
 (2011/2012)للعام الدراسً  (الدراسة المسائٌة– قسم اللغة االنكلٌزٌة )أسماء خرٌجات كلٌة التربٌة للبنات 

الدور الذي الجنسٌةاالسم الرباعًت

نجحت فٌه 

الطالبة

 معدل السنوات

األربع

سنة التخرج

2011/2012%88.56االولعراقٌةتٌسٌر عبد الحافظ عبد الرحمن خلف       .1

2011/2012%86.21االولعراقٌةبٌداء فاضل حسن جراد       .2

2011/2012%85.14االولعراقٌةوفاء حسن علوان رمٌض       .3

2011/2012%84.54االولعراقٌةلٌنا محمد جمال علً       .4

2011/2012%81.50االولعراقٌةمنى خلف لعٌبً حاسد       .5

2011/2012%80.78االولعراقٌةعلٌاء فائز عبد االمٌر كاظم       .6

2011/2012%78.62االولعراقٌةوفاء عبد المحسن حسن سلوم       .7

2011/2012%77.66االولعراقٌةنور خالد كاظم حسٌن       .8

2011/2012%76.78االولعراقٌةورود حسٌن كاظم حسٌن       .9

2011/2012%73.92االولعراقٌةعلٌاء شاكر محمود علً  .10

2011/2012%73.76االولعراقٌةسماهر حسٌن جاسم عبٌد  .11

2011/2012%72.61االولعراقٌةاالء محمد ابراهٌم جعفر مهدي  .12

2011/2012%72.59االولعراقٌةشٌرٌن هاشم محمد عبد  .13

2011/2012%72.21االولعراقٌةلمٌاء حسٌن عالوي جعفر  .14

2011/2012%71.98االولعراقٌةوسن سعٌد حسن سلمان  .15

2011/2012%71.29االولعراقٌةسجى لطٌف ضاحً عواد  .16

2011/2012%70.84االولعراقٌةمزدة علً امٌن علً  .17

2011/2012%69.59االولعراقٌةعالٌة عبد الجلٌل اسماعٌل عبد السالم  .18

2011/2012%69.53االولعراقٌةشٌماء علً رشك منخً  .19

2011/2012%326،69انثاَٙعزاقٛحورود قاسم صالح جواد  .20

2011/2012%69.29االولعراقٌةهناء مجٌد خضٌر ضٌدان  .21

2011/2012%68.84االولعراقٌةمٌساء عباس عبد هللا ضٌغم  .22

2011/2012%68 ،472انثاَٙعزاقٛحالشٌماء محمد حمٌد محمد  .23

2011/2012%399،68انثاَٙعزاقٛحشٌماء سامً حسٌن داود  .24

2011/2012%68.16االولعراقٌةدعاء محمد طاهر جعفر  .25

2011/2012%68.07االولعراقٌةهبة صالح محمد شالل  .26

2011/2012%67.66االولعراقٌةبسمة احسان هادي هندي  .27

2011/2012%591،67انثاَٙعزاقٛحسالً عبد الكرٌم ثابت حمود  .28

2011/2012%67.30االولعراقٌةاصٌل عبد الواحد طعمة علوان  .29

2011/2012%67.12االولعراقٌةمنى محمد علً حبٌب  .30

2011/2012%670،66انثاَٙعزاقٛحهالة ابراهٌم عبود محمد  .31

2011/2012%66.39االولعراقٌةرنا جاسم محمد فارس  .32

2011/2012%65.93االولعراقٌةاسراء خٌون علك غٌالن  .33

2011/2012%921،65انثاَٙعزاقٛحسندس عباس ابراهٌم مطر  .34

