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 جامعة الموصل

   قسم اللغة العربية/  خريجات كلية التربية للبنات

  )الدور األول (  ٢٠١١/٢٠١٢للعام الدراسي 

  هــ١٤٣٣/ شعبان /   ١١م  الموافق   ٢٠١٢/  ٧/  ١في   ١٤٢١١/  ٣٣/  ٩: بموجب األمر الجامعي المرقم 

  لتخرجسنة ا المعدل  الدور الجنس االسم الرباعي واللقب  القسم  ت

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٩٠,٧٤٩ األول أنثى  ھدى محفوظ فتحي محمود المشھداني  اللغة العربیة ١

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٨٨,٥٣٧ األول أنثى  مھا علي احمد جاسم الحیالي اللغة العربیة ٢

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٨٧,٥٩١ األول أنثى  ھاجر خلیل إبراھیم محمد علي اللغة العربیة ٣

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٨٥,٧٠٠ األول أنثى  ان النعیمينور مخلف صالح سلیم اللغة العربیة ٤

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٨٢,٩١٢ األول أنثى  نور خالد احمد یونس الحیالي اللغة العربیة ٥

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٨٠,٩٧٩ األول أنثى  إسراء میسر عبد المجید شریف البزاز اللغة العربیة ٦

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٨٠,٤٩١ األول أنثى  عبیر احمد حسین سلیمان السبعاوي اللغة العربیة ٧

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٨,٤٢٩ األول أنثى  منى نزار صالح محمد علي النعیمي اللغة العربیة ٨

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٨,٤٠٤ األول أنثى  نور إبراھیم یونس احمد األحمد اللغة العربیة ٩

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٨,٢١٥ األول أنثى  أسماء إبراھیم احمد جمعة سید اللغة العربیة ١٠

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٦,٩١٥ األول أنثى  محمد نور رائد یحیى اللغة العربیة ١١

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٥,٧١٢ األول أنثى  رحمة حقي إسماعیل ذنون الحیالي اللغة العربیة ١٢

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٥,١٧٠ األول أنثى  زینب إسماعیل إبراھیم حمو الحمداني اللغة العربیة ١٣

  ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٤,٧٩٩ األول أنثى  ھند عبد الكریم بالل عبد العزیز الجبوري اللغة العربیة ١٤

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٠,٦٦١ األول أنثى  أسماء محمد فتاح محمد اللغة العربیة ١٥

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٩,٦٠٨ األول أنثى  فرح خیر الدین حامد محمود العساف اللغة العربیة ١٦

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٨,٨٩٠ األول أنثى  ھدیل یوسف داؤد الحموشي اللغة العربیة ١٧

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٧,٧٣٦ األول أنثى  السید شھد لقمان مصطفى نجم اللغة العربیة ١٨

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٧,٠٥١ األول أنثى  زھراء میسر سعید حسن سعید اللغة العربیة ١٩

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٥,١٨٢ األول أنثى  نور حسن حسین محمد علي الراوي اللغة العربیة ٢٠

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٤,١٧٥ األول أنثى  ریم یونس حسین  علي اللغة العربیة ٢١

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٣,٣٧٣ األول أنثى  راویة طارق معیوف عبد اهللا المحمود اللغة العربیة ٢٢

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٣,١٣٥ األول أنثى  نور عبد اهللا محمد طاھر الي عباس اللغة العربیة ٢٣

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٢,٦٩٠ األول أنثى  أالء محمود عبد اهللا صالح العكیدي اللغة العربیة ٢٤

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٥٩,٨١٧ األول أنثى  يمریم فالح مھدي جاسم الطائ اللغة العربیة ٢٥
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 جامعة الموصل

 قسم علوم القران والتربية اإلسالمية/ خريجات كلية التربية للبنات 

  )الدور األول (  ٢٠١١/٢٠١٢للعام الدراسي 

  هــ١٤٣٣/ شعبان /   ١١م  الموافق   ٢٠١٢/  ٧/  ١في   ١٤٢١١/  ٣٣/  ٩: بموجب األمر الجامعي المرقم 

  سنة التخرج المعدل  الدور الجنس سم الرباعي واللقباال  القسم  ت

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٩٤,٩١٦ األول أنثى ریحان ضیاء علي بشیر النعمة  علوم القران والتربیة اإلسالمیة ١

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٩٣,٩٩٦ األول أنثى فاطمة رمزي إبراھیم رسول  بك علوم القران والتربیة اإلسالمیة ٢

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٩٣,٠٧٦ األول أنثى زینب محمد شاكر محمود الصفار ةعلوم القران والتربیة اإلسالمی ٣

