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الطالب

المعدل
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المالحظات
٨١،٧١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةاطیاف خلف محموداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد1
٧٧،٢٦١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةدوسر طھ مجیداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد2
٦٨،٤١١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةربیعة جابر حسناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد3
٦٧،٧٩١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةسیروان شفیق حسیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد4
٦٧،٣١١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةمیادة محمد عبد الخالقاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد5
٦٧،٠٢١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةانصاف منیر سعدوناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد6
٦٦،٩٩١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةابتسام مشرف سلطاناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد7
٦٥،٧١١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةاسماء علي حسیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد8
٦٥،٤٠١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةافتخار شھید ھادياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد9
٦٤،٨٠١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةاسراء خلیل ابراھیماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد10
٦٤،٢٥١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةخلود كاظم جابراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد11
٦٢،٦١١٩٩١/١٩٩٠الثانيانثىعراقیةسناء ابراھیم احمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد12
٦٢،٢٢١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةسندس راشد محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد13
٦١،٩٨١٩٩١/١٩٩٠الثانيانثىعراقیةسمیعة عبد اهللا نواراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد14
٦١،٩٣١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةرائدة شناوة ظالماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد15
٦١،٨٨١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةسھیلة عبد المحسن عباساللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد16
٦١،١٧١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةاشواق فاضل عبد الحسیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد17
٦١،٠١١٩٩١/١٩٩٠الثانيانثىعراقیةفردوس حكمت علياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد18
٦٠،٢٤١٩٩١/١٩٩٠الثانيانثىعراقیةسمیعة محمد خلیفةاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد19
٦٠١٩٩١/١٩٩٠الثانيانثىعراقیةاشواق عبد راضياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد20
٥٩،٩٠١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةنادیة كامل احمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد21
٥٩،٣١١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةالھام صالح جاسماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد22
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٩٦،١٢١٩٩١/١٩٩٠االولانثىالعراقیةھوازن عزة ابراھیماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١
٩١،٠٢١٩٩١/١٩٩٠االولانثىالعراقیةاسراء مؤید رشیداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢
٨٩،٣٩١٩٩١/١٩٩٠االولانثىالعراقیةافراح ذیاب صالحاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣
٨٤،٢٧١٩٩١/١٩٩٠االولانثىالعراقیةسجا عابد توفیقاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤
٨٤،٢٧١٩٩١/١٩٩٠االولانثىالعراقیةفائزة صالح حسناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥
٨٠،٠٨١٩٩١/١٩٩٠االولانثىالعراقیةھدى عبد نور خضیراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦
٧٩،٨٥١٩٩١/١٩٩٠االولانثىالعراقیةرحیمة علي حسیناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧
٧٦،٦٢١٩٩١/١٩٩٠االولانثىالعراقیةزینب جعفر صادقاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٨
٧٦،٢٧١٩٩١/١٩٩٠االولانثىالعراقیةسندس حاتم زیداناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٩
٧٥،١٠١٩٩١/١٩٩٠الثانيانثىالعراقیةفاطمة عیدان كاظماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٠
٧٤،٧٥١٩٩١/١٩٩٠االولانثىالعراقیةھند عبد المحسن نصیفاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١١
٧٤،٢٥١٩٩١/١٩٩٠االولانثىالعراقیةھناء محمود قادراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٢
٧٣،٢٧١٩٩١/١٩٩٠االولانثىالعراقیةرجاء عبد زید عباساللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٣
٧٢،٢٠١٩٩١/١٩٩٠االولانثىالعراقیةنوال ادھم اسماعیلاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٤
٧١،٤٣١٩٩١/١٩٩٠االولانثىالعراقیةبتول جھاد حسناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٥
٧٠،٥٢١٩٩١/١٩٩٠االولانثىالعراقیةانعام حسن عباساللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٦
٦٩،١٠١٩٩١/١٩٩٠الثانيانثىالعراقیةسناء حمید رشیداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٧
٦٨،٩٣١٩٩١/١٩٩٠االولانثىالعراقیةرجاء مھدي عبد الكریماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٨
٦٨،٦٤١٩٩١/١٩٩٠االولانثىالعراقیةحمیدة ظاھر عبد الحسناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٩
٦٨،٦٢١٩٩١/١٩٩٠االولانثىالعراقیةانوار نور الدین حسناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٠
٦٤،١٨١٩٩١/١٩٩٠االولانثىالعراقیةنازك رحیم شھاباللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢١
٦٤،٠٢١٩٩١/١٩٩٠الثانيانثىالعراقیةسوزان واحد حسیناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٢
٦٣،٤١١٩٩١/١٩٩٠الثانيانثىالعراقیةالمعة رشید قادراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٣
٦٣،٣٥١٩٩١/١٩٩٠الثانيانثىالعراقیةنیكا صالح محمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٤
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٨٢،٣٦١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةنھلة قدوري جابرالتاریخالتربیة للبناتبغداد١
٧٩،٩٥١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةرجاء جاسم محمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢
٧٩،٠٧١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةنوال مخیبر خلیلالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣
٧٩،٠٦١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةفاتن كامل سعیدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤
٧٩،٠٢١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةعلیة حسین سلمانالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥
٧٨،٧٧١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةزینب خلیل عبد العزیزالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦
٧٨،٦٦١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةوفاء طوبیا جبروالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧
٧٧،٦٦١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةامنة طھ جمیلالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨
٧٧،٠٣١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةزینب موحان ثوینيالتاریخالتربیة للبناتبغداد٩

