
كلیة التربیة للبنات/جامعة بغداد
) قسم اللغة العربیة(للبنات الدراسة الصباحیة الدور االول والثاني كلیة التربیة/١٩٨٨/١٩٨٩قائمة الخریجات للعام الدراسي

الدور الذي نجح فیة الجنسالجنسیةاالسمالقسمالكلیةالجامعةت
الطالب

سنة التخرجالمعدل

٨٥،٠٥١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةحياة غين كاظماللغة العربيةة للبناتالتربيبغداد١
٨٢،٠٧١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةسهيلة مهدي عبد اهللاللغة العربيةالتربية للبناتبغداد٢
٨١،٣٩١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةصفا رضاعبيداللغة العربيةالتربية للبناتبغداد٣
٨٠،٤٩١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةعليغازية خملفاللغة العربيةالتربية للبناتادبغد٤
٨٠،٢٩١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةاقبال خليل ابراهيماللغة العربيةالتربية للبناتبغداد٥
٨٠،٢٥١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةنوال عبد الصاحب مهدياللغة العربيةالتربية للبناتبغداد٦
٧٨،٦٨١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةتغريد عبد االمري  عبد اهللاللغة العربيةالتربية للبناتبغداد٧
٧٧،٩٨١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةتغريد حيىي ياسنياللغة العربيةالتربية للبناتبغداد٨
٧٧،٨٢١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىراقيةعسلوى فاخر حممداللغة العربيةالتربية للبناتبغداد٩

٧٧،٣٣١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةانتصار عامر مشتتاللغة العربيةالتربية للبناتبغداد١٠
٧٧،٢١١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةبتول سكرا امحداللغة العربيةالتربية للبناتبغداد١١
٧٦،٨٢١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةم قحطان خليلسهااللغة العربيةالتربية للبناتبغداد١٢
٧٦،٧٦١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةسهاد عبد عصواناللغة العربيةالتربية للبناتبغداد١٣
٧٦،٥١١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةنعيمة حممد حسنياللغة العربيةالتربية للبناتبغداد١٤
٧٥،٥٠١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةسهريعلي جوادة العربيةاللغالتربية للبناتبغداد١٥
٧٥،١٥١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةانتصار قاسم عبد االمرياللغة العربيةالتربية للبناتبغداد١٦
٧٥،١٥١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةماجدة خضري ارهيفاللغة العربيةالتربية للبناتبغداد١٧
٧٥،٠١١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةامينة مصطفى  مجعةاللغة العربيةالتربية للبناتبغداد١٨
٧٤،٩٤١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةحنان وثيق عاكولاللغة العربيةالتربية للبناتبغداد١٩
٧٤،٧٢١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةفوزية جاسم محداللغة العربيةالتربية للبناتبغداد٢٠
٧٤،٥٤١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةامرية كاطع صلبوخاللغة العربيةالتربية للبناتبغداد٢١



٧٤،٣٧١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةسهامة عواد ابراهيماللغة العربيةالتربية للبناتبغداد٢٢
٧٤،١١١٩٨٨/١٩٨٩الولاانثىعراقيةعفاف مصطاف عبداللغة العربيةالتربية للبناتبغداد٢٣
٧٣،٩٨١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةمرمي فليح  حسناللغة العربيةالتربية للبناتبغداد٢٤
٧٣،٩٠١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةحنان حسني عبداللغة العربيةالتربية للبناتبغداد٢٥
٧٣،٧٦١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةخولة ابراهيم عليياللغة العربيةالتربية للبناتبغداد٢٦
٧٣،٦٤١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةخولة فاضل عباساللغة العربيةالتربية للبناتبغداد٢٧
٧٣،٥٦١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةرضية مراد عمراناللغة العربيةالتربية للبناتبغداد٢٨
٧٣،٢١١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةمة امحيد عبودفاطاللغة العربيةالتربية للبناتبغداد٢٩
٧٣،١٧١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةاشواق غازي  عبد احلسنياللغة العربيةالتربية للبناتبغداد٣٠
٧٢،٧٢١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةرمسية عزاوي حممداللغة العربيةالتربية للبناتبغداد٣١
٧٢،٥٠١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةحياة عبد احلسنياللغة العربيةلبناتالتربية لبغداد٣٢
٧٢،٥٠١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةفاطمة منصور علياللغة العربيةالتربية للبناتبغداد٣٣
٧٢،٤٥١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةصفية جاسم  كمباراللغة العربيةالتربية للبناتبغداد٣٤
٧٢،٢٣١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةنادية غين  فاضلاللغة العربيةالتربية للبناتبغداد٣٥
٧٢،١٧١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةشذى خلف صباحاللغة العربيةالتربية للبناتبغداد٣٦
٧٢،٠٧١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةانتصار حامت ويلاللغة العربيةالتربية للبناتبغداد٣٧
٧٢،٠٧١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةجنان ناصر حسنياللغة العربيةالتربية للبناتبغداد٣٨
٧١،٥٨١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةنضال عبد عباساللغة العربيةالتربية للبناتبغداد٣٩
٧١،٤١١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةفاطمة فرحان حسناللغة العربيةالتربية للبناتبغداد٤٠
٧١،١٩١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةهناء ناجي  صادقاللغة العربيةالتربية للبناتبغداد٤١
٧١،٠٠١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةسهام عباس  كاظماللغة العربيةالتربية للبناتبغداد٤٢
٧٠،٩٨١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىاقيةعرهيام  كاظم  منشداللغة العربيةالتربية للبناتبغداد٤٣
٦٩،٨٠١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةامساء اسامة  عبد الرزاقاللغة العربيةالتربية للبناتبغداد٤٤
٦٩،٥٨١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةميسلون صادق عبداللغة العربيةالتربية للبناتبغداد٤٥
٦٩،٤٧١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةمها  هاشم  رمضانبيةاللغة العرالتربية للبناتبغداد٤٦



٦٩،٢٥١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةدولة خليف ابراهيماللغة العربيةالتربية للبناتبغداد٤٧
٦٩،٢١١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةكرمية علي كاظماللغة العربيةالتربية للبناتبغداد٤٨
٦٨،٥٤١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةبثينة فاخر روضاناللغة العربيةلبناتالتربية لبغداد٤٩
٦٨،٥٠١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةمكارم  مكي صاحلاللغة العربيةالتربية للبناتبغداد٥٠
٦٨،٢٩١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةرغد  مرتضى حممداللغة العربيةالتربية للبناتبغداد٥١
٦٧،٦٨١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةوداد امساعيل عيسىاللغة العربيةالتربية للبناتبغداد٥٢
٦٧،٥٤١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةيسرى  عواد عبداللغة العربيةالتربية للبناتبغداد٥٣
٦٧،٥٠١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةبشرى  امحد  جاسماللغة العربيةالتربية للبناتبغداد٥٤
٦٧،١٥١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةاميان علي  جرباللغة العربيةالتربية للبناتبغداد٥٥
٦٣،٥٨١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةواجدة  عبد  النيباللغة العربيةالتربية للبناتبغداد٥٦
٦٢،٧٤١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةوسام  حامت  حسنياللغة العربيةالتربية للبناتبغداد٥٧
٦٢،٢١١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةضمياء  شاكر لطيفاللغة العربيةالتربية للبناتبغداد٥٨



))اللغة االنكلیزیةقسم( (الدراسة الصباحیة  الدوراالول والثاني١٩٨٨/١٩٨٩قائمة الخریجات للعام الدراسي  /كلیة التربیة للبنات/دادـة بغـجامع

