
كلیة التربیة للبنات /جامعة بغداد
)قسم الحاسبات( االول كلیة التربیة للبنات الدراسة الصباحیة الدور/  ٢٠٠٩/٢٠١٠قائمة الخریجات  للعام الدراسي 

الدور الجنسالجنسیةاالسم القسمالكلیةالجامعةت
الذي نجح 

فیھ 
الطالب

المالحظاتسنة التخرجالمعدل 

سارة حكمت خالد عبد الرزاق الحاسباتتربیة للبناتالبغداد١
الجبوري 

٨٠.٨٣٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

بیداء عبد الكاظم حسین فالح الحاسباتالتربیة للبناتبغداد٢
البھادلي 

٧٣.٧٣٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

بتول سالم تكلیف عبد الحسنالحاسباتالتربیة للبناتبغداد٣
الموسوي

٧٢.٢٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

٧١.٩١٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةسحر عادل حمد كریم القره غولي الحاسباتالتربیة للبناتبغداد٤
نور عبد الرزاق نوري عبد الغني الحاسباتالتربیة للبناتبغداد٥

البیاتي
٧٠.١٣٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

٦٨.٥٦٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةنور حیدر جاسم عبد علي الجنابيالحاسباتالتربیة للبناتبغداد٦
٦٨.٣٨٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةھند مجحم عبدالصكر العانيالحاسباتالتربیة للبناتبغداد٧
سكینة مھدي عسكري حسین ال الحاسباتالتربیة للبناتبغداد٨

حسین
٦٨.١٣٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

٦٧.٥٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةاالء عادل صادق نارین الجبوريالحاسباتالتربیة للبناتبغداد٩
٦٧.٤٦٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةسمیة میسر محمد صالح البیاتيالحاسباتالتربیة للبناتبغداد١٠
٦٦.٧٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةبد الحلیم محمد حمزة العاني نور عالحاسباتالتربیة للبناتبغداد١١
٦٥.٦٩٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةھبة ستار جبار خلف الزھیري الحاسباتالتربیة للبناتبغداد١٢
ھالة داود سلمان عبد الرحمن الحاسباتالتربیة للبناتبغداد١٣

المفرجي 
٦٤.٤٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

٦٣.٤٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةیسري رشید عباس محمد الدایني الحاسباتالتربیة للبناتبغداد١٤
٦٣.١٤٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةشھد حیدر حسین سلمان السوداني الحاسباتالتربیة للبناتبغداد١٥
٦٢.٤٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةالحسیني ھبة قحطان فیصل مھدي الحاسباتالتربیة للبناتبغداد١٦
االء علي عبد الحسن حمیدي الحاسباتالتربیة للبناتبغداد١٧

الحمداني  
٦٢.٣٦٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة



٦٢.٠٤٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةزھراء احمد احمد داوود الحمامي الحاسباتالتربیة للبناتبغداد١٨
٦٠.٩٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةشیماء محمد نجیبالحاسباتالتربیة للبناتدبغدا١٩
٥٩.٥٦٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةتمارة ماجد عبید مطر الخزرجي الحاسباتالتربیة للبناتبغداد٢٠

)قسم اللغة االنكلیزیة( االول الدوركلیة التربیة للبنات الدراسة الصباحیة /  ٢٠٠٩/٢٠١٠قائمة الخریجات  للعام الدراسي 

الدور الجنسالجنسیةاالسم القسمالكلیةالجامعةت
الذي نجح 

فیھ 
الطالب

المالحظاتسنة التخرجالمعدل 

87.29٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةایة عامر صبري سھیل القریشياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد١
83.84٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةاسراء عالء باقر عزیز بیرماللغة االنكلیزیةللبناتالتربیةبغداد٢
82.51٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةسجى سعد ناصر حسین الجبورياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٣
81.79٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةیتي اریج خلیل ابراھیم دھش التكراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٤
80.6٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةمروة غازي خزعل عطیة البھادلي اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٥
صفا عبد العزیز كردي سلیمان اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٦

الزوبعي 
79.25٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

78٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةنھلة رعد حسین حمزة الدلیمياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٧
ایمان ثائر عبد اللطیف جواد اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٨

العبوسي
77.99٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

اء حافظ عبد الجبار محمد لمیاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٩
الغریدي

77.24٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

مروة صاحب عبد الخضر حسین اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد١٠
الجنابي 

77.17٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

76.79٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةمروة حسین علوان حسن الخفاجي اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد١١
73.67٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةزینب محمد عبید مران الكالبي اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد١٢
مریم سامي حمزة طھ احمد اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد١٣

المشھداني
73.52٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

73.05٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةھاجر محسن جبر فرج الشھیلي اللغة االنكلیزیةتربیة للبناتالبغداد١٤
72.97٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةھدى كاظم جابر میس الجناوي اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد١٥



یم جاسم مرام سالم عبد الكراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد١٦
التمیمي 

72.92٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

72.91٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةامیرة عبد جدوع خضیرالفراجي اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد١٧
72.61٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةسھا حازم صالح كیطان الشاوي اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد١٨
72.48٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةزینب جاسم محمد خضیر الجنابياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد١٩
71.74٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةزھراء غانم كاظم عبید العبیدياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٢٠
انوار حمادي سلیمان یاسین یةاللغة االنكلیزالتربیة للبناتبغداد٢١

الجبوري
71.37٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

70.76٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةوسن شاكر حمودي حمزة العباسياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٢٢
70.52٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةایالف حامد زائر دایخ كیم اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٢٣
70.48٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةاسراء عزیز ناصر حسین الراشدي اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٢٤
رؤى حربي عبد الجلیل عبد الرضا اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٢٥

الشمري
69.99٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

69.87٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةورقاء ابراھیم مخلف بخیت القیسي اللغة االنكلیزیةتربیة للبناتالبغداد٢٦
ھدى محمود عبد هللا محمود اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٢٧

المشھداني 
69.68٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

69.52٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةاحمد حسن جاسم الجبوريجناناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٢٨
68.98٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةسماح عالء عبد الغني احمد الداوياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٢٩
68.87٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةھبة جمیل یوسف علوان العكیدياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٣٠
67.22٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةنبأ جاسم محمد كرموت علي باشا اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٣١
66.67٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةسماح جیاد عطیة ضیدان الضیداقاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٣٢
نورا سعدون مھدي كریر لغة االنكلیزیةالالتربیة للبناتبغداد٣٣

المسعودي
65.88٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

65.58٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةدینا نائل البیر بیزل وانكراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٣٤
ھدیل خالد عودة عبد العظیم اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٣٥

طانيالكر
64.89٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

64.53٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةسالفة محمد جمعة حنین الراشداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٣٦
مریم فالح محمود عبد الرضا اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٣٧

الجملولي
64.36٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

64.3٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةبان علي عبد الكریم حسین حمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٣٨



63.26٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةدعاء صالح داوود سلمان المیاحياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٣٩
62.65٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةیا محمد حمدي ابراھیم التكریتيثراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٤٠
62.44٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةھبة رشید حسن شبیب الجبورياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٤١
62.3٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةتمارة منذر نعمان یوسف القدسياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٤٢
62٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةسارة احمد اسماعیل محمد النعیمياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٤٣
61.96٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةھبة سلمان رشید حسین المحمدياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٤٤
61.9٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةنورا محمد مھدي محمد الجبورية االنكلیزیةاللغالتربیة للبناتبغداد٤٥
60.46٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةمروة خالد محمد عبد علي العبیدياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٤٦

)قسم اللغة العربیة( االول الصباحیة الدوركلیة التربیة للبنات الدراسة /  ٢٠٠٩/٢٠١٠قائمة الخریجات  للعام الدراسي 

الدور الجنسالجنسیةاالسم القسمالكلیةالجامعةت
الذي نجح 

فیھ 
الطالب

المالحظاتسنة التخرجالمعدل 

٨٦.٢٨٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةاسیل عباس عبد جوده العبیدياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١
٨٥.٤٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةباسمة عبد العزیز علي الخفاجياللغة العربیةربیة للبناتالتبغداد٢
٨٢.٨٧٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةنسرین علي خزعل بنیان العبادياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣
٨١.٦٦٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةعھود كمیر ھلیل عباساللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤
٨١.٢٢٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةاسماء خلف رجھ طالب الجبورياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥
٨٠.٦٤٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةدعاء ھیثم احمد علي زنكنھاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦
٧٩.٥٩٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةرؤى محمود سلمان كریم العزاويالعربیةاللغة التربیة للبناتبغداد٧
٧٩.٠٤٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةتقى عبد الحمید ناظم زینل الشمرياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٨
٧٨.٢٧٢٠٠٩/٢٠١٠الولاانثىعراقیةنورة محمد بحر فیاض النعیمي اللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٩

