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

الدور الذي الجنسالجنسیةاالسم القسمالكلیةالجامعةت
نجح فیھ 

الطالب

المالحظاتسنة التخرجالمعدل 

٨٥.٢٨٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةوالء محمد سلمان الحاسباتالتربیة للبناتبغداد١
٨٢.٢٠٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةازھار مھدي حمدالحاسباتالتربیة للبناتبغداد٢
٧٦.٣٢٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةزینب حنش جبرالحاسباتالتربیة للبناتبغداد٣
٧٥.٩٣٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةنور ھاني محمدالحاسباتالتربیة للبناتبغداد٤
٧٢.٣٠٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةكامل عجیلى مروالحاسباتالتربیة للبناتبغداد٥
٧٢.١١٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةداود زینة عبد الرزاق الحاسباتالتربیة للبناتبغداد٦
٧١.٩١٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةایة باسم وحیدالحاسباتالتربیة للبناتبغداد٧
٧٠.٦١٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةمھا  عبدالكریم محمدالحاسباتالتربیة للبناتبغداد٨
68.50٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةطیبة اوس عبد الوھابالحاسباتة للبناتالتربیبغداد٩

٦٨.٤٧٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةاباء محمود ناجيالحاسباتالتربیة للبناتبغداد١٠
٦٧.٩٩٢٠١٠/٢٠١١الولالدور اانثىالعراقیةعبیر مؤید ابراھیمالحاسباتالتربیة للبناتبغداد١١
٦٧.٨٣٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةاوراس مجید مخلفالحاسباتالتربیة للبناتبغداد١٢
٦٧.٨١٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةنور صباح ھاديالحاسباتالتربیة للبناتبغداد١٣
٦٧.٦٨٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةي خالدسارة ولالحاسباتالتربیة للبناتبغداد١٤
٦٧.٤٣٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةھند محمد جاسمالحاسباتالتربیة للبناتبغداد١٥
٦٧.١٠٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةصبا كریم سمیرالحاسباتالتربیة للبناتبغداد١٦
٦٧.٠٧٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةھالة رعد عبود الحاسباتللبناتالتربیة بغداد١٧
٦٦.٧٣٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةزھراء جعفر عبدالھادي الحاسباتالتربیة للبناتبغداد١٨
٦٦.٦٥٢٠١٠/٢٠١١الولالدور اانثىالعراقیةللیان صبري دانیال الحاسباتالتربیة للبناتبغداد١٩
٦٦.٥٤٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةسنا ولید عبد الغني احمدالحاسباتالتربیة للبناتبغداد٢٠
٦٦.٥١٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةنور حسن عبدهللالحاسباتالتربیة للبناتبغداد٢١



٦٦.٢١٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةحمدانوار محروس الحاسباتالتربیة للبناتبغداد٢٢
٦٥.٤٠٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةسحر فوزي محمدالحاسباتالتربیة للبناتبغداد٢٣
64.60٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةفرح نعمان حسنالحاسباتالتربیة للبناتبغداد٢٤
٦٣.٨٠٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةالق عبد المنعم محمدالحاسباتالتربیة للبناتدادبغ٢٥
٦٢.١٦٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةروناك ابراھیم جبارالحاسباتالتربیة للبناتبغداد٢٦
٦٢.٠٨٢٠١٠/٢٠١١الدور االولثىانالعراقیةرؤى شریف جیجانالحاسباتالتربیة للبناتبغداد٢٧
٦٠.٦٧٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةمروج سعد عبدالعزیزالحاسباتالتربیة للبناتبغداد٢٨
٦٠.١٢٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةزینة نعمان حسنالحاسباتالتربیة للبناتبغداد٢٩
٦٠.٠٩٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةنھى جاسم محمدباتالحاسالتربیة للبناتبغداد٣٠
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نجح فیھ 
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المالحظاتسنة التخرجالمعدل

٨٥.٨٨٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةمروة ولید احمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١
٨٤.٣٩٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةدعاء سعدي مھدياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢
٨٤.١٣٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةالھدى احمد عبودنوراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣
٨٣.١٩٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةرنا خضیر مطراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤
٨٣.١٧٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةدعاء طھ قاسماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥
٨٣٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةزھراء علیوي كاطعاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦
٨٢.٢٤٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةاسراء حسین عباساللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧
81.406٢٠١٠/٢٠١١االولالدور انثىالعراقیةنور مجید محمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٨
81.400٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةنبراس محمد مھدياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٩

٨٠.٨٣٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةعالیة عدنان عزتاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٠
٨٠.٦١٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةھبة طالب حمیدیةاللغة العربالتربیة للبناتبغداد١١
٧٩.٨١٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةانتصار حسن جباراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٢
٧٩.٦٩٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةزینب عبد الكریم ناجياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٣
٧٩.٣٦٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةنورة ایاد عبد الجباراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٤



٧٨.٩٦٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةھدى ودیع جبراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٥
٧٨.٤٨٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةاب محمودھوازن عبد الوھاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٦
٧٨.٢٠٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةسالي عبد اللطیف ذیاباللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٧
٧٧.٧١٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةمنى عبد هللا حسناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٨
٧٧.٦٣٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةصابرین جبار خماساللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٩
٧٧.٤٠٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةنور عباس حسناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٠
٧٧.١٤٢٠١٠/٢٠١١الدور االولنثىاالعراقیةاالء محمد مھدياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢١
٧٦.٧٩٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةدعاء كریم جبراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٢
٧٦.٦٦٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةلمیاء شاكر ناصراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٣
٧٦.٦١٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةغسق محمد لفتھة العربیةاللغالتربیة للبناتبغداد٢٤
٧٦.٢٢٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةزینب صادق عبد هللاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٥
٧٥.٦٤٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةندى نعیم منصوراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٦
٧٥.٥٧٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةمروة محمد مجیداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٧
٧٥.٣٨٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةسحر عادل موسىاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٨
٧٥.٠٨٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةمطشررؤى عبد الكریم اللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٩
٧٤.٨٣٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةدینا منذر امیناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٠
٧٤.٧٩٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةاسماء سامي مانعاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣١
٧٤.٦١٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةضمیاء عبید محمداللغة العربیةربیة للبناتالتبغداد٣٢
٧٤.٦٠٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةصابرین سمیر عبد الخالقاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٣
٧٤.٥١٢٠١٠/٢٠١١الدور االولىانثالعراقیةدعاء احمد موسىاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٤
٧٤.٢٩٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةرسل سامي كاملاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٥
٧٤.٢٥٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةنورا سعدون كاظماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٦
٧٤.١٤٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةھیفاء سعدي جاسمالعربیةاللغة التربیة للبناتبغداد٣٧
٧٣.٦٠٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةمنى عبد الرحمن حمودياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٨
٧٢.٢٩٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةضحى علي ضیولاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٩
٧٢.٢٤٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةایات ستار كریماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٠
٧١.٨٤٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةنور حسین محمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤١
٧٠.٩٠٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىلعراقیةادعاء عالء عبداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٢