2011/2012%65.90االولعراقٌةاسراء مجٌد رشٌد حسن  .35

2011/2012%65.74االولعراقٌةاٌمان ٌحٌى قاسم منصور  .36

2011/2012%65.05االولعراقٌةسهى كمال عبد الرضا عبد هللا  .37

2011/2012%64.95االولعراقٌةنسرٌن فراس عبد الحسن مجٌد  .38

2011/2012%394،64انثاَٙعزاقٛحزٌنب جواد كاظم حسن  .39



2011/2012%64.25االولعراقٌةزهراء جعفر نوري جعفر  .40

2011/2012%64.12االولعراقٌةنسرٌن محمد علً عثمان علً  .41

2011/2012%993،63انثاَٙعزاقٛحفاطمة محمد احمد صالح  .42

2011/2012%63.91االولعراقٌةهالة سامً فخري عباس  .43

2011/2012%63.80االولعراقٌةازهار احمد محمود ٌونس  .44

2011/2012%726،63انثاَٙعزاقٛحاٌثار جرٌان سرحان عباس  .45

2011/2012%63.62االولعراقٌةبتول محمد علً حبٌب  .46

2011/2012%573،63انثاَٙعزاقٛحنور علً ناصر تركً  .47

2011/2012%63.44االولعراقٌةصبا حمزة كاظم هندي  .48

2011/2012%63.24االولعراقٌةنسرٌن عواد عبد عبد الحسٌن  .49

2011/2012%795،62انثاَٙعزاقٛحروٌدة غازي فٌصل خلف  .50

2011/2012%62.54االولعراقٌةطٌبة انور عبد الحمٌد عطٌة  .51

2011/2012%62.48االولعراقٌةزهراء غازي نعمة شبار  .52

2011/2012%416،62انثاَٙعزاقٛحهاجر حسٌن جاسم حالوب  .53

2011/2012%62.07االولعراقٌةاشواق علً محسن شرٌد  .54

2011/2012%979،61انثاَٙعزاقٛحزهراء عبد الكرٌم عبد عون جبر  .55

2011/2012%61.72االولعراقٌةنور ثامر ناجً محٌسن  .56

2011/2012%61640انتكًٛهٙعزاقٛحزٌنب عالء حسٌن عبد علً  .57

2011/2012%602،61انثاَٙعزاقٛحاوفى حسن مندٌل حسن  .58

2011/2012%61.47االولعراقٌةصفا عماد فاضل صالح  .59

2011/2012%084،61انثاَٙعزاقٛحٌسر مازن شاكر عودة  .60

2011/2012%798،60انثاَٙعزاقٛحانتصار محمد خضٌر عباس  .61

2011/2012%795،60انثاَٙعزاقٛحزٌنب سعٌد حمٌد دوح  .62

2011/2012%587،60انثاَٙعزاقٛحصفاء مجٌد خلف حسن  .63

2011/2012%552،60انثاَٙعزاقٛحهدى مناف جابر طاهر  .64

2011/2012%644،59انثاَٙعزاقٛحنوار مجٌد حسٌن محمد  .65

2011/2012%777،58انثاَٙعزاقٛحسارة صالح محمد زبون  .66

2011/2012%576،58انثاَٙعزاقٛحانعام سعدي حسن علً  .67

2011/2012%57589انتكًٛهٙعزاقٛحمرٌم فاضل سالم عبد علً  .68

2011/2012%56921انتكًٛهٙعزاقٛحشٌماء عبد الرزاق نوري فٌروز  .69
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(2011/2012)للعام الدراسً (الدراسة المسائٌة- قسم اللغة العربٌة )أسماء خرٌجات كلٌة التربٌة للبنات

 