٧٦،٩١١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةانوار جعفر مھديالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٠
٧٦،٤٣١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةزینب نوار زنادالتاریخالتربیة للبناتبغداد١١
٧٥،٤٨١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةابتسام محمد جبارالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٢
٧٥،٠٦١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةفاطمة محمد علي جوادالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٣
٧٤،٩٠١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةامل عبد االمیر حمزةالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٤
٧٤،١٠١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةزھرة مكي كاظمالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٥
٧٤،٠٧١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةعلیة حسین عالويالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٦
٧٣،٩٠١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةسھام طاھر حبیبالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٧
٧٣،٣٣١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةلیلى درویل رسنالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٨
٧٣،٢٢١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةسعدیة عبد عباسالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٩
٧٣،٠٧١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةفلیحة حسن جلوبالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٠
٧٢،١٩١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةفریال خضیر عباسالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢١
٧١،٢٨١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةسمیرة سعدون مزعلالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٢
٧٠،٩٥١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةسوسن علي حسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٣
٧٠،٣٣١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةایمان حسن فرجالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٤
٦٩،٠٢١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةقواعد حسین سلطانالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٥
٦٨،٩١١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةبشرى حسین كریمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٦
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٦٨،٨١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةحمدیة رزاق سلمانالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٧
٦٧،٧١١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةنجیة مطلك حمیدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٨
٦٥،٥٣١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةنوال نعیم حسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٩
٦٣،٣٦١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةباسمة كامل عبدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٠
٦٣،٠٦١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةخولة محمود خمیسالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣١
٥٩،٩١٩٩١/١٩٩٠الثانيانثىعراقیةفاطمة محمد عبدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٢
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٨٣،٦٦١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةھناء عبد الحر یوسفالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد1
٨٢،٤٠١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةاسیا نعمة احسانالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد2
٧٩،٦٢١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةنجالء جاسم محمدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد3
٧٨،١٩١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةمیسون سلمان رشیدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد4
٧٧،٩٤١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةنادیة عبد الرضا جاسمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد5
٧٦،٠٦١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةسناء جمیل عبد الغنيالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد6
٧٥،٨٧١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةغنیة عبود جابرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد7
٧٥،٥٣١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةعفاف عبد الرزاق خلفالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد8
٧٤،٥٩١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةحلیمة جوید عليالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد9
٧٣،٤٠١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةامل جباري حماديالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد10
٧٢،٢٩١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةاالء عبد الحسین صالحالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد11
٧٢،٠٦١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةسعدیة فلیح حنونالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد12
٧٢١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةاقبال منشد خیبرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد13
٧٠،١٧١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةزینب حسین حبیبالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد14
٧٠،٠٨١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةسعادة رشید حبیبالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد15
٦٨،٩٣١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةجنان تركي عبدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد16
٦٨،٩٢١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةحمیدة عذاب حسینالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد17
٦٨،٨٦١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةسرمد اسماعیل سلمانالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد18
٦٧،٩٨١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةزینب علي عبد الحسینالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد19
٦٦،٩٣١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةمیساء عبد اهللا راشدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد20
٦٥،٣٦١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةخیریة محمد حدیدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد21
٦١،٠٣١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةبتول حسن جاجيالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد22
٥٨،٢١١٩٩١/١٩٩٠الثانيانثىعراقیةندوة محمد اسماعیلالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد23
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١٩٩١/١٩٩٠االول٨٠،٩انثىالعراقیةامل قاسم محمداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١
١٩٩١/١٩٩٠االول٧٩،٦٧انثىالعراقیةلیلى كاظم دھشاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢
١٩٩١/١٩٩٠االول٧٩،٢٧انثىالعراقیةندى نوري مال اهللاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣
١٩٩١/١٩٩٠االول٧٧،٦٥انثىالعراقیةضحى یاسین طھاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٤
١٩٩١/١٩٩٠االول٧٦،٥٠انثىالعراقیةھدى صالح نجماالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٥
١٩٩١/١٩٩٠االول٧٦،٣٥انثىالعراقیةبتول یحیى حسیناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٦
١٩٩١/١٩٩٠االول٧٥،٦٢انثىالعراقیةسناء سعید عباساالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٧
١٩٩١/١٩٩٠االول٧٥،٤٢انثىالعراقیةجنان عبد االمیر عبد الزھرةاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٨
١٩٩١/١٩٩٠االول٧٤،٥٠انثىالعراقیةندى عدنان محمد حسناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٩
١٩٩١/١٩٩٠االول٧٣،٣٧انثىالعراقیةمدیحة عبد العزیز مصطفىاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٠
١٩٩١/١٩٩٠االول٧٣،٢٠انثىالعراقیةاشواق سامي جرجیساالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١١
١٩٩١/١٩٩٠االول٧٣،٠٥انثىالعراقیةمھا مازن كاملاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٢
١٩٩١/١٩٩٠االول٧٢،٩٧انثىالعراقیةاقبال جالب حسناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٣
١٩٩١/١٩٩٠االول٧١،٤٥انثىالعراقیةبیداء عباس مطراالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٤
١٩٩١/١٩٩٠االول٧٠،٧٢انثىالعراقیةھیفاء نجاح عبد الزھرةاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٥
١٩٩١/١٩٩٠االول٧٠،٦٢انثىالعراقیةمریم عبد االخوة حسوناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٦
١٩٩١/١٩٩٠االول٦٩،٢٢انثىالعراقیةزینب سالم جازعاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٧
١٩٩١/١٩٩٠االول٦٩،١٢انثىالعراقیةساھرة عبد الحسین رشیداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٨
١٩٩١/١٩٩٠االول٦٨،٩٥انثىالعراقیةبشرى ھادي جباراالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٩
١٩٩١/١٩٩٠االول٦٨،٩٢انثىالعراقیةبشرى شھاب خضیراالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٠
١٩٩١/١٩٩٠االول٦٨،٦٠انثىالعراقیةكاظمیة عبد االمیربنیاناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢١
١٩٩١/١٩٩٠االول٦٨،٥٢انثىالعراقیةمدیحة فلیح حسناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٢
١٩٩١/١٩٩٠االول٦٨،٣٥انثىالعراقیةابتھال عزیز محمداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٣
١٩٩١/١٩٩٠االول٦٨،١٢انثىالعراقیةاخالص صالح مھدياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٤
١٩٩١/١٩٩٠االول٦٨،٠٢انثىالعراقیةكفاء جاسم دھشاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٥
١٩٩١/١٩٩٠االول٦٧،٦٠انثىالعراقیةفاتن رشید نورياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٦
