
 (2012-2011)للعام الدراسً  (الدراسة الصباحٌة- قسم التارٌخ )أسماء خرٌجات كلٌة التربٌة للبنات

سنة التخرجالدورالجنسٌةمعدل السنوات االربعةاسم الطالبةت

2011/2012االولعراقٌة%90775منال محمد مطر عكٌل1ً

2011/2012االولعراقٌة%88082بشرى راضً غضبان حوش2ً

2011/2012االولعراقٌة%85476هدٌل حسٌن عبد الهادي سلمان3

2011/2012االولعراقٌة%85444فرح محمد عبد الرضا ابراهٌم4

2011/2012االولعراقٌة%84,82مرٌم عالوي فهد جلوب5

2011/2012االولعراقٌة%84,28رشا حسن ادعم هارف6

2011/2012االولعراقٌة%82725نور سالم مجٌد عودة7

2011/2012االولعراقٌة%82406سندس اٌوب طه وادي8

2011/2012االولعراقٌة%80353ندى محمد عزٌز عبد االمٌر9

2011/2012االولعراقٌة%80009نوره غالم محمد عل10ً

2011/2012االولعراقٌة%78773عائشة شاذل محسن مجٌد11

2011/2012االولعراقٌة%78247رفاه خالد كاظم عبد الناصر12

2011/2012االولعراقٌة%78172رٌام حسٌن حبٌب فهد13

2011/2012االولعراقٌة%77,57غفران احمد علً حسٌن14

2011/2012االولعراقٌة%76307رواء سعدي كانً عاشق15

2011/2012االولعراقٌة%76196هبة شاكر محمود حسٌن16

2011/2012االولعراقٌة%76039شهد مزهر علً حسٌن17

2011/2012االولعراقٌة%75753امنة عالء جاسم جابر18

2011/2012االولعراقٌة%75,57ودٌان جاسم حمادي فٌاض19

2011/2012االولعراقٌة%75023شٌماء محمود محمد حمود20

2011/2012االولعراقٌة%74,88غفران ناطق هاشم خالد21

2011/2012االولعراقٌة%74527حنٌن سالم دلً خلف22

2011/2012االولعراقٌة%74469هدى جاسم محمد فرج23

2011/2012االولعراقٌة%74,26طٌبه عبد المحسن جابر مهنا24

2011/2012االولعراقٌة%74114سرى ستار مطلك خمٌس25

2011/2012االولعراقٌة%73767سارة سعد رستم نصٌف26

2011/2012االولعراقٌة%73423الهام فاضل كاظم عبد27

2011/2012االولعراقٌة%72796ازهار جبر عبٌد عباس28

2011/2012االولعراقٌة%72643سهام سعد كاظم حمد29

2011/2012االولعراقٌة%72253عهد عبد االمٌر محمد عبد عل30ً

2011/2012االولعراقٌة%72151هٌام نجم عبد الرضا كرم31

2011/2012االولعراقٌة%71759شهد عطا سلمان عطٌة32

2011/2012االولعراقٌة%71686رؤى جواد كاظم حسن33

2011/2012االولعراقٌة%70919سدٌر طه فراس مصطفى34

2011/2012االولعراقٌة%70569اٌثار عبد اللطٌف جاسم عباس35

2011/2012االولعراقٌة%69,62سارة عدنان غنام كاظم36

2011/2012االولعراقٌة%69483اسامة عودة كاظم سموم37

2011/2012االولعراقٌة%69112مروة هاشم علً عبد القادر38

2011/2012االولعراقٌة%68,71سرور رحٌم سوادي عباده39

2011/2012االولعراقٌة%68533مروة فاضل مسلم عبد40

2011/2012االولعراقٌة%68065ضحى صفاء مهدي صالح41

2011/2012االولعراقٌة%67513دٌنا شاكر جابر محمد42

2011/2012االولعراقٌة%67462هند ٌونس مطلك لفتة43

2011/2012االولعراقٌة%67408اكرام محسن موسى احمد44

2011/2012االولعراقٌة%67039الهام محسن حٌدر عباس45



2011/2012االولعراقٌة%66925نور الهدى داود جاسم شلش46

2011/2012الثانًعراقٌة%66924رقٌة حسٌن جواد كدٌم47ً
2011/2012االولعراقٌة%66761رشا فرحان احمد محمد48

2011/2012االولعراقٌة%66165مروة عادل محسن عوٌد49

2011/2012االولعراقٌة%66114سمر سالم جاسم محمد50

2011/2012االولعراقٌة%65,34خزرج عبد المحسن ناٌف ابراهٌم51

2011/2012االولعراقٌة%65187شٌماء محمد شامار باوه خان52

2011/2012الثانًعراقٌة%65154زٌنب حمٌد موسى حسن53
2011/2012االولعراقٌة%64786سهى احمد سلٌمان عجٌل54

2011/2012االولعراقٌة%64717رحاب اسماعٌل مطر راض55ً

2011/2012االولعراقٌة%63696رقٌة احمد لطٌف ٌاسٌن56

2011/2012االولعراقٌة%63544هبة علً منصور حسٌن57

2011/2012الثانًعراقٌة%62775سارة ابراهٌم اسماعٌل ابراهٌم58
2011/2012االولعراقٌة%61,75اٌثار فاروق حسن جواد59

2011/2012االولعراقٌة%60954انسام طارق محمد خطاب60

2011/2012الثانًعراقٌة%60781االء مؤٌد قاسم حسون61
2011/2012االولعراقٌة%60762مروة احمد اسماعٌل نجم62

2011/2012الثانًعراقٌة%58889جمٌلة سعدون حسٌن دعٌج63
2011/2012الثانًعراقٌة%58566انفال ناجً عبد القادر فاضل64
2011/2012الثانًعراقٌة%58457امال جاسب جبار اعوج65
2011/2012االولعراقٌة%57799سراب ابراهٌم علٌوي ناصر66