الدور الذي الجنسالجنسیةاالسمالقسمالكلیةالجامعةت
نجح فیة 

الطالب

المالحظاتسنة التخرجالمعدل

٨٣،٠٠١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةامساء  ضاري  عطااللغة االنكليزيةالتربية للبناتبغداد١
٨٢،٢٥١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةرى  سعدي جابرذكاللغة االنكليزيةالتربية للبناتبغداد٢
٧٧،٥٩١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةجنار  كمال طيب اللغة االنكليزيةالتربية للبناتبغداد٣
٧٦،٤٥١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةاحتاد عبد  الرضا حسنياللغة االنكليزيةالتربية للبناتبغداد٤
٧٥،٥٣١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةانعام صادق  باقراللغة االنكليزيةية للبناتالترببغداد٥
٧٥،٥٣١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةخدجية حممد جباراللغة االنكليزيةالتربية للبناتبغداد٦
٧٥،٢٩١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةرزيقة ناهي حمسناللغة االنكليزيةالتربية للبناتبغداد٧
٧٤،٥٥١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةماجدة  عفان  امساعيلاللغة االنكليزيةالتربية للبناتبغداد٨
٧٣،٤٧١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةسناء حربون حرداناللغة االنكليزيةالتربية للبناتبغداد٩

٧٣،٣٢١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةسني محيدندى عبد  احلاللغة االنكليزيةالتربية للبناتبغداد١٠
٧٣،٠٣١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةوفاء عبد  الرزاق خليلاللغة االنكليزيةالتربية للبناتبغداد١١
٧٢،٧٩١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةزينب حممد مهاوشاللغة االنكليزيةالتربية للبناتبغداد١٢
٧٢،٦٢١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةرابعة نوري  عبد احلميداللغة االنكليزيةللبناتالتربيةبغداد١٣
٧٢،٤٤١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةهناء نصر اهللاللغة االنكليزيةالتربية للبناتبغداد١٤
٧٢،١٧١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةاميان  حامت صاحلاللغة االنكليزيةالتربية للبناتبغداد١٥
٧٢،٠٧١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةسحر حسني حسناللغة االنكليزيةالتربية للبناتبغداد١٦
٧١،٨١١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةلبىن حسني علياللغة االنكليزيةالتربية للبناتبغداد١٧
٧١،١٥١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىراقيةعجنان عباس يونساللغة االنكليزيةالتربية للبناتبغداد١٨
٧١،١٣١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةانعام كيفاللغة االنكليزيةالتربية للبناتبغداد١٩
٧٠،٤٧١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةصبيحة محزة دحاماللغة االنكليزيةالتربية للبناتبغداد٢٠



٦٩،٢٣١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةاميان خلف مطريةاللغة االنكليزالتربية للبناتبغداد٢١
٦٩،٢٠١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةلبيبة حسن علياللغة االنكليزيةالتربية للبناتبغداد٢٢
٦٨،٦٢١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةامنة عبد كرشاللغة االنكليزيةالتربية للبناتبغداد٢٣
٦٨،٣٢١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىحبرانيةهدى بالل ابراهيماللغة االنكليزيةبناتالتربية للبغداد٢٤
٦٨،٣٢١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةنادية جبار شرهاناللغة االنكليزيةالتربية للبناتبغداد٢٥
٦٧،٨٢١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةقيصرة  فاضل حسناللغة االنكليزيةالتربية للبناتبغداد٢٦
٦٧،٤٧١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةاميان  حسن محادياللغة االنكليزيةالتربية للبناتبغداد٢٧
٦٦،٨٤١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةرجاء غازي  زيداناللغة االنكليزيةالتربية للبناتبغداد٢٨
٦٦،٤٢١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةزينب  حممد صاحلاللغة االنكليزيةالتربية للبناتبغداد٢٩
٦٦،١٣١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةوسن حسني حمسناللغة االنكليزيةالتربية للبناتبغداد٣٠
٦٦،١٢١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةمنال عمر موسىاللغة االنكليزيةالتربية للبناتبغداد٣١
٦٥،٥٩١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةوفاء  رمضانكليزيةاللغة االنالتربية للبناتبغداد٣٢
٦٥،٣٩١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةبشرى  كرمي عبد الرضااللغة االنكليزيةالتربية للبناتبغداد٣٣
٦٥،٢٦١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةفاطمة ابراهيم صاحلاللغة االنكليزيةالتربية للبناتبغداد٣٤
٦٤،٧٠١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةفاطمة  حممد جعفراللغة االنكليزيةالتربية للبناتغدادب٣٥
٦٤،٦٥١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةخولة  كاظم  عالوياللغة االنكليزيةالتربية للبناتبغداد٣٦
٦٤،٦٤١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةهيام  عبد الكرمياللغة االنكليزيةالتربية للبناتبغداد٣٧
٦٤،٣٨١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةهدى  توفيق  عباساللغة االنكليزيةالتربية للبناتبغداد٣٨
٦٣،٤٧١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةوصال عبد الكرمي علواناللغة االنكليزيةالتربية للبناتبغداد٣٩
٦٣،٣٨١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةرحاب  صاحل فنجانليزيةاللغة االنكالتربية للبناتبغداد٤٠
٦٣،١٣١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةفاطمة  عباس علياللغة االنكليزيةالتربية للبناتبغداد٤١
٦٢،٩٦١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةهدى شاكر حسوناللغة االنكليزيةالتربية للبناتبغداد٤٢
٦٢،٣٧١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةثورة ناجي  طاللاللغة االنكليزيةلتربية للبناتابغداد٤٣
٦٢،٢٦١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةسهام  طعمه  عودةاللغة االنكليزيةالتربية للبناتبغداد٤٤
٦٠،٥٠١٩٨٨/١٩٨٩ولاالانثىعراقيةثناء نور الدين  مصطفىاللغة االنكليزيةالتربية للبناتبغداد٤٥



٦١،٨٨١٩٨٨/١٩٨٩الثاينانثىعراقيةناهدة  سعد علياللغة االنكليزيةالتربية للبناتبغداد٤٦
٥٩،٥٥١٩٨٨/١٩٨٩الثاينانثىعراقيةكرمية  حممد  عودةاللغة االنكليزيةالتربية للبناتبغداد٤٧
٥٨،٩٢١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةداء  عيسى  منذورناللغة االنكليزيةالتربية للبناتبغداد٤٨
٥٨،٨٥١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةمسرية توما  اوراهااللغة االنكليزيةالتربية للبناتبغداد٤٩
٥٨،٤٣١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةاالء  عبيد  الرباكاللغة االنكليزيةالتربية للبناتبغداد٥٠
٥٦،٨٢١٩٨٨/١٩٨٩الثاينانثىعراقيةاخالص سلمان صيهوداللغة االنكليزيةالتربية للبناتبغداد٥١
٥٥،٢٥١٩٨٨/١٩٨٩الثاينانثىعراقيةهيام  غشان ابراهيماللغة االنكليزيةالتربية للبناتبغداد٥٢

))التاریخقسم ( (الدراسة الصباحیة  الدوراالول والثاني١٩٨٨/١٩٨٩قائمة الخریجات للعام الدراسي  /كلیة التربیة للبنات/دادـة بغـجامع
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٨٥،٥٤١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةافراح عزيز حسنيالتاريخالتربية للبناتبغداد١
٨٥،٠٨١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةنبيهة فؤاد عباسالتاريخية للبناتالترببغداد٢
٨٣،٨٦١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةمرمي جرب عويفالتاريخالتربية للبناتبغداد٣
٨٣،٦٧١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةاميان عرييب فدعمالتاريخالتربية للبناتبغداد٤
٨٣،٣٠١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةصباح رسول  مهديالتاريخبناتالتربية للبغداد٥
٨٣،٢٥١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةاميان  جاسم لطيفالتاريخالتربية للبناتبغداد٦
٨٢،٣٢١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةسلوى علي عيسىالتاريخالتربية للبناتبغداد٧
٨٢،٣٠١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةهناء حامد شاكرالتاريخالتربية للبناتبغداد٨
٨٢،١٦١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةمىن فاضل حسنيالتاريخالتربية للبناتبغداد٩

٨١،٩٦١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةرقية عبد هاديالتاريخالتربية للبناتبغداد١٠
٨١،٦٧١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةجنان فائق مطلبالتاريخالتربية للبناتبغداد١١
٨١،٣٣١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةهناء ناصر هاديالتاريخالتربية للبناتبغداد١٢
٨١،٣١١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةليلى طه خلفالتاريخالتربية للبناتبغداد١٣



