
سنة التخرجالمعدلالدور نوع الدراسةالجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

90.7872015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةحمدٌة خضٌر شالل دلٌمًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد1

87.80562015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةامنه خالد عبد الغفور جسٌحاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد2

86.60582015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةزٌنب نوٌع جابر محٌسناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد3

83.30862015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةزٌنب كامل نجم عبد هللااللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد4

82.60142015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةرندة محمد سلمان حسٌناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد5

81.37782015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةحوراء عبد الحسٌن عباس لفتهاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد6

79.17542015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةنور علً حسٌن عبوداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد7

78.76222015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةرهام هادي كاظم عذارهاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد8

78.11622015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةحراء سعٌد العٌبً راضًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد9

77.24222015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةنور عدنان خلف مطراللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد10

76.78422015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةاسراء رؤوف عباس نٌرةاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد11

76.5442015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةسماح حسن كطوف عوٌناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد12

76.19582015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةتمارى فالح حسن عبداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد13

75.88422015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةاسٌل ساجت مطر سوٌفاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد14

75.6582015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةنور رحمن مزعل جاسماللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد15

75.41182015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةضمٌاء ضاحً جاسم حمادياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد16

74.22862015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةسارة سعد ٌحٌى كاظماللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد17

74.17022015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةهبة قاسم محمد كاظماللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد18

73.83782015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةزٌنب عبد الحسٌن جلٌب عباساللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد19

73.6262015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةربى عماد شرٌف مكطوفاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد20

73.47762015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةعذراء فلٌح عبد هللا فالحاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد21

72.60842015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةزهراء أكرم عاصً ملوزاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد22

72.522015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةضحى رعد برجاس حبٌباللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد23
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71.92562015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةشٌماء فاضل راضً عناداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد24

71.74842015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةدعاء جعفر خلٌل ابراهٌماللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد25

71.66562015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةغفران عبد العباس عطٌة جاسماللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد26

71.58122015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةشهد هاشم حمٌد حسناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد27

71.3052015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةعذراء احمد اسماعٌل جواداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد28

70.95942015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةهدٌر صاحب مهدي عبٌداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد29

70.83342015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةمروة سمٌر شاكر دانه حمادياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد30

70.5512015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةتمارة فاضل اسود  علًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد31

70.4032015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةاالء صادق عواد ٌوسفاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد32

70.222015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةنور نهاد خالد حمداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد33

70.14822015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةسارة فٌصل علوان عرموطاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد34

70.1382015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةفرقان علً مصلح حمداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد35

70.0972015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةمها راضً كاظم داوود سلماناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد36

70.00962015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةنورة محمد صالح عبود علواناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد37

69.712015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةسماح جبار علً كاظماللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد38

69.60462015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةنور علً زهٌر كرٌماللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد39

69.37982015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةهدى ٌحٌى دحام علواناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد40

69.06742015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةشٌماء نجم عبد حمادياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد41

68.71382015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةدعاء علً مطلب جودةاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد42

68.14142015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةاسراء عماد حسٌن خزعلاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد43

68.05862015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةاسراء محمد ردام وٌساللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد44

67.96242015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةرغدة احمد سلمان سٌداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد45

67.82442015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةضحى حاجم محمد ختالناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد46
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67.70742015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةلٌنا جواد كاظم محمداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد47

67.4352015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةرنا كرٌم لطٌف خلفاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد48

67.41582015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةافراح حمٌد مطرود حموداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد49

67.37262015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةضحى محمود عباس محمداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد50

67.3682015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةهاجر ٌاسٌن حسن حبٌباللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد51

67.02182015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةاسراء مطر سوادي  كلخاناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد52

66.80062015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةزٌنب رٌاض مكطوف عبوداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد53

66.66922015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةنوره سعد لعٌبً صابطاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد54

66.4182015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةسهاد نوري محمد عبداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد55

66.39782015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةفاطمة كاظم ٌابر عٌسىاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد56

66.35182015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةزٌنب محمد عبٌد نشمًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد57

