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الصباحٌة2012/2011%88.51انثىاالولعراقٌةهند عبد سلٌم ناٌل اللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد1

الصباحٌة2012/2011%85.93انثىاالولعراقٌةندى صفاء صادق عبد الرسولاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد2

الصباحٌة2012/2011%82.97انثىاالولعراقٌةنغم ماجد امٌناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد3

الصباحٌة2012/2011%77.25انثىاالولعراقٌةنورا جاسم محمد عبوداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد4

الصباحٌة2012/2011%76.73انثىاالولعراقٌةشهالء عبد الرحمن جابر شندياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد5

الصباحٌة2012/2011%76.01انثىاالولعراقٌةهبة ادٌب عبد الواحد شهاباللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد6

الصباحٌة2012/2011%75.97انثىاالولعراقٌةحنان خالد  سلمان محسناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد7

الصباحٌة2012/2011%75.80انثىاالولعراقٌةسهاد عدنان علوان اللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد8

الصباحٌة2012/2011%75.56انثىاالولعراقٌةرسل صالح مهدي عبد هللااللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد9

الصباحٌة2012/2011%75.24انثىاالولعراقٌةمنى عبد االمٌر حسٌن عباساللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد10

الصباحٌة2012/2011%75.09انثىاالولعراقٌةسهاد علً  عبد هللا عبداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد11

الصباحٌة2012/2011%75انثىاالولعراقٌةهند قحطان  حسناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد12

الصباحٌة2012/2011%74.76انثىاالولعراقٌةسهاد فلٌح  حسن علًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد13

الصباحٌة2012/2011%74.12انثىاالولعراقٌةزهراء عباس  فرحان علٌوياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد14

الصباحٌة2012/2011%74.07انثىاالولعراقٌةرنا احمد ابراهٌم سالمةاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد15

الصباحٌة2012/2011%73.96انثىاالولعراقٌةشٌماء قٌس  سعدون فوزياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد16

الصباحٌة2012/2011%73.77انثىاالولعراقٌةرؤى حاتم هراطةاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد17

الصباحٌة2012/2011%73.76انثىاالولعراقٌةاسراء علً حسٌن محموداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد18

الصباحٌة2012/2011%73.67انثىاالولعراقٌةاقبال صادق كاظم صالحاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد19

الصباحٌة2012/2011%73.62انثىاالولعراقٌةنرجس علً حسٌن داوراللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد20

الصباحٌة2012/2011%73308انثىالثانًعراقٌةهبة فرج زغٌر سلطان اللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد21

الصباحٌة2012/2011%73.23انثىاالولعراقٌةافراح مندوب خضٌرمرهجاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد22

الصباحٌة2012/2011%73.05انثىاالولعراقٌةفاطمة محمد صالح مهدياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد23
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الصباحٌة2012/2011%72.75انثىاالولعراقٌةلٌلى مجهول واٌشاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد24

الصباحٌة2012/2011%72.47انثىاالولعراقٌةهند عبد برٌسم خنجراللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد25

الصباحٌة2012/2011%71انثىاالولعراقٌةسجى كامل حمدان عبد السادةاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد26

الصباحٌة2012/2011%70.89انثىاالولعراقٌةتماضر حاتم   هزٌر حسناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد27

الصباحٌة2012/2011%70.50انثىاالولعراقٌةصابرٌن غازي  لعٌبً نعمةاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد28

الصباحٌة2012/2011%70.21انثىاالولعراقٌةصفاء اسماعٌل كعٌم صباحاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد29

الصباحٌة2012/2011%69.83انثىاالولعراقٌةتقوى جمال  محمد كاظماللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد30

الصباحٌة2012/2011%69.42انثىاالولعراقٌةدالل عبد النبً جوٌد مهدياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد31

الصباحٌة2012/2011%68.91انثىاالولعراقٌةرٌام محمد خزعل عرٌمشاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد32