٨١،١٦١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةاشد وارداسيا رالتاريخالتربية للبناتبغداد١٤
٨٠،٨٧١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةسليمة غامن ذيابالتاريخالتربية للبناتبغداد١٥
٨٠،٧٦١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةامرية جبار خضريالتاريخالتربية للبناتبغداد١٦
٨٠،٤٦١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةني عيسىبلقيس حسالتاريخالتربية للبناتبغداد١٧
٨٠،٣٥١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةتركية مظلوم راشدالتاريخالتربية للبناتبغداد١٨
٨٠،٣٠١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةسرية حياوي وهابالتاريخالتربية للبناتبغداد١٩
٨٠،١٤١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةاحلر سلمانمىن عبد التاريخالتربية للبناتبغداد٢٠
٧٩،٥١١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةامنية عباس كاظمالتاريخالتربية للبناتبغداد٢١
٧٩،٣٠١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةوفية جميد سلمانالتاريخالتربية للبناتبغداد٢٢
٧٩،٢٣١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةلي حممدزينب عالتاريخالتربية للبناتبغداد٢٣
٧٨،٩٢١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةامرية خدام رحمالتاريخالتربية للبناتبغداد٢٤
٧٨،٨٧١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةرفاه  عبد الغينالتاريخالتربية للبناتبغداد٢٥
٧٨،٧٧١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةاديشذى جوحي محالتاريخالتربية للبناتبغداد٢٦
٧٨،٦٠١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةاميان  هاشم  خليلالتاريخالتربية للبناتبغداد٢٧
٧٨،٤٣١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةهيفاء حممود حممدالتاريخالتربية للبناتبغداد٢٨
٧٨،٢٣١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةاجلبارنادية عبدالتاريخالتربية للبناتبغداد٢٩
٧٨،١٥١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةانتصار  شهيد هاديالتاريخالتربية للبناتبغداد٣٠
٧٧،٨٢١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةزهرة عبد احلسنيالتاريخالتربية للبناتبغداد٣١
٧٧،٨٠١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةد االمريهناء عبالتاريخالتربية للبناتبغداد٣٢
٧٧،٦٨١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةمنتهى عباس عبدالتاريخالتربية للبناتبغداد٣٣
٧٧،٦٠١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةازهار ابراهيمالتاريخالتربية للبناتبغداد٣٤
٧٧،٢٥١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةاملازهار خلف سالتاريخالتربية للبناتبغداد٣٥
٧٧،١١١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةبتول عزالدينالتاريخالتربية للبناتبغداد٣٦
٧٧،٠٩١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةامرية محيد صبخةالتاريخالتربية للبناتبغداد٣٧
٧٦،٨٦١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةشهلة  جميد خليلالتاريخالتربية للبناتبغداد٣٨



٧٦،٧٥١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةاخالص رشيد جميدالتاريخالتربية للبناتبغداد٣٩
٧٦،٥٥١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةحليمة سعيد ملكونالتاريخالتربية للبناتبغداد٤٠
٧٦،٢١١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةبيحعال عبد الكرمي صالتاريخالتربية للبناتبغداد٤١
٧٥،٥٧١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةنوال علي جبارالتاريخالتربية للبناتبغداد٤٢
٧٥،٥٢١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةليلى حسني عيسىالتاريخالتربية للبناتبغداد٤٣
٧٥،٤٣١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةاحالم  حممد نعمهالتاريخالتربية للبناتبغداد٤٤
٧٤،٥٣١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةبشرى مهدي سلمانالتاريخالتربية للبناتبغداد٤٥
٧٤،٣٢١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةحنان عبد الرزاقالتاريخالتربية للبناتبغداد٤٦
٧٤،١٨١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةسليمة جاين كشولالتاريخالتربية للبناتبغداد٤٧
٧٤،١٤١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةامل عطية جعاطةالتاريخالتربية للبناتبغداد٤٨
٧٣،٧٤١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةسهام جنم عبدالتاريخالتربية للبناتبغداد٤٩
٧٣،٧٠١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىيةعراقنوال منصور  كاظمالتاريخالتربية للبناتبغداد٥٠
٧٣،٦٧١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةامرية نصيف جاسمالتاريخالتربية للبناتبغداد٥١
٧٣،٦٤١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةشروق  عباس جرب التاريخالتربية للبناتبغداد٥٢
٧٣،٣١١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىقيةعرانورية هاشم  جريانالتاريخالتربية للبناتبغداد٥٣
٧٢،٩١١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةكفاح عباس محاديالتاريخالتربية للبناتبغداد٥٤
٧٢،٨٩١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةمجانة سلمانالتاريخالتربية للبناتبغداد٥٥
٧٢،٤٥١٩٨٨/١٩٨٩االولثىانعراقيةامساء حسني عليالتاريخالتربية للبناتبغداد٥٦
٧٢،٣٩١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةهناء عبد اجلليلالتاريخالتربية للبناتبغداد٥٧
٧٢،٣٢١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةازهار ابراهيمالتاريخالتربية للبناتبغداد٥٨
٧١،٩٦١٩٨٨/١٩٨٩الولاانثىعراقيةعائدة فيصل عليالتاريخالتربية للبناتبغداد٥٩
٧١،٧٨١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةسحر فاضل عبد ايدالتاريخالتربية للبناتبغداد٦٠
٧٠،٨٧١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةمالذ عبد الرسول عباسالتاريخالتربية للبناتبغداد٦١
٧٠،٧٦١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةسوسن حسون عبد االمريالتاريخالتربية للبناتبغداد٦٢
٧٠،٦٠١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةزينب مهدي جعفرالتاريخالتربية للبناتبغداد٦٣



٧٠،٤٩١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةسامية بريه مرادالتاريخالتربية للبناتبغداد٦٤
٦٩،٩٢١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىقيةعراصبيحة عبد اهللالتاريخالتربية للبناتبغداد٦٥
٦٩،٩١١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةنزهة سلمان  عباسالتاريخالتربية للبناتبغداد٦٦
٦٩،٠٩١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةوفاء  علي امحدالتاريخالتربية للبناتبغداد٦٧
٦٨،٩٦١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىيةعراقبثينة عزاوي محدالتاريخالتربية للبناتبغداد٦٨
٦٨،٧٩١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةكوثر عزمي حممدالتاريخالتربية للبناتبغداد٦٩
٦٧،٨٧١٩٨٨/١٩٨٩الثاينانثىعراقيةوسن امحد حممدالتاريخالتربية للبناتبغداد٧٠
٦٥،٦٦١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةوجدان اسودالتاريخالتربية للبناتبغداد٧١
٦٢،٤١١٩٨٨/١٩٨٩الثاينانثىعراقيةفاطمة محيد عويفالتاريخالتربية للبناتبغداد٧٢

)قسم الجغرافیة(الدراسة الصباحیة  الدوراالول والثاني١٩٨٨/١٩٨٩قائمة الخریجات للعام الدراسي  /كلیة التربیة للبنات/جامعة بغداد
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٨٧،٠٥١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةمليس عصام وديعاجلغرافيةالتربية للبناتبغداد١
٨٦،٢٤١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةامل كاظم يعقوباجلغرافيةالتربية للبناتبغداد٢
٨٥،٨٢١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةفاطمة جاسم حمسناجلغرافيةالتربية للبناتبغداد٣
٨٥،٤٥١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةخالدة محيد حسنياجلغرافيةالتربية للبناتبغداد٤
٨٥،٢٢١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةمثال عبد العباساجلغرافيةالتربية للبناتبغداد٥
٨٣،٦٠١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةعائشة عبد اهللاجلغرافيةالتربية للبناتادبغد٦
٨٣،٠٠١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةمها امساعيل حمموداجلغرافيةالتربية للبناتبغداد٧
٨٢،٨٩١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةرجاء عزيز حبيباجلغرافيةالتربية للبناتبغداد٨
٨٢،٨٨١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةبتول جلوب كاظماجلغرافيةالتربية للبناتغدادب٩

