
الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة907.752011/2012االولانثىعراقٌةمنال محمد مطر عكٌلًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد1

الصباحٌة880.822011/2012االولانثىعراقٌةبشرى راضً غضبان حوشًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد2

الصباحٌة854.762011/2012االولانثىعراقٌةهدٌل حسٌن عبد الهادي سلمانالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد3

الصباحٌة854.442011/2012االولانثىعراقٌةفرح محمد عبد الرضا ابراهٌمالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد4

الصباحٌة2011/2012%84,82االولانثىعراقٌةمرٌم عالوي فهد جلوبالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد5

الصباحٌة2011/2012%84,28االولانثىعراقٌةرشا حسن ادعم هارفالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد6

الصباحٌة827.252011/2012االولانثىعراقٌةنور سالم مجٌد عودةالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد7

الصباحٌة824.062011/2012االولانثىعراقٌةسندس اٌوب طه واديالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد8

الصباحٌة803.532011/2012االولانثىعراقٌةندى محمد عزٌز عبد االمٌرالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد9

الصباحٌة800.092011/2012االولانثىعراقٌةنوره غالم محمد علًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد10

الصباحٌة787.732011/2012االولانثىعراقٌةعائشة شاذل محسن مجٌدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد11

الصباحٌة782.472011/2012االولانثىعراقٌةرفاه خالد كاظم عبد الناصرالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد12

الصباحٌة781.722011/2012االولانثىعراقٌةرٌام حسٌن حبٌب فهدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد13

الصباحٌة2011/2012%77,57االولانثىعراقٌةغفران احمد علً حسٌنالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد14

الصباحٌة763.072011/2012االولانثىعراقٌةرواء سعدي كانً عاشقالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد15

الصباحٌة761.962011/2012االولانثىعراقٌةهبة شاكر محمود حسٌنالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد16

الصباحٌة760.392011/2012االولانثىعراقٌةشهد مزهر علً حسٌنالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد17

الصباحٌة757.532011/2012االولانثىعراقٌةامنة عالء جاسم جابرالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد18

الصباحٌة2011/2012%75,57االولانثىعراقٌةودٌان جاسم حمادي فٌاضالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد19

الصباحٌة750.232011/2012االولانثىعراقٌةشٌماء محمود محمد حمودالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد20

الصباحٌة2011/2012%74,88االولانثىعراقٌةغفران ناطق هاشم خالدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد21

الصباحٌة745.272011/2012االولانثىعراقٌةحنٌن سالم دلً خلفالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد22

الصباحٌة744.692011/2012االولانثىعراقٌةهدى جاسم محمد فرجالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد23
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الصباحٌة2011/2012%74,26االولانثىعراقٌةطٌبه عبد المحسن جابر مهنا التارٌخالتربٌة للبناتبغداد24

الصباحٌة741.142011/2012االولانثىعراقٌةسرى ستار مطلك خمٌسالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد25

الصباحٌة737.672011/2012االولانثىعراقٌةسارة سعد رستم نصٌفالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد26

الصباحٌة734.232011/2012االولانثىعراقٌةالهام فاضل كاظم عبدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد27

الصباحٌة727.962011/2012االولانثىعراقٌةازهار جبر عبٌد عباسالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد28

الصباحٌة726.432011/2012االولانثىعراقٌةسهام سعد كاظم حمدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد29

الصباحٌة722.532011/2012االولانثىعراقٌةعهد عبد االمٌر محمد عبد علًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد30

الصباحٌة721.512011/2012االولانثىعراقٌةهٌام نجم عبد الرضا كرمالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد31

الصباحٌة717.592011/2012االولانثىعراقٌةشهد عطا سلمان عطٌةالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد32

الصباحٌة716.862011/2012االولانثىعراقٌةرؤى جواد كاظم حسنالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد33

الصباحٌة709.192011/2012االولانثىعراقٌةسدٌر طه فراس مصطفىالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد34

الصباحٌة705.692011/2012االولانثىعراقٌةاٌثار عبد اللطٌف جاسم عباسالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد35

الصباحٌة2011/2012%69,62االولانثىعراقٌةسارة عدنان غنام كاظمالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد36

الصباحٌة694.832011/2012االولانثىعراقٌةاسامة عودة كاظم سمومالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد37

الصباحٌة691.122011/2012االولانثىعراقٌةمروة هاشم علً عبد القادرالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد38