٧٠.٨١٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةسھاد نھاد غالباللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٣
٧٠.٤٩٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةسارة جواد كاظماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٤
٦٩.٧٠٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةغدیر عبد هللا حسناللغة العربیةبناتالتربیة للبغداد٤٥
٦٩.٥٠٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةلبنى عبد الواحد خلیلاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٦
٦٨.٨٩٢٠١٠/٢٠١١االولالدورانثىالعراقیةعبیر سعدي جاسماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٧
٦٨.٨٦٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةبان احمد عناداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٨
٦٨.٣٨٣٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةسراب عبد الرزاقاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٩
68.380٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةنادیة عبد العزیز احمدةاللغة العربیالتربیة للبناتبغداد٥٠
٦٧.٦٣٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةفضیلة محمود اسماعیلاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥١
٦٧.٥٩٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةندى راضي خلفاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٢
٦٧.٣١٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةاشواق عبد الرسولاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٣
٦٧.١٨٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةاالء عبد الجبار عبد هللاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٤
٦٦.٩٨٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةى كریم عبد عباسھداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٥
٦٦.٩٦٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةمریم جعفر حسیناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٦
٦٦.٧٨٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةُعال عبد اللطیف عبد الرزاقاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٧
٦٥.٦٦٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةسھیر جاسم محمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٨
٦٥.٦١٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةاسیل اسماعیل عبیداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٩
٦٥.٥٧٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةمدنھى عزیز محاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٠
٦٥.٢٨٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةمروة جاسم ھبیلاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦١
٦٥.٢٥٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةاثمار ثامر عاشوراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٢
٦٤.٩١٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةصفا جواد كاظماللغة العربیةبیة للبناتالتربغداد٦٣
٦٤.٣٠٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةمھا عبد الكریم جباراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٤
٦٣.٦٨٢٠١٠/٢٠١١ور االولالدانثىالعراقیةشھرزاد محمد علياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٥
٦٣.٢٥٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةلمیس عبد هللا متعباللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٦
٦٢.٨٠٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةكرامة حسین محمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٧
62.30٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةرنا حمید عبد الرحمنالعربیةاللغة التربیة للبناتبغداد٦٨
٥٨.٨٨٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةكوثر محمد ھادياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٩
٥٨.٢٧٢٠١٠/٢٠١١ولالدور االانثىالعراقیةفرح عبد االمیر عبد الرحیماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧٠



٥٦.٧٧٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةسارة كاظم حموداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧١
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الدور الذي الجنسالجنسیةاالسم القسمالكلیةالجامعةت
نجح فیھ 

الطالب

المالحظاتسنة التخرجالمعدل 

عال علي عبد الكریم محمد اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد١
نوري

90.08٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیة

حال شھاب احمد ابراھیم اللغة االنكلیزیةتالتربیة للبنابغداد٢
البدارني

88.89٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیة

نجالء مقداد سعید محمد اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٣
المعاضیدي

85.69٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیة

85.42٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةرق جواد جاسم الجنابيرؤى طااللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٤
ریام ھادي صالح جبوري اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٥

الساعدي
83.28٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیة

82.90٢٠١٠/٢٠١١لدور االولاانثىالعراقیةسعاد یاسین خلف الجنابياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٦
82.72٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةزینة فتحي سعود علي القیسياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٧
82.24٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةمینا ایاد جالل محسن البیاتياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٨
ھند قاسم محمد علي مھدي اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتادبغد٩

الدایني
80.16٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیة

ورود جودة عبد شحاذة اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد١٠
الجبوري

79.92٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیة

79.74٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةمیس جاسم كریم رشیدنكلیزیةاللغة االالتربیة للبناتبغداد١١
79.60٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةنورة خلف حسن مطر الزیدياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد١٢

١٣
فاطمة مصطفى مسعود محمد اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد

المختاري
عراقیةال

79.07٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثى



زھراء عالء حسین ھاشم اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد١٤
النعیمي

78.39٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیة

سارة عبد السمیع علي محمد ال اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد١٥
غازي

76.02٢٠١٠/٢٠١١لالدور االوانثىالعراقیة

خولة جاسم حاجم محسن اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد١٦
العلیاوي

75.80٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیة

ھند عبد الرزاق جابرعبد الباقي اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد١٧
الشمري

74.46٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیة

74.37٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةموج ثامر غني محمد المالكياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد١٨
االء غالب مطر عبد الرضا اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد١٩

النصیري
73.70٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیة

لینا اسامة عثمان عبد الحفیظ ة االنكلیزیةاللغالتربیة للبناتبغداد٢٠
الماضي

72.88٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىفلسطینیة

رؤى صالح عبد الرزاق محمد اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٢١
نوري الخفاجي

72.68٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیة

معاني عبد الخالق عبد الحسین اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٢٢
جبر االمي

71.78٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیة

71.26٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةسارة جالل ھادي ھاشم الحكیماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٢٣
71.16٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةلزیدينور صبري غافل علوان االلغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٢٤
70.85٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةرغد كاظم جواد عبد الرضااللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٢٥
70.58٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةوسن علي حسن خلف القیسياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٢٦
70.56٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةسارة احمد عامر مھدي القیسياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٢٧
مروة موسى عبد الحافظ موسى اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٢٨

الشماع
70.34٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیة

70.15٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةلمیس ولید یونس محمد العبیدياللغة االنكلیزیةة للبناتالتربیبغداد٢٩
69.41٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةدعاء شاكر محمد حسین الطائياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٣٠
نوري كامل محمد حسن انواراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٣١

المالكي
69.25٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیة

69.22٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةمیادة عبد هللا شویش الزیدياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٣٢
عائشة طالب فرج صحین اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٣٣

الساعدي
68.98٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىراقیةالع



بشرى جمیل عباس عیسى اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٣٤
الدلیمي

68.56٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیة

ھبة قحطان رحیم وھیب اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٣٥
السامرائي

68.47٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیة

مروة جماغ كشلول شمخي اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٣٦
الحمیداوي

68.07٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیة

68.05٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةبیمان كمال توفیق طاھر الجلبياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٣٧
سارة مجید محسن داود اللغة االنكلیزیةبیة للبناتالتربغداد٣٨

العیثاوي
67.51٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیة

رند صبار عبد الفتاح شنتاف اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٣٩
الغیاض

67.13٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیة

غفران اسماعیل طاھر عبد زیةاللغة االنكلیالتربیة للبناتبغداد٤٠
العبودي

66.99٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیة

مروة ھشام شاكر محمود اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٤١
المشھداني

65.82٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیة

سلمان خلود اسماعیل ابراھیماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٤٢
الدلیمي

65.66٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیة

65.49٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةرؤى سمیر احمد یاسین الزبیدياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٤٣
نرجس ناصر عدنان حسیب اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٤٤

السعدي
65.25٢٠١٠/٢٠١١لدور االولاانثىالعراقیة

65.01٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةلینا علي عبد المجید عزتاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٤٥
ایالف رمضان جواد الصكر اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٤٦

الجنابي
64.82٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیة

64.77٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةعبیر علي كاظم خفي الالمياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٤٧
دعاء بدر حسین محیمید اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٤٨