٨٢،٨١١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةرجاء غازي كرمياجلغرافيةالتربية للبناتبغداد١٠
٨٢،٥٦١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةعائدة عدنان جليلاجلغرافيةالتربية للبناتبغداد١١
٨٢،١٨١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةمائدة حسن عاشوراجلغرافيةالتربية للبناتبغداد١٢



٨١،٨٨١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةهناء فضالة كاظماجلغرافيةالتربية للبناتبغداد١٣
٨١،٧٣١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةامل الفت قادراجلغرافيةالتربية للبناتبغداد١٤
٨١،٦٨١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةفخرية عطية عبداجلغرافيةالتربية للبناتبغداد١٥
٨٠،٩٧١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةرحاب عبد االحداجلغرافيةالتربية للبناتبغداد١٦
٨٠،٨٢١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةنوى عبد اجلباراجلغرافيةالتربية للبناتبغداد١٧
٨٠،٧٧١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةضالل شرحيي جباراجلغرافيةالتربية للبناتبغداد١٨
٨٠،٣٦١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةكوسلم كامل قدورياجلغرافيةالتربية للبناتبغداد١٩
٧٩،٧٦١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةافتخار ناصر عبد احلسنياجلغرافيةالتربية للبناتبغداد٢٠
٧٩،٥٦١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةهند حممد قاسماجلغرافيةالتربية للبناتبغداد٢١
٧٩،٣٢١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةسعدية كاظم حممداجلغرافيةالتربية للبناتبغداد٢٢
٧٨،٨٥١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةزهرة حسني مصحباجلغرافيةالتربية للبناتبغداد٢٣
٧٨،٥٦١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةهدى سلمان نايفاجلغرافيةالتربية للبناتبغداد٢٤
٧٨،٣٥١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةمىن شيال وناناجلغرافيةالتربية للبناتبغداد٢٥
٧٨،٣١١٩٨٨/١٩٨٩االولثىانعراقيةمحدية عبد االمري كاظماجلغرافيةالتربية للبناتبغداد٢٦
٧٨،٠٥١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةسهام حسن حممداجلغرافيةالتربية للبناتبغداد٢٧
٧٧،٩١١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةلة امحد عبيداجلغرافيةالتربية للبناتبغداد٢٨
٧٧،٨٠١٩٨٨/١٩٨٩االولنثىاعراقيةزينب مهدي جباراجلغرافيةالتربية للبناتبغداد٢٩
٧٧،٤٦١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةليلى مهدي شهيداجلغرافيةالتربية للبناتبغداد٣٠
٧٧،٣٦١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةاريج سعد حمموداجلغرافيةالتربية للبناتبغداد٣١
٧٧،٣٠١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةسهام جري حسويناجلغرافيةالتربية للبناتبغداد٣٢
٧٧،٢٣١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةخريية راضي نافعاجلغرافيةالتربية للبناتبغداد٣٣
٧٧،١٦١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةوفيقة عثمان رجباجلغرافيةالتربية للبناتبغداد٣٤
٧٦،٤٢١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىاقيةعربان شعالن رشيداجلغرافيةالتربية للبناتبغداد٣٥
٧٥،٧٦١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةقسمة جاسم حسناجلغرافيةالتربية للبناتبغداد٣٦
٧٥،٥٨١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةميسون ديوان كزاراجلغرافيةالتربية للبناتبغداد٣٧



٧٥،٣٥١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةفسعادة غايب لطياجلغرافيةالتربية للبناتبغداد٣٨
٧٥،٢١١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةرجاء حممد ياسنياجلغرافيةالتربية للبناتبغداد٣٩
٧٤،٩٩١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةسلوى قاسم حامياجلغرافيةالتربية للبناتبغداد٤٠
٧٤،٩٤١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةاهللا حمسننورية عبد اجلغرافيةالتربية للبناتبغداد٤١
٧٤،٨٦١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةسلمى علي داخلاجلغرافيةالتربية للبناتبغداد٤٢
٧٤،٦٤١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةرقية حممد ذيباجلغرافيةالتربية للبناتبغداد٤٣
٧٤،٢٩١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةفضالةسليمةاجلغرافيةالتربية للبناتبغداد٤٤
٧٤،١٧١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةجناة حمسن مصيخاجلغرافيةالتربية للبناتبغداد٤٥
٧٣،٦٣١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةنوال قاسم حممداجلغرافيةالتربية للبناتبغداد٤٦
٧٣،٦٢١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةمد ياسنيسناء حماجلغرافيةالتربية للبناتبغداد٤٧
٧٣،١٦١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةمسى شاكر طوفاناجلغرافيةالتربية للبناتبغداد٤٨
٧٣،٠٩١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةسندس  سعد سلماناجلغرافيةالتربية للبناتبغداد٤٩
٧٢،٨٣١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةسر موفق زكياياجلغرافيةالتربية للبناتبغداد٥٠
٧٢،٧٤١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةسحر سلمان عبد املهدياجلغرافيةالتربية للبناتبغداد٥١
٧٢،٥٤١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةزهرة كامل حسناجلغرافيةالتربية للبناتبغداد٥٢
٧٢،٠٦١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةاميان جبار جودةفيةاجلغراالتربية للبناتبغداد٥٣
٧١،٠٥١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةمنار علي هرباجلغرافيةالتربية للبناتبغداد٥٤
٧١،٠٥١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةشذى غازي جنماجلغرافيةالتربية للبناتبغداد٥٥
٧٠،٢٤١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةجنالء عدنان حممديةاجلغرافالتربية للبناتبغداد٥٦
٦٩،٣١١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةعالية كرمي خلفاجلغرافيةالتربية للبناتبغداد٥٧
٦٨،٩١١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةفاطمة علي موسىاجلغرافيةالتربية للبناتبغداد٥٨
٦٨،٠٩١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةاالء مرتضى حممدغرافيةاجلالتربية للبناتبغداد٥٩
٦٦،٩٥١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةبدرية حسني علياجلغرافيةالتربية للبناتبغداد٦٠
٦٦،٥٦١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةسليمة جواد حمسناجلغرافيةالتربية للبناتبغداد٦١
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٨٥،٩٢١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةامحد هاللسعاداالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد١
٨٠،٤٠١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةفاطمة احسان مهدياالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٢
٧٧،٧٥١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةازهار موسى جعفراالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٣
٧٦،٩٣١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةهالةكرمي مرزةاالقتصاد املنزيلتالتربية للبنابغداد٤
٧٦،٤٠١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةحنان فاضل عباساالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٥
٧٦،٤٠١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةزينب مهدي كاظماالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٦
٧٦،٣١١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةرجاء عبد داوداالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٧
٧٦،٢٥١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةامنة فؤاد علياالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٨
٧٦،٠٦١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةخوله كاظم  جعفراالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٩

٧٥،٧٢١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةاخالص جواد حبيباالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد١٠
٧٥،٥٢١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةابتهال عبد االمري زبالةاالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد١١
٧٥،٢٠١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةنب حسني  حسانزياالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد١٢
٧٤،٧٦١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةشذى عبد االمري  ابراهيماالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد١٣
٧٤،٢٢١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةهداء عبد احلسني  تايلاالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد١٤
٧٣،٩٥١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةابتسام كاظم  جليلاالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد١٥
٧٣،٥٠١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةمها سعود كاظماالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد١٦
٧٣،٤٥١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةبشرى حسن عبد اهللاالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد١٧
٧٣،١٣١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةهدية علي  امحداالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد١٨
٧٢،٧٠١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةجنوحة حامد راضياالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد١٩