الصباحٌة2011/2012%68,71االولانثىعراقٌةسرور رحٌم سوادي عبادهالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد39

الصباحٌة685.332011/2012االولانثىعراقٌةمروة فاضل مسلم عبدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد40

الصباحٌة680.652011/2012االولانثىعراقٌةضحى صفاء مهدي صالحالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد41

الصباحٌة675.132011/2012االولانثىعراقٌةدٌنا شاكر جابر محمدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد42

الصباحٌة674.622011/2012االولانثىعراقٌةهند ٌونس مطلك لفتةالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد43

الصباحٌة674.082011/2012االولانثىعراقٌةاكرام محسن موسى احمدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد44

الصباحٌة670.392011/2012االولانثىعراقٌةالهام محسن حٌدر عباسالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد45

الصباحٌة669.252011/2012االولانثىعراقٌةنور الهدى داود جاسم شلشالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد46
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الصباحٌة669.242011/2012الثانً انثىعراقٌةرقٌة حسٌن جواد كدٌمًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد47

الصباحٌة667.612011/2012االولانثىعراقٌةرشا فرحان احمد محمدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد48

الصباحٌة661.652011/2012االولانثىعراقٌةمروة عادل محسن عوٌدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد49

الصباحٌة661.142011/2012االولانثىعراقٌةسمر سالم جاسم محمدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد50

الصباحٌة2011/2012%65,34االولانثىعراقٌةخزرج عبد المحسن ناٌف ابراهٌمالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد51

الصباحٌة651.872011/2012االولانثىعراقٌةشٌماء محمد شامار باوه خانالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد52

الصباحٌة651.542011/2012الثانً انثىعراقٌةزٌنب حمٌد موسى حسنالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد53

الصباحٌة647.862011/2012االولانثىعراقٌةسهى احمد سلٌمان عجٌلالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد54

الصباحٌة647.172011/2012االولانثىعراقٌةرحاب اسماعٌل مطر راضًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد55

الصباحٌة636.962011/2012االولانثىعراقٌةرقٌة احمد لطٌف ٌاسٌنالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد56

الصباحٌة635.442011/2012االولانثىعراقٌةهبة علً منصور حسٌنالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد57

الصباحٌة627.752011/2012الثانً انثىعراقٌةسارة ابراهٌم اسماعٌل ابراهٌمالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد58

الصباحٌة2011/2012%61,75االولانثىعراقٌةاٌثار فاروق حسن جوادالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد59

الصباحٌة609.542011/2012االولانثىعراقٌةانسام طارق محمد خطابالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد60

الصباحٌة607.812011/2012الثانً انثىعراقٌةاالء مؤٌد قاسم حسونالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد61

الصباحٌة607.622011/2012االولانثىعراقٌةمروة احمد اسماعٌل نجمالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد62

الصباحٌة588.892011/2012الثانً انثىعراقٌةجمٌلة سعدون حسٌن دعٌجالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد63

الصباحٌة585.662011/2012الثانً انثىعراقٌةانفال ناجً عبد القادر فاضلالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد64

الصباحٌة584.572011/2012الثانً انثىعراقٌةامال جاسب جبار اعوجالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد65

الصباحٌة577.992011/2012االولانثىعراقٌةسراب ابراهٌم علٌوي ناصرالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد66

الصباحٌة558.342011/2012الثانً انثىعراقٌةزٌنب كرٌم شوكت محمدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد67

الصباحٌة549.082011/2012الثانً انثىعراقٌةشٌرٌن محسن مخرب ناصرالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد68
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المسائٌة2011/2012%85,85االولانثىعراقٌةضحى عادل سلمان مرادالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد1

المسائٌة2011/2012%83,74االولانثىعراقٌةنورا باقر محسن كطانالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد2

المسائٌة2011/2012%81,38االولانثىعراقٌةنهال عصام محمد علً التارٌخالتربٌة للبناتبغداد3

المسائٌة2011/2012%80,12االولانثىعراقٌةاٌمان عبد اللطٌف حمد صالحالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد4

المسائٌة2011/2012%80,4االولانثىعراقٌةسندس حٌدر محمد مهديالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد5

المسائٌة2011/2012%78,76االولانثىعراقٌةلقاء عبد الرضا منهل شهٌلالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد6

المسائٌة2011/2012%77,52االولانثىعراقٌةاٌمان ابراهٌم حسٌن محمدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد7