الصباحٌة2012/2011%68.83انثىاالولعراقٌةاسماء صالح عٌسى خضٌراللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد33

الصباحٌة2012/2011%68.80انثىاالولعراقٌةرؤى محمد مهدي ظاهراللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد34

الصباحٌة2012/2011%68.40انثىاالولعراقٌةمها فاضل  عبد عون حسٌناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد35

الصباحٌة2012/2011%68.07انثىاالولعراقٌةفاطمة حاتم  ناٌف هجهوجاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد36

الصباحٌة2012/2011%67.71انثىاالولعراقٌةمها حسن عبد االمٌرمهدياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد37

الصباحٌة2012/2011%67.50انثىاالولعراقٌةمروة رضوان عبٌد شحاذةاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد38

الصباحٌة2012/2011%67.14انثىاالولعراقٌةسارة سعد عبد الصاحب رسولاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد39

الصباحٌة2012/2011%66.35انثىاالولعراقٌةدعاء عبد الكرٌم محموداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد40

الصباحٌة2012/2011%66.18انثىاالولعراقٌةبٌداء كامل  حمود بخٌتاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد41

الصباحٌة2012/2011%66.01انثىاالولعراقٌةغفران برهان رحٌم محمداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد42

الصباحٌة2012/2011%65.75انثىاالولعراقٌةرغد جمال الدٌن عبد الواحداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد43

الصباحٌة2012/2011%65.74انثىاالولعراقٌةاشواق كرٌم شراد حمٌدياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد44

الصباحٌة2012/2011%65.74انثىاالولعراقٌةمروة فالح مهدي صالحاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد45

الصباحٌة2012/2011%65.27انثىاالولعراقٌةعلٌاء عباس فرحان علٌوياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد46
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الصباحٌة2012/2011%65.26انثىاالولعراقٌةنور مزهر عبد الرزاق عبد الوهاباللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد47

الصباحٌة2012/2011%65.17انثىاالولعراقٌةزهراء شحاذة مبدر حسٌناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد48

الصباحٌة2012/2011%65.02انثىاالولعراقٌةاسراء سالم توفٌق عبد الرزاقاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد49

الصباحٌة2012/2011%64.34انثىاالولعراقٌةحنان شرهان وٌس خضٌراللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد50

الصباحٌة2012/2011%64162انثىالثانًعراقٌةمروة عبد الباري كزار عبد الحسٌناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد51

الصباحٌة2012/2011%63778انثىالثانًعراقٌةعال حسٌن عبد هللا خضٌراللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد52

الصباحٌة2012/2011%63.78انثىاالولعراقٌةجٌهان عمران موسى صالحاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد53

الصباحٌة2012/2011%62715انثىالثانًعراقٌةنور عٌسى عبد هللا عٌسى اللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد54

الصباحٌة2012/2011%61.69انثىاالولعراقٌةمروة سعد زغٌراللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد55

الصباحٌة2012/2011%60.38انثىالتكمٌلً عراقٌةسارة حمٌد عبٌد علواناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد56

الصباحٌة2012/2011%60.37انثىالتكمٌلًعراقٌةرؤى عبٌد احمد سلماناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد57

الصباحٌة2012/2011%59.26انثىاالولعراقٌةنورس محمد رحٌمة اللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد58

الصباحٌة2012/2011%58.91انثىالتكمٌلًعراقٌةغفران هادي مراح مهدياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد59

الصباحٌة2012/2011%58.17انثىالتكمٌلًعراقٌةاسراء محمد اسماعٌل ورداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد60

الصباحٌة2012/2011%57138انثىالثانًعراقٌةزٌنب حمٌد لوٌج سلماناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد61

الصباحٌة2012/2011%56608انثىالثانًعراقٌةنور ناظم عبد الحمٌد حبٌباللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد62
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المسائٌة2012/2011%88.30انثىاالول عراقٌة بان علً عبد الرزاق مرتضىاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد1