الدور الذي الجنسٌةاالسم الرباعًت

نجحت فٌه 

الطالبة

معدل السنوات 

االربع

سنة التخرج

2011/2012%88.30االولعراقٌةبان علً عبد الرزاق مرتضى       .1

2011/2012%85.67االولعراقٌةبشرى باسم احمد حمٌد       .2



2011/2012%85.50االولعراقٌةهند مدحت حمٌد عبد هللا       .3

2011/2012%83.41االولعراقٌةسندس ناجً رشٌد علً       .4

2011/2012%81.71االولعراقٌةمروة عبد الباسط حمٌد رشٌد       .5

2011/2012%81.22االولعراقٌةامنه عباس محمد علً محمد       .6

2011/2012%79.28االولعراقٌةوركاء عادل عبٌد نصٌف       .7

2011/2012%78.89االولعراقٌةازهار شاكر حمود عبد الثابت       .8

2011/2012%78.11االولعراقٌةزهراء عباس فاضل عبد هللا       .9

2011/2012%76.91االولعراقٌةاشواق عبد الكرٌم محسن عودة  .10

2011/2012%76.68االولعراقٌةبسمة محمد احمد خضٌر  .11

2011/2012%76.61االولعراقٌةمٌادة مجٌد عواد موسى  .12

2011/2012%76.31االولعراقٌةدعاء عماد عبد الهادي صكر  .13

2011/2012%75.45االولعراقٌةرٌام ماجد غٌاض عبود  .14

2011/2012%74.75االولعراقٌةهدٌر انور عباس محمد  .15

2011/2012%74.63االولعراقٌةشهد عبد الكرٌم بشٌر امٌر  .16

2011/2012%74.26االولعراقٌةسارة صبحً صدام غضب  .17

2011/2012%74.24االولعراقٌةكالوٌش عبد الحمٌد محمد  .18

2011/2012%73.95األولعراقٌةهدٌل عبد الستار فاضل عباس  .19

2011/2012%73.87االولعراقٌةمٌادة محمود حسٌن طالب  .20

2011/2012%72.81االولعراقٌةمها عبٌد فرحان ذٌاب  .21

2011/2012%72.68االولعراقٌةدالل عبد الرحمن محمد جاسم  .22

2011/2012%71.86االولعراقٌةمروة طه صادق كاظم  .23

2011/2012%71.67االولعراقٌةمرٌم خالد طالب سالم  .24

2011/2012%71.57االولعراقٌةٌلدز راضً سلطان حمٌد  .25

2011/2012%71.24االولعراقٌةهدى هاشم احمد متهوش  .26

2011/2012%70.67االولعراقٌةهدى جاسم محمد عرٌبً  .27

2011/2012%70.22االولعراقٌةنور مطشر كاطع حمود  .28

2011/2012%69.82االولعراقٌةمٌنا مازن مكً  محمد رشٌد  .29

2011/2012%69.49االولعراقٌةشهد علً سلمان سالم  .30

2011/2012%68.82االولعراقٌةاٌناس ناجً حسٌن حسوم  .31

2011/2012%68.74االولعراقٌةدعاء ناوي عواد جفاز  .32

2011/2012%68.71االولعراقٌةاٌناس عباس علوان محمد  .33

2011/2012%68.63االولعراقٌةنور خلٌف حبٌب عبٌد  .34

2011/2012%68.63االولعراقٌةروٌدة علً جاسم جاري  .35

2011/2012%67.24االولعراقٌةرشا طالب علوان عواد  .36

2011/2012%67.17االولعراقٌةاسراء حاٌف علوان عٌسى  .37

2011/2012%67.13االولعراقٌةاالء جواد شخٌر صانت  .38

2011/2012%66.85األولعراقٌةنادٌة حمودي نعمه مزهر  .39

2011/2012%66.61االولعراقٌةوسن بهاء عبد العزٌز محمد  .40

2011/2012%65691االولعراقٌةتغرٌد خالد مهدي عبٌد  .41

2011/2012%65،56االولعراقٌةمٌس ابراهٌم حسٌن سلمان  .42

2011/2012%65228الثانًعراقٌةبتول صفاء مهدي علوان  .43
2011/2012%65،17االولعراقٌةهدٌل فاضل حسن  .44

2011/2012%65158االولعراقٌةشفاء طالب مهدي لكوان  .45

2011/2012%65093االولعراقٌةمروة جواد جعفر مهدي  .46

2011/2012%65049الثانًعراقٌةسلمى حسن عباس  ولً  .47



2011/2012%64915االولعراقٌةرغد جمٌل عباس محمد  .48

2011/2012%64277االولعراقٌةهالة خضر حسن محمد علً  .49

2011/2012%63113االولعراقٌةلٌنا عماد عبد السالم مهدي  .50

2011/2012%62988االولعراقٌةاسماء حاتم بدر عناد  .51

2011/2012%62552الثانًعراقٌةاٌناس حسٌن محسن عبد هللا  .52
2011/2012%62546الثانًعراقٌةاٌمان عبد الرضا مهدي محسن  .53
2011/2012%62246الثانًعراقٌةشٌماء خضٌر عباس رشٌد  .54
2011/2012%62101الثانًعراقٌةاٌة نبٌل محمود حسٌن  .55
2011/2012%61936االولعراقٌةامل حنش سلمان  .56

2011/2012%61412الثانًعراقٌة   نورا باسم ابراهٌم  .57
2011/2012%60792الثانًعراقٌةسمر محمد رسن خضٌر  .58
2011/2012%60507االولعراقٌةإٌناس محمود محمد  .59

2011/2012%59،3الثانًعراقٌةمٌس اجود محمد حسٌن  .60
2011/2012%58266االولعراقٌةزها فاضل حسٌن خلف  .61

2011/2012%58147الثانًعراقٌةبشرى ولٌد محمود  فتنه  .62
2011/2012%57859الثانًعراقٌةسارة زٌنً حسٌن  محمد  .63
2011/2012%57698الثانًعراقٌةمها ارشد اكرم  بهاء الدٌن  .64
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( 2012-2011 )للعام الدراسً (الدراسة المسائٌة- قسم التأرٌخ  )اسماء خرٌجات كلٌة التربٌة للبنات

