
كلیة التربیة للبنات /جامعة بغداد
)قسم الحاسبات( الثانيكلیة التربیة للبنات الدراسة الصباحیة الدور/  ٢٠١٠/٢٠١١قائمة الخریجات  للعام الدراسي 

الدور الجنسالجنسیةاالسم القسمالكلیةالجامعةت
الذي نجح 

فیھ 
الطالب

المالحظاتسنة التخرجالمعدل 

٦١.٢١٢٠١٠/٢٠١١الثانيانثىالعراقیةھند سلمان صادقالحاسباتلتربیة للبناتابغداد١
٦٠.٩٣٢٠١٠/٢٠١١الثانيانثىالعراقیةھند فراس انورالحاسباتالتربیة للبناتبغداد٢
٦٠.٣٤٢٠١٠/٢٠١١الثانيانثىالعراقیةسمیة سالم جاسمالحاسباتالتربیة للبناتبغداد٣
٦٠.٢١٢٠١٠/٢٠١١الثانيانثىالعراقیةھالة كمال عودةالحاسباتالتربیة للبناتبغداد٤
٥٩.٩٧٢٠١٠/٢٠١١التكمیليانثىالعراقیةایات عبد لكریم شلتاغالحاسباتالتربیة للبناتبغداد٥
٥٦.٩٦٢٠١٠/٢٠١١التكمیليانثىالعراقیةنبراس شھاب احمدالحاسباتالتربیة للبناتبغداد٦
٥٦.٧١٢٠١٠/٢٠١١الثانيانثىالعراقیةنور الھدى یحیى جبارالحاسباتالتربیة للبناتبغداد٧

( قسم اللغة العربیة) الثاني /  كلیة التربیة للبنات الدراسة الصباحیة الدور قائمة الخریجات  للعام الدراسي ٢٠١١/٢٠١٠

الدور الجنسالجنسیةاالسم القسمالكلیةالجامعةت
الذي نجح 

فیھ 
الطالب

المالحظاتسنة التخرجالمعدل 

٦٢.٥٣٢٠١٠/٢٠١١الثانيانثىالعراقیةضحى عادل حسیناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١
٦٢.٤٨٢٠١٠/٢٠١١الثانيانثىالعراقیةنور سلمان داوداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢
٦٠.٩٧٢٠١٠/٢٠١١الثانيانثىالعراقیةشھابھدى ابراھیم اللغة العربیةناتالتربیة للببغداد٣

٦٠.٧١٢٠١٠/٢٠١١الثانيانثىفلسطینیةھند ناصر صبحياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤
٥٩.٦٢٢٠١٠/٢٠١١الثانيانثىالعراقیةمروة كریم عكیشاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥
٥٨.٤١٢٠١٠/٢٠١١الثانيانثىالعراقیةبدور عمر عبد السالماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦
٥٧.٨٤٢٠١٠/٢٠١١الثانيانثىالعراقیةحنان امیر منعماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧



٥٦.٩٨٢٠١٠/٢٠١١ثانيالانثىالعراقیةدعاء عدنان ھاشماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٨
٥٦.٥٨٢٠١٠/٢٠١١الثانيانثىالعراقیةسارة امین عبد القادراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٩

٥٦.٥٢٢٠١٠/٢٠١١الثانيانثىالعراقیةموج خالد احمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٠
٥٦.٠٣٢٠١٠/٢٠١١الثانيانثىالعراقیةد حمدھبة جھااللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١١

العراقیة)قسم اللغة االنكلیزیة( الثانيكلیة التربیة للبنات الدراسة الصباحیة الدور/  ٢٠١٠/٢٠١١قائمة الخریجات  للعام الدراسي 

الدور الجنسالجنسیةاالسم القسمالكلیةالجامعةت
الذي نجح 

فیھ 
الطالب

المالحظاتسنة التخرجدل المع

٦٢.٦٣٢٠١٠/٢٠١١الثانيانثىالعراقیةمروة صادق یوسفاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد١
٥٩.٣٧٢٠١٠/٢٠١١الثانيانثىالعراقیةزھراء عبد الصاحباللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٢
٥٨.٣٥٢٠١٠/٢٠١١الثانيانثىالعراقیةشھد واثق عیسى مھدياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٣
٥٥.٨٩٢٠١٠/٢٠١١الثانيانثىالعراقیةوفاء علي حسیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٤
٥٥.٧٤٢٠١٠/٢٠١١الثانيانثىالعراقیةمینا ایاد عبد المنعماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٥
٥٥.٥٩٢٠١٠/٢٠١١الثانيانثىالعراقیةرشا خالد عبد الستاراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتادبغد٦
٥١.٥٥٢٠١٠/٢٠١١تكمیليالانثىالعراقیةسحر یوسف عبد الزھرةاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٧

العراقیة)قسم علوم القران( الثانيللبنات الدراسة الصباحیة الدوركلیة التربیة /  ٢٠١٠/٢٠١١قائمة الخریجات  للعام الدراسي 