2011/2012الثانًعراقٌة%55834زٌنب كرٌم شوكت محمد67

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

الدور الذي الجنسٌةاالسم الرباعًت

نجحت فٌه 

الطالبة

سنة التخرجمعدل األربع سنوات

2011/2012%86.48األولعراقٛحَريٍٛ رائد دطٌٕ يذًد       .1

2011/2012%84.49األولعراقٛحْثح دًٛد عهٙ عثد       .2

2011/2012%80.44األولعراقٛحزُٚة  ٔنٛد ادًد جرجٛص       .3

2011/2012%76.68األولعراقٛحْثح عثد انسْرج ضعدٌٔ دثش       .4

2011/2012%75276الثانًعراقٛحفاطمه كامل عبد العباس مزهر       .5

2011/2012%73.74األولعراقٛحزْراء عادل دًد كرٚى       .6

2011/2012%73.29األولعراقٛحاقثال شًال فرداٌ دًد       .7

2011/2012%72.80األولعراقٛحيُٛا عهٙ عثد انردٛى  شكر٘       .8

2011/2012%72.42األولعراقٛحنًٛاء ضعد ْداب فٛصم       .9

2011/2012%72.21األولعراقٛحَدٖ صثاح دًٕد َجى   .10

2011/2012%71.93األولعراقٛح ُْد شًال فرداٌ دًد   .11

2011/2012%70.22األولعراقٛحدعاء َٕر٘ عثد االيٛر عثٕد   .12

2011/2012 الثانًعراقٌة%54908شٌرٌن محسن مخرب ناصر68



2011/2012%69.70األولعراقٛحفراك دٌُٕ ضعد عدا٘   .13

2011/2012%69.62األولعراقٛحدُاٌ دطٍ دطٍٛ نفتّ   .14

2011/2012%69.02األولعراقٛحإَار يثال عثد انذطٍٛ عثد األيٛر   .15

2011/2012%68.74األولعراقٛحَٕر خاند داتى دطٍٛ   .16

2011/2012%68.59األولعراقٛحصثاح رٚاض عثد انٕادد عثد انرزاق   .17

2011/2012%68.49األولعراقٛحَداء كرٚى دطٍ عهٙ   .18

2011/2012%68.07األولعراقٛحٔفاء ادًد عثد صانخ   .19

2011/2012%66.40األولعراقٛحشًٛاء يٕضٗ عثد انكرٚى طٕفاٌ   .20

2011/2012%66.12األولعراقٛحاضٛم صانخ يٓد٘ خهف   .21

2011/2012%66.09األولعراقٛحيرٔج عثد انذطٍٛ داغر جثر   .22

2011/2012%65.20األولعراقٛحزْراء يذطٍ جثر جٕدج   .23

2011/2012%64.94األولعراقٛحيرٔج كرٚى اضًاعٛم عهٕاٌ   .24

2011/2012%64.27األولعراقٛحزُٚة َعًح يذٛطٍ شذاذج   .25

2011/2012%63.69األولعراقٛحيرِٔ ثائر كرٚى دطٍٛ   .26

2011/2012%63.55األولعراقٛحضُا رعد عثد هللا عثاش   .27

2011/2012%63.35األولعراقٛحْٛاو عثد انذطٍ دٕٚاٌ عاتر   .28

2011/2012%62.79األولعراقٛحزُٚح عثد االيٛر دًٛد جاضى   .29

2011/2012%61816الثانًعراقٛحالتفات حسون علً عباس   .30

حوراء رضا عبد الرزاق عبد    .31

الوهاب

2011/2012%61636الثانًعراقٛح

2011/2012%58،31الثانًعراقٛحهٌفاء كاظم حسن كمبار   .32

2011/2012%57956الثانًعراقٛحدٌنه حكٌم محمد صالح   .33

2011/2012%57837التكمٌلًعراقٛحوسن خالد ابراهٌم حمود   .34

2011/2012%57544التكمٌلًعراقٛحبشرى علً دارم جاسم   .35

2011/2012%851،56الثانًعراقٛحوالء رٌسان خلف حمد   .36

2011/2012%56508التكمٌلًعراقٛحنور فاضل صبري عذاب   .37

2011/2012%56028الثانًعراقٛحسرى عبد الكرٌم صالح مهدي   .38

2011/2012%55416الثانًعراقٛحرؤى ٌاسٌن قند حمود   .39

2011/2012%52936التكمٌلًعراقٛحفرح احسان نعمة محمد   .40

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

الدور الذي الجنسٌةاالسم الرباعًت

نجحت فٌه 

الطالبة

معدل السنوات 

األربع

سنة التخرج

2011/2012%85.75االولعراقٌةحوراء علً هادي عبد       .1

2011/2012%83.08االولعراقٌةصبا غازي محمد عبود       .2

2011/2012%82.68االولعراقٌةمٌسون علً حسٌن كاظم       .3

2011/2012%79.84االولعراقٌةصفا بكر ابراهٌم محمود       .4

2011/2012%79.68االولعراقٌةسارة ستار كرٌم عاكول       .5

2011/2012%79.06االولعراقٌةصفا جبار ابراهٌم ظاهر       .6

2011/2012%79.03االولعراقٌةهبة سامً عبد الرضا شطٌب       .7

2011/2012%77.80االولعراقٌةانتصار عبد الرضا علوان ثجٌل       .8

2011/2012%77.08االولعراقٌةساندي باسم كرٌم عباس       .9

2011/2012%76.21االولعراقٌةجنان كاظم اسماعٌل عبد هللا   .10

2011/2012%75.92االولعراقٌةاٌة سعدي عبد الرضا رحٌم   .11



2011/2012%75.86االولعراقٌةسراب محمود عبود محمود   .12

2011/2012%75.49االولعراقٌةسارة خورشٌد مصطفى جبار   .13