المسائٌة2012/2011%85.67انثىاالول عراقٌة بشرى باسم احمد حمٌداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد2

المسائٌة2012/2011%85.50انثىاالول عراقٌةهند مدحت حمٌد عبد هللااللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد3
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المسائٌة2012/2011%83.41انثىاالول عراقٌةسندس ناجً رشٌد علًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد4

المسائٌة2012/2011%81.71انثىاالول عراقٌة مروة عبد الباسط حمٌد رشٌد  اللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد5

المسائٌة2012/2011%81.22انثىاالول عراقٌة امنه عباس محمد علً محمداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد6

المسائٌة2012/2011%79.28انثىاالول عراقٌة وركاء عادل عبٌد نصٌفاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد7

المسائٌة2012/2011%78.89انثىاالول عراقٌة ازهار شاكر حمود عبد الثابتاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد8

المسائٌة2012/2011%78.11انثىاالول عراقٌة زهراء عباس فاضل عبد هللااللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد9

المسائٌة2012/2011%76.91انثىاالول عراقٌة اشواق عبد الكرٌم محسن عودة اللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد10

المسائٌة2012/2011%76.68انثىاالول عراقٌة بسمة محمد احمد خضٌراللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد11

المسائٌة2012/2011%76.61انثىاالول عراقٌةمٌادة مجٌد عواد موسىاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد12

المسائٌة2012/2011%76.31انثىاالول عراقٌةدعاء عماد عبد الهادي صكراللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد13

المسائٌة2012/2011%75.45انثىاالول عراقٌة رٌام ماجد غٌاض عبوداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد14

المسائٌة2012/2011%74.75انثىاالول عراقٌة هدٌر انور عباس محمداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد15

المسائٌة2012/2011%74.63انثىاالول عراقٌة شهد عبد الكرٌم بشٌر امٌراللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد16

المسائٌة2012/2011%74.26انثىاالول عراقٌة سارة صبحً صدام غضباللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد17

المسائٌة2012/2011%74.24انثىاالول عراقٌة كالوٌش عبد الحمٌد محمد  اللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد18

المسائٌة2012/2011%73.95انثىاألول عراقٌة هدٌل عبد الستار فاضل عباساللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد19

المسائٌة2012/2011%73.87انثىاالول عراقٌة مٌادة محمود حسٌن طالب اللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد20

المسائٌة2012/2011%72.81انثىاالول عراقٌة مها عبٌد فرحان ذٌاباللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد21

المسائٌة2012/2011%72.68انثىاالول عراقٌة دالل عبد الرحمن محمد جاسماللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد22

المسائٌة2012/2011%71.86انثىاالول عراقٌةمروة طه صادق كاظماللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد23

المسائٌة2012/2011%71.67انثىاالول عراقٌةمرٌم خالد طالب سالماللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد24

المسائٌة2012/2011%71.57انثىاالول عراقٌة ٌلدز راضً سلطان حمٌداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد25

المسائٌة2012/2011%71.24انثىاالول عراقٌة هدى هاشم احمد متهوشاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد26
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المسائٌة2012/2011%70.67انثىاالول عراقٌة هدى جاسم محمد عرٌبًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد27

المسائٌة2012/2011%70.22انثىاالول عراقٌة نور مطشر كاطع حموداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد28

المسائٌة2012/2011%69.82انثىاالول عراقٌة مٌنا مازن مكً  محمد رشٌداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد29

المسائٌة2012/2011%69.49انثىاالول عراقٌة شهد علً سلمان سالماللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد30

المسائٌة2012/2011%68.82انثىاالول عراقٌة اٌناس ناجً حسٌن حسوماللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد31

المسائٌة2012/2011%68.74انثىاالول عراقٌةدعاء ناوي عواد جفازاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد32

المسائٌة2012/2011%68.71انثىاالول عراقٌةاٌناس عباس علوان محمداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد33