٧٨.٢٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةشیماء علي جویر القرغولي اللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٠
٧٦.٩٣٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةجنان خضیر مھتلف عبود االمارهاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١١
٧٦.٣٤٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةمروة مزھر حمید ربیع الماجديعربیةاللغة الالتربیة للبناتبغداد١٢



ربى جعفر عبد الھادي شراد اللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٣
الشمري

٧٦.٢٩٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

٧٥.٤٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةسعاد محمود جابر غلیم العجیلي اللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٤
٧٥.٠٤٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةشیرین علي حسن العیثاوياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٥
٧٤.٧٦٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةنوال كاطع خلف محارب العتابياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٦
٧٤.٦٩٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةبیداء خلف رجھ طالب الجبوريربیةاللغة العالتربیة للبناتبغداد١٧
٧٣.٩١٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةحوراء حامد حسین محمد القریشياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٨
سھاد لطیف عبد هللا عجیل اللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٩

المحمدي
٧٣.٥٢٠٠٩/٢٠١٠ولاالانثىعراقیة

٧٣.٤٨٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةلینا علي محسن مختار الزیدياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٠
عبیر عبد الحافظ عبد الرحمن اللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢١

العنزي
٧٣.١٥٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

رغد عبد الكریم احمد وردي غة العربیةاللالتربیة للبناتبغداد٢٢
الجبوري

٧٢.٨١٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

٧٢.٦٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةنور جمعة یاسین جابر المنصوري اللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٣
٧٢.٢٥٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةمروة یحیى محمد علیوي الدلیمياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٤
٧٢.٠٦٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةرندة كاظم حمادي عیسى الھاشمياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٥
٧١.٨٦٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةزھراء عبد السالم احمد السامرائياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٦
٧٠.٩٣٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةنور سفیان خلیل حطحوط الجبورياللغة العربیةللبناتالتربیة بغداد٢٧
٧٠.٨٦٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةبیداء عبد محمود عیطان النقاشياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٨
٧٠.٥٦٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةرونق كریم محمد شكاره العبادياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٩
٧٠.٤٣٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةعال محمود عبید حمادي االنبارياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٠
٧٠.٠٨٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةعبیر جمال فاضل سلطان الربیعياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣١
٦٩.٥١٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةعلیة خضیر محمد دعس العیثاوياللغة العربیةربیة للبناتالتبغداد٣٢
٦٩.٤٤٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةورود سعدي جبار قاسم البیاتياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٣
٦٩.٤١٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىقیةعرااسراء زید احمد الربیعياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٤
٦٩.٢٦٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةتھاني سالم كاظم الشمرياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٥
٦٨.٧٨٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةزینب خضیر عباس نجم الحمیدياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٦



ایمان عبد الستار عبد الجبار للغة العربیةاالتربیة للبناتبغداد٣٧
المعموري

٦٨.٣١٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

٦٧.٤٦٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةبسمة احمد سلمان موسى العبیدياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٨
٦٧.٣٨٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىةعراقیخولة خلیل محمد العیثاوياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٩
٦٦.٧٥٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةلبنى مجبل حسن علوان الدلیمياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٠
٦٦.٦٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةرشا سعد زیدان حسین الساعدياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤١
٦٦.٤١٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةسجى عامر جودة كاظم الزبیدياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٢
٦٥.٩٧٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةمروة محمد حسن جبر الالمياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٣
٦٥.٩٥٢٠٠٩/٢٠١٠الولاانثىعراقیةنھى عبود محمد خضیر الدلیمي اللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٤
٦٥.٨٧٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةصابرین ماجد احمد ابراھیم اللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٥
٦٥.٤٦٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةشھب مصلح مھدي الدورياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٦
٦٥.١٤٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةبدور جعفر كشكول آل شربھاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٧
٦٤.٩٦٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةنور سلمان وھاب دباح المعمورياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٨
٦٤.٣٤٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةرؤى فاضل عباس لفتھ الغریرياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٩
٦٤.٣٢٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةسالي ثائر بدران علي القوزبكراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٠
زینب جاسم محمد عبد عباس اللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥١

الجبوري
٦٤.٣١٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

٦٤.١٢٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةمائل عبد المحسن ھالل العكیالتخاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٢
میرفت عبد القادر محمود جاسم اللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٣

النعیمي
٦٤.٠٩٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

٦٣.٧٦٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةمنتھى خلیل كریم عاكول الداورياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٤
٦٣.٧٣٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةایناس كریم حسن علي الشمرياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٥
٦٣.٦٧٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةنرجس علي قاسم حسین البھادلي اللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٦
٦٣.٦٧٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةھناء شنو ثامر موني الربیعيالعربیةاللغةالتربیة للبناتبغداد٥٧
٦٣.٦٤٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةزینب حسین كریم حسین الموسوياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٨
٦٣.٣٥٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةھاجر علي رضا صالح العجیلي اللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٩
٦٣.١٢٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةنور ھادي صالح العزاوي اللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٠
٦٢.٩٧٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةزھراء خالد رزوقي جار هللا الداینياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦١



سماح اسماعیل جبار محمود عربیةاللغة الالتربیة للبناتبغداد٦٢
الكالبي

٦٢.٨٤٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

٦٢.٧٢٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةنداء جاسم نعمة داغر اللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٣
٦٢.٦٨٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةیاسمین زیاد طارق شالل القیسياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٤
٦٢.٢٧٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةنور جبوري ھادي شاني الھاللياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٥
صابرین محمد نصیف قاسم اللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٦

العزاوي
٦٢.٠٠٩٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

٦١.٨٤٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةسارة عادل علي عبود العمار ربیةاللغة العالتربیة للبناتبغداد٦٧
٦٠.٤٣٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةاریج اسماعیل شاكر لفتھ الربیعياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٨
٥٩.٧٤٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةھدیة جبار ھادي حسناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٩
٥٩.٥٨٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةایمان نزار حسین علي الشمرياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧٠
سما فؤاد سویدان عبد الرحمن اللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧١

الدراجي
٥٩.٣١٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

٥٨.٩٨٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةفرح احمد ناصر یاسر العبوديةاللغة العربیالتربیة للبناتبغداد٧٢
٥٨.٧١٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةانفال خضیر سالم طالل الجنابياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧٣
٥٧.٥٠٨٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةزینب صالح مھدي صالح الشمرياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧٤
٥٧.٥٠٢٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةبشرى جاسم جبار نجدي الكعبياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧٥
٥١.٨١٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةابتسام عبد كاظم ساھي الزوبعي اللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧٦

)قسم التاریخ( االول كلیة التربیة للبنات الدراسة الصباحیة الدور/  ٢٠٠٩/٢٠١٠قائمة الخریجات  للعام الدراسي 

الدور الجنسالجنسیةاالسم القسمالكلیةالجامعةت
الذي نجح 

فیھ 
الطالب

المالحظاتسنة التخرجالمعدل 

نغم عبد الوھاب احمد عبد الوھاب التاریخالتربیة للبناتبغداد١
الجنابي

٨٦.٠١٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

٨٥.١١٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةبیداء جبار محمد ھادي الشمريالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢
٨٣.٦٣٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةرؤى ناطق محمود خمیس الجنابيالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣
٨١.٦٩٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةزة عباس الخزرجيسرى حمید حمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤



٨١.٣٨٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةزینة رعد محمد علي یاسین البیاتيالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥
٨١.٠٩٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةفاطمة سمیر شھاب احمد الحجازيالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦
٨٠.٧٢٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةدینا مجید عبد خمیس الربیعيالتاریخلتربیة للبناتابغداد٧
اطیاف طالب محمد خضیر التاریخالتربیة للبناتبغداد٨