2011/2012%74.22االولعراقٌةنور كرٌم دغٌم جسام   .14

2011/2012%74.05االولعراقٌة  رسل ربٌع احمد علً   .15

2011/2012%73.83االولعراقٌةفجر موفق محمد عزٌز   .16

2011/2012%73.49االولعراقٌةدٌنا صادق محمد اسماعٌل   .17

2011/2012%72.76االولعراقٌةابتسام حمودي شخٌر صالح   .18

2011/2012%72.55االولعراقٌةنور عبد الكرٌم عبد هللا قادر   .19

2011/2012%72.45االولعراقٌةسمٌة سعد حرٌز احمد   .20

2011/2012%72.17االولعراقٌةفرح عالوي عبود لطٌف   .21

2011/2012%72.03االولعراقٌةنور محمود خلٌل ابراهٌم   .22

2011/2012%71.91االولعراقٌةزٌنة وسام محمد ابراهٌم   .23

2011/2012%71.86االولعراقٌةزهراء طاهر حسٌن سهٌل   .24

2011/2012%71.47االولعراقٌةانفال مظفر عبٌد جبر   .25

2011/2012%70.51االولعراقٌةزٌنب حسن كاظم مزبان   .26

2011/2012%70.13االولعراقٌةاٌمان عبد الكرٌم حسن بنٌان   .27

2011/2012%70.03االولعراقٌةامٌرة عبد االمٌرحسٌن سلطان   .28

2011/2012%69.90االولعراقٌةمٌس قحطان عبد اللطٌف حسن   .29

2011/2012%69.63االولعراقٌةاباء شرٌف ابراهٌم محمود   .30

2011/2012%69.59االولعراقٌةوئام جبار سلمان كاظم   .31

2011/2012%68.90االولعراقٌةهند جمٌل مسلم محمود   .32

2011/2012%68.55االولعراقٌةاالء ابراهٌم علوان مسٌر   .33

2011/2012%68.24االولعراقٌةاٌناس حسٌن مزهر صباح   .34

2011/2012%67682الثانًعراقٌةحواء خضٌر علً مطٌلب   .35

2011/2012%67.67االولعراقٌةهدٌل عبد الرحمن حمٌد عبٌس   .36

2011/2012%66.81االولعراقٌةرسل رعد اسود محمد   .37

2011/2012%66.16االولعراقٌةمٌسم قحطان محمد حسن   .38

2011/2012%66.12االولعراقٌةزٌنب عبد الكرٌم علً عباس   .39

2011/2012%65.94االولعراقٌةرشا خضٌر عبود محمود   .40

2011/2012%65.37االولعراقٌةدعاء حنش حسونً الٌذ   .41

2011/2012%65.02االولعراقٌةمروة شوكت توفٌق رسول   .42

2011/2012%64.71االولعراقٌةزمن علً مرعً مغٌر   .43

2011/2012%64.55االولعراقٌةضحى باسم محمد حسٌن   .44

2011/2012%64.03االولعراقٌةزٌنب ناجً عبٌد ثامر   .45

2011/2012%63.97االولعراقٌةدالل غاٌد حمٌد طٌنة   .46

2011/2012%63558التكمٌلًعراقٌةسهى عبد الجبار خزعل رشٌد   .47

2011/2012%63.20االولعراقٌةبراق علً رحٌم فهد   .48

2011/2012%62.37االولعراقٌةافراح ماجد طعمة كزار   .49

2011/2012%62.19االولعراقٌةهند صالح كاظم حسٌن   .50

2011/2012%62.07االولعراقٌةهدى علً حسٌن علً   .51

2011/2012%61953الثانًعراقٌةرنا حامد احمد محمود   .52

2011/2012%61.76االولعراقٌةاٌات حسٌن علً حسن   .53

2011/2012%61.56االولعراقٌةرحٌمة عبود محمود سرحان   .54

2011/2012%61068الثانًعراقٌةشٌماء عبد الكرٌم عبد العزٌز كاظم   .55

2011/2012%60،96الثانًعراقٌةهبة حمزة عبد هللا جاسم   .56

2011/2012%60،56الثانًعراقٌةدعاء عبد الشهٌد رحٌم محمد   .57

2011/2012%60.42االولعراقٌةحنٌن زٌدان حمٌد اعٌور   .58



2011/2012%60،31الثانًعراقٌةبتول صادق حمدي احمد   .59

2011/2012%60،3الثانًعراقٌةزٌنب عبد الحسن نعمة حسن   .60

2011/2012%60,08التكمٌلًعراقٌةشٌماء علً خلٌل ابراهٌم   .61

2011/2012%60024التكمٌلًعراقٌةنورا صباح فلٌح حسن   .62

2011/2012%59.79االولعراقٌةعذراء محمد عبد الحسٌن موسى   .63

2011/2012%59.70االولعراقٌةرقٌة باسم ابراهٌم خضٌر   .64

2011/2012%59587الثانًعراقٌةنور الهدى مصطفى أحمد مصطفى   .65

2011/2012%59.49االولعراقٌةاسراء عامر عباس احمد   .66

2011/2012%59.16االولعراقٌةهبة علً صادق عباس   .67

2011/2012%58125الثانًعراقٌةشٌرٌن حسن مجمان مزبان   .68

2011/2012%57.26االولعراقٌةنور الهدى رحٌم ٌحٌى عبد   .69

2011/2012%57233التكمٌلًعراقٌةجوان صباح نادر قادر   .70

2011/2012%56،69الثانًعراقٌةزمن سرحان ذٌاب سرحان   .71

2011/2012%55،51الثانًعراقٌةرؤى نزار إبراهٌم اسماعٌل   .72

 (2011/2012)للعام الدراسً  (الدراسة الصباحٌة – قسم الخدمة االجتماعٌة )أسماء خرٌجات كلٌة التربٌة للبنات 