المشھداني
64.41٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیة

منولیا تحسین حسین ابراھیم نكلیزیةاللغة االالتربیة للبناتبغداد٤٩
الونداوي

64.04٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیة

64٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةدعاء سھیل عبود محمد الدلیمياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٥٠
63.68٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةودمنار فالح حمزة عباللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٥١
63.48٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةسجى حمدي توفیق محمد العانياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٥٢



63.32٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةرسل محمود مجید غني البیاتياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٥٣
بتول عبد الكریم جبار خلیف اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٥٤

الركابي
63.14٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیة

62.55٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةعلیاء سالم احمد حسناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٥٥
62.49٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةھبة خلیل ھادي احمد البیاتياللغة االنكلیزیةللبناتالتربیة بغداد٥٦
أصیل حازم عبد الرحیم حسین اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٥٧

العباسي
62.13٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیة

منة خالد عبد الحمید ردیف االلغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٥٨
الراوي

61.85٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیة

رنا ھشام شاكر محمود اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٥٩
المشھداني

61.49٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیة

60.20٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةازينورة نزار حاتم محمد الحجاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٦٠
60.03٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةفرح مؤید یوسف صالح العنزياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٦١
59.93٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةسحر رضا صاحب العكیلياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٦٢
59.89٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةحنان حامد داود سلوم الشمرياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٦٣
59.57٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةأسیل صالح كذه طلفاح المسارياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٦٤
59.37٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةشیماء یاسین طھ ابراھیم العانياللغة االنكلیزیةتالتربیة للبنابغداد٦٥
58.59٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةلینة أیاد جاسم محمد السعیدياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٦٦
د كاظم حسن شیرین محماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٦٧

المسعودي
58.04٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیة

57.14٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةمریم جھاد حسن القرة لوسياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٦٨
57.11٢٠١٠/٢٠١١ولالدور االانثىالعراقیةغسق ریاض مھدي اصفاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٦٩
56.78٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةنور شالي جاسماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٧٠
56.36٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةعال عبد الرحمن فرحان البدرانياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد٧١
54.12٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىفلسطینیةعال كامل فارساللغة االنكلیزیةاتالتربیة للبنبغداد٧٢



العراقیة)قسم علوم القران( كلیة التربیة للبنات الدراسة الصباحیة الدور االول /  ٢٠١٠/٢٠١١قائمة الخریجات  للعام الدراسي 

الدور الذي الجنسالجنسیةاالسم القسملكلیةاالجامعةت
نجح فیھ 

الطالب

المالحظاتسنة التخرجالمعدل 

90.42٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةرانیا موسى شاكرعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١
86.25٢٠١٠/٢٠١١ولالدور االانثىالعراقیةآمنة كریم حسینعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢
85.27٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةھبة ریسان ھاديعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣
84.8٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةضحى محمد عاشورعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٤
84.02٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةد هللاكرام نجم عبعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٥
82.25٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةلمى تحسین عليعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٦
82.11٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةسماح حسن موسىعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٧
82.02٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةساجدة عواد صالحعلوم القرانناتالتربیة للببغداد٨
81.84٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةسھاد حمادي مھديعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٩

81.27٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةمھا محمد فاضلعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٠
78.65٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةشھد قتیبة صبیحعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١١
77.9٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةسارة محمد فرحانعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٢
76.39٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىلعراقیةایلماز فتح هللابھدى علوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٣
76.15٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةنغم وجدي جبرعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٤
75.63٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةانعام تحسین عليعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٥
75.467٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةدعاء سامي مانععلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٦
75.464٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةزینب غالب مھديعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٧
74.96٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةحلیمة حبیب شبیبعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٨
72.48٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةندى قاسم محسنعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٩
71.25٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةسمیة حامد عليعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٠
69.33٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةبشرى رشید جاسمعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢١
68.46٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةھدى غالب خلفعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٢
67.45٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةھدى خضیر عبد اللطیفعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٣



67.42٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةعائشة احمد عماش جویرالقرانعلومالتربیة للبناتبغداد٢٤
67.25٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةوسن بشار علي محسنعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٥
67.13٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةنھلة شوكة توفیق رسولعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٦
66.98٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةمنى طالب جواد كاظمعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٧
66.72٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةمروة عبد الرحیم سعید فرجعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٨
65.60٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةانتظار حسن جبار بطلعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٩
65.56٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةصابرین بركات برغش عبیدعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣٠
65.50٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةختام عبد الزھرة كریم راضيعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣١
65.26٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةشیماء عامر عبد تقيعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣٢
64.89٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةاسماء جبار موسى علويعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣٣
64.51٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةعبد الجبار عبد عليرغدعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣٤
64.33٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةنور علي عزام محمدعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣٥
63.78٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةمھا مھدي سلمان سلطانعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣٦
63.73٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىسوریةمروة عبد الھادي عاكولعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣٧
63.23٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةخمائل حازم جاسم محمدعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣٨
63.18٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةبد هللا عباساسراء عباس ععلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣٩
62.28٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةاسراء احسان محمد جاسمعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٤٠
62.08٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةدموع كاظم فرھود عبد هللاعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٤١
٦٠.٥٢٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةبان حمید رشیدعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٤٢
٦٠.١٢٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةنورس عدنان عليعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٤٣
٥٩.٨٧٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةجیداسماء فؤاد شوكت عبد المعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٤٤
٥٩.٨٥٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةمنى ابراھیم فاضل خضیرعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٤٥
59.70٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةوفاء فرحان مناتيعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٤٦
٥٩.٦٢٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةھند عبد الجبار نایف عبدعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٤٧
59.10٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةحنان عبد احمد حمیدعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٤٨
٥٥.٩٨٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىراقیةالعراویة صالح عبد الوھاب علوم القرانالتربیة للبناتبغداد٤٩
٥٤.٠٩٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةرؤى سعد حسون راشدعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٥٠
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الدور الذي الجنسالجنسیةاالسم القسمالكلیةالجامعةت
نجح فیھ 

الطالب

المالحظاتسنة التخرجالمعدل 

سعاد نوري یاسین موسى االقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١
الموسوي

٨٧.٣٦٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیة

فاتن احمد عبد الحسین جبر القتصاد المنزلياالتربیة للبناتبغداد٢
الجمیلي

٨٢.٩٦٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیة

٨٠.٨٨٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةسرى سعد احمد نصیف العزاوياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣
٨٠.٧٦٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةح حسن الخطاويدعاء حامد فلیاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٤
79.60٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةنور عادل عطیة سالمة العتبياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٥
74.10٢٠١٠/٢٠١١الولالدور اانثىالعراقیةشھد خالد حمید علي الجنابياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٦
٧٢.٦٣٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةنور حیدر حمزة ناصر الدلبوزياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٧
فیحاء خلف احمد صالح االقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٨

العیثاوي
٧٢.٥٩٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیة

٧٠.٩٥٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةنور عاصي خلف ھندي المولىاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٩
رنا عبود عبد الحسین لفتة االقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٠