معدل السنوات اسم الطالبةت

األربعة

الدور الذي نجحت الجنسٌة

فٌه الطالبة

سنة التخرج

2011/2012االولعراقٌة%85,85ضحى عادل سلمان مراد.  1

2011/2012االولعراقٌة%83,74نورا باقر محسن كطان.  2

2011/2012االولعراقٌة%81,38نهال عصام محمد علً.  3

2011/2012االولعراقٌة%80,12اٌمان عبد اللطٌف حمد صالح.  4

2011/2012االولعراقٌة%80,4سندس حٌدر محمد مهدي.  5

2011/2012االولعراقٌة%78,76لقاء عبد الرضا منهل شهٌل.  6

2011/2012االولعراقٌة%77,52اٌمان ابراهٌم حسٌن محمد.  7

2011/2012االولعراقٌة%76,88ازهار ثانً عبود غالً.  8

2011/2012االولعراقٌة%75,68نعمت علً عذاب لفتة.  9

2011/2012االولعراقٌة%74,52حسنة علً احمد مهدي.  10

2011/2012الثانًعراقٌة%74,34سرى عامر علً عامر.  11

2011/2012االولعراقٌة%73,88سهاد جاسب حسن زغٌر.  12

2011/2012االولعراقٌة%73,49استبرق نافع جاسم سلمان.  13

2011/2012االولعراقٌة%73,4صابرٌن نعٌم احمد مطرود.  14

2011/2012االولعراقٌة%73,06مها طارق رحٌم محمد.  15

2011/2012االولعراقٌة%72,38نور علً صالح هادي.  16

2011/2012االولعراقٌة%72,28فاطمة حسٌن محمد علً حمزة.  17

2011/2012االولعراقٌة%72,06لقاء عامر عاشور سبتً.  18

2011/2012االولعراقٌة%71,66حوراء صالح كاظم عبد العباس.  19

2011/2012االولعراقٌة%71,63ٌاسمٌن عبد الكرٌم ابراهٌم محمد.  20

2011/2012االولعراقٌة%71,57رندة نسٌم ندٌم عبد الرحٌم.  21

2011/2012االولعراقٌة%71,22صفا رحٌم فهد الزم.  22

2011/2012االولعراقٌة%70,26تمارة كرٌم صالح عبد هللا.  23

2011/2012االولعراقٌة%70,05امل اسعد نوار امٌن.  24

2011/2012االولعراقٌة%69,33رٌام عبد الحسٌن فرحان حمد.  25

2011/2012االولعراقٌة%69ندى نواف عبد حمادي.  26

2011/2012االولعراقٌة%68,89هبة احمد عبد السادة متعب.  27

2011/2012االولعراقٌة%68,68امانً عبد اللطٌف جاسم سلمان.  28

2011/2012االولعراقٌة%68,53زٌنب عبد االمٌر عبعوب فهد.  29

2011/2012االولعراقٌة%68,51نور بشٌر موسى اسد.  30

2011/2012االولعراقٌة%68,23هالة حمٌد مطلب حاذور.  31

2011/2012االولعراقٌة%68,2اقبال عبد االمٌر حسٌن علً.  32

2011/2012االولعراقٌة%67,8رشا رمزي جاسم احمد.  33

2011/2012االولعراقٌة%67,53راوٌة ولٌد ٌونس محمد.  34

2011/2012االولعراقٌة%67,47هند حامد عبد هللا ضٌدان.  35

2011/2012االولعراقٌة%67,31هدٌل ٌوسف عباس حمٌد.  36

2011/2012االولعراقٌة%67,29نور ناظم حمودي كاظم.  37

2011/2012االولعراقٌة%67,22رؤى مؤٌد عمران موسى.  38

2011/2012االولعراقٌة%66,47زٌنة مظهر اسماعٌل عبد الوهاب.  39



2011/2012االولعراقٌة%66123نور حسن هادي نجم.  40

2011/2012االولعراقٌة%65,46شٌماء عباس موحان عبد هللا.  41

2011/2012االولعراقٌة%65,44االء مجٌد نعمة عطٌة.  42

2011/2012الثانًعراقٌة%65,4طٌف حسٌن علً صالح.  43

2011/2012الثانًعراقٌة%65,27لبنى احمد عبد الوهاب ابراهٌم.  44

2011/2012الثانًعراقٌة%65,24ورود جواد كاظم عباس.  45

2011/2012االولعراقٌة%63,02سحر حسن احمد ٌاسٌن.  46

2011/2012الثانًعراقٌة%62,89زٌنب فاضل حسٌن كاظم.  47

2011/2012االولعراقٌة%62,69زمن حمٌد عبد خلف محسن.  48

2011/2012االولعراقٌة%62,48دٌانا عبد الجلٌل رشٌد خباك.  49

2011/2012االولعراقٌة%62,38شرٌهان حمٌد فرج عذاب.  50

2011/2012الثانًعراقٌة%62,04اٌفان صبري ناصر ٌوسف.  51

2011/2012االولعراقٌة%61,75اٌة طارق هاشم توفٌق.  52

2011/2012االولعراقٌة%61,58شهد محمد خضر حسن.  53

2011/2012الثانًعراقٌة%60,91نور مصطفى كاظم هادي.  54

2011/2012االولعراقٌة%60,83دعاء غانم طرفة حمٌد.  55

2011/2012الثانًعراقٌة%60,56شهد سعٌد حسٌن علٌوي.  56

2011/2012االولعراقٌة%60,39اسراء عالء محمد جودي.  57

2011/2012االولعراقٌة%60,14سارة قحطان عباس نعمان.  58

2011/2012االولعراقٌة%59,75سهى سعدون حسٌن اسماعٌل.  59

2011/2012الثانًعراقٌة%59,22شجن خضر مهدي رحٌم.  60

2011/2012الثانًعراقٌة%59195اٌناس خضٌر حسٌن ضاحً.  61

2011/2012الثانًعراقٌة%58271نجاح عبد القادر ناٌف فدعوس.  62

2011/2012الثانًعراقٌة%58,12ازهار تركً علً حسٌن.  63

2011/2012الثانًعراقٌة%57957امل حسن حمد مذكور.  64

2011/2012الثانًعراقٌة%57,78سجى داود سلمان نصٌف.  65

2011/2012الثانًعراقٌة%57443دالٌا طالل خلٌل محمد.  66

2011/2012الثانًعراقٌة%57,04اسراء خضٌر عباس محسن.  67

2011/2012الثانًعراقٌة%56732اسراء عبد الكرٌم اسماعٌل حسن.  68

2011/2012الثانًعراقٌة%56591رنا فرحان حمٌد احمد.  69

2011/2012الثانًعراقٌة%56222بثٌنة قٌس عباس داود.  70

2011/2012الثانًعراقٌة%54178نغم جبار قدوري عبد هللا.  71

 شروق كاظم سلمان     0د0م0 بان صالح مهدي                                    أ0د0م0                   أسٌل فٌصل عودة                                        أ