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٩٢,٠٦٣ األول أنثى ھدیل وعد غانم حمید حسن العبد علوم القران والتربیة اإلسالمیة ٤

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٩١,٦٩٧ األول أنثى سندس وعد صالح یونس المشھداني علوم القران والتربیة اإلسالمیة ٥

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٨٩,٦٨٦ األول أنثى زینب جمال محي الدین قاسم مال حسن ربیة اإلسالمیةعلوم القران والت ٦

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٨٧,٣٣٢ األول أنثى رغدة شبیل محمود محمد علي علوم القران والتربیة اإلسالمیة ٧

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٨٥,٩٧٠ األول أنثى نادیة محمد بالل جویر الجبوري علوم القران والتربیة اإلسالمیة ٨

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٨٤,٧٢٢ األول أنثى مروج فواز محمد خلیل  یوسف العباسي وم القران والتربیة اإلسالمیةعل ٩

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٨٤,٥٧٧ األول أنثى ھبة حمدون یاسین حمدون الجبوري علوم القران والتربیة اإلسالمیة ١٠

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٨٤,٢٠٢ األول أنثى سارة ماھر حمدون یونس علوم القران والتربیة اإلسالمیة ١١

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٨٣,٩٠٩ األول أنثى دعاء حازم عبد السالم ذنون  الیوزبكي علوم القران والتربیة اإلسالمیة ١٢

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٨٢,٩٨٦ األول أنثى أنفال راكان ذیاب حسن العراقي علوم القران والتربیة اإلسالمیة ١٣

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٨٢,٥٩٤ األول أنثى نور محمود فتحي حمو آل عبد اهللا  علوم القران والتربیة اإلسالمیة ١٤

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٨٢,٥٧٨ األول أنثى زینب عبد القادر حمودي حسن المولى علوم القران والتربیة اإلسالمیة ١٥

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٨١,٥١٤ األول أنثى ابتھال طارق حمدون خلیل الجواري علوم القران والتربیة اإلسالمیة ١٦

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٨١,٤١٢ األول أنثى  نون یونس خلیل حسونيمروة ذ علوم القران والتربیة اإلسالمیة ١٧

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٨٠,٣١١ األول أنثى رنا نصر الدین محمد شیت حامد العبیدي علوم القران والتربیة اإلسالمیة ١٨

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٨,٩١٩ األول أنثى وجدان شھاب احمد محمود الحمداني علوم القران والتربیة اإلسالمیة ١٩

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٨,٨٠٨ األول أنثى نور رعد یوسف سلیمان اللھیبي بیة اإلسالمیةعلوم القران والتر ٢٠

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٨,٣٢٨ األول أنثى خنساء فاضل علي عباس الحیو علوم القران والتربیة اإلسالمیة ٢١

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٨,٠٥٢ األول أنثى زینة خالد حسن علي سلطان علوم القران والتربیة اإلسالمیة ٢٢

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٧,٦٧٢ األول أنثى حفصة محمود یونس فتحي الفارس والتربیة اإلسالمیةعلوم القران  ٢٣

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٧,١٢٠ األول أنثى بان محمود نایف إسماعیل الرومي علوم القران والتربیة اإلسالمیة ٢٤

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٦,٥٤١ األول أنثى الزیديأالء جمال خلیل إسماعیل  علوم القران والتربیة اإلسالمیة ٢٥
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 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٥,٣٩٥ األول أنثى سجى محمود یونس عبید األحمد علوم القران والتربیة اإلسالمیة ٢٦

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٥,١٤٦ األول أنثى إسراء عبد اهللا عزیز محمد الطائي علوم القران والتربیة اإلسالمیة ٢٧

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٤,٣٥٧ األول أنثى سارة احمد خضر احمد الخیاط علوم القران والتربیة اإلسالمیة ٢٨

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٤,٢٢٨ األول أنثى مناھل وعد اهللا محمد شھاب الدلیمي علوم القران والتربیة اإلسالمیة ٢٩

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٤,٠١٤ األول أنثى أالء أحسن احمد محمد النیلة علوم القران والتربیة اإلسالمیة ٣٠

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٣,٩٢٣ األول نثىأ رؤى أسامة ذنون محمد الصفار علوم القران والتربیة اإلسالمیة ٣١

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٣,٨٤٥ األول أنثى ختام سالم مصطفى محمود  الصیادي علوم القران والتربیة اإلسالمیة ٣٢

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٣,٦٨١ األول أنثى إسراء غالب مصطفى محمد بشیر العبادي علوم القران والتربیة اإلسالمیة ٣٣

