
 كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية( الدراسات الصباحية)/ 1122/1121قائمة باسماء الخريجين قسم التاريخ للعام الدراسي 

صحة صدور  سنة التخرج التقدير  المعدل الدور  الجنس  الجنسية اسم الطالب الرباعي القسم الكلية الجامعة ت

 االعدادية 

 لم ترد صحة الصدور   9811/9819 جيد جداً  023,98 االول  ذكر  عراقي  عامر صالح علي سعد  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .1

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 جيد جداً  063,78 االول  ذكر  عراقي  احمد ناظم عباس عكوني  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .9

 ثبت صحة الصدور  9811/9819 جيد جداً  0737,2 االول  انثى  عراقية  كوثر طالل سكران رشيد  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .,

 لم ترد صحة الصدور  9811/9819 جيد جداً  0,3782 االول  ذكر  عراقي  ضياء رزاق خالوي بشير  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .4

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 جيد جداً  0932,1 االول  انثى  عراقية  صفا عالء ياسين طه  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .5

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 جيد جداً  ,09380 االول  ذكر  عراقي  حسين والي صبر عايد  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .7

 لم ترد صحة الصدور  9811/9819 جيد جداً  013448 االول  انثى  عراقية  ازهار محمد جادم علي  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .6

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 جيد جداً  013956 االول  انثى  عراقية  فاتن جاسم محمد لطيف  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .0

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 جيد جداً  083081 االول  انثى  عراقية  ايهان علي محسن جاسم  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .2

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 جيد جداً  083086 االول  انثى  عراقية  روى نصيف جاسم حمد  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .18

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 جيد جداً  0831,4 االول  انثى  عراقية  نور سمير احمد غايب  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .11

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 جيد جداً  083805 االول  انثى  عراقية  جميل عباس محمد  اية التاريخ  ابن رشد  بغداد   .19

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 جيد جداً  083869 االول  ذكر  عراقي  حسين حمادي نجم عبود  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .,1

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 جيد ,62321 االول   انثى عراقية  انوار احمد فيحان غضبان  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .14

 لم ترد صحة الصدور  9811/9819 جيد 623218 االول  ذكر  عراقي  سعيد شرهان جبارة علي  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .15

 الصدورثبت صحة   9811/9819 جيد 623011 االول  انثى  عراقية  غفران رحيم سالم فرج  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .17



 ثبت صحة الصدور   9811/9819 جيد ,62370 االول  انثى  عراقية  صابرين بهاء عبد الرضا عيسى  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .16

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 جيد 623714 االول  انثى  عراقية  ايناس زويد خليف مخيط  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .10

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 جيد 623566 االول  انثى  عراقية  نور حسن جاسم محمد  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .12

 ثبت صحة الصدور  9811/9819 جيد 623977 االول  انثى  عراقية  شذى جعفر محمد حسن  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .98

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 جيد 623888 االول  انثى  عراقية  سعود                                                                                        هبة خليل ابراهيم التاريخ  ابن رشد  بغداد   .91

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 جيد 603427 االول  انثى  عراقية  ياسمين محي عبد الرحيم علي  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .99

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 جيد 603,68 االول  انثى  عراقية  حنان شهاب احمد سويف  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .,9

 ثبت صحة الصدور  9811/9819 جيد 603,92 االول  انثى  عراقية  اسيل اعبيد حسين غيالن  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .94

 لم ترد صحة الصدور  9811/9819 جيد 603,84 االول  ذكر  عراقي  احمد جبار عبيد علي   التاريخ ابن رشد  بغداد   .95

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 جيد 6039,5 االول  انثى  عراقية  نوال عبد الهادي عبد الرزاق جاسم  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .97

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 جيد ,,6639 االول  انثى  عراقية  سماح كاظم جبر شبيب  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .96

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 جيد 6735,7 االول  انثى  عراقية  دينا حسين منعثر عذيب  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .90

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 جيد 673925 االول  ذكر  عراقي  عصام جواد كاظم محيسن  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .92

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 جيد 673986 االول  انثى  عراقية  رانيا ولي جار هللا كسار  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .8,

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 جيد 673166 االول  ذكر  عراقي  منتظر عامر كريم ناصر  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .1,

