
الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة86.012009/2010االولانثىعراقٌةنغم عبد الوهاب احمد عبد الوهاب الجنابًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد1

الصباحٌة85.112009/2010االولانثىعراقٌةبٌداء جبار محمد هادي الشمريالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد2

الصباحٌة83.632009/2010االولانثىعراقٌةرؤى ناطق محمود خمٌس الجنابًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد3

الصباحٌة81.692009/2010االولانثىعراقٌةسرى حمٌد حمزة عباس الخزرجًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد4

الصباحٌة81.382009/2010االولانثىعراقٌةزٌنة رعد محمد علً ٌاسٌن البٌاتًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد5

الصباحٌة81.092009/2010االولانثىعراقٌةفاطمة سمٌر شهاب احمد الحجازيالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد6

الصباحٌة80.722009/2010االولانثىعراقٌةدٌنا مجٌد عبد خمٌس الربٌعًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد7

الصباحٌة80.472009/2010االولانثىعراقٌةاطٌاف طالب محمد خضٌر الكرطانً التارٌخالتربٌة للبناتبغداد8

الصباحٌة79.622009/2010االولانثىعراقٌةهدٌة عبد صالح علً المشهدانًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد9

الصباحٌة79.342009/2010االولانثىعراقٌةصبا احسان علً عباس القٌسًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد10

الصباحٌة79.312009/2010االولانثىعراقٌةدعاء خضٌر فاضل مجٌد السعٌديالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد11

الصباحٌة78.692009/2010االولانثىعراقٌةحوراء هادي جداح بانً الربٌعًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد12

الصباحٌة78.462009/2010االولانثىعراقٌةشهد عماد عبد الرحٌم عبد الوهاب الجلبًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد13

الصباحٌة77.812009/2010االولانثىعراقٌةفاطمة حسٌن علً مال الساعديالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد14

الصباحٌة77.572009/2010االولانثىعراقٌةرواء محمود مجٌد عوده المفرجًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد15

الصباحٌة76.782009/2010االولانثىعراقٌةرغد عٌدان لوٌس كاظم الربٌعًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد16

الصباحٌة76.622009/2010االولانثىعراقٌةمروة جمعة دروٌش شلش البٌضانالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد17

الصباحٌة76.232009/2010االولانثىعراقٌةزٌنب حسٌن عرٌبً محٌسن الكنانًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد18

الصباحٌة75.932009/2010االولانثىعراقٌةصابرٌن حسٌن عبد الرضا عجل الساعديالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد19

الصباحٌة75.662009/2010االولانثىعراقٌةسالً عبد العزٌز علً فٌصل الجنابًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد20

الصباحٌة74.452009/2010االولانثىعراقٌةنورس صالح الدٌن مهدي عمران الحلًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد21

الصباحٌة74.042009/2010االولانثىعراقٌةبراء عالء حسٌن علٌوي المهداويالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد22

الصباحٌة73.732009/2010االولانثىعراقٌةدعاء احمد عطٌة فرحان البدرانًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد23



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة73.582009/2010االولانثىعراقٌةصابرٌن ناطق عزٌز جواد العبوسًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد24

الصباحٌة73.142009/2010االولانثىعراقٌةالهام علً عٌدان حسٌن التمٌمً التارٌخالتربٌة للبناتبغداد25

الصباحٌة72.62009/2010االولانثىعراقٌةسهى صالح مهدي صالح شعٌعالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد26

الصباحٌة72.592009/2010االولانثىعراقٌةنهرٌن ارضٌوي اسماعٌل كاظم التارٌخالتربٌة للبناتبغداد27

الصباحٌة72.192009/2010االولانثىعراقٌةزٌنب جلٌل مفتن وجر العكٌلًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد28

الصباحٌة72.0882009/2010االولانثىعراقٌةنادٌة محمد فارس عباس الطائًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد29

الصباحٌة72.0862009/2010االولانثىعراقٌةدعاء فوزي مهدي نعمة الربٌعًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد30

الصباحٌة71.782009/2010االولانثىعراقٌةهاجر عبد الداٌم مهدي حسنالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد31

الصباحٌة71.692009/2010االولانثىعراقٌةمروة درٌد محمد محمود المفرجًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد32

الصباحٌة71.612009/2010االولانثىعراقٌةزٌنب حازم عاٌد خلف العانًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد33

الصباحٌة71.412009/2010االولانثىعراقٌةكفاٌة قاسم محسن مدهوش الساعديالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد34

الصباحٌة71.052009/2010االولانثىعراقٌةفرح حسن رضا حمود النجارالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد35

الصباحٌة71.012009/2010االولانثىعراقٌةصابرٌن نصر هللا جاٌز  زغٌر العتابًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد36