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١٩٩١/١٩٩٠االول٦٦،٨٠انثىالعراقیةایمان حمید محسناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٧
١٩٩١/١٩٩٠االول٦٦،٥٧انثىالعراقیةندیمة مھدي بجاياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٨
١٩٩١/١٩٩٠االول٦٦،٥٥انثىالعراقیةصبیحة احمد علياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٩
١٩٩١/١٩٩٠االول٦٥،٧٥انثىالعراقیةبشرى جبار عباساالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٠
١٩٩١/١٩٩٠االول٦٥،٣٠انثىالعراقیةاالء تركان صالحاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣١
١٩٩١/١٩٩٠االول٦٤،٨٧انثىالعراقیةشوقیة حمید جموداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٢
١٩٩١/١٩٩٠االول٦٤،٠٥انثىالعراقیةختام فاضل عبداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٣
١٩٩١/١٩٩٠االول٦٣،١٢انثىالعراقیةزینب عبد الحمید كمالاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٤
١٩٩١/١٩٩٠االول٦٢،٤٥انثىالعراقیةمریم مزھر محمداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٥
١٩٩١/١٩٩٠االول٦١،٩٥انثىالعراقیةزھرة ھادي جواداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٦
١٩٩١/١٩٩٠االول٦٠،٦٥انثىالعراقیةانوار حمد ھادياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٧
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٨٤،٣٥١٩٩١/١٩٩٠االولانثىالعراقیةبسعاد عبد الحسین مھديریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد1
٨٣،٧٤١٩٩١/١٩٩٠االولانثىالعراقیةھالة عثمان عبد الرحمنریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد2
٨١،٤٣١٩٩١/١٩٩٠االولانثىالعراقیةنداء رحیم محمدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد3
٧٩،٦٥١٩٩١/١٩٩٠االولانثىالعراقیةنوال جبر محيریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد4
٧٩،٣٣١٩٩١/١٩٩٠االولانثىالعراقیةسمیة ناظم داودریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد5
٧٩،٣٢١٩٩١/١٩٩٠االولانثىالعراقیةاسماء احمد ابراھیمریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد6
٧٨،٧٣١٩٩١/١٩٩٠االولانثىالعراقیةماجدة عذاب رسنریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد7
٧٧،٦٩١٩٩١/١٩٩٠االولانثىالعراقیةمنى نجم عبودریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد8
٧٧،٢٤١٩٩١/١٩٩٠االولانثىالعراقیةاسماء محمد خمیسریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد9
٧٦،٥٧١٩٩١/١٩٩٠االولانثىالعراقیةانتصار كریم محمدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد10
٧٦،٤٩١٩٩١/١٩٩٠االولانثىالعراقیةغفران جواد عنونریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد11
٧٥،٩٤١٩٩١/١٩٩٠االولانثىالعراقیةمنال فخري محمودریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد12
٧٤،٩٣١٩٩١/١٩٩٠االولانثىالعراقیةنورھان ابراھیم حسنریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد13
٧٤،٩٣١٩٩١/١٩٩٠االولانثىالعراقیةزھرة محمد حماديریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد14
٧٤،٧١١٩٩١/١٩٩٠االولانثىالعراقیةرفاه مجید جمیلریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد15
٧٤،٥٨١٩٩١/١٩٩٠االولانثىالعراقیةعواطف جاسم عبدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد16
٧٤،٣٨١٩٩١/١٩٩٠االولانثىالعراقیةاقبال عبد الجبار سعدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد17
٧٣،٨٣١٩٩١/١٩٩٠االولانثىالعراقیةراجحة شایش ذعزاعریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد18
٧٣،٢٤١٩٩١/١٩٩٠االولانثىالعراقیةسعدیة محمود عليریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد19
٧٢،٩٤١٩٩١/١٩٩٠االولانثىالعراقیةمیسون انور مجیدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد20
٧٢،٥٤١٩٩١/١٩٩٠االولانثىالعراقیةمنى محمود خلیلریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد21
٧٢،٥٢١٩٩١/١٩٩٠االولانثىالعراقیةاشواق عبد الصاحبریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد22
٧١،٤٦١٩٩١/١٩٩٠االولانثىالعراقیةالھام عماش یوسفریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد23
٧٠،٣١١٩٩١/١٩٩٠االولانثىالعراقیةسھاد صالح مكطوفریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد24
٦٨،٩٥١٩٩١/١٩٩٠االولانثىالعراقیةلیلى مطشر حطابریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد25
٦٨،٥٢١٩٩١/١٩٩٠االولانثىالعراقیةنبأ طھ جاسمریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد26
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٦٥،٩٩١٩٩١/١٩٩٠االولانثىالعراقیةزینب ھزاع فیزيریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد27
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٨٥،٦٥١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةبان جعفر حسنالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد1
٨٥،٠٧١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةھیفاء مشرف علیويالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد2
٧٨،٦٨١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةاسماء سلمان داودالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد3
٧٨،٤٨١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةابتسام احمد عبد اهللالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد4
٧٧،٠٧١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةسندس ھادي فرھودالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد5
٧٦،٤١١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةزینب محمد عیسىالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد6
٧٥،١٩١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةسعدیة مناتي احمدالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد7
٧٥،٠٤١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةھیفاء مالك عبیدالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد8
٧٤،٥٣١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةتغرید جواد حمودالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد9
٧١،٠٤١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةنھلة حامد عبد النبيالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد10
٧٠،٩٧١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةندى عبد االمیر كاظمالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد11
٧٠،٥٣١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةاخالص جاسم محمدالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد12
٧٠،٣١١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةرسالة توفیق شمرانالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد13
٦٩١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةمیعاد ادریس عليالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد14
٦٨،٩٠١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةحذام عبد الكریم محمدالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد15
٦٨،٧٥١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةامال عبد ھاشمالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد16
٦٧،٤١١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةتیجان عبد الرحمن كاظمالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد17
٦٥،٠١١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةسوریة كتاب مطرالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد18
٦٤،٨٥١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةفاتن كریم عباسالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد19
٦٤،٤٣١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةیاسمین ناجي عبد عليالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد20
٦٣،٥٣١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةكواكب حمد جمیلالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد21
٦٣،١٢١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةضمیاء جمال حبیبالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد22
٦١،٣٤١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةاسراء حمید فرحانالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد23
٦٠،٦٨١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةانصاف عبد الجلیل حسنالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد24
٦٠،١٧١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةاسراء عبد الحسنالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد25
٦٠،١٤١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةمبجل ناظم ابراھیمالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد26
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٥٩،٨٧١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةسكینة قاسم محمدحمدالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد27
٥٩،٣١١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةافراح جلوب قاسمالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد28
٥٩،٠٢١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةخولة محسن متعبالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد29
٥٨،٩٠١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةوفاق محمد حسنالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد30
٥٥،٠٧١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةمیادة ابراھیم عبد الرزاقالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد31
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٨١،٦٣١٩٩١/١٩٩٠االولانثىالعراقیةھناء لوفي عبد نورعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١
٧٧،٦٣١٩٩١/١٩٩٠االولانثىالعراقیةزینب كریم خریبطعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢
٧٥،٥١١٩٩١/١٩٩٠االولانثىالعراقیةھدیة رشید سلیمانعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣
٧٤،٩٥١٩٩١/١٩٩٠االولانثىالعراقیةمیسون محمد حسنعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٤