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 جيد ,65326 االول  انثى  عراقية  سارة جبار حبيب حمد  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .9,

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 جيد 6536,6 االول  ذكر  عراقي  عمر شاكر محمود كركز  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .,,

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 جيد 653520 االول  انثى  عراقية  نسرين ابراهيم مال هللا محمد  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .4,

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 جيد 653,26 االول  ذكر  عراقي  سعد عباس جودة زغير  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .5,



 ثبت صحة الصدور   9811/9819 جيد ,653,5 االول  ذكر  عراقي  ايمن دايخ منجل عباس  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .7,

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 جيد 643224 االول  ذكر  عراقي  علي سامي خزعل جواد  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .6,

 لم ترد صحة الصدور  9811/9819 جيد 643640 االول  ذكر  عراقي  مصطفى سعد توفيق محمد  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .0,

 ثبت صحة الصدور  9811/9819 جيد 643785 االول  انثى  عراقية  اسراء فليح عبد الرزاق حمادي  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .2,

 لم ترد صحة الصدور  9811/9819 جيد 6435,6 االول  انثى  عراقية  اسراء هاشم كاظم حسن  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .48

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 جيد 643978 االول  انثى  عراقية  سرى  حسين درويش علوان التاريخ  ابن رشد  بغداد   .41

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 جيد 643182 االول  انثى  عراقية  تانيا عدنان هاشم عباس  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .49

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 جيد 643808 االول  ذكر  عراقي  احمد جاسم حسين حواس  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .,4

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 جيد 643888 االول  انثى  عراقية  شهد عادل فليح حسن  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .44

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 جيد 6,3789 االول  ذكر  عراقي  ابراهيم حمزة شاكر سلمان  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .45

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 جيد 6,3407 االول  انثى  عراقية  منى عودة ماحصل بداي  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .47

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 جيد 6,3476 االول  انثى  عراقية  دالل عبد الكريم ثامر عباس  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .46

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 جيد 6,3971 االول  انثى  عراقية  رغد حسن مشيل خراب  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .40

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 جيد 6,3154 االول  انثى  عراقية  رقية سعدي خلف سلمان  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .42

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 جيد 6,31,2 االول  انثى  عراقية  ضحى عبد الرضا عبد الخالق  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .58

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 جيد 6,3824 االول  انثى  عراقية  عذراء خضير عباس فهد  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .51

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 جيد 6,3870 االول  انثى  عراقية  رشا كاطع محيسن معيلو  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .59

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 جيد 693004 االول  انثى  عراقية  فرقان عبد اللطيف فخري احمد   التاريخ ابن رشد  بغداد   .,5

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 جيد 693016 االول  انثى  عراقية  نور عباس دحام عبد هللا  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .54



 ثبت صحة الصدور   9811/9819 جيد 693546 االول  انثى  عراقية  ضحى  فالح طالب جياد  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .55

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 جيد 693461 االول  انثى  عراقية  غفران غني محمد رميض  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .57

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 جيد 693,67 االول  ذكر  عراقي  مهند لذيذ خلف سبتي  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .56

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 جيد 693151 االول  انثى  عراقية  رشا بشار حازم رؤوف  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .50

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 جيد 693855 االول  ذكر  عراقي  اياد جواد كاظم سرداح  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .52

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 جيد 613272 االول  انثى  عراقية  نور عماد مطر محمد  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .78

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 جيد 613076 االول  انثى  عراقية  ضحى صالح محمد علي  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .71

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 جيد 613081  االول انثى  عراقية  زينب عبد الكاظم مولة محسر  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .79

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 جيد 613784 االول  ذكر  عراقي  حيدر عاصي دالي عباس  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .,7

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 جيد 613466 االول  ذكر  عراقي  اثير خليفة علي صالح  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .74

 لم ترد صحة الصدور  9811/9819 جيد 613999 االول  ذكر  عراقي  حيدر عبد السادة شداوي بحوي  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .75

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 جيد 683250 االول  انثى  عراقية  رشا احمد داود احمد  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .77

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 جيد 683288 االول  انثى  عراقية  عبد الجبار جاسم محمد  اسراء التاريخ  ابن رشد  بغداد   .76

 ثبت صحة الصدور  9811/9819 جيد 683077 االول  انثى  عراقية  سحر ثاير احمد فياض  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .70