الصباحٌة70.812009/2010االولانثىعراقٌةرشا محمود جاسم دٌوان الشمريالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد37

الصباحٌة70.72009/2010االولانثىعراقٌةسماح سعد عطٌة عبد النجٌةالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد38

الصباحٌة70.232009/2010االولانثىعراقٌةدالٌا عبد الكرٌم عبد هللا عباس العماريالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد39

الصباحٌة70.042009/2010االولانثىعراقٌةاسراء نافع فاضل صالح الجبوريالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد40

الصباحٌة70.012009/2010االولانثىعراقٌةمها محمد حسٌن سلمان السعديالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد41

الصباحٌة69.722009/2010االولانثىعراقٌةخلود سعد داود جابر الدوريالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد42

الصباحٌة69.662009/2010االولانثىعراقٌةنورس محمود خضٌر ثوٌنً الكره غولًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد43

الصباحٌة69.612009/2010االولانثىعراقٌةمروة ٌاسٌن عبود حسٌن الكرعاويالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد44

الصباحٌة69.52009/2010االولانثىعراقٌةشٌماء عطار محمد حبٌب الساعديالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد45

الصباحٌة69.12009/2010االولانثىعراقٌةاسماء رحٌم جاسم علً التمٌمً التارٌخالتربٌة للبناتبغداد46
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الصباحٌة68.852009/2010االولانثىعراقٌةنور كاظم صندوق ناٌف الجنابًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد47

الصباحٌة68.732009/2010االولانثىعراقٌةاٌمان عادل احمد خلٌفة التارٌخالتربٌة للبناتبغداد48

الصباحٌة68.672009/2010االولانثىعراقٌةمروة درٌد احمد ماجد العنبكًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد49

الصباحٌة68.662009/2010االولانثىعراقٌةزهراء فاضل علً عباس الربٌعًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد50

الصباحٌة68.42009/2010االولانثىعراقٌةهناء ضاحً نافع قدوري القٌسًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد51

الصباحٌة68.372009/2010االولانثىعراقٌةسعاد عبد الجبار كاظم علً الحجامًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد52

الصباحٌة68.362009/2010االولانثىعراقٌةرسل عدنان هاشم جبار الموسويالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد53

الصباحٌة68.232009/2010االولانثىعراقٌةمٌعاد معارج عوده مساعد الساعديالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد54

الصباحٌة68.062009/2010االولانثىعراقٌةرؤى باسم محمود صالح المشهدانًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد55

الصباحٌة67.832009/2010االولانثىعراقٌةراوٌة محمد علً عبد الوهاب الجنابًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد56

الصباحٌة67.7692009/2010االولانثىعراقٌةلمى خلف سلمان جاسم الراويالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد57

الصباحٌة67.7662009/2010االولانثىعراقٌةهدى معن ناٌف عبود الكرخًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد58

الصباحٌة67.282009/2010االولانثىعراقٌةسارة قاسم هرٌس جواد العجٌلًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد59

الصباحٌة67.232009/2010االولانثىعراقٌةتقى جاسم مزعل لفته الزٌديالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد60

الصباحٌة67.222009/2010االولانثىعراقٌةرؤى حسٌن منشد همٌمالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد61

الصباحٌة672009/2010االولانثىعراقٌةاسراء شاكر احمد فلٌح المولىالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد62

الصباحٌة66.562009/2010االولانثىعراقٌةزٌنب شحاذه مبدر حسٌن العجٌلًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد63

الصباحٌة66.252009/2010االولانثىعراقٌةمنار عبد الزهرة عبٌد محمد الخزعلًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد64

الصباحٌة66.182009/2010االولانثىعراقٌةبان كرٌم علً مخلف الدلٌمًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد65

الصباحٌة66.072009/2010االولانثىعراقٌةرواء اكرم خٌر هللا عطا الدوريالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد66

الصباحٌة66.062009/2010االولانثىعراقٌةحال قٌس ابراهٌم رشٌد الناصريالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد67

الصباحٌة66.022009/2010االولانثىعراقٌةرسل عٌسى عباس كلٌل النعٌمًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد68

الصباحٌة65.842009/2010االولانثىعراقٌةصبا قاسم علً مهدي الربٌعًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد69
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الصباحٌة65.812009/2010االولانثىعراقٌةرنا حسن هادي عباس الكواكالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد70

الصباحٌة65.342009/2010االولانثىعراقٌةهالة علً حسٌن جاسم العامريالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد71

الصباحٌة65.312009/2010االولانثىعراقٌةساجدة عبد الحسن ابراهٌم ناصر الكعبًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد72