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٣,٦٧٤ األول أنثى د القادر علي عزو آل عاشورإیمان عب علوم القران والتربیة اإلسالمیة ٣٤

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٢,٧٧٩ األول أنثى رشا عبد الغني خضر عبد الرحمن آل امین علوم القران والتربیة اإلسالمیة ٣٥

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٢,٥٦١ األول أنثى منى مجید محمود محمد  العرنة علوم القران والتربیة اإلسالمیة ٣٦

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٢,٠٥٥ األول أنثى العباسي هشھد ضیاء شیت مرز التربیة اإلسالمیةعلوم القران و ٣٧

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٠,٩٥٢ األول أنثى شكریة عبد الكریم احمد محمد البرزنجي علوم القران والتربیة اإلسالمیة ٣٨

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٠,٦٤٦ األول أنثى أفنان عبد الجبار یاسین طھ جالیخ علوم القران والتربیة اإلسالمیة ٣٩

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٩,٣٣٨ األول أنثى منار خالد احمد سعید العبیدي علوم القران والتربیة اإلسالمیة ٤٠

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٧,٢٧١ األول أنثى دالیا ناظم حسین قاسم العبیدي علوم القران والتربیة اإلسالمیة ٤١

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٦,٨٣٢ األول ثىأن مروا مال اهللا محمود سلطان المشھداني علوم القران والتربیة اإلسالمیة ٤٢

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٤,١٨٦ األول أنثى  ھیفاء طھ یاسین سلطان السبیع علوم القران والتربیة اإلسالمیة ٤٣

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٢,٩٩١ األول أنثى  الصوفي أریج عبد المجید فاضل عباس علوم القران والتربیة اإلسالمیة ٤٤

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٥٧,٣٥٢ األول أنثى د عبد اهللا الجبوريسعاد محمد رشی علوم القران والتربیة اإلسالمیة ٤٥
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 جامعة الموصل

 التربية الرياضيةقسم / خريجات كلية التربية للبنات 

  )الدور األول (  ٢٠١١/٢٠١٢للعام الدراسي 

  هــ١٤٣٣/ شعبان /   ١١م  الموافق   ٢٠١٢/  ٧/  ١في   ١٤٢١١/  ٣٣/  ٩: بموجب األمر الجامعي المرقم 

  سنة التخرج المعدل  الدور الجنس االسم الرباعي واللقب  القسم  ت

  ٢٠١١/٢٠١٢ ٨٥,١٥٣  األول أنثى  فرح ثائر سعد اهللا بالل االزدي التربیة الریاضیة ١

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٨٢,١١٣ األول أنثى  الد عبد الرحمن حمید الدحلآیة خ التربیة الریاضیة ٢

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٨١,٦٢٢ األول أنثى  دالل خیري صالح عبد القادر الھاشمي التربیة الریاضیة ٣

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٨٠,٦٧٠ األول أنثى  سراب محمد یونس محمد الحریري التربیة الریاضیة ٤

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٩,٠٧٨ األول نثىأ  نھى ولید محمد عباس النقیب التربیة الریاضیة ٥

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٦,٧٣٧ األول أنثى  كرم عماد حمدي حمید الحمداني التربیة الریاضیة ٦

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٦,٥٣٤ األول أنثى  بتول زینل محمود خضر البو عیسى التربیة الریاضیة ٧

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٦,٢٣١ األول أنثى  وفاء احمد عبد الھادي سلیم الطھ التربیة الریاضیة ٨

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٥,٩٧٣ األول أنثى  زھراء عماد عبد اهللا محمود المولى التربیة الریاضیة ٩

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٥,٨٤٥ األول أنثى  زھراء ریاض عبد الرحمن إبراھیم العبادي التربیة الریاضیة ١٠

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٥,٥٦٠ األول أنثى  أروى جمال محمود احمد البجاري التربیة الریاضیة ١١

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٤,٨٣١ األول أنثى  رؤى قصي سالم یحیى البني اضیةالتربیة الری ١٢

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٤,٤٩٥ األول أنثى  شھد عبد الرسول جعفر رحمة كعب التربیة الریاضیة ١٣

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٣,٧٧٥ األول أنثى  میادة محسن حسون مصطفى النعیمي التربیة الریاضیة ١٤

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٢,٥٢٠ األول نثىأ  شھد صبحي محمد غزال الطائي التربیة الریاضیة ١٥

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٠,٢٢٨ األول أنثى  أالء فیاض نوري داؤد كرجیة التربیة الریاضیة ١٦

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٩,٨٧١ األول أنثى  ھیفاء ھادي صالح طھ الصمیدعي التربیة الریاضیة ١٧

