
الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة872010/2011الدور االولانثىالعراقٌةاسراء نوري كاملرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد1

الصباحٌة86.892010/2011الدور االولانثىالعراقٌةشهد محمد مصطفىرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد2

الصباحٌة84.82010/2011الدور االولانثىالعراقٌةاالء حمٌد عبد هللارٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد3

الصباحٌة84.092010/2011الدور االولانثىالعراقٌةرشا سعد كاظمرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد4

الصباحٌة80.812010/2011الدور االولانثىالعراقٌةفاطمة عصام اسماعٌلرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد5

الصباحٌة78.642010/2011الدور االولانثىالعراقٌةمروة ستار عبد الرزاقرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد6

الصباحٌة77.592010/2011الدور االولانثىالعراقٌةامل عبد المعٌن محمودرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد7

الصباحٌة77.382010/2011الدور االولانثىالعراقٌةاسماء ثامر ٌعقوبرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد8

الصباحٌة77.062010/2011الدور االولانثىالعراقٌةابتهال علً صكبانرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد9

الصباحٌة76.632010/2011الدور االولانثىالعراقٌةدٌنا سلٌم محسنرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد10

الصباحٌة76.272010/2011الدور االولانثىالعراقٌةنور عبد الوهاب خلفرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد11

الصباحٌة75.622010/2011الدور االولانثىالعراقٌةرنا ثامر صالحرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد12

الصباحٌة75.612010/2011الدور االولانثىالعراقٌةروى هاتف تومارٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد13

الصباحٌة74.772010/2011الدور االولانثىالعراقٌةدعاء ٌاس خضٌررٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد14

الصباحٌة74.432010/2011الدور االولانثىالعراقٌةسارة احمد كاظمرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد15

الصباحٌة73.862010/2011الدور االولانثىالعراقٌةدٌانا حمٌد بطرسرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد16

الصباحٌة73.272010/2011الدور االولانثىالعراقٌةمروة راشد شمخًرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد17

الصباحٌة72.922010/2011الدور االولانثىالعراقٌةنورة جلٌل كاظمرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد18

الصباحٌة72.022010/2011الدور االولانثىالعراقٌةهدى قاسم محمدرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد19

الصباحٌة71.612010/2011الدور االولانثىالعراقٌةسجى سعد هللا  ستوريرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد20

الصباحٌة70.992010/2011الدور االولانثىالعراقٌةمنتهى علوان جار هللارٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد21

الصباحٌة70.622010/2011الدور االولانثىالعراقٌةمروة محمد رضارٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد22

الصباحٌة70.592010/2011الدور االولانثىالعراقٌةافراح عبد علًرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد23

الصباحٌة70.42010/2011الدور االولانثىالعراقٌةاضواء جعفر علًرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد24
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الصباحٌة69.032010/2011الدور االولانثىالعراقٌةكوثر عدنان عباسرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد25

الدراسة68.822010/2011الدور االولانثىالعراقٌةمها خزعل العٌبًرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد26

الصباحٌة68.472010/2011الدور االولانثىالعراقٌةمروة نعٌم جعازرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد27

الصباحٌة68.162010/2011الدور االولانثىالعراقٌةرنا عبد االمٌر عباسرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد28

الصباحٌة67.62010/2011الدور االولانثىالعراقٌةهالة ابراهٌم محمدرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد29

الصباحٌة66.732010/2011الدور االولانثىالعراقٌةجٌهان ٌونس مسلمرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد30

الصباحٌة66.712010/2011الدور االولانثىالعراقٌةغصون رحٌم سالمرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد31

الصباحٌة65.2642010/2011الدور االولانثىالعراقٌةمٌس علً محمودرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد32

الصباحٌة65.2632010/2011الدور االولانثىالعراقٌةنبراس عٌسى توفٌقرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد33

الصباحٌة65.232010/2011الدور االولانثىالعراقٌةمها حسن علًرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد34

الصباحٌة65.082010/2011الثانًانثىالعراقٌةمروة ستار عبد الرزاقرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد35

الصباحٌة64.392010/2011الدور االولانثىالعراقٌةسؤدد عباس عبدرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد36

الصباحٌة64.352010/2011الدور االولانثىالعراقٌةاالء حسن مهديرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد37

الصباحٌة64.312010/2011الدور االولانثىالعراقٌةرٌم احمد مصطفىرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد38

الصباحٌة64.242010/2011الدور االولانثىالعراقٌةهٌفاء محمد كطرانرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد39

الصباحٌة63.632010/2011الدور االولانثىالعراقٌةختام صالح محسنرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد40

الصباحٌة63.1552010/2011الدور االولانثىالعراقٌةوسن قدس ٌوسفرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد41

الصباحٌة63.1522010/2011الدور االولانثىالعراقٌةمنتهى مجبل عبٌدرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد42

الصباحٌة63.132010/2011الدور االولانثىالعراقٌةنور داود سلمانرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد43

الصباحٌة63.082010/2011الدور االولانثىالعراقٌةهدٌل زٌاد ٌونسرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد44

الصباحٌة62.32010/2011الدور االولانثىالعراقٌةدعاء حسٌن مهديرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد45

الصباحٌة62.082010/2011الدور االولانثىالعراقٌةسارة قاسم حسونرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد46

الصباحٌة62.072010/2011الدور االولانثىالعراقٌةرشا جاسم محمدرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد47

الصباحٌة61.892010/2011الدور االولانثىالعراقٌةصابرٌن ثجٌل رحٌمةرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد48
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الصباحٌة61.432010/2011الدور االولانثىالعراقٌةرؤى عبد هللا ضٌاءالدٌنرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد49

الصباحٌة61.422010/2011الدور االولانثىالعراقٌةاسراء عامر عبد الرزاقرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد50

الصباحٌة61.112010/2011الدور االولانثىالعراقٌةدعاء معد صبحًرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد51

الصباحٌة60.272010/2011الدور االولانثىالعراقٌةمروة صفاء حسٌنرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد52

الصباحٌة60.092010/2011الدور االولانثىالعراقٌةصابرٌن فوزي عباسرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد53

الصباحٌة57.982010/2011الثانًانثىالعراقٌةندى كرٌم جاسمرٌاض االطفالالتربٌة للبناتبغداد54