الدور الذي الجنسٌةاالسم الرباعًت

نجحت فٌه 

الطالبة

سنة التخرجمعدل األربع سنوات

2011/2012%88،98االولعراقٌةنهلة شاكر شهاب       .1

2011/2012%88،15االولعراقٌةهوازن اٌاد عبد الهادي رسن       .2

2011/2012%87،67االولعراقٌةمٌس محمد كاظم ٌعقوب       .3

2011/2012%84،45االولعراقٌةعهود عبد الرزاق سلمان       .4

2011/2012%83،38االولعراقٌةصابرٌن خٌر هللا زوٌد عبود       .5

2011/2012 %81،71االولعراقٌةهبة رٌاض عبد الخالق       .6

2011/2012%80،70االولعراقٌةمٌسة عبد داود محمد صالح       .7

2011/2012%79،42االولعراقٌةامنة ٌوسف محمد       .8

2011/2012%79،28االولعراقٌةمنال فرحان حمزة عبٌد       .9

2011/2012%78،78االولعراقٌةانوار رمضان عبد هللا   .10

2011/2012%78،38االولعراقٌةحنان راغب شاكر   .11

2011/2012%77،13االولعراقٌةرؤى انور صادق عفان   .12

2011/2012%76،36االولعراقٌةاٌناس عالوي عبد النبً عبود   .13

2011/2012%76،23االولعراقٌةمروة وادي حسون حزام   .14

2011/2012%75،82االولعراقٌةسمٌة حسٌن علً   .15

2011/2012%75،18االولعراقٌةاسراء حسن اجوٌدي لفته   .16

2011/2012%75،16االولعراقٌةرغد كرٌم فزع دفله   .17

2011/2012%74،99االولعراقٌةمروة كاظم محمد عزٌز   .18

2011/2012%74،95االولعراقٌةزهراء جمال عبد الكرٌم مدوري   .19

2011/2012%74،75االولعراقٌةافراح مهدي عطٌه   .20

2011/2012%74،11االولعراقٌةحوراء حٌدر رزاق حٌاوي   .21

2011/2012%73،69االولعراقٌةمروة عبد معارج محمد   .22

2011/2012%73،57االولعراقٌةخولة عباس حمود عداي   .23

2011/2012%73،55االولعراقٌةمنار عبد الرزاق شائع   .24

2011/2012%73،31االولعراقٌةشمس ورد بوهان حسٌن   .25

2011/2012%72،49االولعراقٌةهبة جمٌل ٌاسٌن أحمد   .26

2011/2012%72،14االولعراقٌةنور علً شكر مصلح   .27



2011/2012%71،95االولعراقٌةصفا صادق ٌوسف رسن   .28

2011/2012%71،72االولعراقٌةانوار مطلك حمد   .29

2011/2012%69،98االولعراقٌةآٌات سلٌم فاضل عبد البو عٌسى   .30

2011/2012%69،50االولعراقٌةبثٌنة جاسم رحٌم طخاخ   .31

2011/2012%69،26االولعراقٌةاسٌل حسن عالوي عوده   .32

2011/2012%69،23االولعراقٌةبراء سالم جاسم أحمد   .33

2011/2012%68،91االولعراقٌةاسٌل عبد الرزاق فاضل علً   .34

2011/2012%68،62االولعراقٌةدرٌا كمال حمة سلٌمان   .35

2011/2012%68،07االولعراقٌةزٌنة عدنان محمود عٌسى   .36

2011/2012%67،52االولعراقٌةدالل حسن عبد هللا   .37

2011/2012%66،21االولعراقٌةزٌنب فاضل غدٌر خضٌر   .38

2011/2012%65،07االولعراقٌةشهد ثائر حسن عبد   .39

2011/2012%64،58االولعراقٌةحنان غزال عبد هللا   .40

2011/2012%62،81االولعراقٌةمروة علً طالل   .41

2011/2012%62،22االولعراقٌةهبة حسن حسٌن علوان   .42

2011/2012%60،77االولعراقٌةهناء نعمة عٌسى حسٌن   .43

2011/2012%60،55االولعراقٌةامل كاظم عباس بدعً   .44

2011/2012%59،51االولعراقٌةزهراء حمدي صاحب طعمه   .45

2011/2012%56.86التكمٌلًعراقٌةهالة فائق إبراهٌم رشٌد   .46

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

الدور الذي الجنسٌةاالسم الرباعًت

نجحت فٌه 

الطالبة

معدل السنوات 

األربع

سنة التخرج

2011/2012%88.51االولعراقٌةهند عبد سلٌم ناٌل       .1

2011/2012%85.93االولعراقٌةندى صفاء صادق عبد الرسول       .2

2011/2012%82.97االولعراقٌةنغم ماجد امٌن       .3

2011/2012%77.25االولعراقٌةنورا جاسم محمد عبود       .4

2011/2012%76.73االولعراقٌةشهالء عبد الرحمن جابر شندي       .5

2011/2012%76.01االولعراقٌةهبة ادٌب عبد الواحد شهاب       .6

2011/2012%75.97االولعراقٌةحنان خالد  سلمان محسن       .7

2011/2012%75.80االولعراقٌةسهاد عدنان علوان       .8

2011/2012%75.56االولعراقٌةرسل صالح مهدي عبد هللا       .9

2011/2012%75.24االولعراقٌةمنى عبد االمٌر حسٌن عباس   .10

2011/2012%75.09االولعراقٌةسهاد علً  عبد هللا عبد   .11

2011/2012%75االولعراقٌةهند قحطان  حسن   .12

2011/2012%74.76االولعراقٌةسهاد فلٌح  حسن علً   .13

2011/2012%74.12االولعراقٌةزهراء عباس  فرحان علٌوي   .14

2011/2012%74.07االولعراقٌةرنا احمد ابراهٌم سالمة   .15

2011/2012%73.96االولعراقٌةشٌماء قٌس  سعدون فوزي   .16

2011/2012%73.77االولعراقٌةرؤى حاتم هراطة   .17

2011/2012%73.76االولعراقٌةاسراء علً حسٌن محمود   .18

2011/2012%73.67االولعراقٌةاقبال صادق كاظم صالح   .19

2011/2012%73.62االولعراقٌةنرجس علً حسٌن داور   .20

2011/2012%73308الثانًعراقٌةهبة فرج صغٌر سلطان   .21

2011/2012%73.23االولعراقٌةافراح مندوب خضٌرمرهج .22

2011/2012%73.05االولعراقٌةفاطمة محمد صالح مهدي   .23



2011/2012%72.75االولعراقٌةلٌلى مجهول واٌش   .24

2011/2012%72.47االولعراقٌةهند عبد برٌسم خنجر   .25

2011/2012%71االولعراقٌةسجى كامل حمدان عبد السادة   .26

2011/2012%70.89االولعراقٌةتماضر حاتم   هزٌر حسن   .27

2011/2012%70.50االولعراقٌةصابرٌن غازي  لعٌبً نعمة   .28

2011/2012%70.21االولعراقٌةصفاء اسماعٌل كعٌم صباح   .29

2011/2012%69.83االولعراقٌةتقوى جمال  محمد كاظم   .30

2011/2012%69.42االولعراقٌةدالل عبد النبً جوٌد مهدي   .31

2011/2012%68.91االولعراقٌةرٌام محمد خزعل عرٌمش   .32

2011/2012%68.83االولعراقٌةاسماء صالح عٌسى خضٌر   .33