٧٢،٥٠١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةحامد عبد اهللاشذىاالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٢٠
٧٢،٠٦١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةاميان نور حممداالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٢١
٧١،٧٥١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةالتفات عبد الرضا جواداالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٢٢
٧١،٥٠١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةزهرة حسني  جنماالقتصاد املنزيلتربية للبناتالبغداد٢٣
٧١،٥٠١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةسها عبد الرمحن  حممداالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٢٤
٧١،٣٤١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةخلود عبد العزيز  كيطاناالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٢٥
٧١،٠٠١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةعلياء هاشم  علياالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٢٦
٧٠،٩٧١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةامل عباس  امساعيلاالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٢٧
٧٠،٦٥١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةمحيدة رسول  برهاناالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٢٨
٧٠،٢٧١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةعذراء صاحل  مهدياالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٢٩
٦٩،٧٥١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةامساء عبد اجلبار جساماالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٣٠
٦٩،١٣١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةفنون نزار عطيةاالقتصاد املنزيلالتربية للبناتدادبغ٣١
٦٩،٠٢١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةمسرية ابراهيم قنرباالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٣٢
٦٨،٩٧١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةشذى علي حسنياالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٣٣
٦٨،٥٩١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةحنان ثابت  شاكراالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٣٤
٦٨،٥٢١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةرجاء حممد فتاحاالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٣٥
٦٨،٥١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةحنان علي  صاحلاالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٣٦
٦٨،٣٦١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةكفاح جدوع علواناالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٣٧
٦٨،٢٢١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةرويدة راضي حبيباالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٣٨
٦٧،٦٣١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةندى عبد اجلبار جعفراالقتصاد املنزيلللبناتالتربية بغداد٣٩
٦٧،٤٣١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةكوثر عبد الغفور شبيباالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٤٠
٦٧،٤٠١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةفريال ابلحد ياقواالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٤١
٦٧،٢٢١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةفاطمة هاشم خمرباالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٤٢
٦٧،١٥١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةحنان  فاضل فرحاناالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٤٣
٦٧،١١١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةمساعيل  عثماناخالص ااالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٤٤



٦٦،٦٥١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةزكية ابراهيماالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٤٥
٦٦،٥٩١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةاديبة عباس قاسماالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٤٦
٦٦،٢٠١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةاميان صكبان حممداالقتصاد املنزيلناتالتربية للببغداد٤٧
٦٦،١١١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةسوسن عبيد كاظماالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٤٨
٦٥،٩٠١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةرباب سامل   جعفراالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٤٩
٦٥،٨٤١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةهناء عبد الكرمي عبد علياالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٥٠
٦٥،٧٩١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةازهار داود سلماناالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٥١
٦٥،٦٣١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةشهابعبري غازي  االقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٥٢
٦٥،٣١١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةانعام  جابر عزوزاالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٥٣
٦٥،٢٧١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةاميان فاخر  برهاناالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٥٤
٦٥،٠٩١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةغفران فاضل عبد اهللاالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٥٥
٦٥،٠٤١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةمىن عيسى جاسماالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٥٦
٦٥،٠٠١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةنرمني حسن حممداالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٥٧
٦٤،٩٠١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةانعام صادق عبوداالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٥٨
٦٤،٨٦١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةخالدة صبيح عبد الرضااالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٥٩
٦٤،٥٢١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىاقيةعرسناء عليوي كاظماالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٦٠
٦٤،٢٩١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةهناء  مهدي وادياالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٦١
٦٤،٢٥١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةامنية طه كنواناالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٦٢
٦٣،٩٧١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةمرمي عبد الرضا محاديملنزيلاالقتصاد االتربية للبناتبغداد٦٣
٦٣،٩٠١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةفوزية عودة داخلاالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٦٤
٦٣،٧٥١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةامساء غالم جعفراالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٦٥
٦٣،١٣١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةصبيحة مركب عبد العبيدياالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٦٦
٦٣،٠٢١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةندى سهيل عبوداالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٦٧
٦٢،٩٣١٩٨٨/١٩٨٩االولثىانعراقيةهيفاء طالب عباساالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٦٨
٦٢،٨١١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةرباب صبحي  سلماناالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٦٩



٦٢،٧٩١٩٨٨/١٩٨٩الثاينانثىعراقيةوفاء جسام حممداالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٧٠
٦٢،٧٧١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةحنان حممد رضااالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٧١
٦٢،٥٩١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةديلم هالل رؤوفاالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٧٢
٦٢،٠٠١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةرجاء محيد ابراهيماالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٧٣
٦١،٩٧١٩٨٨/١٩٨٩الثاينانثىعراقيةكرمية عبد جنفاالقتصاد املنزيلية للبناتالترببغداد٧٤
٦١،٧٠١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةبشرى فهد عطيةاالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٧٥
٦١،٥٩١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةهيفاء حسني كاظماالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٧٦
٦١،٥٩١٩٨٨/١٩٨٩الثاينانثىعراقيةاسراء صاحل  عبد املهدياالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٧٧
٦١،٥١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةجنان جواد حممداالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٧٨
٦١،٣٤١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةعفرجناة  امحد جاالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٧٩
٦١،٠٩١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةهيام  شريوين جساماالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٨٠
٦١،٠٢١٩٨٨/١٩٨٩الثاينانثىعراقيةهدى  صاحل مهدياالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٨١
٥٩،٢٧١٩٨٨/١٩٨٩الثاينانثىعراقيةلة سعيد هزاعالقتصاد املنزيلاالتربية للبناتبغداد٨٢
٥٨،٧٥١٩٨٨/١٩٨٩الثاينانثىعراقيةسوزان عباس حممداالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٨٣

)قسم الفیزیاء(دوراالول والثانيالدراسة الصباحیة  ال١٩٨٨/١٩٨٩قائمة الخریجات للعام الدراسي  /كلیة التربیة للبنات/جامعة بغداد
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٨٤،٤٢١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةنداء اسحق بطرسالفيزياءالتربية للبناتبغداد١
٨١،٩١١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةف مغييطسعاد لفيلالفيزياءالتربية للبناتبغداد٢
٨١،٧٨١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةخولة جليل بديويالفيزياءالتربية للبناتبغداد٣
٨١،٠٤١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةاخالص مهيم شالل الفيزياءالتربية للبناتبغداد٤
٨٠،٥٧١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةمل جوينسكينة ساالفيزياءالتربية للبناتبغداد٥
٨٠،١٩١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةابتسام ابراهيم  حسنيالفيزياءالتربية للبناتبغداد٦
٧٩،٣٦١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةلطيفة ويل جهادالفيزياءالتربية للبناتبغداد٧



٧٨،٢٣١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةعلي  حسناشنا الفيزياءالتربية للبناتبغداد٨
٧٧،٧٤١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةنضال خلف حسنيالفيزياءالتربية للبناتبغداد٩

٧٧،١٧١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةاشواق خالد حسنيالفيزياءالتربية للبناتبغداد١٠
٧٦،٥٦١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةمد  ابراهيمابتسام حمالفيزياءالتربية للبناتبغداد١١
٧٦،٤٤١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةوفاء عبد الرزاق عبد الصاحبالفيزياءالتربية للبناتبغداد١٢
٧٦،١٩١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةحنان علي عبد اهللالفيزياءالتربية للبناتبغداد١٣
٧٤،٢٥١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةنوال حسن زايرالفيزياءاتالتربية للبنبغداد١٤
٧٤،١٩١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةصربية ناصر رويش الفيزياءالتربية للبناتبغداد١٥
٧٣،٩٥١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىفلسطينةساجدة حممد قاسمالفيزياءالتربية للبناتبغداد١٦
٧٣،٦١١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةمنال سلمان  جميدالفيزياءبناتالتربية للبغداد١٧
٧٣،١٤١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةهدى نصرت  علوانالفيزياءالتربية للبناتبغداد١٨
٧٣١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةصبيحة عبد الرضا عليالفيزياءالتربية للبناتبغداد١٩
٧٢،٨٩١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةمها حممد عباسالفيزياءة للبناتالتربيبغداد٢٠
٧٢،٨٩١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةخدجية كاظم مريوشالفيزياءالتربية للبناتبغداد٢١
٧٢،٦٣١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةميساء حمسن زبيلالفيزياءالتربية للبناتبغداد٢٢
٧٢،٢٥١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةاميان جت ناجي  الفيزياءية للبناتالترببغداد٢٣
٧٢،٢٣١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةناهدة مخيس محيدالفيزياءالتربية للبناتبغداد٢٤
٧٢،٠٨١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةسعدية عباس سلمانالفيزياءالتربية للبناتبغداد٢٥
٧١،٩٧١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةمها مصطفى عالويالفيزياءالتربية للبناتبغداد٢٦
٧١،٩٥١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةامل  صاحل مهديالفيزياءالتربية للبناتبغداد٢٧
٧١،٨٥١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةطلبة راشد حسنالفيزياءالتربية للبناتبغداد٢٨
٧١،٧٠١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةحقوق امساعيل حممودالفيزياءلتربية للبناتابغداد٢٩
٧١،٦٨١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةبتول عبد العباس كاظمالفيزياءالتربية للبناتبغداد٣٠
٧١،٥١١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةكفاح مارد مكطوفالفيزياءالتربية للبناتبغداد٣١
٧١،٢٩١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةنازي كوركيس هرمزالفيزياءالتربية للبناتبغداد٣٢