٧٤،٤٠١٩٩١/١٩٩٠االولانثىالعراقیةرجاء مسلم كاظمعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٥
٧١،٨١١٩٩١/١٩٩٠االولانثىالعراقیةردحة فھمي خضیرعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٦
٧١،٤٧١٩٩١/١٩٩٠االولانثىالعراقیةسعدیة علي عبیدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٧
٧١،١٤١٩٩١/١٩٩٠االولانثىالعراقیةسھیر عالء الدین رشیدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٨
٧٠،٦٧١٩٩١/١٩٩٠االولانثىالعراقیةجمیلة ھاشم عليعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٩
٦٩،٨٤١٩٩١/١٩٩٠االولانثىالعراقیةزھراء عبد الصاحب فاھمعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٠
٦٨،٤٢١٩٩١/١٩٩٠االولانثىالعراقیةسعاد كاظم محمدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١١
٦٨،٤٠١٩٩١/١٩٩٠االولانثىالعراقیةنوال عمر موسىعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٢

٦٨،١٩١٩٩١/١٩٩٠االولانثىالعراقیةمنى سلمان نایفعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٣

٦٥،٤٩١٩٩١/١٩٩٠االولانثىالعراقیةابتسام رشید نوريعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٤

٦٣،٨٨١٩٩١/١٩٩٠االولانثىالعراقیةمنى حبیب جابرعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٥

٦٣،٧٠١٩٩١/١٩٩٠االولانثىالعراقیةلمیس ھاشم جابرعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٦