الكرطاني 
٨٠.٤٧٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

79.62٢٠٠٩/٢٠١٠ولاالانثىعراقیةھدیة عبد صالح علي المشھدانيالتاریخالتربیة للبناتبغداد٩
٧٩.٣٤٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةصبا احسان علي عباس القیسيالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٠
٧٩.٣١٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةدعاء خضیر فاضل مجید السعیديالتاریخالتربیة للبناتبغداد١١
٧٨.٦٩٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةداح باني الربیعيحوراء ھادي جالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٢
شھد عماد عبد الرحیم عبد الوھاب التاریخالتربیة للبناتبغداد١٣

الجلبي
٧٨.٤٦٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

٧٧.٨١٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةفاطمة حسین علي مال الساعديالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٤
٧٧.٥٧٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةرواء محمود مجید عوده المفرجيالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٥
٧٦.٧٨٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةرغد عیدان لویس كاظم الربیعيالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٦
٧٦.٦٢٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىةعراقیمروة جمعة درویش شلش البیضانالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٧
زینب حسین عریبي محیسن التاریخالتربیة للبناتبغداد١٨

الكناني
٧٦.٢٣٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

صابرین حسین عبد الرضا عجل التاریخالتربیة للبناتبغداد١٩
الساعدي

٧٥.٩٣٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

سالي عبد العزیز علي فیصل لتاریخاالتربیة للبناتبغداد٢٠
الجنابي

٧٥.٦٦٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

نورس صالح الدین مھدي عمران التاریخالتربیة للبناتبغداد٢١
الحلي

٧٤.٤٥٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

٧٤.٠٤٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةبراء عالء حسین علیوي المھداويالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٢
٧٣.٧٣٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةدعاء احمد عطیة فرحان البدرانيالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٣
٧٣.٥٨٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةصابرین ناطق عزیز جواد العبوسيالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٤
٧٣.١٤٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةي عیدان حسین التمیميالھام علالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٥
٧٢.٦٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةسھى صالح مھدي صالح شعیعالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٦
٧٢.٥٩٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةنھرین ارضیوي اسماعیل كاظم التاریخالتربیة للبناتبغداد٢٧



٧٢.١٩٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةزینب جلیل مفتن وجر العكیليالتاریخبیة للبناتالتربغداد٢٨
٧٢.٠٨٨٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةنادیة محمد فارس عباس الطائيالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٩
٧٢.٠٨٦٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةدعاء فوزي مھدي نعمة الربیعيالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٠
٧١.٧٨٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةھاجر عبد الدایم مھدي حسنالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣١
٧١.٦٩٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةمروة درید محمد محمود المفرجيالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٢
٧١.٦١٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةخلف العانيزینب حازم عایدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٣
كفایة قاسم محسن مدھوش التاریخالتربیة للبناتبغداد٣٤

الساعدي
٧١.٤١٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

٧١.٠٥٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةفرح حسن رضا حمود النجارالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٥
صابرین نصر هللا جایز  زغیر التاریخلبناتالتربیة لبغداد٣٦

العتابي
٧١.٠١٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

٧٠.٨١٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةرشا محمود جاسم دیوان الشمريالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٧
٧٠.٧٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةسماح سعد عطیة عبد النجیةالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٨
دالیا عبد الكریم عبد هللا عباس التاریخالتربیة للبناتبغداد٣٩

العماري
٧٠.٢٣٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

٧٠.٠٤٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةاسراء نافع فاضل صالح الجبوريالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٠
٧٠.٠١٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةمحمد حسین سلمان السعديمھاالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤١
٦٩.٧٢٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةخلود سعد داود جابر الدوريالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٢
نورس محمود خضیر ثویني الكره التاریخالتربیة للبناتبغداد٤٣

غولي
٦٩.٦٦٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

مروة یاسین عبود حسین التاریخالتربیة للبناتبغداد٤٤
الكرعاوي

٦٩.٦١٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

٦٩.٥٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةشیماء عطار محمد حبیب الساعديالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٥
٦٩.١٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىاقیةعراسماء رحیم جاسم علي التمیميالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٦
٦٨.٨٥٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةنور كاظم صندوق نایف الجنابيالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٧
٦٨.٧٣٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةایمان عادل احمد خلیفة التاریخالتربیة للبناتبغداد٤٨
٦٨.٦٧٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةدرید احمد ماجد العنبكيمروةالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٩
٦٨.٦٦٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةزھراء فاضل علي عباس الربیعيالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٠
٦٨.٤٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةھناء ضاحي نافع قدوري القیسيالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥١



سعاد عبد الجبار كاظم علي التاریخالتربیة للبناتدادبغ٥٢
الحجامي

٦٨.٣٧٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

٦٨.٣٦٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةرسل عدنان ھاشم جبار الموسويالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٣
میعاد معارج عوده مساعد التاریخالتربیة للبناتبغداد٥٤

الساعدي
٦٨.٢٣٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىراقیةع

رؤى باسم محمود صالح التاریخالتربیة للبناتبغداد٥٥
المشھداني

٦٨.٠٦٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

روایة محمد علي عبد الوھاب التاریخالتربیة للبناتبغداد٥٦
الجنابي

٦٧.٨٣٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

٦٧.٧٦٩٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةلمى خلف سلمان جاسم الراويالتاریخاتالتربیة للبنبغداد٥٧
٦٧.٧٦٦٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةھدى معن نایف عبود الكرخيالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٨
٦٧.٢٨٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةسارة قاسم ھریس جواد العجیليالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٩
٦٧.٢٣٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةتقى جاسم مزعل لفتھ الزیديالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٠
٦٧.٢٢٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةرؤى حسین منشد ھمیمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦١
٦٧٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةاسراء شاكر احمد فلیح المولىالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٢
٦٦.٥٦٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةزینب شحاذه مبدر حسین العجیليالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٣
منار عبد الزھرة عبید محمد التاریخالتربیة للبناتبغداد٦٤

الخزعلي
٦٦.٢٥٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

٦٦.١٨٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةبان كریم علي مخلف الدلیميالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٥
٦٦.٠٧٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةرواء اكرم خیر هللا عطا الدوريالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٦
٦٦.٠٦٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةحال قیس ابراھیم رشید الناصريالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٧
٦٦.٠٢٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةرسل عیسى عباس كلیل النعیميالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٨
٦٥.٨٤٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةصبا قاسم علي مھدي الربیعيالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٩
٦٥.٨١٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةرنا حسن ھادي عباس الكواكالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٠
٦٥.٣٤٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةھالة علي حسین جاسم العامريالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧١
ساجدة عبد الحسن ابراھیم ناصر التاریخالتربیة للبناتبغداد٧٢

الكعبي
٦٥.٣١٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

٦٤.٣٥٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةفلایر صالح حسن جاسم الدلیميریخالتاالتربیة للبناتبغداد٧٣
٦٤.٠٨٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةسوسن كریم سالم نجم العجیليالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٤



٦٤.٠٢٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةمروة علي سلمان وادي الجبوريالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٥
حوراء ناصر شاه ولي جزاع التاریخالتربیة للبناتبغداد٧٦

البالوي
٦٣.٧٩٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

مروة ناطق عبد الرزاق خلف ابو التاریخالتربیة للبناتبغداد٧٧
رغیف

٦٢.٩٣٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

٦٢.٣٢٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىفلسطینیةمروة زھیر یوسف احمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٨
صابرین عبد الواحد حنون علي التاریخالتربیة للبناتبغداد٧٩

الدلفي
٦١.٣٧٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

٦١.٣٤٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةزھراء حسین ھاشم احمد النعیميالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨٠
٦١.١٣٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةسھر قیس عبد الجبار شریدة التاریخلبناتالتربیة لبغداد٨١
٦١.٠٥٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةصبا مھدي جعفر غربي السلطانيالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨٢
٦٠.٣١٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةامل خلیل حسین خنجر جبورالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨٣
٦٠.٢٨٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةھیفاء حسین ناصر حسین الربیعيالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨٤
٦٠.١٩٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةنور حسین ھادي علوان الربیعيالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨٥
موج عبد الرحمن محمد غنيالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨٦

الدلیمي
٥٩.٥٧٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

٥٩.٣٧٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةانتصار صالح علي مطلك الجبوريالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨٧
الزھراء جواد سلمان طاھر التاریخالتربیة للبناتبغداد٨٨