٧١،٠٦١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةمي مشسي ماروكيلالفيزياءالتربية للبناتبغداد٣٣
٧٠،٧٢١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةسعاد حسني خملفالفيزياءالتربية للبناتبغداد٣٤
٧٠،٥٩١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةنوال امحد فريقالفيزياءالتربية للبناتبغداد٣٥
٧٠،٥٧١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةميسون علي حممودالفيزياءالتربية للبناتبغداد٣٦
٧٠،٥٥١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةنضال راضي جودةالفيزياءالتربية للبناتبغداد٣٧
٧٠،٠٤١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةخولة عبد عبد اهللالفيزياءالتربية للبناتبغداد٣٨
٧٠١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةسهاد كاظم شاويالفيزياءالتربية للبناتبغداد٣٩
٦٩،٩٥١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةنداء عبد الزهرةالفيزياءالتربية للبناتبغداد٤٠
٦٨،٩٧١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةايناس جعفر كمرالفيزياءالتربية للبناتبغداد٤١
٦٨،٤٨١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةليلى  حسني مرجبالفيزياءالتربية للبناتبغداد٤٢
٦٨،٤٨١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةفيحاء حسني شهابالفيزياءالتربية للبناتبغداد٤٣
٦٧،٩٥١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةامرية  طالب حممدالفيزياءالتربية للبناتبغداد٤٤
٦٧،٨٠١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةلقاء  صادق كاظمالفيزياءالتربية للبناتبغداد٤٥
٦٧،٧٤١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةدولة  حسني مشخيالفيزياءالتربية للبناتبغداد٤٦
٦٧،٤٦١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةزهرة سلمان محاديالفيزياءالتربية للبناتبغداد٤٧
٦٧،١٩١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةندوة حسني علي امحدالفيزياءالتربية للبناتبغداد٤٨
٦٦،٦٤١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةامرية جابر حسنالفيزياءالتربية للبناتبغداد٤٩
٦٦،٥٩١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةصبيحة  جرب علوانالفيزياءالتربية للبناتبغداد٥٠
٦٦،٥٣١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةابتسام جليل عبد اخلالقالفيزياءالتربية للبناتبغداد٥١
٦٦،٣٦١٩٨٨/١٩٨٩ولاالانثىعراقيةنسرين عباس جوادالفيزياءالتربية للبناتبغداد٥٢
٦٦،٠٨١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةرجاء خضري عباسالفيزياءالتربية للبناتبغداد٥٣
٦٤،٧٦١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةبشرى حسني  عليالفيزياءالتربية للبناتبغداد٥٤
٦٤،٢٧١٩٨٨/١٩٨٩لاالوانثىعراقيةهدية امحد مرادالفيزياءالتربية للبناتبغداد٥٥
٦٦،٤٩١٩٨٨/١٩٨٩الثاينانثىعراقيةميسون حسن هليلالفيزياءالتربية للبناتبغداد٥٦
٦٦،٥٧١٩٨٨/١٩٨٩الثاينانثىعراقيةصفية ابراهيم شاه حممدالفيزياءالتربية للبناتبغداد٥٧



٦٤،٥٣١٩٨٨/١٩٨٩الثاينانثىقيةعراناهدة طه عبد الرمحنالفيزياءالتربية للبناتبغداد٥٨
٦٣،٨٩١٩٨٨/١٩٨٩الثاينانثىعراقيةندى امحد مالكالفيزياءالتربية للبناتبغداد٥٩
٦٣،٥٥١٩٨٨/١٩٨٩الثاينانثىعراقيةسعدية وايل سابطالفيزياءالتربية للبناتبغداد٦٠
٦٢،٦٤١٩٨٨/١٩٨٩الثاينانثىعراقيةسهام رمسي  جاسمالفيزياءالتربية للبناتبغداد٦١
٥٩،٦١٩٨٨/١٩٨٩الثاينانثىعراقيةجنان كامل راجيالفيزياءالتربية للبناتبغداد٦٢

)قسم الریاضیات(الدوراالول والثانيالدراسة الصباحیة١٩٨٨/١٩٨٩اسي  قائمة الخریجات للعام الدر/كلیة التربیة للبنات/جامعة بغداد
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٨٧،٨١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةافتخار مضر  طالبالرياضياتالتربية للبناتبغداد١
٨٢،٦١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةانعام نغيش مزعلالرياضياتالتربية للبناتبغداد٢
٨٠،٩٥١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةوداد عبد اهللا موسىالرياضياتالتربية للبناتبغداد٣
٨٠،٤٢١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةازهار  مكي محيدالرياضياتالتربية للبناتبغداد٤
٧٩،٠٨١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةلقاء جاسم  حممدالرياضياتالتربية للبناتبغداد٥
٧٨،٦٨١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةفاطمة  هادي عبدالرياضياتالتربية للبناتبغداد٦
٧٧،٦٦١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةجنان  حممد عبداهللالرياضياتالتربية للبناتبغداد٧
٧٦،٦٨١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةلنب سلمانالرياضياتالتربية للبناتبغداد٨
٧٤،٨٢١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةفاطمة لطيف  مرتضىالرياضياتالتربية للبناتبغداد٩

٧٣،٨٤١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةاميان منصور كباشيالرياضياتالتربية للبناتبغداد١٠
٧٣،٥١١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةبشرى باقر هيينالرياضياتالتربية للبناتبغداد١١
٧٢،٩٣١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةسهام ياسني خضرالرياضياتالتربية للبناتبغداد١٢
٧٢،٠٦١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةوالء حممد حسنالرياضياتالتربية للبناتبغداد١٣
٧١،٠٤١٩٨٨/١٩٨٩الولاانثىعراقيةاميان جواد عبد احلسنالرياضياتالتربية للبناتبغداد١٤
٧١،٠٢١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةنداء سعيدالرياضياتالتربية للبناتبغداد١٥



