االولانثىالعراقٌةُعال عبد اللطٌف عبد الرزاقاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد57

الصباحٌة65.662011/2010الدور االولانثىالعراقٌةسهٌر جاسم محمداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد58

الصباحٌة65.612011/2010الدور االولانثىالعراقٌةاسٌل اسماعٌل عبٌداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد59

الصباحٌة65.572011/2010الدور االولانثىالعراقٌةنهى عزٌز محمداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد60

الصباحٌة65.282011/2010الدور االولانثىالعراقٌةمروة جاسم هبٌلاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد61

الصباحٌة65.252011/2010الدور االولانثىالعراقٌةاثمار ثامر عاشوراللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد62

الصباحٌة64.912011/2010الدور االولانثىالعراقٌةصفا جواد كاظماللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد63

الصباحٌة64.32011/2010الدور االولانثىالعراقٌةمها عبد الكرٌم جباراللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد64

الصباحٌة63.682011/2010الدور االولانثىالعراقٌةشهرزاد محمد علًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد65

الصباحٌة63.252011/2010الدور االولانثىالعراقٌةلمٌس عبد هللا متعباللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد66

الصباحٌة62.82011/2010الدور االولانثىالعراقٌةكرامة حسٌن محمداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد67

الصباحٌة62.532011/2010الثانًانثىالعراقٌةضحى عادل حسٌناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد68

الصباحٌة62.482011/2010الثانًانثىالعراقٌةنور سلمان داوداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد69
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الصباحٌة62.32011/2010الدور االولانثىالعراقٌةرنا حمٌد عبد الرحمناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد70

الصباحٌة60.972011/2010الثانًانثىالعراقٌةهدى ابراهٌم شهاباللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد71

الصباحٌة60.712011/2010الثانًانثىفلسطٌنٌةهند ناصر صبحًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد72

الصباحٌة59.622011/2010الثانًانثىالعراقٌةمروة كرٌم عكٌشاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد73

الصباحٌة58.882011/2010الدور االولانثىالعراقٌةكوثر محمد هادياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد74

الصباحٌة58.412011/2010الثانًانثىالعراقٌةبدور عمر عبد السالماللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد75

الصباحٌة58.272011/2010الدور االولانثىالعراقٌةفرح عبد االمٌر عبد الرحٌماللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد76

الصباحٌة57.842011/2010الثانًانثىالعراقٌةحنان امٌر منعماللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد77

الصباحٌة56.982011/2010الثانًانثىالعراقٌةدعاء عدنان هاشماللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد78

الصباحٌة56.772011/2010الدور االولانثىالعراقٌةسارة كاظم حموداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد79

الصباحٌة56.582011/2010الثانًانثىالعراقٌةسارة امٌن عبد الستاراللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد80

الصباحٌة56.522011/2010الثانًانثىالعراقٌةموج خالد احمداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد81

الصباحٌة56.032011/2010الثانًانثىالعراقٌةهبة جهاد حمداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد82
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المسائٌة65.432011/2010الدور االولانثىالعراقٌةنغم عبد الرزاق رحٌماللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد1

المسائٌة64.542011/2010االولانثىالعراقٌةشٌماء طالب حسناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد2