الكعبي
٧٠.٤٨٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیة

دنیا ناھي سلمان عجرش لياالقتصاد المنزالتربیة للبناتبغداد١١
المشھداني

٧٠.٢٩٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیة

٦٩.٦٣٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةدالیا ھادي بخیت عبد الحمیرياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٢
مناتي ابتسام عبد الھادي حفاتي االقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٣

الكناني
٦٩.٠٩٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیة

٦٨.٨٩٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةتقى ضیاء حسین ھاشم المعالياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٤
میس فالح صاحب  شذر االقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٥

الخفاجي
٦٨.٤٩٢٠١٠/٢٠١١ر االولالدوانثىالعراقیة

٦٧.٦٥٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةمنى سعدي كریم نفل النعیمياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٦

٦٧.٤٤٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةمروة ستار جبر منیھل الكنانياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٧



سراب ایاد علي جبوري حسن االقتصاد المنزليالتربیة للبناتدادبغ١٨
المفرجي

٦٧.٤٣٦٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیة

شذى جبار اسماعیل علي االقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٩
الشمري

٦٧.٢٧٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیة

٦٧.١٢٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةشھد صالح مطر طریم السعدياد المنزلياالقتصالتربیة للبناتبغداد٢٠
میس حكمت جمیل مھدي حسین االقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢١

الخفاجي
٦٦.٩٣٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیة

ة علي سارة نجم عبد الزھراالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٢
موزان الحمیداوي

٦٦.٥٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیة

٦٥.٧٢٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةعبیر داود سلمان علي العجیلياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٣
اصفاد سلمان لطیف حسین االقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٤

الدلیمي
٦٥.٥٢٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىةالعراقی

٦٥.٣٧٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةنورس جبار حسن حمزة العتابياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٥
فریدة ماھر محمد زكي صادق االقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٦

الجبوري
64.90٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیة

٦٤.٥٣٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةزینب علي ھدام سھر العبودياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٧
رشا حسین علي صیھود االقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٨

المكصوص
٦٤.٥١٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیة

سحر صالح ھامل خریبط االقتصاد المنزليتالتربیة للبنابغداد٢٩
الشویلي

64.40٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیة

إستبرق لطفي محمود سعید االقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٠
الشمري

64.10٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیة

سلمان محمد امین وفاء داوداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣١
العاني

٦٣.٩٩٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیة

٦٣.٧٥٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةایناس عماد حمید جاسم العنیزياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٢
إزھار سعدون عبود فرج االقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٣

الخفاجي
٦٢.٨٩٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىاقیةالعر

٦٢.٦٣٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةسھى محمد حنش علكم الرزاوياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٤
حنان جبار علیوي جدوع االقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٥

الفتالوي
٦١.٢١٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیة

٦١.١٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةشجن جبار كاظم حسن الشرعاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٦



٦٠.٤١٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةایات عالء ناجي صالح السعیدياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٧
٦٠.٠١٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةھند مھدي طالع دحام الخفاجيالقتصاد المنزلياالتربیة للبناتبغداد٣٨
یسرى عبد الكریم عباس سالم االقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٩

الجبوري
59.40٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیة

٥٨.٨٩٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةزبون حسن السودانينور اكرم االقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٤٠
٥٦.٤٩٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةزینب كاظم جاسم محمد االسدياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٤١
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89.04٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةوفاءعبد الكاظم رؤوف محمدالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد١
82.99٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةھند سالم عبد االمیر عليالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٢
81.27٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةیسرى مصلح حسن  حمودالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٣
81.24٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةضي سامي جسام حماديماعیةالخدمة االجتالتربیة للبناتبغداد٤
80.57٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةمیس غازي محسن مرزدكالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٥
80.13٢٠١٠/٢٠١١ور االولالدانثىالعراقیةھدیل كامل عبد هللا عبیدالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٦
78.29٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةھبة حسن شلیج بنیانالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٧
78.27٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةسمر سعدي خمیس عليالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٨
77.29٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةشھد كفاح بحر محمدالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٩

77.18٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةرند عالء كامل لھمودالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد١٠
77٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىةالعراقیرغدة عادل كاظم غریبالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد١١
76.78٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةنور انور موسى محمدالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد١٢
76.73٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةشھلة حمد عبد السادة غترالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد١٣
75.98٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةاسراء علي نوري فیاضالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتدبغدا١٤
75.74٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةشروق ناظم ابراھیم عیسىالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد١٥



74.61٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةد عبد هللا زبالةمھا سعالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد١٦
74.21٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةدالل عبود حسن نجمالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد١٧
73.1778٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةنور محمد رحیمة الزمالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد١٨
73.1752٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةغفران خضیر جدوع حسنالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد١٩
72.92٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةھالة ستار جبار قاسمالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٢٠
72.90٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةھناء صبیح رجب حسینلخدمة االجتماعیةاالتربیة للبناتبغداد٢١
72.82٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةنور عبد الكریم مھدي احمدالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٢٢
72.56٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىعراقیةالفلایر حسین عواد مخلفالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٢٣
72.36٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةندى صباح مھلھل حسینالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٢٤
72.06٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةزھراء صباح جبار نباتالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٢٥
71.98٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةشروق جبار امحان عنادالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٢٦
71.91٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةایمان نزار عبد هللا محمدالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٢٧
71.84٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةھبة ناصر جاسم محمدیةالخدمة االجتماعالتربیة للبناتبغداد٢٨
71.67٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةسجى حمید علي غزالالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٢٩
71.20٢٠١٠/٢٠١١لالدور االوانثىالعراقیةبسمة غانم صالح حمیدالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٣٠
70.12٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةاالء عبد االمیرمحمد محمد حسینالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٣١
70.11٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةیاسمین حسین ثجیل عیسىالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٣٢
70.01٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةزینة سلمان عبد نعمةالخدمة االجتماعیةربیة للبناتالتبغداد٣٣
69.82٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةنور منیر سبع جمعةالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٣٤
69.80٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةحسین علواناسراء عبد الكریمالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٣٥
69.76٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةیاسمین فتاح رشید محسنالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٣٦
69.66٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةزینة محمد احمد مصطفىالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٣٧
69.62٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةشیماء فؤاد عبد الھادي رشیدالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٣٨
69.61٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةطیبة ایاد علي جبوري حسنالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٣٩
69.48٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةانفال محمد رضا سعیدالخدمة االجتماعیةلبناتالتربیة لبغداد٤٠
69.23٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةنرجس عبد االمیرعودة مزعلالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٤١
69.09٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةنورس عامر مجید حمودالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٤٢
68.73٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةمریم باسم مرزینا ایشوعالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٤٣