المسائٌة2011/2012%76,88االولانثىعراقٌةازهار ثانً عبود غالًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد8

المسائٌة2011/2012%75,68االولانثىعراقٌةنعمت علً عذاب لفتةالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد9

المسائٌة2011/2012%74,52االولانثىعراقٌةحسنة علً احمد مهديالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد10

المسائٌة2011/2012%74,34الثانً انثىعراقٌةسرى عامر علً عامرالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد11

المسائٌة2011/2012%73,88االولانثىعراقٌةسهاد جاسب حسن زغٌرالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد12

المسائٌة2011/2012%73,49االولانثىعراقٌةاستبرق نافع جاسم سلمانالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد13

المسائٌة2011/2012%73,4االولانثىعراقٌةصابرٌن نعٌم احمد مطرودالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد14

المسائٌة2011/2012%73,06االولانثىعراقٌةمها طارق رحٌم محمدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد15

المسائٌة2011/2012%72,38االولانثىعراقٌةنور علً صالح هاديالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد16

المسائٌة2011/2012%72,28االولانثىعراقٌةفاطمة حسٌن محمد علً حمزةالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد17

المسائٌة2011/2012%72,06االولانثىعراقٌةلقاء عامر عاشور سبتًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد18

المسائٌة2011/2012%71,66االولانثىعراقٌةحوراء صالح كاظم عبد العباسالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد19

المسائٌة2011/2012%71,63االولانثىعراقٌةٌاسمٌن عبد الكرٌم ابراهٌم محمدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد20

المسائٌة2011/2012%71,57االولانثىعراقٌةرندة نسٌم ندٌم عبد الرحٌمالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد21

المسائٌة2011/2012%71,22االولانثىعراقٌةصفا رحٌم فهد الزمالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد22

المسائٌة2011/2012%70,26االولانثىعراقٌةتمارة كرٌم صالح عبد هللاالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد23
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المسائٌة2011/2012%70,05االولانثىعراقٌةامل اسعد نوار امٌنالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد24

المسائٌة2011/2012%69,33االولانثىعراقٌةرٌام عبد الحسٌن فرحان حمدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد25

المسائٌة2011/2012%69االولانثىعراقٌةندى نواف عبد حماديالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد26

المسائٌة2011/2012%68,89االولانثىعراقٌةهبة احمد عبد السادة متعبالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد27

المسائٌة2011/2012%68,68االولانثىعراقٌةامانً عبد اللطٌف جاسم سلمانالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد28

المسائٌة2011/2012%68,53االولانثىعراقٌةزٌنب عبد االمٌر عبعوب فهدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد29

المسائٌة2011/2012%68,51االولانثىعراقٌةنور بشٌر موسى اسدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد30

المسائٌة2011/2012%68,23االولانثىعراقٌةهالة حمٌد مطلب حاذورالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد31

المسائٌة2011/2012%68,2االولانثىعراقٌةاقبال عبد االمٌر حسٌن علًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد32

المسائٌة2011/2012%67,8االولانثىعراقٌةرشا رمزي جاسم احمدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد33

المسائٌة2011/2012%67,53االولانثىعراقٌةراوٌة ولٌد ٌونس محمدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد34

المسائٌة2011/2012%67,47االولانثىعراقٌةهند حامد عبد هللا ضٌدانالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد35

المسائٌة2011/2012%67,31االولانثىعراقٌةهدٌل ٌوسف عباس حمٌدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد36

المسائٌة2011/2012%67,29االولانثىعراقٌةنور ناظم حمودي كاظمالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد37

المسائٌة2011/2012%67,22االولانثىعراقٌةرؤى مؤٌد عمران موسىالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد38

المسائٌة2011/2012%66,47االولانثىعراقٌةزٌنة مظهر اسماعٌل عبد الوهابالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد39

المسائٌة2011/2012%66123االولانثىعراقٌةنور حسن هادي نجمالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد40

المسائٌة2011/2012%65,46االولانثىعراقٌةشٌماء عباس موحان عبد هللاالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد41

المسائٌة2011/2012%65,44االولانثىعراقٌةاالء مجٌد نعمة عطٌةالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد42

المسائٌة2011/2012%65,4الثانً انثىعراقٌةطٌف حسٌن علً صالحالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد43

المسائٌة2011/2012%65,27الثانً انثىعراقٌةلبنى احمد عبد الوهاب ابراهٌمالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد44
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