"وكالة/                   مدٌرة التسجٌل                                           معاونة العمٌد لشؤون الطلبة                                            العمٌد 

/10/2012/                                                  10/2012                                                             / 10/2012

 (2011/2012)للعام الدراسً  (الدراسة المسائٌة – قسم الجغرافٌة )أسماء خرٌجات كلٌة التربٌة للبنات 

الدور الذي الجنسٌةاالسم الرباعًت

نجحت فٌه 

الطالبة

معدل األربع 

سنوات

سنة التخرج

2011/2012%87،36االولعراقٌةسندس داود حسن محمد       .1

2011/2012%84،74االولعراقٌةندى خلٌل سرحان الزم       .2



2011/2012%84،31االولعراقٌةزهرة كاظم مناتً شرٌف       .3

2011/2012%82،40االولعراقٌةنورا رٌاض مجٌد خلف       .4

2011/2012%80،26االولعراقٌةكوثر صادق عواد ٌوسف       .5

2011/2012%80،04االولعراقٌةهدى كرٌم حمادي شهاب       .6

2011/2012%79،96االولعراقٌةنور حسٌن عبد هادي الخفاجً       .7

2011/2012%79،11االولعراقٌةهبة هادي جابر صالح       .8

2011/2012%77،96االولعراقٌةسجى شهاب احمد عبد االمٌر       .9

2011/2012%77،21االولعراقٌةعبٌر باسم عبد الوهاب عبد الصاحب   .10

2011/2012%77،02االولعراقٌةعبٌر خلٌل محمد امٌن   .11

2011/2012%76،51االولعراقٌةنهى كاظم منصور علً الالمً   .12

2011/2012%76،27االولعراقٌةدعاء صادق حسن علً   .13

2011/2012%76،13االولعراقٌةهدٌل علً نجم عبد علوان   .14

2011/2012%74،85االولعراقٌةشهد لؤي شوكت عبد اللطٌف   .15

2011/2012%73،91االولعراقٌةبٌداء ٌحٌى جاسم حمادي   .16

2011/2012%73،43االولعراقٌةهٌام فالح هادي ارضً   .17

2011/2012%72،56االولعراقٌةشهد ناظم حمدي احمد   .18

2011/2012%71،59االولعراقٌةرشا محمد المعتصم سلمان   .19

2011/2012%71،19االولعراقٌةسارة حسٌن خضر حسن   .20

2011/2012%71،17االول(فلسطٌنٌة)آٌة مؤٌد صالح محمد   .21

2011/2012%71،06االولعراقٌةمنى حسن ناصر عجٌل   .22

2011/2012%70،29االولعراقٌةهدٌل فاضل عبد الهادي ٌاس   .23

2011/2012%69،87االولعراقٌةنور سعدون فرج محمد   .24

2011/2012%69،69االولعراقٌةلٌلى محمود مسعود محمود   .25

2011/2012%69،60االولعراقٌةزٌنب خلٌل ناصح عبٌد   .26

2011/2012%69.42االولعراقٌةاسٌل رضا بقال حسٌن   .27

2011/2012%68،84االولعراقٌةدعاء سعدي شلش عطا   .28

2011/2012%68،64االولعراقٌةنورس عالء عبد الواحد غضبان   .29

2011/2012%67،97االولعراقٌةسارة علً حمزة سلمان   .30

2011/2012%66،91االولعراقٌةضحى جمال احمد رمضان   .31

2011/2012%66،82االولعراقٌةمروج طارق علً حسٌن   .32

2011/2012%66،44االولعراقٌةسناء علوان محٌسن محمد   .33

2011/2012%66،41االولعراقٌةاثمار خلٌل ابراهٌم علً   .34

2011/2012%65،07االولعراقٌةنادٌة فٌصل كاظم زبالة   .35

2011/2012%64،68االولعراقٌةعال طالب عبد المنعم خضٌر   .36

2011/2012%63،51االولعراقٌةسرى هشام فؤاد قاسم   .37



2011/2012%62،77االولعراقٌةاٌناس عبد هللا خزعل وحٌد   .38

2011/2012%62،59االولعراقٌةنهى نبٌه ٌحٌى ناجً   .39

2011/2012%62،53االولعراقٌةاسراء عبد الحسٌن عبٌد غراوي   .40

2011/2012%62.41الثانًعراقٌةهالة خلٌل إبراهٌم حسن   .41

2011/2012%62،31االولعراقٌةسرى سعدون محمد سالم   .42

2011/2012%62.11الثانًعراقٌةفاطمة جرو كاظم منٌر   .43

2011/2012%61.96الثانًعراقٌةسمٌرة عباس حسن فرطوس   .44

2011/2012%61،64االولعراقٌةدعاء بهاء مهدي محمد   .45

2011/2012%60،04االولعراقٌةاٌمان فٌصل حمزة   .46

2011/2012%60.23الثانًعراقٌةسارة محمد فاضل علً   .47

2011/2012%58،96االولعراقٌةعائشة صفوان كمال جمٌل   .48

2011/2012%57.51الثانًعراقٌةسهى عباس حامد ضٌدان   .49

2011/2012%57.12الثانًعراقٌةنادٌة عودة غنً دروٌش   .50

2011/2012%56.79الثانًعراقٌةأمانً نجم عبد الرضا بدن   .51

2011/2012%55.99الثانًعراقٌةشقائق نعمان إبراهٌم حمد   .52

2011/2012%55،77االولعراقٌةوسن فٌصل حافظ خضر حكم   .53

2011/2012%54.87الثانًعراقٌةرسل إبراهٌم حسٌن عزال   .54

2011/2012%54،60االولعراقٌةسمر قاسم محمد عطٌة   .55

2011/2012%53.66الثانًعراقٌةسها نجم عباس حمد   .56

2011/2012%53.62الثانًعراقٌةفاطمة علً إبراهٌم عبٌد   .57

                  

 شروق كاظم سلمان     0د0م0 بان صالح مهدي                                    أ0د0م0                   أسٌل فٌصل عودة                                        أ

"وكالة/                   مدٌرة التسجٌل                                           معاونة العمٌد لشؤون الطلبة                                            العمٌد 

/10/2012/                                                  10/2012                                                             / 10/2012

              

  ( 2011/2012 )للعام الدراسً /  (الدراسة المسائٌة- قسم التربٌة وعلم النفس  )أسماء خرٌجات كلٌة التربٌة للبنات