المسائٌة2012/2011%68.63انثىاالول عراقٌة نور خلٌف حبٌب عبٌداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد34

المسائٌة2012/2011%68.63انثىاالول عراقٌة روٌدة علً جاسم جارياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد35

المسائٌة2012/2011%67.24انثىاالول عراقٌة رشا طالب علوان عواداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد36

المسائٌة2012/2011%67.17انثىاالول عراقٌة اسراء حاٌف علوان عٌسىاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد37

المسائٌة2012/2011%67.13انثىاالول عراقٌة االء جواد شخٌر صانتاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد38

المسائٌة2012/2011%66.85انثىاألول عراقٌة نادٌة حمودي نعمه مزهراللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد39

المسائٌة2012/2011%66.61انثىاالول عراقٌة وسن بهاء عبد العزٌز محمداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد40

المسائٌة2012/2011%65691.00انثىاالول عراقٌة تغرٌد خالد مهدي عبٌد اللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد41

المسائٌة2012/2011%65،56انثىاالول عراقٌة مٌس ابراهٌم حسٌن سلمان اللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد42

المسائٌة2012/2011%65228.00انثىالثانً عراقٌةبتول صفاء مهدي علواناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد43

المسائٌة2012/2011%65،17انثىاالول عراقٌة هدٌل فاضل حسن اللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد44

المسائٌة2012/2011%65158.00انثىاالول عراقٌة شفاء طالب مهدي لكوان اللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد45

المسائٌة2012/2011%65093.00انثىاالول عراقٌةمروة جواد جعفر مهدي اللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد46

المسائٌة2012/2011%65049.00انثىالثانً عراقٌةسلمى حسن عباس  ولًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد47

المسائٌة2012/2011%64915.00انثىاالول عراقٌةرغد جمٌل عباس محمد اللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد48

المسائٌة2012/2011%64277.00انثىاالول عراقٌة هالة خضر حسن محمد علًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد49



الدراسةسنة التخرجالمعدلالجنسالدور الجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة2012/2011%63113.00انثىاالول عراقٌة لٌنا عماد عبد السالم مهدي اللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد50

المسائٌة2012/2011%62988.00انثىاالول عراقٌة اسماء حاتم بدر عناد اللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد51

المسائٌة2012/2011%62552.00انثىالثانً عراقٌةاٌناس حسٌن محسن عبد هللااللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد52

المسائٌة2012/2011%62546.00انثىالثانًعراقٌةاٌمان عبد الرضا مهدي محسناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد53

المسائٌة2012/2011%62246.00انثىالثانًعراقٌةشٌماء خضٌر عباس رشٌداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد54

المسائٌة2012/2011%62101.00انثىالثانًعراقٌةاٌة نبٌل محمود حسٌناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد55

المسائٌة2012/2011%61936.00انثىاالول عراقٌة امل حنش سلمان اللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد56

المسائٌة2012/2011%61412.00انثىالثانًعراقٌةنورا باسم ابراهٌم  اللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد57

المسائٌة2012/2011%60792.00انثىالثانًعراقٌةسمر محمد رسن خضٌراللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد58

المسائٌة2012/2011%60507.00انثىاالول عراقٌة إٌناس محمود محمد اللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد59

المسائٌة2012/2011%59،3انثىالثانًعراقٌةمٌس اجود محمد حسٌناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد60

المسائٌة2012/2011%58266.00انثىاالول عراقٌة زها فاضل حسٌن خلف اللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد61

المسائٌة2012/2011%58147.00انثىالثانًعراقٌةبشرى ولٌد محمود  فتنهاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد62

المسائٌة2012/2011%57859.00انثىالثانًعراقٌةسارة زٌنً حسٌن  محمداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد63

المسائٌة2012/2011%57698.00انثىالثانًعراقٌةمها ارشد اكرم  بهاء الدٌناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد64