68.46٢٠١٠/٢٠١١ور االولالدانثىالعراقیةصفا عبد السالم محمد عليالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٤٤
68.32٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةمروة مھدي اسماعیل حسینالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٤٥
67.96٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةرنا صباح حمید كاظمالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٤٦
67.49٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةسرى عبد الحسین عليالخدمة االجتماعیةة للبناتالتربیبغداد٤٧
67.31٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةنور عبد الكریم محمد حسنالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٤٨
66.96٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةن حموداسمھان سالم حسالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٤٩
66.35٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةسحرصبري محمد جالبالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٥٠
66.21٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةصابرین ولید عبد الحسین عبد هللالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٥١
65.99٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةایمان عبد جبار مشجلالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٥٢
65.39٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةرغد ماجد عبد الحسن حسینالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٥٣
65.03٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةدعاء رفعت جاسم محمدالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٥٤
64.91٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةشھالء رفیع خزعل سلمانالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٥٥
64.70٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىلعراقیةارؤى حسن عبد هللا خضیرالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٥٦
64.36٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةشیماء حاتم حمید جاسمالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٥٧
64.09٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةحوراء طھ احمد حسنالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٥٨
63.94٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةلبنى حمید محمد مدھوشالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٥٩
62.67٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةدالل عبد الكریم خضیر عباسالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٦٠
61.45٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةھبة نعمة جلود شانيیةالخدمة االجتماعالتربیة للبناتبغداد٦١
60.88٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةرغد عباس علي حسینالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٦٢
60.13٢٠١٠/٢٠١١ولالدور االانثىالعراقیةصابرین حامد شاكر عبودالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٦٣
58.56٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةازھار سعد جاد عبد هللالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٦٤
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٩٣.٧٢٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةانتصار جبار دحامالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد١
٨٧.١٦٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةروضاء فیصل خضیرالجغرافیةالتربیة للبناتدادبغ٢
٨٦.٥٥٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةامل عباس لطیفالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٣
٨٥.٧٦٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةھمسة عدنان شاكرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٤
٨٥.١٠٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةحوراء مجید احمدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٥
٨٤.٧١٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةاسیل یاسین عبدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٦
٨٣.٧١٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىیةالعراقھیلین انور حسنالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٧
٨٣.٤٨٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةوسن عادل عبد الوھابالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٨
٨١.٣٣٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةمروة حیدر ھاشمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٩

٨١.١٥٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةمروة منذر رحیمافیةالجغرالتربیة للبناتبغداد١٠
٨٠.٤٨٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةلبنى سمیر یونسالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد١١
80.46٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةسارة سامي لطیفالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد١٢
٧٩.٥٠٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةرحاب ضیاء كاظمالجغرافیةالتربیة للبناتادبغد١٣
٧٩.١٦٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةوداد حسین خضیرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد١٤
٧٩.١٠٢٠١٠/٢٠١١االولالدور انثىالعراقیةنرمین عبد الخالق ناصرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد١٥
٧٨.٦٤٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةنھى رعد حمادبالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد١٦
٧٨.٠٠٨١٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةانسام عبد الرحمنالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد١٧
الجغرافیة التربیة للبناتبغداد١٨

٧٨.٠٠٤٥٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةسارة عبد القادر ابراھیمالجغرافیة

٧٧.٧٩٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةاریج عدنان بندرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد١٩
٧٧.٦٩٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةاسراء عامر احمدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٢٠
٧٧.٥٠٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةدعاء حسین علوانالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٢١
٧٦.٥٨٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةدعاء ولید طاھرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٢٢



٧٥.٨٤٢٠١٠/٢٠١١الدور االولثىانالعراقیةنورس ایاد عبد الوھابالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٢٣
٧٥.٨١٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةسمر عبد الكریم ثوینيالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٢٤
٧٥.٥٥٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةزینب ثامر جاسمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٢٥
٧٥.٥٤٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةاسراء نصیف جاسمیةالجغرافالتربیة للبناتبغداد٢٦
٧٥.١٥٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةسرى صادق جابرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٢٧
٧٥.٠٤٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةشھد شاكر محمودالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٢٨
٧٥٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةیلدز خلدون عابدین الجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٢٩
٧٤.٦٧٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةالھام مجید عبد هللالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٣٠
٧٤.٥٨٢٠١٠/٢٠١١االولالدورانثىالعراقیةاسیل حسن خلیل عوینالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٣١
٧٤.٠٨٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةزینة رشید یاقوتالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٣٢
٧٣.٩١٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةسناء عبد الحسین جبرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٣٣
٧٣.٨٦٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةحمد عليبان مالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٣٤
٧٣.٢٤٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةسارة خلدون ابراھیمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٣٥
٧٣.١٢٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةنور علي نوريالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٣٦
٧٣.٠٧٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةایناس بركات حمیدالجغرافیةللبناتالتربیةبغداد٣٧
الجغرافیة التربیة للبناتبغداد٣٨

٧٢.٦٨٥٤٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةسمر حامد خلیلالجغرافیة

٧٢.٦٨١٨٢٠١٠/٢٠١١االولالدورانثىالعراقیةایمان اكرم عباس عليالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٣٩
٧٢.٥٧٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةسماح اسماعیل نجمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٤٠
٧٢.٤٣٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةزھراء حسین حموديالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٤١
٧٢.٣٠٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةقاسم غانمھناء الجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٤٢
٧٢.١٩٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةریمكسیناء كاظم الجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٤٣
٧١.٨٠٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةرشا خلیل سرحانالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٤٤
٧١.٧٥٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةاسراء سعد سلیمالجغرافیةیة للبناتالترببغداد٤٥
٧١.٧٢٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةزینب عیدان حمزةالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٤٦
٧١.١٦٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةیسرى عبد حسنالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٤٧
٧١.٠٢٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةسارة ناظم عبد العزیزالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٤٨
٧٠.٧٥٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةسرى سعد صالحالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٤٩



٧٠.٧١٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةوسن سدخان جعازالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٥٠
٧٠.٢٨٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةبان باسم محمدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٥١
٦٩.٧٨٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةرقیة ضیاء عبد الجلیلالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٥٢
٦٩.٥٧٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةایناس كریم اسماعیلفیةالجغراالتربیة للبناتبغداد٥٣
٦٩.٥٥٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةرویدة حسن زاملالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٥٤
٦٩.٣٣٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةایمان اسماعیل ابراھیمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٥٥
٦٩.١٦٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةاسراء جلیل خلیفةالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٥٦
٦٨.٨٦٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةدعاء فھد قاسمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٥٧
الجغرافیة التربیة للبناتبغداد٥٨

٦٨.٧٩٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىیةالعراقغصون احمد مجیدالجغرافیة

٦٨.٧١٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةسارة احمد عبد الحسنالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٥٩
٦٨.٦٦٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةھیلین عبد الكریم الجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٦٠
٦٨.٤٧٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةرونق اركان مجیدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٦١
٦٨.٤٦٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةزینب جبار غافلالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٦٢
٦٨.٣٣٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةتغرید صالح مھديالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٦٣
٦٧.٩٥٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةھبة طاھر خلفالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٦٤
٦٧.٩٠٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةسرى محمود خلفالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٦٥
٦٧.٨٧٢٠١٠/٢٠١١دور االولالانثىالعراقیةدعاء عبد السالم علوانالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٦٦
٦٧.٧٣٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةدعاء عدنان غنامالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٦٧
٦٧.٦٨٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةفاطمة قاسم ابراھیمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٦٨
٦٧.٤٦٨١٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةھال عقیل ساجتابتالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٦٩
٦٧.٤٦٣٢٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةشجن استبرق اسماعیلالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٧٠
٦٦.٨٢٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةنور مسلم عباسالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٧١
٦٦.٧٧٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةمنال مجید عبد الحمیدالجغرافیةالتربیة للبناتدادبغ٧٢
٦٦.٧٠٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةغادة مھدي صالحالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٧٣
٦٦.٦٦٢٠١٠/٢٠١١االولالدور انثىالعراقیةرؤى مؤید علیويالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٧٤
٦٦.٥٧٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةرنا منیر عبد الرزاقالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٧٥
٦٦.١٥٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةمھا محمد حاتمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٧٦