٦٣،٠٧١٩٩١/١٩٩٠االولانثىالعراقیةاسماء عبد اهللا شلبیةعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٧
٦١،٤٠١٩٩١/١٩٩٠االولانثىالعراقیةحكیمة حمزة محمدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٨
٦٠،٧٤١٩٩١/١٩٩٠االولانثىالعراقیةسوسن جبار كاظمعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٩
٦٠،١٩١٩٩١/١٩٩٠االولانثىالعراقیةصبیحة جابر خشانعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٠
٥٧،٢١١٩٩١/١٩٩٠االولانثىالعراقیةھناء حسن جبارعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢١
٥٧،٠٧١٩٩١/١٩٩٠االولانثىالعراقیةھدى جواد كاظمعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٢
٥٦،٢٤١٩٩١/١٩٩٠الثانيانثىالعراقیةسندس احمد عبد الغنيعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٣
٥٦،١٤١٩٩١/١٩٩٠االولانثىالعراقیةسندس عبد الحسین سرحانعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٤
٥٥،٤٨١٩٩١/١٩٩٠الثانيانثىالعراقیةمیساء محمد رشیدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٥
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٨٢،٢٨١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةنوال فتاح ناجيالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد1
٧٩،٠٧١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةرجاء عزاوي حماديالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد2
٧٥،٠٩١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةایمان فرحان ضیدانالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد3
٧٢،٧٩١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةانتھاء احمد محمدالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد4
٧٢١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةعائدة سلمان خلفالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد5
٧١،٨٤١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةنھلة كریم جلیلالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد6
٧١،٦٧١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةسھى جاسم محمدالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد7
٦٩،٨٨١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةتغرید عبد الخالق باريالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد8
٦٨،٩١١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةكفایة فاخر یوسفالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد9
٦٨،٨٤١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةافراح حسن حطیحطالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد10
٦٧،٩٨١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةامال عبد الرسول مجیدالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد11
٦٧،٠٥١٩٩١/١٩٩٠الثانيانثىعراقیةاشواق حسن عباسالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد12
٦٧،٠٢١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةھدى حمید ابراھیمالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد13
٦٦،٧٤١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةشذى كاظم ابراھیمالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد14
٦٦،٦٩١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةایمان جواد كاظمالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد15
٦٦،٠٥١٩٩١/١٩٩٠الثانيانثىعراقیةزینب ھادي عطا اهللالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد16
٦٤،٠٥١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةنظام عزیز صالح شبرالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد17
٦٣،٥٠١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةبشرى عبد االمیر عبد الحسنالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد18
٦١،٨٤١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةحنان عباس جدوعالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد19
٦١،٧٩١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةبشرى خضیر قدوريالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد20
٦١،٥١١٩٩١/١٩٩٠الثانيانثىعراقیةزینب خضیر عباسالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد21
٦٠،٧٩١٩٩١/١٩٩٠الثانيانثىعراقیةعواطف عبد اللطیف حسنالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد22
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٧٦،٦٥١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةظالل عبد الغفور شبیبالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١
٧٥،٦٣١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةسعدیة احمد ظاھرالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢
٧٥،٢٥١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةاشواق صالح حسینالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣
٧٤،٨٨١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةجنان محمد نعمةالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٤
٧٤،١٠١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةبسمة سعدون عبد اهللالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٥
٧٣،٥٣١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةھناء مطر راضيالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٦
٧٢،٦٩١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةنھلة سعد محمودالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٧
٧٢،٢٣١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةنضال محمود حسینالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٨
٧٠،٣٩١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةوفاء وھبي عبد اللطیفالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٩

٧٠،٣٠١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةبتول حمود حمیدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٠
٧٠،٠٧١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةمیساء اسماعیل خلیلالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١١
٦٩،٧٦١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةامال قاسم رشیدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٢
٦٦،٣١١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةسمیرة ھادي جاسمالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٣
٦٦،٠٤١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةایمان مھدي حسینالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٤
٦٥،٦٤١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةاالء عباس رزوقيالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٥
٦٥،٤٠١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةبشرى موحان عبد االمیرالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٦
٦٤،٥٠١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةنھلة حاتم علیويالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٧
٦٣،٧٠١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةاروى مكي كاظمالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٨
٦١،٢١١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةسعدیة عبد زید ابراھیمالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٩
٦٠،٧٥١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةھالة محمود احمدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٠
٦٠،٣٩١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةایمان عبد الخالق مھديالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢١
٥٧،٧٧١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةمثنى عبد العزیز حمیدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٢
٥٧،٧٠١٩٩١/١٩٩٠االولانثىعراقیةوسن علي حسینالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٣
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		20		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		اشواق عبد راضي		عراقية		انثى		الثاني		60		1991/1990

		21		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		نادية كامل احمد		عراقية		انثى		الاول		59,90		1991/1990

		22		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		الهام صالح جاسم		عراقية		انثى		الاول		59,31		1991/1990

		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 1991/1990   /  كلية التربية للبنات الدراسة الصباحية  الدور الاول والثاني

		ت		الجامعة		الكلية		القسم		الاسم		الجنسية		الجنس		الدور الذي نجح فيه الطالب		المعدل		سنة التخرج		الملاحظات

		1		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		هوازن عزة ابراهيم		العراقية		انثى		الاول		96,12		1991/1990

		2		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		اسراء مؤيد رشيد		العراقية		انثى		الاول		91,02		1991/1990

		3		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		افراح ذياب صالح		العراقية		انثى		الاول		89,39		1991/1990

		4		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		سجا عابد توفيق		العراقية		انثى		الاول		84,27		1991/1990

		5		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		فائزة صالح حسن		العراقية		انثى		الاول		84,27		1991/1990

		6		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		هدى عبد نور خضير		العراقية		انثى		الاول		80,08		1991/1990

		7		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		رحيمة علي حسين		العراقية		انثى		الاول		79,85		1991/1990

		8		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		زينب جعفر صادق		العراقية		انثى		الاول		76,62		1991/1990

		9		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		سندس حاتم زيدان		العراقية		انثى		الاول		76,27		1991/1990

		10		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		فاطمة عيدان كاظم		العراقية		انثى		الثاني		75,10		1991/1990

		11		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		هند عبد المحسن نصيف		العراقية		انثى		الاول		74,75		1991/1990

		12		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		هناء محمود قادر		العراقية		انثى		الاول		74,25		1991/1990

		13		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		رجاء عبد زيد عباس		العراقية		انثى		الاول		73,27		1991/1990

		14		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		نوال ادهم اسماعيل		العراقية		انثى		الاول		72,20		1991/1990

		15		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		بتول جهاد حسن		العراقية		انثى		الاول		71,43		1991/1990

		16		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		انعام حسن عباس		العراقية		انثى		الاول		70,52		1991/1990

		17		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		سناء حميد رشيد		العراقية		انثى		الثاني		69,10		1991/1990