2011/2012%68.80االولعراقٌةرؤى محمد مهدي ظاهر   .34

2011/2012%68.40االولعراقٌةمها فاضل  عبد عون حسٌن   .35

2011/2012%68.07االولعراقٌةفاطمة حاتم  ناٌف هجهوج   .36

2011/2012%67.71االولعراقٌةمها حسن عبد االمٌرمهدي   .37

2011/2012%67.50االولعراقٌةمروة رضوان عبٌد شحاذة   .38

2011/2012%67.14االولعراقٌةسارة سعد عبد الصاحب رسول   .39

2011/2012%66.35االولعراقٌةدعاء عبد الكرٌم محمود   .40

2011/2012%66.18االولعراقٌةبٌداء كامل  حمود بخٌت   .41

2011/2012%66.01االولعراقٌةغفران برهان رحٌم محمد   .42

2011/2012%65.75االولعراقٌةرغد جمال الدٌن عبد الواحد   .43

2011/2012%65.74االولعراقٌةاشواق كرٌم شراد حمٌدي   .44

2011/2012%65.74االولعراقٌةمروة فالح مهدي صالح   .45

2011/2012%65.27االولعراقٌةعلٌاء عباس فرحان علٌوي   .46

2011/2012%65.26االولعراقٌةنور مزهر عبد الرزاق عبد الوهاب   .47

2011/2012%65.17االولعراقٌةزهراء شحاذة مبدر حسٌن   .48

2011/2012%65.02االولعراقٌةاسراء سالم توفٌق عبد الرزاق   .49

2011/2012%64.34االولعراقٌةحنان شرهان وٌس خضٌر   .50

مروة عبد الباري كزار عبد    .51

الحسٌن

2011/2012%64162الثانًعراقٌة

2011/2012%63778الثانًعراقٌةعال حسٌن عبد هللا خضٌر   .52

2011/2012%63.78االولعراقٌةجٌهان عمران موسى صالح   .53

2011/2012%62715الثانًعراقٌةنور عٌسى عبد هللا عٌسى   .54

2011/2012%61.69االولعراقٌةمروة سعد زغٌر   .55

2011/2012%60.38التكمٌلًعراقٌةسارة حمٌد عبٌد علوان   .56

2011/2012%60.37التكمٌلًعراقٌةرؤى عبٌد احمد سلمان   .57

2011/2012%59.26االولعراقٌةنورس محمد رحٌمة   .58

2011/2012%58.91التكمٌلًعراقٌةغفران هادي مراح مهدي   .59

2011/2012%58.17التكمٌلًعراقٌةاسراء محمد اسماعٌل ورد   .60

2011/2012%57138الثانًعراقٌةزٌنب حمٌد لوٌج سلمان   .61

2011/2012%56608الثانًعراقٌةنور ناظم عبد الحمٌد حبٌب   .62

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

معدل السنوات الدورالجنسٌةاالسم الرباعًت

األربع

سنة التخرج

2011/2012%84.96االولعراقٌةنور عبد الجبار حسونً كطامً      .1



2011/2012%82.15االولعراقٌةمنى اٌاد هاشم فلٌح      .2

2011/2012%80.81االولعراقٌةمرح محمود علً ابراهٌم      .3

2011/2012%79.93االولعراقٌةتمارا لطٌف هاشم مجٌد      .4

2011/2012%78.61االولعراقٌةهند حسن محمد علً      .5

2011/2012%78.47االولعراقٌةمروة كرٌم هاشم حمٌد      .6

2011/2012%77.57االولعراقٌةلٌندا منصور فٌاض حسٌن      .7

2011/2012%77.38االولعراقٌةرنا شامل عبد الرحمن حسٌن      .8

2011/2012%77.18االولعراقٌةرؤى كاظم عبد هللا ناصر      .9

2011/2012%76.06االولعراقٌةودٌان هادي حمزه حسن  .10

2011/2012%76.03االولعراقٌةاٌمان علً حسن زهلول  .11

2011/2012%75.83االولعراقٌةامنه صبار نعمه خلف  .12

2011/2012%75.39االولعراقٌةزٌنب عاصً ابراهٌم حذام  .13

2011/2012%74.51االولعراقٌةمنال سعد عواد عبعوب  .14

2011/2012%73.68االولعراقٌةسهى عبد العظٌم احمد  .15

2011/2012%72.93االولعراقٌةنهى مجٌد نعمه افلً  .16

2011/2012%72.06االولعراقٌةرؤى زكً جمٌل عباس  .17

2011/2012%71.86الثانًعراقٌةمروة عبد الصاحب حسن جبر  .18

2011/2012%70.49الثانًعراقٌةزٌنب سمٌر عبادي حمزة  .19

2011/2012%70.45الثانًعراقٌةدعاء عامر عبد ابراهٌم الحردان  .20

2011/2012%69.65االولعراقٌةٌاسمٌن ابراهٌم حٌدر هٌالن  .21

2011/2012%69.63االولعراقٌةدالل محمد احمد اسود  .22

2011/2012%69.03االولعراقٌةصبا احمد محمد  .23

2011/2012%68.95االولعراقٌةفرح مشعل نوري شهوان  .24

2011/2012%68.81االولعراقٌةفادٌة فرٌدون سعٌد  .25

2011/2012%68.75االولعراقٌةطٌبة عطا سلمان عطٌة  .26

2011/2012%68.11االولعراقٌةساره هشام سلمان شهاب  .27

2011/2012%67.81الثانًعراقٌةاالء عدنان مهدي علوان  .28

2011/2012%66.01الثانًعراقٌةصفا مهدي غائب عبد  .29

2011/2012%65.83الثانًعراقٌةسرى غازي عبد الهادي حسٌن  .30

2011/2012%65.78الثانًعراقٌةمها حمٌد محمد مدهوش  .31

2011/2012%65.69االولعراقٌةهدى عدنان احمد اسماعٌل  .32

2011/2012%65.44االولعراقٌةجنان جاسم عبد الحافظ جاسم  .33

2011/2012%65.29االولعراقٌةعذراء كاظم هنٌدي جعفر  .34

2011/2012%64.49الثانًعراقٌةساره شمران عطٌة حسون  .35

2011/2012%64.04الثانًعراقٌةنوران صبٌح رسن حسٌن  .36

2011/2012%64.01االولعراقٌةسجى احمد عبد هللا احمد  .37

2011/2012%62.99الثانًعراقٌةزٌنب فاضل عباس عبد شمخً  .38

2011/2012%62.41الثانًعراقٌةحنٌن عبد الرزاق جاسم سلمان  .39

2011/2012%62.36الثانًعراقٌةدعاء عبدهللا ثامول جلٌب  .40

2011/2012%62.13الثانًعراقٌةاٌناس هاشم محمد زغٌر  .41

2011/2012%61.52االولعراقٌةٌسر حمٌد نصٌف جاسم  .42

2011/2012%60.99االولعراقٌةامنه فارس عبد هللا  .43

2011/2012%58.24الثانًعراقٌةسجى عادل عبد الصاحب مهدي  .44

2011/2012%57.71الثانًعراقٌةسالً عباس كاظم دنان  .45

2011/2012%57.20الثانًعراقٌةعلٌاء إبراهٌم دوٌج بدن  .46

2011/2012%55.94الثانًعراقٌةأسٌل إبراهٌم علً صالح  .47

2011/2012%52.93الثانًعراقٌةٌسرى إٌاد رزوقً حسن  .48



(2012/ 2011)للعام الدراسً  (الدراسة الصباحٌة- قسم رٌاض األطفال )أسماء خرٌجات كلٌة التربٌة للبنات 