٦٥.٩٧٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةلي حسینابتھال عالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٧٧
الجغرافیة التربیة للبناتبغداد٧٨

٦٥.٦٢٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةسارة محمد عبد الواحد الجغرافیة

٦٥.٢٣٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةصابرین احمد عبد هللالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٧٩
٦٥.٠٤٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةشیماء حسین حسنالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٨٠
٦٤.٩٠٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةمنى محمد محمودالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٨١
٦٤.٥٩٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةرنا ابراھیم سرحانالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٨٢
٦٤.٥٢٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةزینب جاسم حمیدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٨٣
٦٤.٤٦٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةسھا فلیح حسنالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٨٤
٦٤.٣٩٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةام محمدمروة حسالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٨٥
٦٣.٥٤٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةسارة ھادي ھجرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٨٦
٦٣.٥٢٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةرنا سعد عبد الستارالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٨٧
٦٢.٧٩٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةنمارق یاسین طھالجغرافیةة للبناتالتربیبغداد٨٨
٦٢.٤٦٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةصابرین رومي عیدانالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٨٩
٦١.٩٦٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةاسیل نجم عبد هللالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٩٠
٦٠.٨٠٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةفرح مھدي صالحالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٩١
٦٠.٥٢٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةزھراء مؤید كاظمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٩٢
٥٩.٨٥٢٠١٠/٢٠١١الدور االولنثىاالعراقیةمھا طھ محسنالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٩٣
٥٩.١١٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةرغدة حسن حربيالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٩٤
٥٧.١٥٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةالرا كریم جاسمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٩٥
٥٦.٦٧٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةاء عبد جبرزھرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٩٦
٥٦.١٠٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةدینا عبد الكریمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد٩٧
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الدور الذي الجنسالجنسیةاالسم القسمالكلیةالجامعةت
نجح فیھ 

الطالب

المالحظاتسنة التخرجالمعدل 

٨٩,٩٧٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةبشرى ابراھیم سلمان ذیابالتاریخالتربیة للبناتبغداد١
٨٨,٣٥٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةانتصار عبد عون محسن حسنالتاریخالتربیة للبناتغدادب٢
٨٥,٥٩٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةبر نعبود كنور التاریخالتربیة للبناتبغداد٣
٨٣,٨١٢٠١٠/٢٠١١ر االولالدوانثىالعراقیةحالل ایدام بجاي دحامالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤
٨٢,٧٥٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةدعاء ضرار جاسم سلمانالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥
٨١,٧١٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةبیادر مجید جبر جودةالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦
٨١,٤٢٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةلح مھدي حمودتیسیر صاالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧
٨٠,٤٥٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةعامرة عبد الحسین مطلك كریمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨
٨٠,١٠٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةانعام حنون میس عودةالتاریخالتربیة للبناتبغداد٩

٧٩,٦٧٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةزینب مثنى محمد ابراھیمالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٠
٧٩,٠١٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةندى صالح یوسف جاسمالتاریخالتربیة للبناتبغداد١١
٧٨,٦٤٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىقیةالعرارجاء عبدااللھ ابراھیم خضیرالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٢
٧٨,٤٤٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةمروة حسن جاسم شیالالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٣
٧٧,٩٧٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةرنا محمد تركي حبیبالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٤
٧٧,٧٩٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةرسل عبد االمیر ھادي مھدياریخالتالتربیة للبناتبغداد١٥
٧٧,٨٥٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةرسل حمید مطلب حاذورالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٦
٧٧,٥٧٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةبان علي حمد سلمانالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٧
٧٧,٥٣٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةدعاء عادل عیدان خلیلالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٨
٧٧,١٨٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةھدیل مھدي عبد عنبرالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٩
٧٧,٠٧٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىاقیةالعرعال عباس خزعل محیبسالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٠
٧٦,٨٧٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةحوراء كاظم عبدهللا النجمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢١
٧٦,٨٦٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةنور ھیثم عبد الكریم الفيالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٢
٧٦,١٠٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةایالف صالح رشید سعیدالتاریخیة للبناتالترببغداد٢٣



٧٥,٥٦٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةكفاح صكر ناصر عبد الحسنالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٤
٧٥,٥١٢٠١٠/٢٠١١الولالدور اانثىالعراقیةردینة حسن علیوي عبدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٥
٧٥,٣٩٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةسلوى عبد بریسم خنجرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٦
٧٥,٣٣٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةازھار ھاتف عبید جابرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٧
٧٥,٢٠٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةر عبد العباس محمددعاء منیالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٨
٧٤,٨٣٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةسارة عبد الكاظم جواد كاظمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٩
٧٤,٧٣٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةلم اسماعیل ابراھیمادعاء سالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٠
٧٤,١٤٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةنھلة نوار مھبول دواحالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣١
٧٣,٧١٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةازھار عبد المجید حمود كرديالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٢
٧٣,٤٠٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةصالح لطیفنور عبد العزیزالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٣
٧٣,٣٨٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةاسراء جعفر حسن كاظمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٤
٧٢,٣٨٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةصفا محمد یوسف حنظلالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٥
٧٢,٢٨٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةسارة مھدي كامل نجمالتاریخلتربیة للبناتابغداد٣٦
٧٢,٢٢٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةریا حمدان محمد دفلةالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٧
٧٢,١٧٢٠١٠/٢٠١١لالدور االوانثىالعراقیةجنان عودة عسكر صحنالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٨
٧١,٥٩٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةزینب سعد محمد عبد كریمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٩
٧١,٥٥٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةھند مزھر ھاشم عبد اللطیفالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٠
٧١,١٠٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةس اسماعیل خلیل مھدياوراالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤١
٧١,٠٦٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةاحالم عبد علي رشید عبد عليالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٢
٧٠,٧١٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةھبة صباح خیون محمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٣
٧٠,٢٦٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةرفل سالم سلطان یوسفالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٤
٦٩,٩٣٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةزینب عبد الرضا باقر حسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٥
٦٩,٧٩٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةعذراء جبر صكبان جارهللالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٦
٦٩,٤٥٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةرویدة احمد شھاب حماديالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٧
٦٩,٣٦٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةنورا رائد حسین عليالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٨
٦٩,١٨٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةرشا عبد محمد لفتةالتاریخللبناتالتربیةبغداد٤٩
٦٩,١٢٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةسندس حامد سعود جارهللالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٠
٦٩,٠٢٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةفاطمة علي حسین محمودالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥١