 لم ترد صحة الصدور  9811/9819 جيد ,68375 االول  ذكر  عراقي  انس قيس اسماعيل محمود  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .72

 ثبت صحة الصدور  9811/9819 جيد 683785 االول  انثى  عراقية  وديان صادق علي حيدر  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .68

 ثبت صحة الصدور  9811/9819 جيد 683,08 االول  انثى  عراقية  هند علوان محمود فرحان  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .61

 ثبت صحة الصدور  9811/9819 جيد 683948 االول  انثى  عراقية  ايمان زامل خالوي شذر  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .69

 لم ترد صحة الصدور  9811/9819 جيد ,68398 االول  ذكر  عراقي  ياسر مهدي راشد حاوي  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .,6



 ثبت صحة الصدور  9811/9819 جيد 683872 االول  ذكر  عراقي  محيميد عبد عبد المنعم عيفان  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .64

 لم ترد صحة الصدور  9811/9819 متوسط ,723807 االول  انثى  عراقية  منتهى عبد بيرة صالح  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .65

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 متوسط 723520 االول  ذكر  عراقي  محمد صبحي حميد فراج  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .67

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 متوسط 7231,8 االول  ذكر  عراقي  وليد فرج احمد حسن  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .66

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 متوسط 703606 االول  ذكر  عراقي  محمد احمد علي لطيف  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .60

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 متوسط ,70365 االول  انثى  عراقية  نورس خليل ابراهيم احمد  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .62

 لم ترد صحة الصدور   9811/9819 متوسط 7037,7 االول  انثى  عراقية  هديل يحيى علي صبط  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .08

 لم ترد صحة الصدور   9811/9819 متوسط 7037,4 االول  انثى  عراقية  رداد انتصار عويد مطر  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .01

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 متوسط 703,66 االول  انثى  عراقية  اسراء فائق نصيف عجاج  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .09

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 متوسط 703907 االول  ذكر  عراقي  مصطفى عبد الكريم ياس جنكان  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .,0

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 متوسط 703997 االول  انثى  عراقية  دعاء حسين درويش علوان  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .04

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 متوسط 7630,5 االول  ذكر  عراقي  موسى حسين موسى حسن  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .05

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 متوسط 763729 االول  ذكر  عراقي  اسامة سعدي مجيد مري  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .07

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 متوسط 763424 االول  انثى  عراقية  مريم عباس نجم عبد هللا التاريخ  ابن رشد  بغداد   .06

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 متوسط 763464 االول  ذكر  عراقي  علي طالب جاسم محمد  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .00

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 متوسط 763478 االول  انثى  عراقية  عذراء بشير صافي حافظ  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .02

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 متوسط 763,56 االول  انثى  عراقية  ايمان ولي علي اكبر محمد  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .28

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 متوسط 763,45 االول  ذكر  عراقي  علي محمد مهدي عباس  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .21

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 متوسط 763190 االول  انثى  عراقية  دعاء حازم محمد كيطان  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .29



 ثبت صحة الصدور   9811/9819 متوسط 763195 االول  ذكر  عراقي  عالء سامي صبري عبد الكريم  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .,2

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 متوسط 763155 االول  انثى  عراقية  اسراء جمال عبد الكريم عبد اللطيف  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .24

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 متوسط 773275 االول  انثى  عراقية  عذراء عباس عبد هللا جزعول   التاريخ  ابن رشد  بغداد   .25

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 متوسط 773240 االول  انثى  عراقية  فاطمة علي عبد الرضا عبد الوهاب  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .27

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 متوسط ,77347 االول  انثى  عراقية  هند عادل محمود صالح  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .26

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 متوسط 773968 االول  انثى  عراقية  سارة خالد زدي محسن  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .20

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 متوسط ,77312 االول  ذكر  عراقي  احمد مهدي خليفة حسين  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .22

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 متوسط 773118 االول  انثى  عراقية  نورة سلمان سليم عودة  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .188

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 متوسط 773898 االول  ذكر  عراقي  كريم عليوي ورد ثاني  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .181

 ثبت صحة الصدور   9811/9819 متوسط ,75321 االول  انثى  عراقية  اشجان علوان شالل عباس  التاريخ  ابن رشد  بغداد   .189
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