٧٠،٩٧١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةعدوية  باقر هيينالرياضياتالتربية للبناتبغداد١٦
٧٠،٦٢١٩٨٨/١٩٨٩االولثىانعراقيةبشرى عبد اهللا  ناصرالرياضياتالتربية للبناتبغداد١٧
٧٠،٥٥١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةامرية عبد االمريالرياضياتالتربية للبناتبغداد١٨
٦٩،٧٩١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةوميض حممد حسنالرياضياتالتربية للبناتبغداد١٩
٦٨،٧١١٩٨٨/١٩٨٩االولىانثعراقيةاهلام منعمالرياضياتالتربية للبناتبغداد٢٠
٦٨،٤٦١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةارجوان عزور شرما هيالرياضياتالتربية للبناتبغداد٢١
٦٨،٤٢١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةسندس خضري ياسالرياضياتالتربية للبناتبغداد٢٢
٦٧،٩٥١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىيةعراقزكية عزيز حممدالرياضياتالتربية للبناتبغداد٢٣
٦٧،٨٤١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةلبيبة جعفر حسنالرياضياتالتربية للبناتبغداد٢٤
٦٧،٧٧١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةسعدية ناصرالرياضياتالتربية للبناتبغداد٢٥
٦٦،٤٤١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةبشرى هاشمالرياضياتالتربية للبناتبغداد٢٦
٦٦،٣٥١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةامساء حيىي حممودالرياضياتالتربية للبناتبغداد٢٧
٦٦،٢٦١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةامل جرب حالوبالرياضياتالتربية للبناتبغداد٢٨
٦٥،١٧١٩٨٨/١٩٨٩االولنثىاعراقيةزهرة حسني دخيلالرياضياتالتربية للبناتبغداد٢٩
٦٥،١٥١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةازهار محودي نوريالرياضياتالتربية للبناتبغداد٣٠
٦٤،٩٣١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةسعاد علي كاظمالرياضياتالتربية للبناتبغداد٣١
٦٤،٨٦١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىيةعراقاية جميد صاحلالرياضياتالتربية للبناتبغداد٣٢
٦٤،٧٧١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةجنالء عبد الكاظمالرياضياتالتربية للبناتبغداد٣٣
٦٣،٧٥١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةوداد  علي اكربالرياضياتالتربية للبناتبغداد٣٤
٦٣،٧٣١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةمابتهال جواد كاظالرياضياتالتربية للبناتبغداد٣٥
٦٣،٤٨١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةاسراء طالب ازغريالرياضياتالتربية للبناتبغداد٣٦
٦٣،٢٢١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةشفاء جاسم السيدالرياضياتالتربية للبناتبغداد٣٧
٦٣،٤١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةالرزاقوفاء عبدالرياضياتالتربية للبناتبغداد٣٨
٦٢،٩٧١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةبشرى حممد محزةالرياضياتالتربية للبناتبغداد٣٩
٦٢،٦٦١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةابتسام دوحي ياسنيالرياضياتالتربية للبناتبغداد٤٠



٦١،٩٥١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةمنصورشذىالرياضياتالتربية للبناتبغداد٤١
٦١،٦٦١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةفريال عبد الوهابالرياضياتالتربية للبناتبغداد٤٢
٦٠،١١١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةاميان سعدون حيىيالرياضياتالتربية للبناتبغداد٤٣
٥٨،٨٤١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةيمة شويع صابرغنالرياضياتالتربية للبناتبغداد٤٤
٥٨،٦٦١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةخدجية عبد الرضاالرياضياتالتربية للبناتبغداد٤٥
٥٨،٢٢١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةضمياء خليل ابراهيمالرياضياتالتربية للبناتبغداد٤٦
٥٨،١٥١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةملياء حمسن سعيداضياتالريالتربية للبناتبغداد٤٧
٥٨،٦١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةنادية داخل عبد العزيزالرياضياتالتربية للبناتبغداد٤٨
٥٧،٥٥١٩٨٨/١٩٨٩الثاينانثىعراقيةامنة زامل عطيةالرياضياتالتربية للبناتبغداد٤٩
٥٧،٣٧١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةامرية محيد كتابالرياضياتلبناتالتربية لبغداد٥٠
٥٧،٢٢١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةمحيدة فرجالرياضياتالتربية للبناتبغداد٥١
٥٧،١١١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةنداء فاضل حممد صاحلالرياضياتالتربية للبناتبغداد٥٢
٥٦،٢٢١٩٨٨/١٩٨٩الثاينانثىعراقيةرفاه كامل حممد عليالرياضياتة للبناتالتربيبغداد٥٣
٥٦،٨١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةاسني صالح الدينالرياضياتالتربية للبناتبغداد٥٤
٥٥،٨٨١٩٨٨/١٩٨٩الثاينانثىعراقيةعذراء عزيز لطيفالرياضياتالتربية للبناتبغداد٥٥
٥٤،٩٣١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةامال عبد اهللا فياضالرياضياتالتربية للبناتادبغد٥٦

)قسم الكیمیاء(الدراسة الصباحیة  الدوراالول والثاني١٩٨٨/١٩٨٩قائمة الخریجات للعام الدراسي  /كلیة التربیة للبنات/جامعة بغداد
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٨٩،٣٠١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةهند فاضل ثامرالكيمياءالتربية للبناتبغداد١
٨١،٠٩١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةندى باقر هاشمالكيمياءالتربية للبناتبغداد٢
٧٩،٤٥١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةزهر حممدفراس مالكيمياءالتربية للبناتبغداد٣
٧٧،٩٣١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةهدى مجيل مزهرالكيمياءالتربية للبناتبغداد٤



٧٦،٩٧١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةاحالم ابراهيم  خليلالكيمياءالتربية للبناتبغداد٥
٧٢،٣١١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةفؤاد حممودابتهاجالكيمياءالتربية للبناتبغداد٦
٧٢،٢٥١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةسحر علي ياسنيالكيمياءالتربية للبناتبغداد٧
٧١١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةهدى صاحب ظاهرالكيمياءالتربية للبناتبغداد٨
٧٠،٨٩١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةقادر عليامرية عبد الالكيمياءالتربية للبناتبغداد٩

٧٠،١٨١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةلة شهيد فضيحالكيمياءالتربية للبناتبغداد١٠
٦٩،١٤١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةسناء جبار سلمانالكيمياءالتربية للبناتبغداد١١
٦٨،٨٩١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةلف فياضبشرى خمالكيمياءالتربية للبناتبغداد١٢
٦٨،٣٤١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةاالء حممود فاضلالكيمياءالتربية للبناتبغداد١٣
٦٧،٩٧١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةتغريد خضري امحدالكيمياءالتربية للبناتبغداد١٤
٦٧،٤٩١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةخزعل نايفحليمةالكيمياءالتربية للبناتبغداد١٥
٦٧،٢٨١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةخولة سامل عبدالكيمياءالتربية للبناتبغداد١٦
٦٧١٩٨٨/١٩٨٩الثاينانثىعراقيةازهار حممد حسنيالكيمياءالتربية للبناتبغداد١٧
٦٦،٧٠١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةري عوادثناء نوالكيمياءالتربية للبناتبغداد١٨
٦٦،٦٦١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةميعاد مجهور محدالكيمياءالتربية للبناتبغداد١٩
٦٦،٣٥١٩٨٨/١٩٨٩الثاينانثىعراقيةاميان غيدان شكرالكيمياءالتربية للبناتبغداد٢٠
٦٦،١٦١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةتقي حسنيكليويالكيمياءالتربية للبناتبغداد٢١
٦٦،١١١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةاميان حسني عباسالكيمياءالتربية للبناتبغداد٢٢
٦٥،٩٣١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةوفاء علي محاديالكيمياءالتربية للبناتبغداد٢٣
٦٥،٨٣١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةرعباس حسنانتصاالكيمياءالتربية للبناتبغداد٢٤
٦٥،٣٧١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةرفل راكان صابرالكيمياءالتربية للبناتبغداد٢٥
٦٥،٢٣١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةذكى سعيد حيدرالكيمياءالتربية للبناتبغداد٢٦
٦٥،٢٠١٩٨٨/١٩٨٩الثاينانثىعراقيةزيزن  صايفابتسام الكيمياءالتربية للبناتبغداد٢٧
٦٥،٠٩١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةليلى حممد خلفالكيمياءالتربية للبناتبغداد٢٨
٦٥،٠٨١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةهجرة حامد غضبانالكيمياءالتربية للبناتبغداد٢٩