٦٨,٨٧٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةسارة خلیل ابراھیم حسنالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٢
٦٨,٧٩٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةمروة ماجد سعید غریبالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٣
٦٨,٧٨٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةس محمدسھى عزیز حواالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٤
٦٨,٦٧٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةمروة جاسم محمد نجمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٥
٦٨,٤٧٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةھیام لوثر عبد یحیىالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٦
٦٨,١٨٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةاسماء جاسم محمد عبد الحسینالتاریخة للبناتالتربیبغداد٥٧
٦٨,٠٦٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةزھراء ولید احمد عزتالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٨
٦٧,٨٨٢٠١٠/٢٠١١االولالدور انثىالعراقیةاسراء ولید احمد عزتالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٩
ھند محمد علي عباس عبد التاریخالتربیة للبناتبغداد٦٠

الحسین
٦٧.٨٠٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیة

67.209٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةزینة مزھر نعمة عمرانالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦١
67.202٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةغیداء جلوب خضیر محمدیخالتارالتربیة للبناتبغداد٦٢
٦٧,٠٩٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةصفا قیس خضیر محمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٣
٦٦,٨٥٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةرؤى اسماعیل ابراھیم محمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٤
٦٦,٧٦٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةصنھیرحمودوداد علي التاریخالتربیة للبناتبغداد٦٥
٦٦,٦٧٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةمروة موسى علي جوادالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٦
٦٦,٢٣٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىةالعراقیریم لیث كریم لطیفالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٧
٦٦,٢٢٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةنور خیري فیصل شاھرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٨
٦٦,٠٠٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةاماني محمد عبید الشرجيالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٩
٦٥,٧٦٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةنور صبحي سالم عبد الحسنلتاریخاالتربیة للبناتبغداد٧٠
٦٥,٧٠٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةاماني علي حسین عليالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧١
٦٥,٢٢٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةرباب عبد الجبار مطشر خضیرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٢
٦٣,٩٨٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةسحر حسین عبید محمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٣
٦٣,٨٩٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةعلیاء موفق داود سلمانالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٤
٦٣,٥٣٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةكينور ولید فرید زالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٥
٦٣,٣٤٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةسراب اركان عبدهللا محمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٦
٦٢,٩٨٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةاسراء احمد شاكر جاسمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٧
٦٢,٩٦٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةایناس خالد عباس كریديالتاریخربیة للبناتالتبغداد٧٨



٦٢,٩٣٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةاسراء حسن حمید عذابالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٩
٦٢,٨٧٢٠١٠/٢٠١١ولالدور االانثىالعراقیةھند علي عباس عطیويالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨٠
٦٢,٣٥٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةایالف كریم نشمي ناصرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨١
٦٢,٢٨٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةدنیا حمودي حسن سلمانالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨٢
٦٢,١٢٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةان سرحان عباسودیان جریالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨٣
٦١,٩٦٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةرغده محمد حسین فتاحالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨٤
٦١,٨٩٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةھبة جاسم حمید فتاحالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨٥
٦١,١٩٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةیاسمین استبرق حمید خماسالتاریخالتربیة للبناتدبغدا٨٦
٦١,٠٢٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةزینب نبیل مسلم عویدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨٧
٦٠,٨١٢٠١٠/٢٠١١دور االولالانثىالعراقیةھند  محمد عبید فجرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨٨
٦٠,٤٨٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةزینة اسماعیل عبدهللا احمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨٩
صفاء عبد االمیر زیدان عبد التاریخالتربیة للبناتبغداد٩٠

السادة
٥٩,٨٥٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیة

٥٩.٧٠٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةحوراء یحیى كاظم ھویرفالتاریخللبناتالتربیة بغداد٩١
٥٨,٣٠٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةنور نوري عبدهللا نایفالتاریخالتربیة للبناتبغداد٩٢
٥٧,٥٦٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةازل خالد علي حسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد٩٣
٥٧,٢٥٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةعلیاء فیصل نجم عبدهللالتاریخالتربیة للبناتبغداد٩٤
٥٦,٢١٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةوسن مبدر احمد حسنالتاریخالتربیة للبناتبغداد٩٥
٥٥,١٦٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةبد محمدلھیب ابراھیم عالتاریخالتربیة للبناتبغداد٩٦



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

الدور الذي الجنسالجنسیةاالسم القسمالكلیةجامعةالت
نجح فیھ 

الطالب

المالحظاتسنة التخرجالمعدل 

٨٧٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةاسراء نوري كاملریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد١
٨٦.٨٩٢٠١٠/٢٠١١دور االولالانثىالعراقیةشھد محمد مصطفىریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد٢
٨٤.٨٠٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةاالء حمید عبد هللاریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد٣
٨٤.٠٩٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةرشا سعد كاظمریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد٤
٨٠.٨١٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةفاطمة عصام اسماعیلریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد٥
٧٨.٦٤٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةجبارمروة ستار ریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد٦
٧٧.٥٩٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةامل عبد المعین محمودریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد٧
٧٧.٣٨٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةاسماء ثامر یعقوبریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد٨
٧٧.٠٦٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةابتھال علي صكبان ریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد٩

٧٦.٦٣٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىیةالعراقدنیا سلیم محسنریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد١٠
٧٦.٢٧٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةنور عبد الوھاب خلفریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد١١
٧٥.٦٢٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةرنا ثامر صالح ریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد١٢
٧٥.٦١٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةروى ھاتف توماریاض االطفالتالتربیة للبنابغداد١٣
٧٤.٧٧٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةدعاء یاس خضیر ریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد١٤
٧٤.٤٣٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةسارة احمد كاظمریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد١٥
٧٣.٨٦٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةبطرسحمیددیانا ریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد١٦
٧٣.٢٧٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةمروة راشد شمخيریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد١٧
٧٢.٩٢٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىعراقیةالنورة جلیل كاظمریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد١٨
٧٢.٠٢٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةھدى قاسم محمدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد١٩
٧١.٦١٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةسجى سعد هللا ریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد٢٠
٧٠.٩٩٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةمنتھى علوان جار هللاریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد٢١
٧٠.٦٢٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةمروة محمد رضاریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد٢٢
٧٠.٥٩٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةافراح عبد عليریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد٢٣