الدور الذي الجنسٌةاالسم الرباعًت

نجحت فٌه 

الطالبة

معدل السنوات 

األربع

سنة التخرج



2011/2012%82.61االولعراقٌةدٌنا عادل عبد الوهاب عبد الرحمن       .1

2011/2012%81.63االولعراقٌةوداد حسن الزم رضا       .2

2011/2012%80.19االولعراقٌةاٌناس قاسم صادق جعفر       .3

2011/2012%79.62االولعراقٌةنادٌة رضا كاظم عمران       .4

2011/2012%78.77االولعراقٌةغفران زٌد عبدهللا عزٌز       .5

2011/2012%78.22االولعراقٌةانعام خالد عبد لفته       .6

2011/2012%77.77االولعراقٌةرنا عزٌز علً شمخً       .7

2011/2012%77.29االولعراقٌةمنتهى غائب راشد حسون       .8

2011/2012%75.71االولعراقٌةسندس ودٌع حسٌن علً       .9

2011/2012%74.08االولعراقٌةعبٌر مالك شهاب احمد   .10

2011/2012%73.28الثانًعراقٌةنضال حسٌن عبد هللا شرٌف   .11

2011/2012%73.19االولعراقٌةكرٌمة محسن خشكوري شلش   .12

2011/2012%72.88االولعراقٌةزهراء حازم عزٌز علً   .13

2011/2012%72.74االولعراقٌةمٌسون باقر مهدي ابراهٌم   .14

2011/2012%72.39االولعراقٌةمٌسون محً جاسم احمد   .15

2011/2012%72.12االولعراقٌةسمر غانم محسن عمران   .16

2011/2012%71.78االولعراقٌةعبٌر عباس فاضل جواد   .17

2011/2012%71.73االولعراقٌةأوس كرٌم حسن شمخً   .18

2011/2012%71.37االولعراقٌةمها ولٌد فرج مثنى   .19

2011/2012%71.20االولعراقٌةدٌنا عبدهللا عصفور صافً   .20

2011/2012%70.85االولعراقٌةاسٌل قاسم جابر لفته   .21

2011/2012%70.71االولعراقٌةاسراء كاصد ٌاسر حسٌن   .22

2011/2012%69.87االولعراقٌةشٌماء حسٌن عبد مهدي   .23

2011/2012%69.13االولعراقٌةزهراء قاسم محمد علً   .24

2011/2012%68.44االولعراقٌةشهد عصام سعٌد عباس   .25

2011/2012%68.43الثانًعراقٌةزهراء صالح عبد الكرٌم عبود   .26

2011/2012%67.46االولعراقٌةمروة جعفر حسٌن كاظم   .27

2011/2012%67.16الثانًعراقٌةرنا عبد االله علً طاهر   .28

2011/2012%67االولعراقٌةسرى عماد عرٌبً حسن   .29

2011/2012%66.75االولعراقٌةضحى عماد عرٌبً حسن   .30

2011/2012%66.65االولعراقٌةتمارة خالد سعٌد ملك   .31

2011/2012%64.78الثانًعراقٌةنور خمٌس جلوب رجب   .32

2011/2012%63.60االولعراقٌةسهى سداد محمد رشٌد   .33

2011/2012%63.54االولعراقٌةهناء هاتف علٌوي عباس   .34

2011/2012%63.34االولعراقٌةفضٌلة علً خٌون فرع   .35

2011/2012%62.41االولعراقٌةهالة سامً جاسم محمد   .36

2011/2012%62.01االولعراقٌةشٌماء علً هادي احمد   .37

2011/2012%61.81الثانًعراقٌةرسل عامر محمود حسون   .38

2011/2012%60.25الثانًعراقٌةسناء عدنان اسماعٌل محمد   .39

2011/2012%59.89الثانًعراقٌةصبٌحة رشٌد عبد حمد   .40

2011/2012%59.85الثانًعراقٌةفرح فائق ناٌف احمد   .41

 شروق كاظم سلمان     0د0م0 بان صالح مهدي                                    أ0د0م0                   أسٌل فٌصل عودة                                        أ