الغرباوي
٥٩.٠٩٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

٥٨.٨٤٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةغفران فاضل نجم سھیل الحیانيالتاریخربیة للبناتالتبغداد٨٩
٥٨.٣٩٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةنور صباح عزیز محمد العبیديالتاریخالتربیة للبناتبغداد٩٠
٥٧.٤٢٠٠٩/٢٠١٠ولاالانثىعراقیةصابرین عبد االمیر بالسم مھاويالتاریخالتربیة للبناتبغداد٩١
٥٧.٢٢٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةایالف احمد ابراھیم محمد الرفاعيالتاریخالتربیة للبناتبغداد٩٢
٥٦.٧٩٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةاخالص عباس كاظم اسود التمیميالتاریخالتربیة للبناتبغداد٩٣
٥٥.٧٨٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةد هللا مھجر فرعون الوحیدبدور عبالتاریخالتربیة للبناتبغداد٩٤



)قسم الجغرافیة( االول كلیة التربیة للبنات الدراسة الصباحیة الدور/  ٢٠٠٩/٢٠١٠قائمة الخریجات  للعام الدراسي 

الدور الجنسسیةالجناالسم القسمالكلیةالجامعةت
الذي نجح 

فیھ 
الطالب

المالحظاتسنة التخرجالمعدل 

87.91٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةنور علي صدام عبد العكیبيالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد١
صفاء عبد الباقي عبد الرسول عبد الجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٢

الرضا حجیجو
82.31٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

82.08٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةاسیل سالم یوسف غیاض الشاعليالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٣
ھدى غالي اھوین مشخول الجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٤

الحسیناوي
81.85٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

80.8٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةخلف حسین الدلیميبشرى ستار الجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٥
79.41٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةوفاء حمید رشیدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٦
77.95٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةزینب كاظم خضیر راشد االنباريالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٧
77.94٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةعذراء حمزة عباس ھزاع العامريالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٨
77.63٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةسارة جمعھ حسین كاظم الفیاضالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٩

ھبة عبد الرسول عبد الكاظم لھوف الجغرافیةالتربیة للبناتبغداد١٠
العبیدي

77.26٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

77.25٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةانعام موسى حسین راضي السعديالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد١١
76.5٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةنقاء منذر محمد حسن الجغرافیةالتربیة للبناتبغداد١٢
76.31٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةحمید موسى الربیعيمروه شاكر الجغرافیةالتربیة للبناتبغداد١٣
75.64٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةبیداء ھادي عبد هللا نافل الشویليالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد١٤
75.62٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةزینة داخل فزیع عبد الخزعليالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد١٥
ایمان كمال عبد االمیر باقر فخر الجغرافیةالتربیة للبناتبغداد١٦

الدین
74.94٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

74.48٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةمریم علي داود سلمان الخزرجيالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد١٧
73.64٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةلزبیديمریم علي جسام حمد االجغرافیةالتربیة للبناتبغداد١٨
73.54٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةسارة جمعھ محمد سالم البطاويالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد١٩



72.99٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةمروة لؤي محمد سعید العانيالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٢٠
72.5٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةعبیر عباس محسن دیوان السرايالجغرافیةبناتالتربیة للبغداد٢١
صابرین حمدي اسكندر محمد الجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٢٢

الخالدي
71.78٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

مروة احمد عبد اللطیف توفیق الجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٢٣
السلماني

71.6٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

71.32٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةمروة جمال عبد مرزوك الجنابيالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٢٤
71.28٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةزھراء ماجد رضا محمود السعديالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٢٥
71.01٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةسھام كاظم علي حسین السطانيیةالجغرافالتربیة للبناتبغداد٢٦
یاسمین صالح عباس خنجر الجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٢٧

الجبوري
70.39٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

70.31٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةھند حسن عبد القادر عباس النعیمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٢٨
70.3٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةرفل جمال جبیر حرج األلوسي الجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٢٩
70.07٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةزھراء ضیاء سالم علوان التمیميالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٣٠
69.57٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةغربيصباح ناھض عبار الجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٣١
66.93٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةورود طارق عبید جوحان الزبیديالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٣٢
66.9٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةحنان محمد حمودي ھویان الطائيالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٣٣
66.83٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةابتھال كریم كاظم علي الربیعي الجغرافیةلبناتالتربیة لبغداد٣٤
66.53٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةتمارا جبار جمعة كعب الجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٣٥
سھا حازم حمید اسماعیل الجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٣٦

االنصاري
66.44٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

66.18٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةحنان حسین حمزة عباس الربیعيالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٣٧
66.14٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةافراح عبد الحسن جواد الزبیديالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٣٨
د الحسین لعیبي شمخي رواء عبالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٣٩

المصالیخ
65.86٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

65.67٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةسارة احمد عبد شھاب الدلیميالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٤٠
65.2٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةازھار رھیف داود شاني الفتالويالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٤١
انوار عبدعلي عبد الرحمن عباس الجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٤٢

العمیدي
63.7٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة



63.3٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةنجوان حسین علوان جاسم الدحیدحالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٤٣
63.24٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةن داغر العباديرواء علي حسیالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٤٤
62.95٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةمروة مازن محمد حسین الخشاليالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٤٥
62.93٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةنور سردار عز الدین احمد الكليالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٤٦
62.18٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةسجى كاظم محمد دھش السلمانالجغرافیةالتربیة للبناتدبغدا٤٧
افتخار جاسم حسین حمیدي الجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٤٨

الربیعي
60.97٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

60.96٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةمروة طالب كاظم حمد الفضليالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٤٩
60.13٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةسناء صبیح صالح رسن العلیاويالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٥٠
59.19٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةنورا عواد صالح نایف الشمريالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٥١
56.35٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةمروة شالل اسماعیل نوري القیسيالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٥٢

)قسم علوم القران( االول كلیة التربیة للبنات الدراسة الصباحیة الدور/  ٢٠٠٩/٢٠١٠قائمة الخریجات  للعام الدراسي 

الدور الجنسالجنسیةاالسم القسمالكلیةالجامعةت
الذي نجح 

فیھ 
لطالبا

المالحظاتسنة التخرجالمعدل 

مریم عبد هللا ابراھیم خلف علوم القرانالتربیة للبناتبغداد١
العیثاوي 

٩٠.٤٦٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

٨٣.٦٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةاسیل احمد حسین علي الشجیري علوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢
٧٨.٥٧٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةندى مھدي عاید سكران الموسوي علوم القرانللبناتالتربیةبغداد٣
٧٦.٠٩٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةوفاء جبار اسماعیل فرھود الالمي علوم القرانالتربیة للبناتبغداد٤
اماني ضیاء عبد الرحمن شكر علوم القرانالتربیة للبناتبغداد٥

النعیمي
٧٥.٤٢٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

براء طالل محمد عبد الرحمن علوم القرانالتربیة للبناتبغداد٦
الخطیب

٧٤.٣٩٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

رواء عبد الجبار احمد عبد هللا علوم القرانالتربیة للبناتبغداد٧
الدلیمي 

٧٣.٤٢٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

٧٢.٧٣٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةریا سعد صالح عباس الشكر علوم القرانالتربیة للبناتادبغد٨



٧٢.٣١٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةمھا خیر هللا محمد خضیر الجبوريعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٩
تقى سامي سعدون حمودي علوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٠

ريالمعمو
٧٠.٨٢٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

٧٠.٧٧٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةشیماء كریم عبد نصیف الجنابيعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١١
٧٠.٦٢٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةتغرید رعد عبید شالل المحیاوي علوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٢
فرح ریاض صالح حمادي القره علوم القرانة للبناتالتربیبغداد١٣

غولي 
٦٩.٥٥٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

سفانة عبد الستار عالوي حماد علوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٤
المعیني 

٦٩.٢٨٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

٦٩.٢٧٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةالدوريفاتن نعمان محمود رزوقيعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٥
٦٧.٥٩٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةانعام كریم حمد ھاتف العتابي علوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٦
٦٦.٦٩٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةنورا علي سعود ثاني العابدي علوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٧
٦٥.٩٥٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةیسرى زھیر حسون علوان الشوك علوم القرانتربیة للبناتالبغداد١٨
٦٥.٧٨٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةسارة عزیز حسن محمد العرداوي علوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٩
٦٥.٣٢٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةصبا ثامر عبد هللا رحیم الدلیميعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٠
٦٥.٣٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةبلسم صادق خضیر حنودي الراوي علوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢١
٦٥.٢٦٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةرنا عیسى محمود حبیب العیثاوي علوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٢
ایناس ضیاء عبد الرحمن شكر علوم القرانللبناتالتربیةبغداد٢٣