		18		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		رجاء مهدي عبد الكريم		العراقية		انثى		الاول		68,93		1991/1990

		19		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		حميدة ظاهر عبد الحسن		العراقية		انثى		الاول		68,64		1991/1990

		20		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		انوار نور الدين حسن		العراقية		انثى		الاول		68,62		1991/1990

		21		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		نازك رحيم شهاب		العراقية		انثى		الاول		64,18		1991/1990

		22		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		سوزان واحد حسين		العراقية		انثى		الثاني		64,02		1991/1990

		23		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		لامعة رشيد قادر		العراقية		انثى		الثاني		63,41		1991/1990

		24		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		نيكا صالح محمد		العراقية		انثى		الثاني		63,35		1991/1990

		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 1991/1990   /  كلية التربية للبنات الدراسة الصباحية  الدور الاول والثاني

		ت		الجامعة		الكلية		القسم		الاسم		الجنسية		الجنس		الدور الذي نجح فيه الطالب		المعدل		سنة التخرج		الملاحظات

		1		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		نهلة قدوري جابر		عراقية		انثى		الاول		82,36		1991/1990

		2		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		رجاء جاسم محمد		عراقية		انثى		الاول		79,95		1991/1990

		3		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		نوال مخيبر خليل		عراقية		انثى		الاول		79,07		1991/1990

		4		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		فاتن كامل سعيد		عراقية		انثى		الاول		79,06		1991/1990

		5		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		علية حسين سلمان		عراقية		انثى		الاول		79,02		1991/1990

		6		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		زينب خليل عبد العزيز		عراقية		انثى		الاول		78,77		1991/1990

		7		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		وفاء طوبيا جبرو		عراقية		انثى		الاول		78,66		1991/1990

		8		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		امنة طه جميل		عراقية		انثى		الاول		77,66		1991/1990

		9		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		زينب موحان ثويني		عراقية		انثى		الاول		77,03		1991/1990

		10		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		انوار جعفر مهدي		عراقية		انثى		الاول		76,91		1991/1990

		11		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		زينب نوار زناد		عراقية		انثى		الاول		76,43		1991/1990

		12		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ابتسام محمد جبار		عراقية		انثى		الاول		75,48		1991/1990

		13		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		فاطمة محمد علي جواد		عراقية		انثى		الاول		75,06		1991/1990

		14		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		امل عبد الامير حمزة		عراقية		انثى		الاول		74,90		1991/1990

		15		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		زهرة مكي كاظم		عراقية		انثى		الاول		74,10		1991/1990

		16		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		علية حسين علاوي		عراقية		انثى		الاول		74,07		1991/1990

		17		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		سهام طاهر حبيب		عراقية		انثى		الاول		73,90		1991/1990

		18		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ليلى درويل رسن		عراقية		انثى		الاول		73,33		1991/1990

		19		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		سعدية عبد عباس		عراقية		انثى		الاول		73,22		1991/1990

		20		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		فليحة حسن جلوب		عراقية		انثى		الاول		73,07		1991/1990

		21		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		فريال خضير عباس		عراقية		انثى		الاول		72,19		1991/1990

		22		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		سميرة سعدون مزعل		عراقية		انثى		الاول		71,28		1991/1990

		23		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		سوسن علي حسين		عراقية		انثى		الاول		70,95		1991/1990

		24		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ايمان حسن فرج		عراقية		انثى		الاول		70,33		1991/1990

		25		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		قواعد حسين سلطان		عراقية		انثى		الاول		69,02		1991/1990

		26		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		بشرى حسين كريم		عراقية		انثى		الاول		68,91		1991/1990

		27		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		حمدية رزاق سلمان		عراقية		انثى		الاول		68,8		1991/1990

		28		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		نجية مطلك حميد		عراقية		انثى		الاول		67,71		1991/1990

		29		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		نوال نعيم حسين		عراقية		انثى		الاول		65,53		1991/1990

		30		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		باسمة كامل عبد		عراقية		انثى		الاول		63,36		1991/1990

		31		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		خولة محمود خميس		عراقية		انثى		الاول		63,06		1991/1990

		32		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		فاطمة محمد عبد		عراقية		انثى		الثاني		59,9		1991/1990

		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 1991/1990   /  كلية التربية للبنات الدراسة الصباحية  الدور الاول والثاني

		ت		الجامعة		الكلية		القسم		الاسم		الجنسية		الجنس		الدور الذي نجح فيه الطالب		المعدل		سنة التخرج		الملاحظات

		1		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		هناء عبد الحر يوسف		عراقية		انثى		الاول		83,66		1991/1990

		2		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		اسيا نعمة احسان		عراقية		انثى		الاول		82,40		1991/1990

		3		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		نجلاء جاسم محمد		عراقية		انثى		الاول		79,62		1991/1990

		4		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		ميسون سلمان رشيد		عراقية		انثى		الاول		78,19		1991/1990

		5		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		نادية عبد الرضا جاسم		عراقية		انثى		الاول		77,94		1991/1990

		6		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		سناء جميل عبد الغني		عراقية		انثى		الاول		76,06		1991/1990

		7		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		غنية عبود جابر		عراقية		انثى		الاول		75,87		1991/1990

		8		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		عفاف عبد الرزاق خلف		عراقية		انثى		الاول		75,53		1991/1990

		9		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		حليمة جويد علي		عراقية		انثى		الاول		74,59		1991/1990

		10		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		امل جباري حمادي		عراقية		انثى		الاول		73,40		1991/1990

		11		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		الاء عبد الحسين صالح		عراقية		انثى		الاول		72,29		1991/1990

		12		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		سعدية فليح حنون		عراقية		انثى		الاول		72,06		1991/1990