الدور الجنسالجنسیةاالسم القسمالكلیةالجامعةت
الذي نجح 

فیھ 
الطالب

المالحظاتسنة التخرجالمعدل 

٦٦.٢٩٢٠١٠/٢٠١١الثانيانثىالعراقیةایمان محمود عطاءعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١
٦٥.٣٦٢٠١٠/٢٠١١الثانيانثىالعراقیةفرقان فیصل زویرعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢
٦٣.١٦٢٠١٠/٢٠١١الثانيانثىالعراقیةزینب عبد الحسین عبدعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣



٦١.٩٤٢٠١٠/٢٠١١ثانيالانثىالعراقیةسحر جمعة شنیشلعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٤
٥٩.٧٠٢٠١٠/٢٠١١الثانيانثىالعراقیةعال سالم غالمعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٥
٥٩.٥٩٢٠١٠/٢٠١١الثانيانثىالعراقیةزینة توفیق عبد الجبارعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٦
58.95٢٠١٠/٢٠١١التكمیليانثىالعراقیةغفران احمد حمدعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٧
٥٨.٨٧٢٠١٠/٢٠١١الثانيانثىالعراقیةھمسة نصر حسینعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٨
٥٨.٧٣٢٠١٠/٢٠١١الثانيانثىالعراقیةدعاء جاسم عليعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٩

58.45٢٠١٠/٢٠١١التكمیليانثىالعراقیةیدة عبد حسینحمعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٠
٥٦.٩٢٢٠١٠/٢٠١١الثانيانثىالعراقیةجھان نبیل فؤادعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١١

العراقیة)المنزليقسم االقتصاد( الثانيكلیة التربیة للبنات الدراسة الصباحیة الدور/  ٢٠١٠/٢٠١١قائمة الخریجات  للعام الدراسي 

الدور الجنسالجنسیةاالسم القسمالكلیةالجامعةت
الذي نجح 

فیھ 
الطالب

المالحظاتسنة التخرجالمعدل 

ھبة عبد الكاظم عبد االمیر االقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١
الطائي

٦٢.٩١٢٠١٠/٢٠١١الثانيانثىالعراقیة

رجاء كامل جوید جبر هللا االقتصاد المنزليناتالتربیة للببغداد٢
العكیلي

٦١.٥٤٢٠١٠/٢٠١١الثانيانثىالعراقیة

٦٠.٢٤٢٠١٠/٢٠١١الثانيانثىالعراقیةدعاء عباس خضیر عبد الطائياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣
٥٩.٩٦٢٠١٠/٢٠١١الثانيانثىالعراقیةاسراء ماجد وداعة قمر الشمرياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٤
٥٨.٦٥٢٠١٠/٢٠١١تكمیليالانثىالعراقیةسارة یعقوب طاشاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٥
٥٨.٦٤٢٠١٠/٢٠١١الثانيانثىالعراقیةرؤى جاسم محمداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٦
٥٧.٩٢٢٠١٠/٢٠١١الثانيانثىالعراقیةرشا سالم اسماعیل داود الجنابياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٧
٥٧.٦٧٢٠١٠/٢٠١١الثانيانثىالعراقیةشیماء زیدان خلف القریشياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٨
٥٦.٣٠٢٠١٠/٢٠١١الثانيانثىالعراقیةعلي مھدي علي المشھدانينور االقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٩

٥٥.٦٢٢٠١٠/٢٠١١الثانيانثىالعراقیةسارة محمد حسن جواد العلوياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٠
٥٤.٩١٢٠١٠/٢٠١١الثانيانثىالعراقیةاقبال مزھر عوید جاسماالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١١



العراقیة)قسم الخدمة االجتماعیة( الثانيكلیة التربیة للبنات الدراسة الصباحیة الدور/  ٢٠١٠/٢٠١١قائمة الخریجات  للعام الدراسي 

الدور الجنسالجنسیةاالسم القسمالكلیةالجامعةت
الذي نجح 

فیھ 
الطالب

المالحظاتسنة التخرجالمعدل 

٦٢.١٦٢٠١٠/٢٠١١الثانيانثىالعراقیةیاسمین عالوي حمد جاسمالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد١
٦١.٦٢٢٠١٠/٢٠١١الثانيانثىالعراقیةرنا كریم عبد جاسمالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٢
٥٥.٥٣٢٠١٠/٢٠١١الثانيانثىاقیةالعرسارة محسن عبد عليالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٣

( قسم الجغرافیة) الثاني /  كلیة التربیة للبنات الدراسة الصباحیة الدور قائمة الخریجات  للعام الدراسي ٢٠١١/٢٠١٠