66.27922015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةشذى شهاب احمد خمٌساللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد58

66.25962015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةفاطمة خضٌر عباس حموداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد59

66.2322015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةاسراء حسن علً عربٌداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد60

66.15462015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةعبٌر جبار فٌاض مطشراللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد61

65.73842015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةزٌنب علً كاظم  حمدياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد62

65.6082015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةنبأ لٌث نجم عبد هللااللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد63

65.36122015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةرند سعود عبٌد خلٌفاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد64

64.82542015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةهاجر عبد الرحمن هراط فارساللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد65

64.26752015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةاالء جاسم حسن جاسماللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد66

64.04282015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةزٌنب محمد مهدي حسٌناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد67

63.98662015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةصفا هٌثم هاشم حسناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد68

63.72762015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةزٌنة صائب سلمان حمداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد69
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63.34782015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةحنان حقً مكً سعٌداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد70

63.23222015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةزٌنب عادل عبد القادر فاضلاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد71

62.93162015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةنور حسن حلو فندياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد72

61.26962015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةزهراء محمد عباس كاظماللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد73

60.36022015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةعذراء مرتضى سلمان جاسماللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد74

60.19682015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةعذراء جاسم محمد حسناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد75

60.18522015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةمروة هادي عودة حمزةاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد76

59.34722015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةعذراء صالح مٌزر شرشوباللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد77

58.79382015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةحنٌن صالح عبد األمٌر حسناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد78

58.71922015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةسارة عبد الكرٌم قاسم جودةاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد79

58.48562015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةنور خالد محسن محمد علًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد80

57.99762015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةمروة لطٌف علً حسٌناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد81

57.9452015/2014االولالصباحٌةانثىعراقٌةرفل ٌحٌى نوماس مناحًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد82
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91.02092015/2014االولالمسائٌةانثىعراقٌةلمٌاء سعدي عبود خماساللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد1

89.18342015/2014االولالمسائٌةانثىعراقٌةسوسن عبد هللا  فٌاض جمٌلاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد2

84.65882015/2014االولالمسائٌةانثىعراقٌةاسراء فالح قاسم  حسناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد3

81.78622015/2014االولالمسائٌةانثىعراقٌةنغم ضاحً جاسم حمادياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد4

79.61532015/2014االولالمسائٌةانثىعراقٌةنادٌة عبد الكرٌم احمد حسٌناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد5

79.53712015/2014االولالمسائٌةانثىعراقٌةاحالم حسن كاطع جابراللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد6
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78.54532015/2014االولالمسائٌةانثىعراقٌةسٌماء زٌد علً ناصراللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد7

74.95952015/2014االولالمسائٌةانثىعراقٌةلمٌاء حسٌن حمد ابراهٌماللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد8

74.34872015/2014االولالمسائٌةانثىعراقٌةسارة عبد الفتاح جالل  فهمًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد9

73.5542015/2014االولالمسائٌةانثىعراقٌةغفران فٌصل شاكر محسناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد10

73.31492015/2014االولالمسائٌةانثىعراقٌةمروة شاكر منصور علٌوياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد11

72.52832015/2014االولالمسائٌةانثىعراقٌةاسماء محمد علٌوي  عطٌةاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد12

72.11452015/2014االولالمسائٌةانثىعراقٌةمها مؤٌد عبد الحلٌم عبد الجواداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد13

67.88012015/2014االولالمسائٌةانثىعراقٌةسحر عبد الرحمن كرٌم باشااللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد14

67.67192015/2014االولالمسائٌةانثىعراقٌةهدى محمد كاظم  محمداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد15

66.9432015/2014االولالمسائٌةانثىعراقٌةسرى زهٌر مجٌد مصطفىاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد16

66.84142015/2014االولالمسائٌةانثىعراقٌةصبا محمد حمد علواناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد17

65.1862015/2014االولالمسائٌةانثىعراقٌةهبة فاضل ابراهٌم حمادياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد18

64.52882015/2014االولالمسائٌةانثىعراقٌةسمر حامد مهدي حسناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد19

55.2472015/2014االولالمسائٌةانثىعراقٌةندى جابر عبٌد صالحاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد20


