
الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة2011-85,282012األولأنثىعراقٌةنامدار علً صالح سجىالتركٌة اللغةاللغاتبغداد1

الصباحٌة2011-85,082012األولأنثىعراقٌةالرضا عبد محمود فاضل نضالالتركٌة اللغةاللغاتبغداد2

الصباحٌة2011-82,652012األولأنثىعراقٌةزٌدان خلٌل علً عبد هٌفاءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد3

الصباحٌة2011-82,332012األولذكرعراقًعبد الحسن عبد ضٌاء محمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد4

الصباحٌة2011-81,372012األولذكرعراقًمسٌر طالل عبداالمٌر حسٌنالتركٌة اللغةاللغاتبغداد5

الصباحٌة2011-80,062012األولأنثىعراقٌةالسادة عبد ذٌاب محسن شٌماءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد6

الصباحٌة2011-79,102012األولأنثىعراقٌةكامل عبدهللا نجم سهٌل رغدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد7

الصباحٌة2011-75,842012األولأنثىعراقٌةكاظم محمد باسم سرىالتركٌة اللغةاللغاتبغداد8

الصباحٌة2011-75,312012األولأنثىعراقٌةجاسم الرحمن عبد الناصر عبد الراالتركٌة اللغةاللغاتبغداد9

الصباحٌة2011-74,852012األولأنثىعراقٌةرشٌد مجٌد علً عبد انوارالتركٌة اللغةاللغاتبغداد10

الصباحٌة2011-74,392012األولأنثىعراقٌةعبد طه عدنان داللالتركٌة اللغةاللغاتبغداد11

الصباحٌة2011-73,712012األولأنثىعراقٌةعبدهللا محً عقٌل سلوانالتركٌة اللغةاللغاتبغداد12

الصباحٌة2011-73,042012األولذكرعراقًاحمد جمٌل محمد وسامالتركٌة اللغةاللغاتبغداد13

الصباحٌة2011-71,592012األولأنثىعراقٌةعباس محمد فاضل حنٌنالتركٌة اللغةاللغاتبغداد14

الصباحٌة2011-71,302012األولأنثىعراقٌةالعزٌز  عبد رؤوف لٌث لمٌاءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد15

الصباحٌة2011-70,722012األولأنثىعراقٌةحسٌن مكً سلمان بانالتركٌة اللغةاللغاتبغداد16

الصباحٌة2011-70,632012األولذكرعراقًجاسم حمد جودة محمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد17

الصباحٌة2011-70,382012األولأنثىعراقٌةطاهر رحمن كاظم نورالتركٌة اللغةاللغاتبغداد18

الصباحٌة2011-70,232012األولأنثىعراقٌةالحسٌن عبد ابراهٌم سالم شهدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد19

الصباحٌة2011-69,972012األولأنثىعراقٌةاالمٌر عبد الحسٌن عبد ازهر سحرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد20

الصباحٌة2011-69,822012األولأنثىعراقٌةطعمة سوادي وهب زهراءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد21

الصباحٌة2011-69,672012األولأنثىعراقٌةسلٌمان عبدهللا محمد نورالتركٌة اللغةاللغاتبغداد22

الصباحٌة2011-69,342012األولأنثىعراقٌةحسون علوان غازي املالتركٌة اللغةاللغاتبغداد23

الصباحٌة2011-68,612012األولأنثىعراقٌةطاهر سعدون حسن وفاءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد24

الصباحٌة2011-68,442012األولأنثىعراقٌةالعزٌز عبد ثابت رعد مٌسالتركٌة اللغةاللغاتبغداد25

الصباحٌة2011-68,272012األولذكرعراقًنجم ضاري فوزي  سالمالتركٌة اللغةاللغاتبغداد26

الصباحٌة2011-68,122012األولأنثىعراقٌةمحمد داوود عباس روٌدةالتركٌة اللغةاللغاتبغداد27
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الصباحٌة2011-68,092012األولأنثىعراقٌةمحمود عودة عبدهللا دعاءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد28

الصباحٌة2011-66,922012األولذكرعراقًمشكور ظاهر هاشم اٌهابالتركٌة اللغةاللغاتبغداد29

الصباحٌة2011-66,192012األولأنثىعراقٌةمحمود مراد علً حوراءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد30

الصباحٌة2011-65,802012األولأنثىعراقٌةحمود الستار عبد علً رندالتركٌة اللغةاللغاتبغداد31

الصباحٌة2011-65,352012األولأنثىعراقٌةحسن عزٌز سالم اٌمانالتركٌة اللغةاللغاتبغداد32

الصباحٌة2011-65,282012األولأنثىعراقٌةرضا محمد احمد زهراءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد33

الصباحٌة2011-65,202012األولذكرعراقًالحسٌن عبد مهدي كرٌم نصٌرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد34

الصباحٌة2011-65,152012األولذكرعراقًمطرود شكر سالم احمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد35

الصباحٌة2011-64,652012األولأنثىعراقٌةعباس عبد محمد سارةالتركٌة اللغةاللغاتبغداد36