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٩,١٥٦ األول أنثى  أمنة ھشام عبدالرحمن محمد علي عطار باشي التربیة الریاضیة ١٨

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٧,٣١١ األول أنثى  زینب متیم جاسم محمد النعیمي التربیة الریاضیة ١٩

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٦,٧٣٣ األول أنثى نور عبد الرزاق یحیى  سلیمان الجماس التربیة الریاضیة ٢٠

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٥,٨٨٧ األول أنثى  إیالف خلیل جرجیس إبراھیم التربیة الریاضیة ٢١

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٥,٢٦٣ األول أنثى  ا عبد الكریم احمد سلطان الطائيدنی التربیة الریاضیة ٢٢

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٤,٨٠٤ األول أنثى  نور أكرم قاسم یحیى التربیة الریاضیة ٢٣

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٤,٢٢٨ األول أنثى  سارة أسامة  عبد اهللا محمد  الیوسف التربیة الریاضیة ٢٤

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٣,٤٣٥ األول أنثى  دعاء عبد السالم محمود عمشة التربیة الریاضیة ٢٥
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 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٢,٩١٦ األول أنثى  وھج الشمس ماھر زكي إبراھیم النعیمي التربیة الریاضیة ٢٦

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٢,٢٨٤ األول أنثى  نور سعد احمد عبد اهللا الصفاوي التربیة الریاضیة ٢٧

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦١,٩٦٢ األول أنثى  بشرى حسن سیف الدین إبراھیم الكویاني التربیة الریاضیة ٢٨
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 جامعة الموصل

  الكيمياء قسم/  خريجات كلية التربية للبنات

  )الدور األول (  ٢٠١١/٢٠١٢للعام الدراسي 

  هــ١٤٣٣/ شعبان /   ١١م  الموافق   ٢٠١٢/  ٧/  ١في   ١٤٢١١/  ٣٣/  ٩: بموجب األمر الجامعي المرقم 

  سنة التخرج المعدل  الدور الجنس واللقب االسم الرباعي  القسم  ت

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٨٧,٩٩٠ األول أنثى  فادیة حكمت فاضل سعید المحمد  الكیمیاء ١

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٨٦,٤٩٥ األول أنثى  سرى منیر غربي ناصر المشھداني الكیمیاء ٢

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٨١,٢٥١ األول أنثى  أنغام الیاس عبد المحسن علي آل صالح الكیمیاء ٣

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٩,٣٥٣ األول أنثى  رؤى عصام إبراھیم رشید الراوي ءالكیمیا ٤

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٨,٥٨٣ األول أنثى  رؤى محمد طھ یونس الخیاط الكیمیاء ٥

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٨,٠٩٠ األول أنثى  مروة محمد علي سلیمان الصائغ الكیمیاء ٦

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٥,٤٦٨ األول أنثى  ھبة عبد العزیز محمد شیت حامد الحطاب الكیمیاء ٧

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٥,٢٦٩ األول أنثى  والء إسماعیل حسن عبد اهللا البدراني الكیمیاء ٨

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٥,٠٢١ األول أنثى  منار نعمان منذر عبد الرحمن بك الكیمیاء ٩

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٤,٣٠٥ األول أنثى  عبیر ریحان غانم محمد الحسیني الكیمیاء ١٠

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧١,٤٨٩ األول أنثى  صفا مؤید جاسم محمد النجار الكیمیاء ١١

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٠,٧٦٠ األول أنثى  زھراء فتحي محمود زیدان آل سلیمان الكیمیاء ١٢

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٠,١٩٧ األول أنثى  ككي  حنان فرحان باكوز حنا الكیمیاء ١٣

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٠,١٦٦ األول أنثى  رغد عبد اهللا نایف یحیى العبیدي الكیمیاء ١٤

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٩,٨١١ األول أنثى  محمود عزیز الحمداني دالیا شاكر الكیمیاء ١٥

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٩,٢٧٣ األول أنثى  رغد أكرم محسن یحیى الصواف الكیمیاء ١٦

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٨,٣٢٢ األول أنثى  إستبرق محمد یونس محمد  المحمد الكیمیاء ١٧

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٨,١٠٥ األول أنثى  ھاجر سالم فتحي نجم التكریتي الكیمیاء ١٨

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٧,٩٨٤ األول أنثى  إنعام عز الدین یوسف احمد آل عدو میاءالكی ١٩

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٦,٥٤٣ األول أنثى  عبیر نبیل حمدون محمود العبادي الكیمیاء ٢٠

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٤,٥٦٤ األول أنثى  زینب صھیب طالب طھ احمد توتو الكیمیاء ٢١