النعیمي 
٦٤.٥٥٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

٦٣.٧٨٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةایمان حمید یاسین رسن المالكي علوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٤
٦٢.٦٣٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةوسن طھ احمد ذیاب العیثاوي علوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٥
صبریة اسماعیل ابراھیم كاظم علوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٦

العزاوي 
٦٢.٥٤٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

٦٢.٥٣٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةھناء حسن محمد عبد هللا الدلفي علوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٧
٦١.٨٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةضحى نھاد علي حسین الجنابيعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٨
حنان عبد الرسول عبد الكریم علوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٩

حسین الربیعي 
٦١.٤٦٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

٦٠.٩٥٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةوي الكعبيالھام جلیل برغش علیعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣٠
انتصار مصطفى احمد مصطفى علوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣١

الھاشمي 
٦٠.٢٥٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة



ھند محمد مزبان مخور علوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣٢
المكصوصي 

٥٩.٩٣٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

٥٨.٣٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةبثینة صالح جوحيعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣٣
٥٨.١٣٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةزینب كریم محسن علوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣٤
٥٧.٧٨٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةضحى فلیح حسن جاسم الجابريعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣٥
٥٧.١٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةلمیاء جازع رشیدعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣٦

)قسم الخدمة االجتماعیة( االول كلیة التربیة للبنات الدراسة الصباحیة الدور/  ٢٠٠٩/٢٠١٠قائمة الخریجات  للعام الدراسي 

الدور الجنسسیةالجناالسم القسمالكلیةالجامعةت
الذي نجح 

فیھ 
الطالب

المالحظاتسنة التخرجالمعدل 

86.58٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةشیرین محمد كاظم حسین ال شكرالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد١
85.87٢٠٠٩/٢٠١٠لاالوانثىعراقیةغسق محي رشید مجید السامرائيالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٢
85.76٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةمینا رعد خیون حداد الجیزاني الخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٣
بیداء سلمان عباس جاسم الخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٤

الخفاجي
79.89٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

78.9٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةآیات فؤاد حسن علوان الربیعيالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٥
78.4٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةزھراء یوسف مجید حمید الحدادالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٦
78.08٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىاقیةعرعبیر مجید حسین سلطان العالقالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٧
75.86٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةھناء عبد هللا حمد حمود الجبوريالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٨
75.51٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةرغد جاسم محمد حسن الساعديالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٩

ایاد لیث عباس محمد رؤوف الخدمة االجتماعیةتربیة للبناتالبغداد١٠
البصراوي 

75.22٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

74.92٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةمروة عادل كریم علي الدلیميالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد١١
74.81٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةن ناشي حسین المالكينھى فنجاالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد١٢
عبیر عالوي دعوش صالح الخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد١٣

الدلیمي
74.09٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

74.05٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةعبیر سالم كوكز كماش الدلیميالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد١٤



اسراء شافي محمد سدخان الخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد١٥
الزیدي

73.4٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

73.32٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةمیسم فالح مھدي محمد الرفاعيالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد١٦
73.16٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةنور حسن ھادي  ارھیفاالجتماعیةالخدمة التربیة للبناتبغداد١٧
72.23٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةعال سعد محمودالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد١٨
71.21٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةنور یوسف جواد كاظم العابديالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد١٩
71.04٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةآمنة وھب احمد غیدان الدلیميالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٢٠
69.98٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةھدى محمد عیدان حسن النصیريالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٢١
69.38٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةحسناء طالب جاسم محمد السعدياعیةالخدمة االجتمالتربیة للبناتبغداد٢٢
فرقان خمیس عكار محسن الخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٢٣

الربیعي
69.31٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

68.42٢٠٠٩/٢٠١٠االولىانثعراقیةایناس نجم عبید حسین العجیليالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٢٤
68.08٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةسھى حمید فاضل عیدان الخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٢٥
سرى عبد الكریم صبیح فرحان الخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٢٦

الزركاني
66.09٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

66.02٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةھمسھ محمود كاظم نجم الدلیميالخدمة االجتماعیةلبناتالتربیة لبغداد٢٧
64.57٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةنور لؤي عدنان عباس المشھدانيالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٢٨
64.4٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةریاسمین احمد جاسم جبالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٢٩
63.83٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةفاطمة مثنى یاسین خضیر الدوري الخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٣٠
اثیر باسم محمد عبد الحسین الخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٣١

البحراني
61.86٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة



)قسم علم النفس( االول كلیة التربیة للبنات الدراسة الصباحیة الدور/  ٢٠٠٩/٢٠١٠قائمة الخریجات  للعام الدراسي 

الدور الجنسالجنسیةاالسم القسمالكلیةالجامعةت
ح الذي نج

فیھ 
الطالب

المالحظاتسنة التخرجالمعدل 

٧٩.٣١٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةایناس عادل خضیر عباس الطائيعلم النفسالتربیة للبناتبغداد١
زینة حسون كاظم عباس علم النفسالتربیة للبناتبغداد٢

الفرطوسي
٧٧.١٦٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

٧٦.٠٩٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةعبیر منیف جلوب ھزاع الشمريعلم النفسبناتالتربیة للبغداد٣
٧٥.٩١٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةاسراء خلف كزار شمخي الكنانيعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٤
انیتا مرقوس زیا خوشابا علم النفسالتربیة للبناتبغداد٥

المنیانش
٧٥.٧٦٢٠٠٩/٢٠١٠لاالوانثىعراقیة

رحاب نعمة عمران حسین علم النفسالتربیة للبناتبغداد٦
الیساري

٧٤.٧١٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

دعاء عبد المنعم عبد المجید مجید علم النفسالتربیة للبناتبغداد٧
السامرائي

٧١.٠٤٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

٧٠.٧٥٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةتیسیر ایاد سالم محمد الجنابيالنفسعلم التربیة للبناتبغداد٨
٧٠.٢٨٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةمنى رحمن عبد هللا الخالديعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٩

نور الھدى كاظم عبد الحسین علم النفسالتربیة للبناتبغداد١٠
وادي الدراجي 

٦٧.٢٩٢٠٠٩/٢٠١٠لاالوانثىعراقیة

جنان عبد الكاظم كریدي خلف علم النفسالتربیة للبناتبغداد١١
القریشي

٦٧.٢٧٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

٦٧.٢٥٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةھاجر منیر عكاب نمیر العبیديعلم النفسالتربیة للبناتبغداد١٢
٦٦.١٣٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةرغد وحید كاظم علوان العلوانعلم النفسالتربیة للبناتبغداد١٣
طیبة حازم عیسى زیدان علم النفسالتربیة للبناتبغداد١٤

المرسومي
٦٥.٠٢٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

رنا عبد هللا محمد عبد هللا علم النفسالتربیة للبناتبغداد١٥
المشھداني

٦٤.٩٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

٦٤.٨٣٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةشیماء كاظم جواد ھادي الموسويعلم النفسالتربیة للبناتبغداد١٦



٦٤.٨٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةایة صبیح عاكول عوفي البدري علم النفسالتربیة للبناتبغداد١٧
٦٤.٨٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةلب طالب الجبوريغادة عماد طاعلم النفسالتربیة للبناتبغداد١٨
اسراء مھدي عبید كنیوي علم النفسالتربیة للبناتبغداد١٩

البوعجي
٦٤.٥٢٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

٦٤.١٣٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةضحى عقیل فاضل عباس المحمودعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٢٠
زھراء صالح زعیج  حسن علم النفسالتربیة للبناتبغداد٢١

الساعدي 
٦٣.٢٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

٦٣.١٥٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةسھاد فاھم محمد احمد الظالميعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٢٢
٦٣.٠٩٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىیةعراقافراح حامد خضیر محمد الجبوريعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٢٣
٦٢.٩٥٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةمروة محمد محمود عیسى النایفعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٢٤
زینة عبد الحافظ مجید سعید علم النفسالتربیة للبناتبغداد٢٥

المشاھدي
٦٢.٩٢٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

٦٠.٨٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةفاطمة جاسم كاظم جبر العطوانيعلم النفساتالتربیة للبنبغداد٢٦
٦٠.٧٦٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةاثار حكیم جویر حسن الدلیميعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٢٧
٦٠.٦٩٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةھند مقصود جاسم حمدان الطائيعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٢٨