		13		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		اقبال منشد خيبر		عراقية		انثى		الاول		72		1991/1990

		14		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		زينب حسين حبيب		عراقية		انثى		الاول		70,17		1991/1990

		15		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		سعادة رشيد حبيب		عراقية		انثى		الاول		70,08		1991/1990

		16		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		جنان تركي عبد		عراقية		انثى		الاول		68,93		1991/1990

		17		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		حميدة عذاب حسين		عراقية		انثى		الاول		68,92		1991/1990

		18		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		سرمد اسماعيل سلمان		عراقية		انثى		الاول		68,86		1991/1990

		19		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		زينب علي عبد الحسين		عراقية		انثى		الاول		67,98		1991/1990

		20		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		ميساء عبد الله راشد		عراقية		انثى		الاول		66,93		1991/1990

		21		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		خيرية محمد حديد		عراقية		انثى		الاول		65,36		1991/1990

		22		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		بتول حسن جاجي		عراقية		انثى		الاول		61,03		1991/1990

		23		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		ندوة محمد اسماعيل		عراقية		انثى		الثاني		58,21		1991/1990

		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 1991/1990   /  كلية التربية للبنات الدراسة الصباحية  الدور الاول والثاني

		ت		الجامعة		الكلية		القسم		الاسم		الجنسية		الجنس		الدور الذي نجح فيه الطالب		المعدل		سنة التخرج		الملاحظات

		1		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		امل قاسم محمد		العراقية		انثى		80,9		الاول		1991/1990

		2		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		ليلى كاظم دهش		العراقية		انثى		79,67		الاول		1991/1990

		3		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		ندى نوري مال الله		العراقية		انثى		79,27		الاول		1991/1990

		4		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		ضحى ياسين طه		العراقية		انثى		77,65		الاول		1991/1990

		5		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		هدى صلاح نجم		العراقية		انثى		76,50		الاول		1991/1990

		6		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		بتول يحيى حسين		العراقية		انثى		76,35		الاول		1991/1990

		7		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		سناء سعيد عباس		العراقية		انثى		75,62		الاول		1991/1990

		8		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		جنان عبد الامير عبد الزهرة		العراقية		انثى		75,42		الاول		1991/1990

		9		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		ندى عدنان محمد حسن		العراقية		انثى		74,50		الاول		1991/1990

		10		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		مديحة عبد العزيز مصطفى		العراقية		انثى		73,37		الاول		1991/1990

		11		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		اشواق سامي جرجيس		العراقية		انثى		73,20		الاول		1991/1990

		12		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		مها مازن كامل		العراقية		انثى		73,05		الاول		1991/1990

		13		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		اقبال جلاب حسن		العراقية		انثى		72,97		الاول		1991/1990

		14		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		بيداء عباس مطر		العراقية		انثى		71,45		الاول		1991/1990

		15		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		هيفاء نجاح عبد الزهرة		العراقية		انثى		70,72		الاول		1991/1990

		16		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		مريم عبد الاخوة حسون		العراقية		انثى		70,62		الاول		1991/1990

		17		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		زينب سالم جازع		العراقية		انثى		69,22		الاول		1991/1990

		18		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		ساهرة عبد الحسين رشيد		العراقية		انثى		69,12		الاول		1991/1990

		19		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		بشرى هادي جبار		العراقية		انثى		68,95		الاول		1991/1990

		20		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		بشرى شهاب خضير		العراقية		انثى		68,92		الاول		1991/1990

		21		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		كاظمية عبد الاميربنيان		العراقية		انثى		68,60		الاول		1991/1990

		22		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		مديحة فليح حسن		العراقية		انثى		68,52		الاول		1991/1990

		23		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		ابتهال عزيز محمد		العراقية		انثى		68,35		الاول		1991/1990

		24		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		اخلاص صالح مهدي		العراقية		انثى		68,12		الاول		1991/1990

		25		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		كفاء جاسم دهش		العراقية		انثى		68,02		الاول		1991/1990

		26		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		فاتن رشيد نوري		العراقية		انثى		67,60		الاول		1991/1990

		27		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		ايمان حميد محسن		العراقية		انثى		66,80		الاول		1991/1990

		28		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		نديمة مهدي بجاي		العراقية		انثى		66,57		الاول		1991/1990

		29		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		صبيحة احمد علي		العراقية		انثى		66,55		الاول		1991/1990

		30		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		بشرى جبار عباس		العراقية		انثى		65,75		الاول		1991/1990

		31		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		الاء تركان صالح		العراقية		انثى		65,30		الاول		1991/1990

		32		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		شوقية حميد جمود		العراقية		انثى		64,87		الاول		1991/1990

		33		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		ختام فاضل عبد		العراقية		انثى		64,05		الاول		1991/1990

		34		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		زينب عبد الحميد كمال		العراقية		انثى		63,12		الاول		1991/1990

		35		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		مريم مزهر محمد		العراقية		انثى		62,45		الاول		1991/1990

		36		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		زهرة هادي جواد		العراقية		انثى		61,95		الاول		1991/1990

		37		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		انوار حمد هادي		العراقية		انثى		60,65		الاول		1991/1990

		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 1991/1990   /  كلية التربية للبنات الدراسة الصباحية  الدور الاول والثاني

		ت		الجامعة		الكلية		القسم		الاسم		الجنسية		الجنس		الدور الذي نجح فيه الطالب		المعدل		سنة التخرج		الملاحظات

		1		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		بسعاد عبد الحسين مهدي		العراقية		انثى		الاول		84,35		1991/1990

		2		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		هالة عثمان عبد الرحمن		العراقية		انثى		الاول		83,74		1991/1990