الدور الجنسالجنسیةاالسم القسمالكلیةالجامعة
الذي نجح 

فیھ 
الطالب

المالحظاتسنة التخرجالمعدل 

٦٤.٧٢٢٠١٠/٢٠١١الثانيانثىالعراقیةنسرین نجاح عبد الستارالجغرافیةتربیة للبناتالبغداد١
٦٢.١٩٢٠١٠/٢٠١١الثانيانثىالعراقیةسمراء نجم عبد جاسمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٢
٦٢.١٣٢٠١٠/٢٠١١الثانيانثىالعراقیةسھاد محمد محسنالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٣
٥٨.٤٤٦٢٠١٠/٢٠١١الثانيانثىالعراقیةنور نصیف سادرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٤
٥٨.٤٤٢٢٠١٠/٢٠١١الثانيانثىالعراقیةحنین سعد عبد العزیزالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٥
٥٦.٧٠٢٠١٠/٢٠١١الثانيانثىالعراقیةھبة حسن عليالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٦



( قسم التاریخ) الثاني /  كلیة التربیة للبنات الدراسة الصباحیة الدور قائمة الخریجات  للعام الدراسي ٢٠١١/٢٠١٠

الدور الجنسالجنسیةاالسم القسمالكلیةالجامعةت
الذي نجح 

فیھ 
الطالب

المالحظاتسنة التخرجالمعدل 

٦٠.٦٥٢٠١٠/٢٠١١الثانيانثىالعراقیةبلسم نھاد حمید رشیداریخالتالتربیة للبناتبغداد١
٦٠.٥١٢٠١٠/٢٠١١الثانيانثىالعراقیةھدى ابراھیم عبد كاظم رسنالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢
٥٩.٤٧٢٠١٠/٢٠١١الثانيانثىالعراقیةوداد یاسین ابراھیم عیسىالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣
٥٩.٣٥٢٠١٠/٢٠١١الثانيانثىالعراقیةمنال لفتھ جابر عكابالتاریخالتربیة للبناتغدادب٤

٥٨.١٣٢٠١٠/٢٠١١الثانيانثىالعراقیةمنصورھدیل ھادي التاریخالتربیة للبناتبغداد٥
٥٦.٨٥٢٠١٠/٢٠١١الثانيانثىالعراقیةاالء ماھر جمال طاھرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦
٥٦.٥٠٢٠١٠/٢٠١١الثانيانثىالعراقیةسالي ولید احمد عبد هللالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧

ریاض االطفال) ( قسم الثاني /  كلیة التربیة للبنات الدراسة الصباحیة الدور قائمة الخریجات  للعام الدراسي ٢٠١١/٢٠١٠

الدور لجنساالجنسیةاالسم القسمالكلیةالجامعةت
الذي نجح 

فیھ 
الطالب

المالحظاتسنة التخرجالمعدل 

٦٥.٠٨٢٠١٠/٢٠١١الثانيانثىالعراقیةمروة ستار عبد الرزاقریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد١
٥٧.٩٨٢٠١٠/٢٠١١الثانيانثىالعراقیةندى كریم جاسمریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد٢



علم النفس) ( قسم الثاني /  كلیة التربیة للبنات الدراسة الصباحیة الدور قائمة الخریجات  للعام الدراسي ٢٠١١/٢٠١٠

الدور الجنسالجنسیةاالسم القسمالكلیةالجامعةت
الذي نجح 

فیھ 
الطالب

المالحظاتسنة التخرجالمعدل 

٦٧.٥٧٢٠١٠/٢٠١١الثانيانثىلعراقیةاعفاف مصطفى یاسینعلم النفسالتربیة للبناتبغداد١
٦٥.١٩٢٠١٠/٢٠١١الثانيانثىالعراقیةرغدة ولید داودعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٢
٦٣.٣٩٢٠١٠/٢٠١١الثانيانثىالعراقیةرشا ھشام منصورعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٣
٦١.٢٠٢٠١٠/٢٠١١الثانيانثىالعراقیةلیويرفقة خضیر ععلم النفسالتربیة للبناتبغداد٤
٦١.١٠٢٠١٠/٢٠١١الثانيانثىالعراقیةسارة صادق كاظمعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٥
٦٠.٥٤٢٠١٠/٢٠١١الثانيانثىالعراقیةسوزان عصمت داودعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٦
٦٠.٠٦٢٠١٠/٢٠١١الثانيانثىالعراقیةعلي حسنسرابعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٧
٥٩.٥٦٢٠١٠/٢٠١١الثانيانثىالعراقیةصابرین علي كمالعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٨
٥٧.٤١٢٠١٠/٢٠١١الثانيانثىالعراقیةجبرشھد خیر هللا علم النفسالتربیة للبناتبغداد٩

٥٤.٣٨٢٠١٠/٢٠١١الثانيانثىالعراقیةایة فؤاد جاسمنفسعلم الالتربیة للبناتبغداد١٠

عامر محمد علي . د.أشروق كاظم سلمان         . د.م.أخضر عبد الرضا جاسم      . د.م.أ
العمیدمعاونة العمید للشؤون العلمیة                                         مدیر التسجیل