"وكالة/                   مدٌرة التسجٌل                                           معاونة العمٌد لشؤون الطلبة                                            العمٌد 

/10/2012/                                                  10/2012                                                             / 10/2012

 

                   



 (2011/2012)للعام الدراسً  (الدراسة المسائٌة – قسم علوم القرآن )الدور األول / أسماء خرٌجات كلٌة التربٌة للبنات

الدور الذي الجنسٌةاالسم الرباعًت

نجحت فٌه 

الطالبة

معدل السنوات 

األربع

سنة التخرج

2011/2012 %93،47األولعراقٌةانتصار خمٌس غزال محمود       .1

2011/2012%87،85األولعراقٌةنوال خمٌس غزال محمود       .2

2011/2012%82،70األولعراقٌةإٌناس نصٌف جاسم محمد       .3

2011/2012%78،88األولعراقٌةأسماء نصٌف محمد جبر       .4

2011/2012%78،08األولعراقٌةعبٌر جاسم محمد عبد الرحمن       .5

2011/2012%77،59األولعراقٌةصبا هادي صرٌم ذبٌح       .6

2011/2012%75،77األولعراقٌةزٌنة رحٌم سلمان وادي       .7

2011/2012%75،61األولعراقٌةنسرٌن محمد ٌاسٌن حاوي       .8

2011/2012%75،25األولعراقٌةتمارة ممتاز حسٌن محمد       .9

2011/2012%75،04األولعراقٌةدعاء رعد صادق عباس   .10

2011/2012%72،71األولعراقٌةمٌسون سعد فلٌح حسانً   .11

2011/2012%72،62األولعراقٌةنور حسن كاظم حسٌن   .12

2011/2012%72،21األولعراقٌةشٌماء غالً ناٌف عجٌمً   .13

2011/2012%70،28األولعراقٌةشٌماء لطٌف كامل إبراهٌم   .14

2011/2012%69،70األولعراقٌةهاجر عماد جرمط فٌصل   .15

2011/2012%69،36األولعراقٌةمها فاضل مجٌد عودة   .16

2011/2012%67،44األولعراقٌةعلٌة جابر طاهر حمد   .17



2011/2012%67،16األولعراقٌةرواء حسون شباط جاسم   .18

2011/2012%65،85األولعراقٌةسرى كامل محمود ضاحً   .19

2011/2012%65،43األولعراقٌةنور الهدى عبد الهادي حبٌب حمٌد   .20

2011/2012%64،86األولعراقٌةرسمٌة صالح حسن علوان   .21

2011/2012%64،70األولعراقٌةلبنى علً حسٌن سعود   .22

2011/2012%64،22األولعراقٌةفرح نعمة جواد كاظم   .23

2011/2012%63،05األولعراقٌةأنمار ماضً عطوان طاهر   .24

2011/2012%60.08الثانًعراقٌةطٌف اسعد حمٌد مجٌد   .25

2011/2012%59،09الثانًعراقٌةمروة حسٌن محمد حمدي   .26

2011/2012%57،14األولعراقٌةاسراء ٌحٌى جاسم   .27

2011/2012%53.54الثانًعراقٌةمروة عباس عبد مرزوق   .28

 شروق كاظم سلمان     0د0م0 بان صالح مهدي                                                                  أ0د0م0                   أسٌل فٌصل عودة                                        أ

وكالة /                   مدٌرة التسجٌل                                             معاونة العمٌد لشؤون الطلبة                                                                         العمٌد 

(2011/2012)للعام الدراسً  (الدراسة المسائٌة– قسم الحاسبات )أسماء خرٌجات كلٌة التربٌة للبنات 