معدل السنوات الدورالجنسٌةاالسم الرباعًت

األربع

سنة التخرج

2011/2012%92515االولعراقٌةانعام سعٌد احمد خضر       .1

2011/2012%88821االولعراقٌةرغد عبد شرف ظاهر       .2

2011/2012%86627االولعراقٌةوفاء خلف رجه طالب       .3

2011/2012%86589االولعراقٌةرنا جبار علوان عبد الحسٌن       .4

2011/2012%82521االولعراقٌةرواء عالء حسٌن كاظم       .5

2011/2012%81978االولعراقٌةسمر صالح جواد فحل       .6

2011/2012%81485االولعراقٌةاٌناس ثامر عارف علً       .7

2011/2012%81328االولعراقٌةرغد احمد ابراهٌم احمد       .8

2011/2012%79014االولعراقٌةهبة سالم حسٌن مهدي       .9

2011/2012%78381االولعراقٌةورود نجٌب ربٌع حمادي   .10

2011/2012%77761االولعراقٌةدعاء خالد جابر جمٌل   .11

2011/2012%77646االولعراقٌةوسن محمد فزع غافل   .12

2011/2012%77644االولعراقٌةاالء احمد خضٌر   .13

2011/2012%77068االولعراقٌةحنان عبد الكاظم جرٌدي ثلج   .14

2011/2012%77065االولعراقٌةلٌنا بسام عبد الرضا   .15

2011/2012%76200االولعراقٌةمها لٌث خضر جاسم   .16

2011/2012%75820االولعراقٌةهبة لفته كاطع   .17

2011/2012%75279االولعراقٌةنسرٌن عبد الحسٌن عبد الكاظم مظلوم   .18

2011/2012%74950االولعراقٌةاٌمان مراح حسٌن سالم   .19

2011/2012%74705االولعراقٌةلبنى لٌث سلمان داود   .20

2011/2012%73889االولعراقٌةهدٌة نوري عبود مجٌد   .21

2011/2012%72991االولعراقٌةحنٌن حسٌن علً عطٌة   .22

2011/2012%72757االولعراقٌةشهد نوري حمزة خلٌف   .23

2011/2012%72254االولعراقٌةغٌداء عبد علوان حافظ   .24

2011/2012%71345االولعراقٌةسحر علً فرج ٌاره   .25

2011/2012%69944االولعراقٌةتفسٌر فالح عبد الحسن   .26

2011/2012%69733االولعراقٌةانتصار فلٌح رمٌح جبر   .27

2011/2012%69721االولعراقٌةزٌنب موفق محمد جعفر   .28

2011/2012%68972االولعراقٌةندى فاضل عبد شالل   .29

2011/2012%68388االولعراقٌةسرى عدنان احمد موسى   .30

2011/2012%68352االولعراقٌةفرح قاسم فلٌح حسون   .31

2011/2012%68142االولعراقٌةسارة خلٌل ابراهٌم محمد   .32

2011/2012%68078االولعراقٌةتبارك عبد العباس محمود حطحوط   .33

2011/2012%67654االولعراقٌةرندا صدام عبدول ضجر   .34

2011/2012%67508الثانًعراقٌةسارة خالد حمٌد طه   .35

2011/2012%67470االولعراقٌةهند رحٌم جبار شمخً   .36

2011/2012%66782االولعراقٌةمرح رٌاض حسٌن علً   .37

2011/2012%66367االولعراقٌةاٌمان محمد حسٌن كرم   .38

2011/2012%65553االولعراقٌةاٌناس عالء حاتم عبد   .39

2011/2012%64654االولعراقٌةعائشة لٌث عبد الجبار علً   .40

2011/2012%64178االولعراقٌةسرى محمد عبد الرضا علوان   .41

2011/2012%61381االولعراقٌةسارة طالب جاسم جودة   .42

2011/2012%57318الثانًعراقٌةهند حٌدر عدنان جاسم   .43



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

الدور الذي الجنسٌةاالسم الرباعًت

نجحت فٌه 

الطالبة

سنة التخرجمعدل األربع سنوات

2011/2012%87،39االولعراقٌةشٌماء صالح جاسم       .1

2011/2012%87،36االولعراقٌةرواء فنجان ناشً حسٌن       .2

2011/2012%85االولعراقٌةهبة عادل مطرود زغٌر       .3

