
الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة2012/2011%86.48انثىاألولعراقٌةنرمٌن رائد حسون محمد الحاسباتالتربٌة للبناتبغداد1

الصباحٌة2012/2011%84.49انثىاألولعراقٌةهبة حمٌد علً عبدالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد2

الصباحٌة2012/2011%80.44انثىاألولعراقٌةزٌنب  ولٌد احمد جرجٌسالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد3

الصباحٌة2012/2011%76.68انثىاألولعراقٌةهبة عبد الزهرة سعدون حبشالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد4

الصباحٌة2012/2011%75276انثىالثانً عراقٌةفاطمه كامل عبد العباس مزهر الحاسباتالتربٌة للبناتبغداد5

الصباحٌة2012/2011%73.74انثىاألولعراقٌةزهراء عادل حمد كرٌم الحاسباتالتربٌة للبناتبغداد6

الصباحٌة2012/2011%73.29انثىاألولعراقٌةاقبال شمال فرحان حمدالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد7

الصباحٌة2012/2011%72.80انثىاألولعراقٌةمٌنا علً عبد الرحٌم  شكري الحاسباتالتربٌة للبناتبغداد8

الصباحٌة2012/2011%72.42انثىاألولعراقٌةلمٌاء سعد هداب فٌصل الحاسباتالتربٌة للبناتبغداد9

الصباحٌة2012/2011%72.21انثىاألولعراقٌةندى صباح حمود نجم الحاسباتالتربٌة للبناتبغداد10

الصباحٌة2012/2011%71.93انثىاألولعراقٌة هند شمال فرحان حمد الحاسباتالتربٌة للبناتبغداد11

الصباحٌة2012/2011%70.22انثىاألولعراقٌةدعاء نوري عبد االمٌر عبودالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد12

الصباحٌة2012/2011%69.70انثىاألولعراقٌةفراك حنون سعد عدايالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد13

الصباحٌة2012/2011%69.62انثىاألولعراقٌةحنان حسن حسٌن لفته الحاسباتالتربٌة للبناتبغداد14

الصباحٌة2012/2011%69.02انثىاألولعراقٌةانوار مثال عبد الحسٌن عبد األمٌرالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد15

الصباحٌة2012/2011%68.74انثىاألولعراقٌةنور خالد حاتم حسٌنالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد16

الصباحٌة2012/2011%68.59انثىاألولعراقٌةصباح رٌاض عبد الواحد عبد الرزاقالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد17

الصباحٌة2012/2011%68.49انثىاألولعراقٌةنداء كرٌم حسن علًالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد18

الصباحٌة2012/2011%68.07انثىاألولعراقٌةوفاء احمد عبد صالحالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد19

الصباحٌة2012/2011%66.40انثىاألولعراقٌةشٌماء موسى عبد الكرٌم طوفانالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد20

الصباحٌة2012/2011%66.12انثىاألولعراقٌةاسٌل صالح مهدي خلفالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد21

الصباحٌة2012/2011%66.09انثىاألولعراقٌةمروج عبد الحسٌن داغر جبرالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد22

الصباحٌة2012/2011%65.20انثىاألولعراقٌةزهراء محسن جبر جودةالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد23
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الصباحٌة2012/2011%64.94انثىاألولعراقٌةمروة كرٌم اسماعٌل علوانالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد24

الصباحٌة2012/2011%64.27انثىاألولعراقٌةزٌنب نعمة محٌسن شحاذة الحاسباتالتربٌة للبناتبغداد25

الصباحٌة2012/2011%63.69انثىاألولعراقٌةمروه ثائر كرٌم حسٌنالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد26

الصباحٌة2012/2011%63.55انثىاألولعراقٌةسنا رعد عبد هللا عباسالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد27

الصباحٌة2012/2011%63.35انثىاألولعراقٌةهٌام عبد الحسن دٌوان عابر الحاسباتالتربٌة للبناتبغداد28

الصباحٌة2012/2011%62.79انثىاألولعراقٌةزٌنة عبد االمٌر حمٌد جاسم الحاسباتالتربٌة للبناتبغداد29

الصباحٌة2012/2011%61816انثىالثانً عراقٌةالتفات حسون علً عباس الحاسباتالتربٌة للبناتبغداد30

الصباحٌة2012/2011%61636انثىالثانً عراقٌةحوراء رضا عبد الرزاق عبد الوهابالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد31

الصباحٌة2012/2011%58،31انثىالثانً عراقٌةهٌفاء كاظم حسن كمبار الحاسباتالتربٌة للبناتبغداد32

الصباحٌة2012/2011%57956انثىالثانً عراقٌةدٌنه حكٌم محمد صالح الحاسباتالتربٌة للبناتبغداد33

الصباحٌة2012/2011%57837انثىالتكمٌلًعراقٌةوسن خالد ابراهٌم حمود الحاسباتالتربٌة للبناتبغداد34

الصباحٌة2012/2011%57544انثىالتكمٌلًعراقٌةبشرى علً دارم جاسم الحاسباتالتربٌة للبناتبغداد35

الصباحٌة2012/2011%851،56انثىالثانً عراقٌةوالء رٌسان خلف حمد الحاسباتالتربٌة للبناتبغداد36