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٤,٣٥٧ األول أنثى  ریم مزاحم عبود صالح الجبوري الكیمیاء ٢٢

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٣,٨٥٨ األول أنثى  ھدیل خالد ملحم سلیم العبدالي الكیمیاء ٢٣

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٠,٨٩٠ األول أنثى  نجوى الزم غانم  سعید الكیمیاء ٢٤

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٥٩,٩٣٧ األول أنثى  المولىحسین أسیل ناطق یونس  الكیمیاء ٢٥
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 جامعة الموصل

 لوم الحياةعقسم / خريجات كلية التربية للبنات 

  )الدور األول (  ٢٠١١/٢٠١٢للعام الدراسي 

  هــ١٤٣٣/ شعبان /   ١١م  الموافق   ٢٠١٢/  ٧/  ١في   ١٤٢١١/  ٣٣/  ٩: بموجب األمر الجامعي المرقم 

  سنة التخرج المعدل  الدور الجنس االسم الرباعي واللقب  القسم  ت

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٩١,٤٢٧ األول أنثى  فاطمة نشوان نذیر محمود الجریسي  علوم الحیاة ١

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٨٦,٣٢٤ األول أنثى  نبراس إبراھیم شعبان مدید الجبوري علوم الحیاة ٢

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٨٣,٠٣٥ األول أنثى  أالء عامر صالح محمد الحیالي علوم الحیاة ٣

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٨١,٥٠٥ األول أنثى  آمنة سالم حمدي ذنون الصراف علوم الحیاة ٤

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٩,٨٠٥ األول أنثى  اروق محمد ذنون القصابھبة ف علوم الحیاة ٥

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٧,٧٥٢ األول أنثى  سارة طالل توفیق عبد اهللا العبیدي علوم الحیاة ٦

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٧,٦٨٥ األول أنثى  صابرین غانم سعید حسن الجبوري علوم الحیاة ٧

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٧,٤١٧ األول أنثى  عبیر صالح احمد خلف المعماري علوم الحیاة ٨

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٥,٢٨٩ األول أنثى  لمى عبد اللطیف سلوم ناصر الجبوري علوم الحیاة ٩

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٤,٩٩٧ األول أنثى  سجى صالح الدین جاسم قاسم البدیع علوم الحیاة ١٠

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٤,٢١٨ األول أنثى  سرى عبد الجبار طھ حسن خضر علوم الحیاة ١١

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٣,٧٢٨ األول أنثى  سن ال علوسحر حسن الیاس ح علوم الحیاة ١٢

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٢,٤٢٥ األول أنثى  رفل عبد العزیز مصطفى محمد القصاب علوم الحیاة ١٣

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٢,١٧٣ األول أنثى  تھاني صبحي محمد سعید العبیدي علوم الحیاة ١٤

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٢,٠٦٢ األول أنثى  أالء غانم إسماعیل یحیى النعیمي علوم الحیاة ١٥

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧١,٩٥١ األول أنثى  میساء طالب اسعد حسین الطائي علوم الحیاة ١٦

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٠,٨٩٧ األول أنثى  سربیل غانم یعقوب عبد اهللا السلطان علوم الحیاة ١٧

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٠,٢٧٨ األول أنثى  رافده جودت فاضل عباس الصوفي علوم الحیاة ١٨

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٧٠,٠٩٠ األول أنثى  د الجرجريإسراء رشید عبد القادر رشی علوم الحیاة ١٩

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٩,١٩٦ األول أنثى  دالل حكمت صدیق إبراھیم الطي علوم الحیاة ٢٠

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٧,٣٥٨ األول أنثى  إصرار عبد القادر محمد عبد القادر الزمو علوم الحیاة ٢١

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٥,٣٤٥ األول أنثى  آصال فائز حمید طھ الدباغ علوم الحیاة ٢٢

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٥,٣٠٢ األول أنثى  شھد امجد علي مجید التحافي علوم الحیاة ٢٣

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٥,٢٢٧ األول أنثى  دالل محمد عبد اهللا جاسم الحیالي علوم الحیاة ٢٤

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٣,٦٠٨ األول أنثى  رفل ولید سعید قاسم العبیدي علوم الحیاة ٢٥
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 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٢,٧٠٢ األول نثىأ  ریام شكر سعد اهللا عباس الطائي علوم الحیاة ٢٦

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٢,٦٧١ األول أنثى  مكارم شالل محمد اسود االسحاقي علوم الحیاة ٢٧

 ٢٠١١/٢٠١٢ ٦٠,٣٦٨ األول أنثى  ھبة صالح یحیى اسحاق الیوسف علوم الحیاة ٢٨
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