2011/2012%84،64االولعراقٌةرؤى محمد رسن خضٌر       .4

2011/2012%83،47االولعراقٌةصابرٌن كرٌم مطر نمر       .5

2011/2012%82،44االولعراقٌةزٌنب حسٌن شٌحان عاجل       .6

2011/2012%82،26االولعراقٌةوسن ٌاسٌن جمٌل       .7

2011/2012%80،10االولعراقٌةرواء عودة عبد       .8

2011/2012%79،71االولعراقٌةسحر علً صادق جعفر       .9

2011/2012%78،88االولعراقٌةمٌس احسان هادي عبٌد   .10

2011/2012%78،81االولعراقٌةنجالء حمد بدٌوي العبٌدي   .11

2011/2012%78،03االولعراقٌةرانٌة رعد حمزة   .12

2011/2012%76،79االولعراقٌةرؤى مهدي محٌسن صباح   .13

2011/2012%76،73االولعراقٌةاسراء ابراهٌم هادي عطشان   .14

2011/2012%76،70االولعراقٌةمنار خلٌل رجب احمد   .15

2011/2012%76،67االولعراقٌةساجدة علً حبٌب   .16

2011/2012%76،28االولعراقٌةرفاه فراس عباس محمد   .17

2011/2012%76،14االولعراقٌةزهراء جعفر هادي   .18

2011/2012%75،32االولعراقٌةرشا علً فهد اسماعٌل   .19

2011/2012%75،29االولعراقٌةرواء حمود سرٌح دفار   .20

2011/2012%75،08االولعراقٌةدنٌا نهاد كاظم علً   .21

2011/2012%74،06االولعراقٌةمٌس كامل عبد هللا عبٌد   .22

2011/2012%73،42االولعراقٌةهدى نجم الدٌن عبد هللا   .23

2011/2012%73،08االولعراقٌةهند محمد سلوم محمد   .24

2011/2012%71،66االولعراقٌةبٌداء عبد الوهاب نصري   .25

2011/2012%71605االولعراقٌةخنساء محمد مسلم حسٌن .26

2011/2012%71601االولعراقٌةنٌران عامر احمد جبر   .27

2011/2012%70،33االولعراقٌةزهراء مجٌد شاه محمد   .28

2011/2012%70،19االولعراقٌةرؤى منذر جمعة احمد   .29

2011/2012%70،1االولعراقٌةزهراء محمد خضٌر موسى   .30

2011/2012%69،39االولعراقٌةشهد جمال عطوان عبد هللا   .31

2011/2012%69،13االولعراقٌةزهراء فؤاد خداداد   .32

2011/2012%68،79االولعراقٌةسارة محمد عبد هللا محمود   .33

2011/2012%68،27االولعراقٌةزٌنب مزهر صبٌح مطشر   .34

2011/2012%67،20االولعراقٌةزهراء سعد كاظم عٌسى   .35

2011/2012%66.70الثانًعراقٌةسماح سعدي احمد حمادي   .36

2011/2012%65،94االولعراقٌةمروة عبد الحمزة شبرم قٌصان   .37

2011/2012%65،06االولعراقٌةفرح عالء ماجد عزت   .38

2011/2012%64،62االولعراقٌةانوار كاظم عبد هللا حسن   .39

2011/2012%63،84االولعراقٌةعلٌاء حسون غشٌم منٌع   .40

2011/2012%63،58االولعراقٌةاسراء جاسم حمٌد عودة   .41



2011/2012%63،20االولعراقٌةنور رحمن منصور حسٌن   .42

2011/2012%63،04االولعراقٌةعبٌر مجٌد عبد الواحد هانً   .43

2011/2012%61،72االولعراقٌةنور جبار محمد فٌاض   .44

2011/2012%61،59االولعراقٌةنورس علً كطوف عبد الرزاق   .45

2011/2012%60.84الثانًعراقٌةحنٌن حسٌن علً عباس   .46

2011/2012%60،67االولعراقٌةمرٌم علً عبٌد ناصر   .47

2011/2012%60.55الثانًعراقٌةسما سلمان عبود ظاهر   .48

2011/2012%60.36الثانًعراقٌةنادٌة نجم عبد الزهرة غافل   .49

2011/2012%59،84االولعراقٌةدعاء فالح صبٌح محمد   .50

2011/2012%53,29التكمٌلًعراقٌةبان سالم منعم خلٌفة   .51

                             

(2012 – 2011 )للعام الدراسً  (الدراسة الصباحٌة – قسم االقتصاد المنزلً  )أسماء خرٌجات كلٌة التربٌة للبنات 