الصباحٌة2012/2011%56508انثىالتكمٌلًعراقٌةنور فاضل صبري عذاب الحاسباتالتربٌة للبناتبغداد37

الصباحٌة2012/2011%56028انثىالثانً عراقٌةسرى عبد الكرٌم صالح مهدي الحاسباتالتربٌة للبناتبغداد38

الصباحٌة2012/2011%55416انثىالثانً عراقٌةرؤى ٌاسٌن قند حمود الحاسباتالتربٌة للبناتبغداد39

الصباحٌة2012/2011%52936انثىالتكمٌلًعراقٌةفرح احسان نعمة محمدالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد40
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المسائٌة2012/2011%83062انثىاالول عراقٌة فرح عباس مناف صالح الحاسباتالتربٌة للبناتبغداد1

المسائٌة2012/2011%72642انثىاالول عراقٌة شهد عبد الرحمن جمٌل سلمان الحاسباتالتربٌة للبناتبغداد2
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المسائٌة2012/2011%70878انثىاالول عراقٌة بشرى جحٌبن صالح حسن الحاسباتالتربٌة للبناتبغداد3

المسائٌة2012/2011%69940انثىاالولعراقٌة خنساء غانم محمد صالح عبد هللا الحاسباتالتربٌة للبناتبغداد4

المسائٌة2012/2011%68386انثىاالول عراقٌة صبا كمال أحمد خضر الحاسباتالتربٌة للبناتبغداد5

المسائٌة2012/2011%68040انثىاالول عراقٌة ابزاهٍم سبانة قٍس مرفتالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد6

المسائٌة2012/2011%67183انثىاالول عراقٌة عٍسى عبدهللا عهً انتصارالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد7

المسائٌة2012/2011%66208انثىاالول عراقٌة جابز محمد محمد هبةالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد8

المسائٌة2012/2011%66207انثىاالول عراقٌة حمٍد أٌىب طه دٌناالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد9

المسائٌة2012/2011%66007انثىاالولعراقٌة محمىد محمد محمد ٌاسمٌنالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد10

المسائٌة2012/2011%65780انثىاالول عراقٌة قاسم محمد سمٍز مروهالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد11

المسائٌة2012/2011%65590انثىاالول عراقٌة مشجم سواد محمد انعامالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد12

المسائٌة2012/2011%65549انثىاالول عراقٌة عهىان كاظم حسٍه اٌةالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد13

المسائٌة2012/2011%64819انثىاالول عراقٌة انكزٌم وصز عبد راضً اضواءالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد14

المسائٌة2012/2011%64357انثىاالول عراقٌة عدوان كاظم باسم اسراءالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد15

المسائٌة2012/2011%64345انثىاالولعراقٌة هادي ٌىسف عهً رناالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد16

المسائٌة2012/2011%64171انثىاالول عراقٌة جىاد كاظم ٌىسف ٌاسمٌنالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد17

المسائٌة2012/2011%63316انثىاالول عراقٌة انزحٍم عباس عبد سهٍمان رؤىالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد18

المسائٌة2012/2011%62994انثىاالول عراقٌة مىسى عبدانزضا راجً االءالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد19

المسائٌة2012/2011%62512انثىاالول عراقٌة عبد أمعٍهف ٌحٍى هدىالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد20

المسائٌة2012/2011%61870انثىاالول عراقٌة فتحً محمىد سعد صباالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد21

المسائٌة2012/2011%61778انثىاالولعراقٌة انمحسه جمعة عبد عهً غفرانالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد22

المسائٌة2012/2011%61228انثىاالول عراقٌة طه رمان مىذر زهراءالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد23

المسائٌة2012/2011%61052انثىالثانً عراقٌةنور محمد عبد الحسٌن جعفر الحاسباتالتربٌة للبناتبغداد24

المسائٌة2012/2011%60744انثىاالول عراقٌة مهدي عهً قصً شورىالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد25
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المسائٌة2012/2011%59،99انثىالثانً عراقٌةمروه محمد حمود زعنون الحاسباتالتربٌة للبناتبغداد26

المسائٌة2012/2011%59550انثىاالول عراقٌة جبز عهً ونٍد نوراالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد27

المسائٌة2012/2011%59152انثىاالول عراقٌة احمد سعٍد جمال منىالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد28

المسائٌة2012/2011%58،69انثىالثانً عراقٌةاٌمان رشٌد طاهر عواد الحاسباتالتربٌة للبناتبغداد29

المسائٌة2012/2011%58231انثىاالول عراقٌة نادٌة عبدهللا محمد ابراهٌمالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد30

المسائٌة2012/2011%57،84انثىالثانً عراقٌةاسراء عبد هللا عباس كاظم الحاسباتالتربٌة للبناتبغداد31

المسائٌة2012/2011%57504انثىاالولعراقٌة حسه مزتضى احمد نادرةالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد32

المسائٌة2012/2011%57361انثىالتكمٌلًعراقٌةنجالء عبد الحسٌن محمد مرتضىالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد33

المسائٌة2012/2011%54383انثىالثانً عراقٌةسلوى باقً ضعٌف بربوت الحاسباتالتربٌة للبناتبغداد34