)قسم االقتصاد المنزلي( االول كلیة التربیة للبنات الدراسة الصباحیة الدور/  ٢٠٠٩/٢٠١٠قائمة الخریجات  للعام الدراسي 

الدور الجنسالجنسیةاالسم القسمالكلیةالجامعةت
الذي نجح 

فیھ 
الطالب

المالحظاتسنة التخرجالمعدل 

بشرى حنشل عبد هللا حمادي االقتصاد المنزليتالتربیة للبنابغداد١
الجمیلي

٩٠.٥٨٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

٨٩.٥٤٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةحیاة حمید مجید رشید العبیدياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢
ل ھالة عبد الحسین ناجي جمیاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣

التمیمي 
٨٥.٩٧٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

٨٠.٣٦٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةوسام علي عباس كاظم االقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٤
٧٩.٥٧٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةفاطمة علي منشد مطر الربیعياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٥
٧٧.١٢٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةایة احمد شھاب احمد القندلجياالقتصاد المنزليتربیة للبناتالبغداد٦



رشا ھیثم سعدي عبد الكریم االقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٧
الجباري

٧٤.٩٨٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

اھیم علوان ھدیل محمد ابراالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٨
الجوراني

73.83٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

نسرین سلمان خضیر ولي االقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٩
البدراوي

٦٨.٩٩٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

ھاجر عبد الكریم خلف محمد االقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٠
الغضباوي

٦٨.٨٣٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

شیماء محمد جالل عبد الجبار االقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١١
الجبوري

٦٧.٥٥٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

٦٦.٢٥٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةجنان حمید ابراھیم عبد الجبورياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٢
مروة محمد فارس عبد الرزاق االقتصاد المنزليناتالتربیة للببغداد١٣

الراوي
٦٥.٦٩٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

٦٥.٣٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةمروة مھدي صالح جمال النعیمياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٤
٦٣.٦٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةالقیسياسماء طارق خلیل خضیر االقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٥
٦٣.٣٢٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةاسراء رحیم مجید رشید الجمیلياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٦
٦٢.٩٨٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةبلسم مؤید مھدي مصطفى القزازاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٧
٦٢.١٧٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةفرح سالم حلیم شاكر الزبیدياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٨
٦٠.٦٧٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةجنان رحمھ ھاشم علي الكعبياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٩
٦٠.٤٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةمناف مجید الربیعيایمان نبیل االقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٠
سارة علي عبد الحسن حواس االقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢١

العبادي
٦٠.٣٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

٥٩.٣٧٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةدعاء اكرم عمران الجنابي االقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٢
٥٩.١٦٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةوسن حسن علي ماضي الشیبانياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٣
نھى عبد المھدي جابر سلمان االقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٤

الواسطي
٥٨.٧٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

٥٦.١٣٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةمریم كاظم عبد هللا نجم الخفاجينزلياالقتصاد المالتربیة للبناتبغداد٢٥



)قسم ریاض االطفال( االول كلیة التربیة للبنات الدراسة الصباحیة الدور/  ٢٠٠٩/٢٠١٠قائمة الخریجات  للعام الدراسي 

الدور الجنسنسیةالجاالسم القسمالكلیةالجامعةت
الذي نجح 

فیھ 
الطالب

المالحظاتسنة التخرجالمعدل 

88.06٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةوفاء عبد الرحیم حسن الالميریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد١
82.74٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةنور ثائر عبد االمیر جمیل الزبیديریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد٢
79.73٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةسھى ھادي خلف صالح الدلیميریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد٣
شیماء محمد مصطفى خلیل ریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد٤

الخزرجي
79.11٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

78.96٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةتركي ناصر عبودجنان ریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد٥
77.58٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةسرى احمد ناجي خلیل النعیميریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد٦
77.29٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةریم جمال صالح مھدي السماكریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد٧
شوق عبد مناف جاسم حمادي ریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد٨

الردیني 
74.19٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

افتخار حاتم عبد الرضا حسن ریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد٩
الخزرجي

74.12٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

73.44٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةمد مرزهریم نزار حمید محریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد١٠
اسراء محمود علي عبد هللا ریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد١١

المشھداني
72.34٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

70.57٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةرؤى ماجد مھدي صالح القرغوليریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد١٢
70.45٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةسرى قیس صبیح عبد هللا الكرويریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد١٣
69.8٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةسماح محمد علي محسن البدريریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد١٤
69.54٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىةعراقیعذراء حسین ناصر ریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد١٥
سحر اسماعیل حمودي اسماعیل ریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد١٦

البیاتي
69.33٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

69.22٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةصفا مؤید احمد حمید التكریتيریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد١٧



اسیل شاكر عبد الجبار علوان ریاض االطفالللبناتالتربیةبغداد١٨
السامرائي

68.23٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

66.81٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةنور محمد ھاشم امین القصابریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد١٩
66.48٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىقیةعرارنده سعد رزوقي النداويریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد٢٠
66.32٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةنور محمد عطیة محمد التمیميریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد٢١
66.04٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةدنیا خالد علي كاظم الجنابيریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد٢٢
ندى عباس عبد االمیر موسى ریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد٢٣

الحسني
65.65٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

اسماء عبد الرضا علوان عبد ریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد٢٤
الحمیدان

65.44٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

64.81٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىاقیةعرفرح محمد شاكر حمزة العامريریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد٢٥
63.14٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةھدى محمد حسن جاسم العزاويریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد٢٦
63.06٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةاالء ثامر ھدیب حسین المحمديریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد٢٧
اسماء مجید خضر ضیدان ریاض االطفالتالتربیة للبنابغداد٢٨

الجبوري
61.27٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

60.47٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةاالء جمعة كاظم حمیدي الساعديریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد٢٩
59.93٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةمروة حسن علي امین التمیميریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد٣٠
59.86٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةمروة صالح نصار محمد العیثاويریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد٣١
59.59٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةھبة علي محمود لفتھ الكرمریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد٣٢
58.23٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةمي مھدي ناجي جالي الدلیميطفالریاض االالتربیة للبناتبغداد٣٣
دعاء عبد الكریم عمران موسى ریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد٣٤

الزبیدي
58.2٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

57.13٢٠٠٩/٢٠١٠لاالوانثىعراقیةزینة جھاد احمد خلیل العبیديریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد٣٥



كلیة التربیة للبنات /جامعة بغداد
)قسم الحاسبات( كلیة التربیة للبنات الدراسة الصباحیة الدور الثاني /  ٢٠٠٩/٢٠١٠قائمة الخریجات  للعام الدراسي 

الدور الجنسالجنسیةاالسم القسمالكلیةالجامعةت
الذي نجح 

فیھ 
الطالب

المالحظاتجسنة التخرالمعدل 

سجى ناصر كریم عبد الحسین الحاسباتالتربیة للبناتبغداد١
السوداني 

انثىعراقیة
62.66٢٠٠٩/٢٠١٠الثاني

62.16٢٠٠٩/٢٠١٠الثانيانثىعراقیةاسراء عدنان حبیب صقر الخفاجي الحاسباتالتربیة للبناتبغداد٢
61.37٢٠٠٩/٢٠١٠الثانيانثىعراقیةغانم ناجي االعظمينورعماد الحاسباتالتربیة للبناتبغداد٣
59.9٢٠٠٩/٢٠١٠الثانيانثىعراقیةتغرید سعدي جبار سني الزیدي الحاسباتالتربیة للبناتبغداد٤
59.76٢٠٠٩/٢٠١٠الثانيانثىعراقیةرشا عبد االمیر داود التكمجي الحاسباتالتربیة للبناتبغداد٥
59.52٢٠٠٩/٢٠١٠الثانيانثىعراقیةمیس ثائر جعفر عبد الرحیم الحاسباتالتربیة للبناتبغداد٦
58.34٢٠٠٩/٢٠١٠الثانيانثىعراقیةمروة جبار كاظم منصور الذھیبي الحاسباتالتربیة للبناتبغداد٧
58.05٢٠٠٩/٢٠١٠الثانيانثىعراقیةنور حمید جبار الحاسباتالتربیة للبناتبغداد٨
57.78٢٠٠٩/٢٠١٠الثانيانثىعراقیةطیبة حمود عبد حمود الجبوري الحاسباتالتربیة للبناتبغداد٩