الدور الذي الجنسٌةاالسم الرباعًت

نجحت فٌه 

الطالبة

معدل األربع 

سنوات

سنة التخرج

2011/2012%83062االولعراقٌةفرح عباس مناف صالح       .1

2011/2012%72642االولعراقٌةشهد عبد الرحمن جمٌل سلمان       .2

2011/2012%70878االولعراقٌةبشرى جحٌبن صالح حسن       .3

2011/2012%69940االولعراقٌةخنساء غانم محمد صالح عبد هللا       .4

2011/2012%68386االولعراقٌةصبا كمال أحمد خضر       .5

2011/2012%68040االولعراقٌةاتزاْٛى ستانح قٛس يزفت       .6

2011/2012%67183االولعراقٌةعٛسٗ عثدهللا عهٙ اَتصار       .7

2011/2012%66208االولعراقٌةجاتز يحًد يحًد ْثح       .8

2011/2012%66207االولعراقٌةحًٛد إٔٚب طّ دُٚا       .9

2011/2012%66007االولعراقٌةيحًٕد يحًد يحًد ٚاسًٍٛ  .10

2011/2012%65780االولعراقٌةقاسى يحًد سًٛز يزِٔ  .11

2011/2012%65590االولعراقٌةيشجم سَاد يحًد اَعاو  .12

2011/2012%65549االولعراقٌةعهٕاٌ كاظى حسٍٛ اٚح  .13

2011/2012%64819االولعراقٌةانكزٚى َصز عثد راضٙ اضٕاء  .14

2011/2012%64357االولعراقٌةعدَاٌ كاظى تاسى اسزاء  .15

2011/2012%64345االولعراقٌةْاد٘ ٕٚسف عهٙ رَا  .16

2011/2012%64171االولعراقٌةجٕاد كاظى ٕٚسف ٚاسًٍٛ  .17



2011/2012%63316االولعراقٌةانزحٛى عثاس عثد سهًٛاٌ رؤٖ  .18

2011/2012%62994االولعراقٌةيٕسٗ عثدانزضا راجٙ االء  .19

2011/2012%62512االولعراقٌةعثد أيعٛهف ٚحٛٗ ْدٖ  .20

2011/2012%61870االولعراقٌةفتحٙ يحًٕد سعد صثا  .21

2011/2012%61778االولعراقٌةانًحسٍ جًعح عثد عهٙ غفزاٌ  .22

2011/2012%61228االولعراقٌةطّ رياٌ يُذر سْزاء  .23

2011/2012%61052الثانًعراقٌةنور محمد عبد الحسٌن جعفر  .24

2011/2012%60744االولعراقٌةيٓد٘ عهٙ قصٙ شٕرٖ  .25

2011/2012%59،99الثانًعراقٌةمروه محمد حمود زعنون  .26

2011/2012%59550االولعراقٌةجثز عهٙ ٔنٛد َٕرا  .27

2011/2012%59152االولعراقٌةاحًد سعٛد جًال يُٗ  .28

2011/2012%58،69الثانًعراقٌةاٌمان رشٌد طاهر عواد  .29

2011/2012%58231االولعراقٌةَادٚح عثدهللا يحًد اتزاْٛى  .30

2011/2012%57،84الثانًعراقٌةاسراء عبد هللا عباس كاظم  .31

2011/2012%57504االولعراقٌةحسٍ يزتضٗ احًد َادرج  .32

َجالء عثد انحسٍٛ يحًد   .33

يزتضٗ

2011/2012%57361التكمٌلًعراقٌة

2011/2012%54383الثانًعراقٌةسلوى باقً ضعٌف بربوت  .34

 شروق كاظم سلمان     0د0م0 بان صالح مهدي                                    أ0د0م0                   أسٌل فٌصل عودة                                        أ

"وكالة/                   مدٌرة التسجٌل                                           معاونة العمٌد لشؤون الطلبة                                            العمٌد 

/10/2012/                                                  10/2012                                                             / 10/2012

 

                   

 

:-للدورٌن الثانً والتكمٌلً (2011/2012)الدراسة المسائٌة للعام الدراسً  (الدور الثانً – قسم الخدمة االجتماعٌة )أسماء خرٌجات كلٌة التربٌة للبنات 

الدور الذي الجنسٌةاالسم الرباعًت

نجحت فٌه 

الطالبة

معدل السنوات 

األربع

سنة التخرج

2011/2012%57،76الدور الثانًعراقٌةجمٌلة طالب محمد حسن       .1



شروق كاظم سلمان.د.م.بان صالح مهدي                                  أ. د.م.                         فاطمة محمد علً                                                    أ

"         وكالة/                             مسجل الكلٌة                                                 معاون العمٌد لشؤون الطلبة                                      العمٌد

                      18  / 3/ 2013                                                         18 / 3/  2013                                18  / 3/  2013



 (2011/2012)للعام الدراسً  (الدراسة المسائٌة– قسم اللغة االنكلٌزٌة )أسماء خرٌجات كلٌة التربٌة للبنات 

ال تعطى 

وثٌقة



تى انتصٕٚة

 شروق كاظم سلمان     0د0م0 بان صالح مهدي                                    أ0د0م0                   أسٌل فٌصل عودة                                        أ

"وكالة/                   مدٌرة التسجٌل                                           معاونة العمٌد لشؤون الطلبة                                            العمٌد 