الدور الذي الجنسٌةاالسم الرباعًت

نجحت فٌه 

الطالبة

معدل السنوات 

األربع

سنة التخرج

2011/2012%84.86االولعراقٌةشهد رافع ٌوسف ٌعقوب       .1

2011/2012%83،93االولعراقٌةافتخار محمود عٌاش عبد       .2

2011/2012%81،08االولعراقٌةشهد عبد العباس عبد هللا       .3

2011/2012%80،21االولعراقٌةغادة موفق شالل حبٌب       .4

2011/2012%80،14االولعراقٌةبلقٌس فالح عبد هللا علوان       .5

2011/2012%76،95االولعراقٌةرٌم ابراهٌم سلمان ذٌاب       .6

2011/2012%76.27االولعراقٌةرحاب صبار عجٌل مشكور       .7

2011/2012%76.16االولعراقٌةنور علً راسم علٌوي       .8

2011/2012%75.19االولعراقٌةدعاء جنٌد خضٌر محمد علً       .9

2011/2012%75.08االولعراقٌةمروة محمد جاسم احمد   .10

2011/2012%74.27االولعراقٌةرؤى عبد الحسٌن حمودي   .11

2011/2012%74.22االولعراقٌةرشا حسٌن علً محمود   .12

2011/2012%74.22االولعراقٌةسهٌر عبد طالع مطلك ناٌف   .13

2011/2012%74.17االولعراقٌةصفا فالح عواد محٌسن   .14

2011/2012%72.83االولعراقٌةمروة احمد غنً علً   .15

2011/2012%72.52االولعراقٌةشٌرٌن عبد الرضا عبد الحسٌن   .16

2011/2012%72.17االولعراقٌةامٌرة عبد االمٌر فتحً محسن   .17

2011/2012%72.11االولعراقٌةامنة رعد انور مجٌد   .18

2011/2012%71.53االولعراقٌةنوئل صادق خلٌل ابراهٌم   .19

2011/2012%71.51االولعراقٌةسجى حسن تلٌل جٌجان   .20

2011/2012%71.41االولعراقٌةاسراء علً عبٌد فرحان   .21

2011/2012%70.96االولعراقٌةنور ستوري نجم عبد هللا   .22

2011/2012%70.93االولعراقٌةهدٌل فالح وداي معارج   .23

2011/2012%68.51االولعراقٌةهالة محمد سعٌد حسٌن   .24

2011/2012%68.18االولعراقٌةانغام محمد جبر علوان   .25

2011/2012%68.17االولعراقٌةغفران طالب كاظم عالوي   .26

2011/2012%67.83االولعراقٌةاثمار نجم عبد غافل   .27

2011/2012%67.33االولعراقٌةاسٌل خلٌل عكلة غالً   .28

2011/2012%67.12االولعراقٌةعبٌر صباح محمد طهماز   .29

2011/2012%66.81االولعراقٌةمروة عبد الحمٌد ابراهٌم   .30

2011/2012%66.27االولعراقٌةزهراء جوحً عاصً سلطان   .31



2011/2012%66.08االولعراقٌةشمس محسن باقر سعٌد   .32

2011/2012%65.66االولعراقٌةندى راهً حسٌن كاظم   .33

2011/2012%65.60االولعراقٌةاسراء صادق شمال خلف   .34

2011/2012%65.31االولعراقٌةهبة علً هانً حسون   .35

2011/2012%65.20االولعراقٌةشمس احمد قاسم طه   .36

2011/2012%64،56الثانًعراقٌةمروة هادي مجٌد حسٌن   .37
2011/2012%64.51االولعراقٌةدعاء محمد عٌسى عبود   .38

2011/2012%64.37االولعراقٌةسناء صالح عرٌبً كاظم   .39

2011/2012%63،65الثانًعراقٌةاالء فزع سالم عبد العامري   .40
2011/2012%62.45االولعراقٌةمروة موسى توفٌق محمد   .41

2011/2012%61.83االولعراقٌةسجى احمد خصاب جاسم   .42

2011/2012%61.59االولعراقٌةمرٌم محمد عنبر سلمان   .43

2011/2012%60.32االولعراقٌةحنان عادل جاسم محمد   .44

2011/2012%59.54االولعراقٌةنور مهدي سالم حسٌن   .45

2011/2012%59.04االولعراقٌةسرى جبل سلمان جودة   .46

2011/2012%59الثانًعراقٌةسمر علً منصور زوٌر   .47
2011/2012%58،91الثانًعراقٌةاالء سعد عبد وحٌد الكنانً   .48
2011/2012%57،68الثانًعراقٌةأسماء عبد الرزاق توفٌق خطاب   .49

2011/2012%57،64االولعراقٌةلقاء عبد الستار توفٌق خطاب   .50

2011/2012%57،3الثانًعراقٌةنور أسعد كامل محمد   .51
2011/2012%57،25الثانًعراقٌةبشرى عبد المهدي حمزة حسن   .52

2011/2012%56.70االولعراقٌةمٌالد حمٌد طه زٌدان   .53

2011/2012%56.50االولعراقٌةسندس صالح مطلك ناٌف   .54

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

الدور الذي الجنسٌةاالسم الرباعًت

نجحت فٌه 

الطالبة

معدل السنوات 

األربع

سنة التخرج

2011/2012%92،78األولعراقٌةسناء كاظم علً       .1

2011/2012%88،37األولعراقٌةمارب حمٌد عبوش سلطان       .2

2011/2012%84،99األولعراقٌةجٌهان إسماعٌل خضر عباس       .3

2011/2012%82،97األولعراقٌةنورا عماد قاسم محمد       .4

2011/2012%82،62األولعراقٌةدعاء كاظم جبر راهً       .5

2011/2012%78،99األولعراقٌةضحى فارس محسن       .6

2011/2012%78،94األولعراقٌةشمس علً مهدي جواد       .7

2011/2012%74،91األولعراقٌةشٌماء سعد عواد       .8

2011/2012%73،19األولعراقٌةزهراء سلمان حسن سمٌن       .9

2011/2012%72463األولعراقٌةبتول مهدي صادق جعفر   .10

2011/2012%72462األولعراقٌةنسرٌن جابر متعب نصار   .11

2011/2012%72،05األولعراقٌةهدٌة جمعة ظاهر مانع   .12

2011/2012%71،65األولعراقٌةزٌنب عبد الزهرة عواد زٌدان   .13

2011/2012%71،64األولعراقٌةدعاء حكمت عباس حسٌن   .14



2011/2012%70.34الثانًعراقٌةسراب احمد عبد هللا شباط   .15
2011/2012%69،53األولعراقٌةزٌنب ثانً خلٌف مزعل   .16

2011/2012%69،19األولعراقٌةرنا عبد الحمٌد مجٌد   .17

2011/2012%68،77األولعراقٌةندى علً لعٌبً كعٌد   .18

2011/2012%68،34األولعراقٌةأسماء غمٌس ٌاسٌن نوام   .19

2011/2012%67،96األولعراقٌةٌاسمٌن كرٌم كاطع خلٌل   .20

2011/2012%67،84األولعراقٌةظالل نعٌم مجٌد محسن   .21

2011/2012%67،75األولعراقٌةسارة خضٌر عباس   .22

2011/2012%67،21األولعراقٌةرجاء علً حسٌن   .23

2011/2012%66،70األولعراقٌةتبارك محمد محمود إبراهٌم   .24

2011/2012%65،23األولعراقٌةنمارق طاهر جاري عبد   .25

2011/2012%64،32األولعراقٌةرجاء عبٌد حمكً غاوي   .26

2011/2012%63،86األولعراقٌةهنادي وضاح ٌحٌى .27

2011/2012%63،09األولعراقٌةأمٌرة كاظم عبد العباس مزهر   .28

2011/2012%61،69األولعراقٌةدجلة محًٌ خٌون محسن   .29

2011/2012%61،08األولعراقٌةرٌام جهاد محمد   .30

2011/2012%59.95األولعراقٌةوالء خضٌر محسن   .31

2011/2012%59.73الثانًعراقٌةتغرٌد حاتم جودة جاسم   .32
2011/2012%59،72األولعراقٌةضحى مروان ثابت عبد الرحٌم   .33

2011/2012%58,76التكمٌلًعراقٌةفاتن ٌاسٌن مصطفى لزام   .34
2011/2012%58.54الثانًعراقٌةمروة فاضل خالد دفله   .35
2011/2012%57.97الثانًعراقٌةشذى حمد عناد ناٌف   .36
2011/2012%55,48التكمٌلًعراقٌةأنوار عمر صالح فتاح   .37