مروة عالء عبد الھادي جادر الحاسباتالتربیة للبناتبغداد١٠
الجادر 

انثىعراقیة
57.32٢٠٠٩/٢٠١٠الثاني

56.33٢٠٠٩/٢٠١٠الثانيانثىعراقیةمد ابراھیم حبیب الخفاجي زینة محالحاسباتالتربیة للبناتبغداد١١
55٢٠٠٩/٢٠١٠الثانيانثىعراقیةخلود داود عبد خلف الجنابيالحاسباتالتربیة للبناتبغداد١٢
براء ابراھیم حسین محمد الحاسباتالتربیة للبناتبغداد١٣

المشھداني 
انثىعراقیة

54.87٢٠٠٩/٢٠١٠الثاني



)قسم اللغة االنكلیزیة( كلیة التربیة للبنات الدراسة الصباحیة الدور الثاني /  ٢٠٠٩/٢٠١٠قائمة الخریجات  للعام الدراسي 

دور الالجنسالجنسیةاالسم القسمالكلیةالجامعةت
الذي نجح 

فیھ 
الطالب

المالحظاتسنة التخرجالمعدل 

73.86٢٠٠٩/٢٠١٠الثانيانثىعراقیةرشا سالم عبد الجباراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد١
رویدة محي الدین عبد االمیر علھ اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٢

الزبیدي 
انثىعراقیة

67.27٢٠٠٩/٢٠١٠الثاني

63.52٢٠٠٩/٢٠١٠الثانيانثىعراقیةسرى حسین محمد علي الحسیني اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٣
فرح عبد الرزاق عنون عاشور اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٤

الشمري 
انثىعراقیة

62٢٠٠٩/٢٠١٠الثاني

61.05٢٠٠٩/٢٠١٠الثانيانثىعراقیةكلثوم قاسم مطنش نجم المریاني نكلیزیةاللغة االالتربیة للبناتبغداد٥
60.07٢٠٠٩/٢٠١٠الثانيانثىعراقیةھدى طاھر خلف عنید الدبیسياللغة االنكلیزیة التربیة للبناتبغداد٦
58.9٢٠٠٩/٢٠١٠الثانيىانثعراقیةبیداء محسن عباس محمد المي اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٧
58.57٢٠٠٩/٢٠١٠الثانيانثىعراقیةنور ثامر حسین محمد العیثاوي اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٨
58.07٢٠٠٩/٢٠١٠الثانيانثىعراقیةنور الھدى عبد القادر خلف العنزياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٩

سرى بنت الصحبي بن فاھم اللغة االنكلیزیةة للبناتالتربیبغداد١٠
االجباري

انثىتونسیة
57.9٢٠٠٩/٢٠١٠الثاني

جوان عثمان محمود حسین اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد١١
الحسین

انثىعراقیة
55.57٢٠٠٩/٢٠١٠الثاني

54.67٢٠٠٩/٢٠١٠الثانيانثىعراقیةلكریم سعید الشمري امل مالك عبد االلغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد١٢



)قسم اللغة العربیة( كلیة التربیة للبنات الدراسة الصباحیة الدور الثاني /  ٢٠٠٩/٢٠١٠قائمة الخریجات  للعام الدراسي 

الدور الجنسالجنسیةاالسم القسمالكلیةالجامعةت
الذي نجح 

فیھ 
الطالب

المالحظاتسنة التخرجالمعدل 

زھراء سعدون علیوي داود اللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١
االنباري 

انثىعراقیة
70.79٢٠٠٩/٢٠١٠الثاني

شور عبد هللا میس طارق عااللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢
الحیالي 

انثىعراقیة
67.46٢٠٠٩/٢٠١٠الثاني

64.91٢٠٠٩/٢٠١٠الثانيانثىعراقیةسالي ثائر بدران علياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣
63.2٢٠٠٩/٢٠١٠الثانيانثىعراقیةسارة عیسى عیدان احمد العیثاوي اللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤
63.17٢٠٠٩/٢٠١٠الثانيانثىعراقیةامیرة وحید شھید عبود العبودي اللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥
62.96٢٠٠٩/٢٠١٠الثانيانثىعراقیةدعاء كفاح مالك الشعالناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦
ویب عبید حنین عبد الكریم ذاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧

العجیلي 
انثىعراقیة

59.67٢٠٠٩/٢٠١٠الثاني

58.99٢٠٠٩/٢٠١٠الثانيانثىعراقیةشذى فخري  اللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٨
58.8٢٠٠٩/٢٠١٠الثانيانثىعراقیةزینب احمد محمد جاسم العیثاوي اللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٩

58.35٢٠٠٩/٢٠١٠الثانيانثىعراقیةنورا ناجي غدیر عطا القریشي اللغة العربیةبیة للبناتالتربغداد١٠
57.99٢٠٠٩/٢٠١٠الثانيانثىعراقیةھبة ریاض مھذول خمیس الطائياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١١
56.34٢٠٠٩/٢٠١٠الثانيانثىعراقیةرغدة باسم جواد كاظم الشرجياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٢
55.43٢٠٠٩/٢٠١٠الثانيانثىعراقیةدنیا مھدي خلیل حسن الخفاجي اللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٣



)قسم التاریخ( كلیة التربیة للبنات الدراسة الصباحیة الدور الثاني /  ٢٠٠٩/٢٠١٠قائمة الخریجات  للعام الدراسي 

الدور الجنسالجنسیةاالسم القسمالكلیةالجامعةت
الذي نجح 

فیھ 
الطالب

المالحظاتسنة التخرجالمعدل 

٦٤.٣٩٢٠٠٩/٢٠١٠انيالثانثىعراقیةرغدة اسعد احمد جاسم الزوبعي التاریخالتربیة للبناتبغداد١
٦٣.٧٦٢٠٠٩/٢٠١٠الثانيانثىعراقیةسارة سلیم زامل مریس العزاويالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢
٦٣.٥٦٢٠٠٩/٢٠١٠الثانيانثىعراقیةزھراء عادل عباس محسن العمیديالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣
عبد الرحمن محل سماح یوسف التاریخالتربیة للبناتبغداد٤

العاني 
انثىعراقیة

62.06٢٠٠٩/٢٠١٠الثاني

59.35٢٠٠٩/٢٠١٠الثانيانثىعراقیةزینب علي محمد غضبان الكرافي التاریخالتربیة للبناتبغداد٥
59.29٢٠٠٩/٢٠١٠الثانيانثىعراقیةمروة خضیر محمد عاید المحیاوي التاریخالتربیة للبناتبغداد٦
58.28٢٠٠٩/٢٠١٠الثانيانثىعراقیةریام عامر  جبر سلطان المیاحيالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧
56.01٢٠٠٩/٢٠١٠الثانيانثىعراقیةاسراء حمید حسین علي العتبيالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨
55.74٢٠٠٩/٢٠١٠الثانيانثىةعراقیدعاء سلمان خضیر كصب الزبیدي التاریخالتربیة للبناتبغداد٩

55.32٢٠٠٩/٢٠١٠الثانيانثىعراقیةشھالء داود احمد حسین العجیلي التاریخالتربیة للبناتبغداد١٠
)قسم الجغرافیة( كلیة التربیة للبنات الدراسة الصباحیة الدور الثاني /  ٢٠٠٩/٢٠١٠قائمة الخریجات  للعام الدراسي 

الدور الجنسالجنسیةاالسم القسمكلیةالالجامعةت
الذي نجح 

فیھ 
الطالب

المالحظاتسنة التخرجالمعدل 

61.9٢٠٠٩/٢٠١٠الثانيانثىعراقیةنورا اكرم مجید رشید الحیالي الجغرافیةالتربیة للبناتبغداد١
61.31٢٠٠٩/٢٠١٠الثانيىانثعراقیةرجاء عباس شمخي جبر الشمري الجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٢



59.36٢٠٠٩/٢٠١٠الثانيانثىعراقیةسجى ضیف سعدون حسن الدلیميالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٣
58.8٢٠٠٩/٢٠١٠الثانيانثىعراقیةدعاء حمید خلف كعیور القره غولي الجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٤
58.4٢٠٠٩/٢٠١٠الثانيانثىعراقیةمیادة محمود سعید عداي الشریفي الجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٥
ھبة ثامر عبد الستار عبد الستار الجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٦