الصباحٌة2011-64,412012األولأنثىعراقٌةمحمد العباس عبد عذراءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد37

الصباحٌة2011-64,252012األولذكرعراقًحسٌن حسن محمد عامرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد38

الصباحٌة2011-64,222012األولذكرعراقًعلً جعفر فرٌدون احمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد39

الصباحٌة2011-63,732012األولذكرعراقًعلً صادق صبري كاظمالتركٌة اللغةاللغاتبغداد40

الصباحٌة2011-63,562012األولأنثىعراقٌةعٌسى محمد لٌث اٌناسالتركٌة اللغةاللغاتبغداد41

الصباحٌة2011-62,942012األولأنثىعراقٌةسعود مهدي علً عبد انعامالتركٌة اللغةاللغاتبغداد42

الصباحٌة2011-62,352012األولأنثىعراقٌةحسٌن العباس عبد علٌاءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد43

الصباحٌة2011-62,022012األولأنثىعراقٌةزغٌر حمٌد معاذ مروةالتركٌة اللغةاللغاتبغداد44

الصباحٌة2011-61,942012األولذكرعراقًصالح عبود نجم حسانالتركٌة اللغةاللغاتبغداد45

الصباحٌة2011-61,802012األولأنثىعراقٌةدروٌش عباس ستار رؤىالتركٌة اللغةاللغاتبغداد46

الصباحٌة2011-61,632012األولأنثىعراقٌةحسٌن جري رحٌم نداءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد47

الصباحٌة2011-60,772012األولذكرعراقًطعمة خلٌفة ستار عمرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد48

الصباحٌة2011-60,452012األولذكرعراقًفٌاض عالوي حمٌد حازمالتركٌة اللغةاللغاتبغداد49

الصباحٌة2011-60,272012األولأنثىعراقٌةصالح خلٌفة عمر اسراءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد50
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الصباحٌة2011-83,502012الثانًذكرعراقًٌاسٌن  حمزة ٌاسٌن الباري عبدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد1

الصباحٌة2011-80,752012الثانًذكرعراقًسلٌمان شبٌب مؤٌد عزالدٌنالتركٌة اللغةاللغاتبغداد2

الصباحٌة2011-75,552012الثانًذكرعراقًسلمان محمود كرٌم اٌمنالتركٌة اللغةاللغاتبغداد3

الصباحٌة2011-66,572012الثانًأنثىعراقٌةعرٌبً حبٌب سامً هندالتركٌة اللغةاللغاتبغداد4

الصباحٌة2011-65,752012الثانًأنثىعراقٌةذجر رحٌم جمعة براءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد5

الصباحٌة2011-64,212012الثانًأنثىعراقٌةرمٌض علً ابراهٌم نجالءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد6

الصباحٌة2011-63,512012الثانًذكرعراقًتوفٌق احمد صباح محمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد7

الصباحٌة2011-63,292012الثانًأنثىعراقٌةٌاسر معارج ٌعقوب نورالتركٌة اللغةاللغاتبغداد8

الصباحٌة2011-63,182012الثانًأنثىعراقٌةاوراها ٌوسف نزار نورسالتركٌة اللغةاللغاتبغداد9

الصباحٌة2011-62,542012الثانًأنثىعراقٌةجاسم ٌوسف احمد ورودالتركٌة اللغةاللغاتبغداد10

الصباحٌة2011-62,532012الثانًأنثىعراقٌةمحمد الرزاق عبد علً هٌلٌنالتركٌة اللغةاللغاتبغداد11

الصباحٌة2011-60,852012الثانًذكرعراقًعبد مجٌد طارق عمادالتركٌة اللغةاللغاتبغداد12

الصباحٌة2011-59,782012الثانًذكرعراقًلفتة حسٌن جلٌل احمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد13

الصباحٌة2011-59,462012الثانًأنثىعراقٌةحسٌن حمد صالح اسماءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد14

الصباحٌة2011-58,742012الثانًأنثىعراقٌةغضٌب كاظم محمد غٌداءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد15

الصباحٌة2011-57,952012الثانًذكرعراقًشباكً حمود الحسن عبد رٌاضالتركٌة اللغةاللغاتبغداد16

الصباحٌة2011-57,452012الثانًذكرعراقً سلمان مذكور علً حسنالتركٌة اللغةاللغاتبغداد17

الصباحٌة2011-68,642012التكمٌلً الثانًذكرعراقًصالح عباس فاضل غازيالتركٌة اللغةاللغاتبغداد18

الصباحٌة2011-59,672012التكمٌلً الثانًذكرعراقٌةعبادي صكبان اٌاد وائلالتركٌة اللغةاللغاتبغداد19

الصباحٌة2011-55,682012التكمٌلً الثانًأنثىعراقٌةمسٌر  عباس خضر رائدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد20

الصباحٌة2011-55,172012التكمٌلً الثانًذكرعراقٌةمزٌد بنوان علً تحسٌنالتركٌة اللغةاللغاتبغداد21