٦٤،٨٢١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةحامت طاهرزكيةالكيمياءالتربية للبناتبغداد٣٠
٦٤،٧٥١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةرضية علي فنعشالكيمياءالتربية للبناتبغداد٣١
٦٤،٧٣١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةوجدان جليل  كاظمالكيمياءالتربية للبناتبغداد٣٢
٦٤،٢٥١٩٨٨/١٩٨٩الثاينانثىعراقيةة عبد احلسني سلمانفاطمالكيمياءالتربية للبناتبغداد٣٣
٦٣،٨٥١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةاقبال قدوري مجعةالكيمياءالتربية للبناتبغداد٣٤
٦٣،٨٤١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةاخالص رسول عبودالكيمياءالتربية للبناتبغداد٣٥
٦٣،٥٧١٩٨٨/١٩٨٩الثاينانثىعراقيةراغدة ميت بنوشكيمياءالالتربية للبناتبغداد٣٦
٦٣،٥١١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةحرية محادي مشخيالكيمياءالتربية للبناتبغداد٣٧
٦٢،٥٩١٩٨٨/١٩٨٩الثاينانثىعراقيةماجدة جليل ابراهيمالكيمياءالتربية للبناتبغداد٣٨
٦٢،٥٦١٩٨٨/١٩٨٩الثاينانثىعراقيةامرية غليم عليالكيمياءناتالتربية للببغداد٣٩
٦٢،٥٠١٩٨٨/١٩٨٩الثاينانثىعراقيةانتصار هاشم عبد السادةالكيمياءالتربية للبناتبغداد٤٠
٦٢،٥٠١٩٨٨/١٩٨٩الثاينانثىعراقيةميسون كامل علوانالكيمياءالتربية للبناتبغداد٤١
٦٢،٤١١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةافتخار عبد السجاد جوادالكيمياءالتربية للبناتبغداد٤٢
٦٢،٢٨١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةافراح عبد الرضا  كاظمالكيمياءالتربية للبناتبغداد٤٣
٦١،٩٥١٩٨٨/١٩٨٩الثاينانثىعراقيةانتصار امحد جاسمالكيمياءالتربية للبناتبغداد٤٤
٦١،٩١١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةشروق جاسم حممدالكيمياءالتربية للبناتبغداد٤٥
٦١،٧٣١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةامساء حسني عودةالكيمياءالتربية للبناتبغداد٤٦
٦١،٢٦١٩٨٨/١٩٨٩الثاينانثىعراقيةاماين مشعان طلبالكيمياءالتربية للبناتبغداد٤٧
٦٠،٩٩١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةاسيا حسني ناصرالكيمياءالتربية للبناتبغداد٤٨
٦٠،٨٢١٩٨٨/١٩٨٩الثاينانثىعراقيةسوسن ابراهيم امساعيلالكيمياءالتربية للبناتبغداد٤٩
٦٠،٦٩١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةبتول كاظم عبيدالكيمياءالتربية للبناتبغداد٥٠
٦٠،٥٠١٩٨٨/١٩٨٩الثاينانثىعراقيةسحر عبد الغينالكيمياءالتربية للبناتبغداد٥١
٥٨،٩٤١٩٨٨/١٩٨٩الثاينانثىعراقيةازهار جاسم جاسم هاديالكيمياءالتربية للبناتبغداد٥٢
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٨٥،٧٧١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةغصون صائب صاحلعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد١
٨٢،٠٩١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةاحالم عبد اجلبار هاديعلوم احلياةالتربية للبناتدادبغ٢
٨١،٥٣١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةمىن هشام عليعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد٣
٧٨،٩٢١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةساجدة فريج محودعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد٤
٧٧،٣٤١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةانتصار جوادعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد٥
٧٦،٤٠١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةهناء عبد الزهرةعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد٦
٧٥،٦٠١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةجنالء طه محودعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد٧
٧٥،٢٣١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةجناح طارق عزيزعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد٨
٧٤،٧٩١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةرمسية حممد عكابعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد٩

٧٣،١٣١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةسندس علي مكلفعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد١٠
٧١،٩٨١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةامنار هاين شعبانعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد١١
٧١،٦٢١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةهدى عبد الصاحبعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد١٢
٧١،١٥١٩٨٨/١٩٨٩ولاالانثىعراقيةابتسام فاضلعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد١٣
٧٠،٥١١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةسليمة عبادي جالبعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد١٤
٦٩،٥١١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةفاطمة نوري رزاقعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد١٥
٦٩،٤٠١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىيةعراقهدى تعبان زايرعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد١٦
٦٩،٣٨١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةحسناء عبد احلسن عباسعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد١٧
٦٩،٢٣١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةازهارنعمه سلمانعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد١٨
٦٩،١٣١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةمجال غريبهناءعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد١٩
٦٩،٠٢١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةبشرى يونس امحدعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد٢٠
٦٨،٩٢١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةمليحة عبد علي جاسمعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد٢١



٦٨،٥٥١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةاواز فتاح عارفاحلياةعلومالتربية للبناتبغداد٢٢
٦٨،٢٦١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةابتسام زامل محدانعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد٢٣
٦٧،٩٢١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةزهور نعمه جوادعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد٢٤
٦٧،٦٨١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةجنة وحيد شالكةعلوم احلياةللبناتالتربية بغداد٢٥
٦٧،٤٣١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةخالدة كرمي نعمهعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد٢٦
٦٧،٤٠١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةفريال حسني كاظمعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد٢٧
٦٧،٢٣١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةبشرى حممد رشادعلوم احلياةالتربية للبناتدبغدا٢٨
٦٦،٩٨١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةرافدة جعفر حيىيعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد٢٩
٦٦،٩٨١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةسعاد حممد  امحدعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد٣٠
٦٦،٩٢١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةجنان علوان  عباسعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد٣١
٦٦،٣٢١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةامال خضري عباسعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد٣٢
٦٦،٢٣١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةوفاء صبار جار اهللاعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد٣٣
٦٦،٠٦١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةوداد عبد اهللا عكالعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد٣٤
٦٥،٧٧١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةابتسام عباس باقرعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد٣٥
٦٥،٧٢١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةساهرة حسني حسنعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد٣٦
٦٥،٥٧١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةامل حسني عبد اهللاعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد٣٧
٦٥،٥٣١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةعائدة غامن حممدعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد٣٨
٦٥،٥١١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةحبيبشروق عزيزعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد٣٩
٦٥،٤٧١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةازهار عبد اهلادي  صاحلعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد٤٠
٦٥،١٧١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةمكية سامل حمسنعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد٤١
٦٤،٨٣١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةانتصاركاظم منصوراحلياةعلوم التربية للبناتبغداد٤٢
٦٤،٨١١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةزينب موجد عبيدعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد٤٣
٦٤،٥٧١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةاميان قاسم اسعدعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد٤٤
٦٤،٤٧١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةصبيحة عبيد عليعلوم احلياةلبناتالتربية لبغداد٤٥
٦٤،٢٣١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةيسرى داود سلمانعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد٤٦



٦٣،٨٧١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةامساء ماجد محيدعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد٤٧
٦٣،٧٧١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةنسرين خليل ابراهيمعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد٤٨
٦٣،٣٤١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةدنز خالد قادرعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد٤٩
٦٣،٢٦١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةهدى خليل حممودعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد٥٠
٦٢،٥٧١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةامرية حسن حمسنعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد٥١
٦٢،٥٥١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةخالدة حممد عليويعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد٥٢
٦٢،٥٥١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىفلسطينةصفية عباس عبد احلسنيعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد٥٣
٦٢،٢١١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةكوثر داود حممدعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد٥٤
٦١،٧٧١٩٨٨/١٩٨٩الثاينانثىعراقيةسحر جبار حممدعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد٥٥
٦١،٦٠١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةية خليل ابراهيمعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد٥٦
٦١،١٥١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةهناء سلمان داودعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد٥٧
٦٠،٥٢١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةسهاد فؤاد ابراهيمعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد٥٨
٦٠،٤٣١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةثامرزهور جاسمعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد٥٩
٥٩،٧٥١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةهناء مزهر يوسفعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد٦٠
٥٨،٧٥١٩٨٨/١٩٨٩االولانثىعراقيةناهدة رشيد عطيةعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد٦١
٥٥،٤٩١٩٨٨/١٩٨٩الثاينانثىعراقيةسايل عبدالرحيم هاشمعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد٦٢