الصباحٌة64.392009/2010الثانًانثىعراقٌةرغدة اسعد احمد جاسم الزوبعً التارٌخالتربٌة للبناتبغداد73

الصباحٌة64.352009/2010االولانثىعراقٌةفلاير صالح حسن جاسم الدلٌمًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد74

الصباحٌة64.082009/2010االولانثىعراقٌةسوسن كرٌم سالم نجم العجٌلًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد75

الصباحٌة64.022009/2010االولانثىعراقٌةمروة علً سلمان وادي الجبوريالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد76

الصباحٌة63.792009/2010االولانثىعراقٌةحوراء ناصر شاه ولً جزاع البالويالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد77

الصباحٌة63.762009/2010الثانًانثىعراقٌةسارة سلٌم زامل مرٌس العزاويالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد78

الصباحٌة63.562009/2010الثانًانثىعراقٌةزهراء عادل عباس محسن العمٌديالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد79

الصباحٌة62.932009/2010االولانثىعراقٌةمروة ناطق عبد الرزاق خلف ابو رغٌفالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد80

الصباحٌة62.322009/2010االولانثىفلسطٌنٌةمروة زهٌر ٌوسف احمدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد81

الصباحٌة62.062009/2010الثانًانثىعراقٌةسماح ٌوسف عبد الرحمن محل العانً التارٌخالتربٌة للبناتبغداد82

الصباحٌة61.372009/2010االولانثىعراقٌةصابرٌن عبد الواحد حنون علً الدلفًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد83

الصباحٌة61.342009/2010االولانثىعراقٌةزهراء حسٌن هاشم احمد النعٌمًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد84

الصباحٌة61.132009/2010االولانثىعراقٌةسهر قٌس عبد الجبار شرٌدة التارٌخالتربٌة للبناتبغداد85

الصباحٌة61.052009/2010االولانثىعراقٌةصبا مهدي جعفر غربً السلطانًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد86

الصباحٌة60.312009/2010االولانثىعراقٌةامل خلٌل حسٌن خنجر جبورالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد87

الصباحٌة60.282009/2010االولانثىعراقٌةهٌفاء حسٌن ناصر حسٌن الربٌعًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد88

الصباحٌة60.192009/2010االولانثىعراقٌةنور حسٌن هادي علوان الربٌعًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد89

الصباحٌة59.572009/2010االولانثىعراقٌةموج عبد الرحمن محمد غنً الدلٌمًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد90

الصباحٌة59.372009/2010االولانثىعراقٌةانتصار صالح علً مطلك الجبوريالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد91

الصباحٌة59.352009/2010الثانًانثىعراقٌةزٌنب علً محمد غضبان الكرافً التارٌخالتربٌة للبناتبغداد92
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الصباحٌة59.292009/2010الثانًانثىعراقٌةمروة خضٌر محمد عاٌد المحٌاوي التارٌخالتربٌة للبناتبغداد93

الصباحٌة59.092009/2010االولانثىعراقٌةالزهراء جواد سلمان طاهر الغرباويالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد94

الصباحٌة58.842009/2010االولانثىعراقٌةغفران فاضل نجم سهٌل الحٌانًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد95

الصباحٌة58.392009/2010االولانثىعراقٌةنور صباح عزٌز محمد العبٌديالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد96

الصباحٌة58.282009/2010الثانًانثىعراقٌةرٌام عامر  جبر سلطان المٌاحًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد97

الصباحٌة57.42009/2010االولانثىعراقٌةصابرٌن عبد االمٌر بالسم مهاويالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد98

الصباحٌة57.222009/2010االولانثىعراقٌةاٌالف احمد ابراهٌم محمد الرفاعًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد99

الصباحٌة56.792009/2010االولانثىعراقٌةاخالص عباس كاظم اسود التمٌمًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد100

الصباحٌة56.012009/2010الثانًانثىعراقٌةاسراء حمٌد حسٌن علً العتبًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد101

الصباحٌة55.782009/2010االولانثىعراقٌةبدور عبد هللا مهجر فرعون الوحٌدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد102

الصباحٌة55.742009/2010الثانًانثىعراقٌةدعاء سلمان خضٌر كصب الزبٌدي التارٌخالتربٌة للبناتبغداد103

الصباحٌة55.322009/2010الثانًانثىعراقٌةشهالء داود احمد حسٌن العجٌلً التارٌخالتربٌة للبناتبغداد104

الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة63.722009/2010االولانثىعراقٌةنور منذر نعمان وهٌب الدوريالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد1

المسائٌة60.712009/2010االولانثىعراقٌةاٌناس خلٌل عبد االمٌر باقرالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد2

المسائٌة58.622009/2010االولانثىعراقٌةنهى حسٌن علوان جاسم العبٌديالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد3