عبد الرحمن النعیمي 
انثىعراقیة

57.7٢٠٠٩/٢٠١٠الثاني

57.55٢٠٠٩/٢٠١٠الثانيثىانعراقیةامل حسن شویل محمد الفریجيالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٧
57.32٢٠٠٩/٢٠١٠الثانيانثىعراقیةحنین احمد شاكر محمودالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٨
56.66٢٠٠٩/٢٠١٠الثانيانثىعراقیةمروة شھاب حمد نعمھ القره غوليالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٩

56.15٢٠٠٩/٢٠١٠الثانيانثىعراقیةجة رزاق عبود حمد الربیعي خدیالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد١٠
)قسم علوم القران( كلیة التربیة للبنات الدراسة الصباحیة الدور الثاني /  ٢٠٠٩/٢٠١٠قائمة الخریجات  للعام الدراسي 

الدور الجنسالجنسیةاالسم القسمالكلیةالجامعةت
الذي نجح 

فیھ 
الطالب

المالحظاتسنة التخرجالمعدل 

63.31٢٠٠٩/٢٠١٠الثانيانثىعراقیةصبا محمد صالح مصطفى علوم القرانالتربیة للبناتبغداد١
58.17٢٠٠٩/٢٠١٠الثانيانثىعراقیةتمارة حسن علوان مبارك الركابيعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢
رعد عبد االمیر علوان سارةعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣

القصاب 
انثىعراقیة

57.73٢٠٠٩/٢٠١٠الثاني

55.82٢٠٠٩/٢٠١٠الثانيانثىعراقیةحوراء علي صالح مھدي الجاروشعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٤
مروة عبد هللا ضاحي شحنة علوم القرانالتربیة للبناتبغداد٥

الجنابي 
انثىعراقیة

55٢٠٠٩/٢٠١٠الثاني

52.79٢٠٠٩/٢٠١٠الثانيانثىعراقیةعلیاء ولید احمد حسن العامري علوم القرانالتربیة للبناتبغداد٦
52.63٢٠٠٩/٢٠١٠الثانيانثىعراقیةصابرین خطاب ماذي ولي العبودي علوم القرانالتربیة للبناتبغداد٧



)قسم الخدمة االجتماعیة( كلیة التربیة للبنات الدراسة الصباحیة الدور الثاني /  ٢٠٠٩/٢٠١٠قائمة الخریجات  للعام الدراسي 

الدور الجنسالجنسیةاالسم القسمالكلیةالجامعةت
الذي نجح 

فیھ 
الطالب

المالحظاتسنة التخرجالمعدل 

مة الخدالتربیة للبناتبغداد١
االجتماعیة

59.54٢٠٠٩/٢٠١٠الثانيانثىعراقیةسجى سعدي علي كشول الجبوري

الخدمة التربیة للبناتبغداد٢
االجتماعیة

بان عبد السالم كاظم عصید 
الفتالوي

59.17٢٠٠٩/٢٠١٠الثانيانثىعراقیة

الخدمة التربیة للبناتبغداد٣
االجتماعیة

نور عقیل اسماعیل ابراھیم 
لمشھدانيا

58.85٢٠٠٩/٢٠١٠الثانيانثىعراقیة

الخدمة التربیة للبناتبغداد٤
االجتماعیة

55.56٢٠٠٩/٢٠١٠الثانيانثىعراقیةرواء تحسین خلف

الخدمة التربیة للبناتبغداد٥
االجتماعیة

شیماء عبد الستار جبار حریز 
الجمیلي

52.74٢٠٠٩/٢٠١٠الثانيانثىعراقیة

)قسم علم النفس( كلیة التربیة للبنات الدراسة الصباحیة الدور الثاني /  ٢٠٠٩/٢٠١٠ة الخریجات  للعام الدراسي قائم

الدور الجنسالجنسیةاالسم القسمالكلیةالجامعةت
الذي نجح 

فیھ 
الطالب

المالحظاتسنة التخرجالمعدل 

58.53٢٠٠٩/٢٠١٠الثانيانثىعراقیةحسن الدلیميیثرب عبد شمرانعلم النفسالتربیة للبناتبغداد١



/  كلیة التربیة للبنات الدراسة الصباحیة الدور الثاني ( قسم االقتصاد المنزلي) قائمة الخریجات  للعام الدراسي ٢٠١٠/٢٠٠٩

الدور الجنسالجنسیةسم االالقسمالكلیةالجامعةت
الذي نجح 

فیھ 
الطالب

المالحظاتسنة التخرجالمعدل 

ھند عبد الجبار منصور علي االقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١
القیسي 

61٢٠٠٩/٢٠١٠الثانيانثىعراقیة

60٢٠٠٩/٢٠١٠الثانيانثىعراقیةسمر سماح شیاع عودة ال عویش         االقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢
59.58٢٠٠٩/٢٠١٠الثانيانثىعراقیةوسن عبد كاظم طاھر ال كاظم االقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣
58.07٢٠٠٩/٢٠١٠الثانيانثىعراقیةمریم سلمان جاسم حسین الخفاجياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٤
رشا عبد الكریم موسى ھذال االقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٥

التمیمي 
56.59٢٠٠٩/٢٠١٠الثانيانثىعراقیة

/  كلیة التربیة للبنات الدراسة الصباحیة الدور الثاني ( قسم ریاض االطفال) قائمة الخریجات  للعام الدراسي ٢٠١٠/٢٠٠٩

الدور الجنسالجنسیةم االسالقسمالكلیةالجامعةت
الذي نجح 

فیھ 
الطالب

المالحظاتسنة التخرجالمعدل 

56.56٢٠٠٩/٢٠١٠الثانيانثىعراقیةھدیل باسط محمد العبد الراويریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد١



كلیة التربیة للبنات /جامعة بغداد
)قسم اللغة العربیة( االول الدورالمسائیةكلیة التربیة للبنات الدراسة /٢٠٠٩/٢٠١٠قائمة الخریجات  للعام الدراسي 

الدور الجنسالجنسیةاالسم القسمالكلیةالجامعةت
الذي نجح 

فیھ 
الطالب

المالحظاتسنة التخرجالمعدل 

٧٠.٦٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةمنال ھادي محمد صالح التمیمياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١
خولة محمد عماش المحمد اللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢

العكیدي
٦٤.٧٢٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىسوریة

٦٢٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةكولسن كریم حسن محمد زنكنھاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣
االول ( قسم التاریخ) الدور /  كلیة التربیة للبنات الدراسة المسائیة قائمة الخریجات  للعام الدراسي ٢٠١٠/٢٠٠٩

الدور الجنسالجنسیةاالسم القسمالكلیةالجامعةت
الذي نجح 

فیھ 
الطالب

المالحظاتسنة التخرجالمعدل 

٦٣.٧٢٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةنور منذر نعمان وھیب الدوريالتاریخالتربیة للبناتبغداد١
٦٠.٧١٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیةایناس خلیل عبد االمیر باقرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢
نھى حسین علوان جاسم التاریخالتربیة للبناتبغداد٣

العبیدي
٥٨.٦٢٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة

االول ( قسم الخدمة االجتماعیة) الدور /  كلیة التربیة للبنات الدراسة المسائیة قائمة الخریجات  للعام الدراسي ٢٠١٠/٢٠٠٩

الدور الجنسالجنسیةاالسم القسمالكلیةالجامعةت
الذي نجح 

فیھ 
الطالب

المالحظاتسنة التخرجالمعدل 

اوراس عبد العزیز حسین احمد الخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد١
السامرائي

٦٨.٥٢٠٠٩/٢٠١٠االولانثىعراقیة



كلیة التربیة للبنات /جامعة بغداد
)قسم الحاسبات( كلیة التربیة للبنات الدراسة المسائیة الدور الثاني /  ٢٠٠٩/٢٠١٠قائمة الخریجات  للعام الدراسي 

الدور الجنسالجنسیةاالسم القسمالكلیةالجامعةت
الذي نجح 

فیھ 
الطالب

مالحظاتالسنة التخرجالمعدل 

٥٣.٦٤٢٠٠٩/٢٠١٠الثانيانثىعراقیةرؤى عباس وناس الحاسباتالتربیة للبناتبغداد١

)قسم اللغة العربیة( كلیة التربیة للبنات الدراسة المسائیة الدور الثاني /  ٢٠٠٩/٢٠١٠قائمة الخریجات  للعام الدراسي 

الدور جنسالالجنسیةاالسم القسمالكلیةالجامعةت
الذي نجح 

فیھ 
الطالب

المالحظاتسنة التخرجالمعدل 

٦٦.٥٢٠٠٩/٢٠١٠الثانيانثىعراقیةمنتھى فاضل خلیلاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١