٧٠.٤٠٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةاضواء جعفر عليریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد٢٤
٦٩.٠٣٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةكوثر عدنان عباسریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد٢٥
٦٨.٨٢٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةيمھا خزعل العیبریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد٢٦
٦٨.٤٧٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةمروة نعیم جعاز  ریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد٢٧
٦٨.١٦٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةرنا عبد االمیر عباسریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد٢٨
٦٧.٦٠٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةھالة ابراھیم محمدریاض االطفالتربیة للبناتالبغداد٢٩
٦٦.٧٣٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةجیھان یونس مسلمریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد٣٠
٦٦.٧١٢٠١٠/٢٠١١االولالدورانثىالعراقیةغصون رحیم سالمریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد٣١
٦٥.٢٦٤٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةمیس علي محمودریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد٣٢
٦٥.٢٦٣٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةنبراس عیسى توفیقریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد٣٣
٦٥.٢٣٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةمھا حسن عليریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد٣٤
٦٤.٣٩٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةدیسؤدد عباس عبریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد٣٥
٦٤.٣٥٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةاالء حسن مھديریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد٣٦
٦٤.٣١٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةریم احمد مصطفىریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد٣٧
٦٤.٢٤٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةھیفاء محمد كطرانریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد٣٨
٦٣.٦٣٢٠١٠/٢٠١١دور االولالانثىالعراقیةحسن مختام صالح ریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد٣٩
٦٣.١٥٥٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةوسن قدس یوسفریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد٤٠
٦٣.١٥٢٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةمنتھى مجبل عبیدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد٤١
٦٣.١٣٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةنور داود سلمانلریاض االطفاالتربیة للبناتبغداد٤٢
٦٣.٠٨٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةھدیل زیاد یونسریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد٤٣
٦٢.٣٠٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةدعاء حسین مھديریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد٤٤
٦٢.٠٨٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةسارة قاسم حسونریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد٤٥
٦٢.٠٧٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةرشا جاسم محمدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد٤٦
٦١.٨٩٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةصابرین ثجیل رحیمةریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد٤٧
٦١.٤٣٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةرؤى عبد هللا ضیاءریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد٤٨
٦١.٤٢٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةاسراء عامر عبد الرزاقریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد٤٩
٦١.١١٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةدعاء معد صبحيریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد٥٠
٦٠.٢٧٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةمروة صفاء حسینریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد٥١



٦٠.٠٩٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةصابرین فوزي عباسریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد٥٢

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

الدور الذي الجنسالجنسیةاالسم القسمالكلیةالجامعةت
نجح فیھ 

الطالب

المالحظاتسنة التخرجالمعدل 

٨٥.٣٧٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةدعاء عیدان عبد هللاعلم النفسالتربیة للبناتبغداد١
٨١.٧٢٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةزھراء صالح فتاحعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٢
٨٠.٣٦٢٠١٠/٢٠١١ر االولالدوانثىالعراقیةایة فاخر حسینعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٣
٧٩.٠٩٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةنور كریم جفیتعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٤
٧٨.١٧٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةنضال جرو كاظمعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٥
٧٨.٠٢٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةوئام فوزي حسینعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٦
٧٧.٨٢٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةوئام عبد الكریم موسىعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٧
٧٧.٧٢٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةدنیا ماجد كاظمعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٨
٧٧.٣٧٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةمروة محمد عبد هللاعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٩

٧٦.٩٧٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةامیل جابر عنادعلم النفسالتربیة للبناتبغداد١٠
٧٥.٦٦٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةدعاء صفاء شاكرعلم النفسالتربیة للبناتبغداد١١
٧٥.١٥٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةھدیھ سلمان حمدانعلم النفسالتربیة للبناتبغداد١٢
٧٣.٧٦٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةسمر عبد االمیر عبد الرحیمعلم النفسالتربیة للبناتبغداد١٣
٧٣.٧٠٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىیةالعراقرشا حسن عیسىعلم النفسالتربیة للبناتبغداد١٤
٧٣.٤٣٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةیسرى جاسم محمدعلم النفسالتربیة للبناتبغداد١٥
٧٣.٢٣٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةصابرین كریم كاظمعلم النفسالتربیة للبناتبغداد١٦
٧١.٥٣٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةانفال فاضل حسیننفسعلم الالتربیة للبناتبغداد١٧
٧٠.٩٠٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةنرمین عبد العادل نباتعلم النفسالتربیة للبناتبغداد١٨
٧٠.٧٤٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةسمرحسین جار هللاعلم النفسالتربیة للبناتبغداد١٩



٧٠.١٨٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةھدیل مزھر جبیرعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٢٠
٧٠.٠٤٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةنورا محمد جعازعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٢١
٦٩.٥٥٢٠١٠/٢٠١١ر االولالدوانثىالعراقیةلبرفت ستار طیمعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٢٢
٦٩.٢٩٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةندى سعد فؤادعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٢٣
٦٩.٢٧٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةرؤى طالب حسانيعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٢٤
٦٩.١٤٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةیدمروة خمیس حمعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٢٥
٦٨.٥٥٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةمیسم حسین نصیفعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٢٦
٦٨.٤٨٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةمریم محمد سعیدعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٢٧
٦٧.١١٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةضمیاء عبد الحسین عبیدعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٢٨
٦٦.٥٣٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةاالء ابراھیم حسنعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٢٩
٦٦.٢٤٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىسوریةمھا خضر عواد العليعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٣٠
65.891٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةسارة نجم عبد النبيعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٣١
65.890٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةشیماء علوان حسونعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٣٢
٦٥.٨٣٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىراقیةالعدنیا رزاق كریمعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٣٣
٦٥.٧٦٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةمیناء ثامر محمدعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٣٤
٦٥.٦٧٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةاسماء احمد ھاملعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٣٥
٦٥.١٠٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةایھ عثمان محمودالنفسعلمالتربیة للبناتبغداد٣٦
٦٥.٠٦٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةغفران حسین عمرانعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٣٧
٦٤.٩٥٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةبیداء حكیم حمودعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٣٨
٦٤.٨١٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةصابرین عبد الحسین جاسمعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٣٩
٦٤.٦١٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىفلسطینیةسیرین خضر احمدعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٤٠
٦٤.١٩٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىةالعراقیجلیلعبد الدعاء فاضل علم النفسالتربیة للبناتبغداد٤١
٦٣.٩٦٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةشھد رضوان كریمعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٤٢
٦٣.٧٢٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةدالل جاسم محمدعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٤٣
٦٣.٤٠٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةنور ھادي محمدعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٤٤
٦٢.٥١٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةعذراء زویر كریدعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٤٥
٦٢.٥٠٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةانتصار خضیر شیاععلم النفسالتربیة للبناتبغداد٤٦
٦٢.٣٨٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةتیسیر عبد الباقي حسینعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٤٧



٦٢.٣٦٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةایالف فایق مھديعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٤٨
٦٢.٢٤٢٠١٠/٢٠١١االولالدور انثىالعراقیةفرح محمود سلمانعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٤٩
٦٢.١١٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةمیساء رزاق عباسعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٥٠
٦٢.١٠٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةاالء قاسم نافلعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٥١
٦١.٩٧٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةعیدزینب كامل سعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٥٢
٦١.٥٦٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةسلوى امیل شاكرعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٥٣
٦١.٤٥٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةرشا سعدون خضیرعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٥٤
٦٠.٧٩٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةحوراء عبد الحمیدعلم النفستالتربیة للبنابغداد٥٥
٦٠.٣٨٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةدعاء فوزي عبد الكریمعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٥٦
٦٠.٢٢٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةخالدة حسین علوانعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٥٧
٥٩.٨٨٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةجمیلة محسن زاملعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٥٨
٥٩.٢٩٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةعلیاء حمادي حمودعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٥٩
٥٧.٨٢٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىاقیةالعرزینب ناطق اسماعیلعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٦٠
٥٧.٦٧٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةرؤى عماد صالحعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٦١
٥٤.٨٨٢٠١٠/٢٠١١الدور االولانثىالعراقیةاسیل عبد الوھاب سلیمعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٦٢
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