		3		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		نداء رحيم محمد		العراقية		انثى		الاول		81,43		1991/1990

		4		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		نوال جبر محي		العراقية		انثى		الاول		79,65		1991/1990

		5		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		سمية ناظم داود		العراقية		انثى		الاول		79,33		1991/1990

		6		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		اسماء احمد ابراهيم		العراقية		انثى		الاول		79,32		1991/1990

		7		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		ماجدة عذاب رسن		العراقية		انثى		الاول		78,73		1991/1990

		8		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		منى نجم عبود		العراقية		انثى		الاول		77,69		1991/1990

		9		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		اسماء محمد خميس		العراقية		انثى		الاول		77,24		1991/1990

		10		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		انتصار كريم محمد		العراقية		انثى		الاول		76,57		1991/1990

		11		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		غفران جواد عنون		العراقية		انثى		الاول		76,49		1991/1990

		12		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		منال فخري محمود		العراقية		انثى		الاول		75,94		1991/1990

		13		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		نورهان ابراهيم حسن		العراقية		انثى		الاول		74,93		1991/1990

		14		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		زهرة محمد حمادي		العراقية		انثى		الاول		74,93		1991/1990

		15		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		رفاه مجيد جميل		العراقية		انثى		الاول		74,71		1991/1990

		16		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		عواطف جاسم عبد		العراقية		انثى		الاول		74,58		1991/1990

		17		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		اقبال عبد الجبار سعد		العراقية		انثى		الاول		74,38		1991/1990

		18		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		راجحة شايش ذعزاع		العراقية		انثى		الاول		73,83		1991/1990

		19		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		سعدية محمود علي		العراقية		انثى		الاول		73,24		1991/1990

		20		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		ميسون انور مجيد		العراقية		انثى		الاول		72,94		1991/1990

		21		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		منى محمود خليل		العراقية		انثى		الاول		72,54		1991/1990

		22		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		اشواق عبد الصاحب		العراقية		انثى		الاول		72,52		1991/1990

		23		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		الهام عماش يوسف		العراقية		انثى		الاول		71,46		1991/1990

		24		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		سهاد صالح مكطوف		العراقية		انثى		الاول		70,31		1991/1990

		25		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		ليلى مطشر حطاب		العراقية		انثى		الاول		68,95		1991/1990

		26		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		نبأ طه جاسم		العراقية		انثى		الاول		68,52		1991/1990

		27		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		زينب هزاع فيزي		العراقية		انثى		الاول		65,99		1991/1990

		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 1991/1990   /  كلية التربية للبنات الدراسة الصباحية  الدور الاول والثاني

		ت		الجامعة		الكلية		القسم		الاسم		الجنسية		الجنس		الدور الذي نجح فيه الطالب		المعدل		سنة التخرج		الملاحظات

		1		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		بان جعفر حسن		عراقية		انثى		الاول		85,65		1991/1990

		2		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		هيفاء مشرف عليوي		عراقية		انثى		الاول		85,07		1991/1990

		3		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		اسماء سلمان داود		عراقية		انثى		الاول		78,68		1991/1990

		4		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		ابتسام احمد عبد الله		عراقية		انثى		الاول		78,48		1991/1990

		5		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		سندس هادي فرهود		عراقية		انثى		الاول		77,07		1991/1990

		6		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		زينب محمد عيسى		عراقية		انثى		الاول		76,41		1991/1990

		7		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		سعدية مناتي احمد		عراقية		انثى		الاول		75,19		1991/1990

		8		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		هيفاء مالك عبيد		عراقية		انثى		الاول		75,04		1991/1990

		9		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		تغريد جواد حمود		عراقية		انثى		الاول		74,53		1991/1990

		10		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		نهلة حامد عبد النبي		عراقية		انثى		الاول		71,04		1991/1990

		11		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		ندى عبد الامير كاظم		عراقية		انثى		الاول		70,97		1991/1990

		12		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		اخلاص جاسم محمد		عراقية		انثى		الاول		70,53		1991/1990

		13		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		رسالة توفيق شمران		عراقية		انثى		الاول		70,31		1991/1990

		14		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		ميعاد ادريس علي		عراقية		انثى		الاول		69		1991/1990

		15		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		حذام عبد الكريم محمد		عراقية		انثى		الاول		68,90		1991/1990

		16		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		امال عبد هاشم		عراقية		انثى		الاول		68,75		1991/1990

		17		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		تيجان عبد الرحمن كاظم		عراقية		انثى		الاول		67,41		1991/1990

		18		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		سورية كتاب مطر		عراقية		انثى		الاول		65,01		1991/1990

		19		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		فاتن كريم عباس		عراقية		انثى		الاول		64,85		1991/1990

		20		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		ياسمين ناجي عبد علي		عراقية		انثى		الاول		64,43		1991/1990

		21		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		كواكب حمد جميل		عراقية		انثى		الاول		63,53		1991/1990

		22		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		ضمياء جمال حبيب		عراقية		انثى		الاول		63,12		1991/1990

		23		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		اسراء حميد فرحان		عراقية		انثى		الاول		61,34		1991/1990

		24		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		انصاف عبد الجليل حسن		عراقية		انثى		الاول		60,68		1991/1990

		25		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		اسراء عبد الحسن		عراقية		انثى		الاول		60,17		1991/1990

		26		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		مبجل ناظم ابراهيم		عراقية		انثى		الاول		60,14		1991/1990

		27		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		سكينة قاسم محمدحمد		عراقية		انثى		الاول		59,87		1991/1990

		28		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		افراح جلوب قاسم		عراقية		انثى		الاول		59,31		1991/1990

		29		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		خولة محسن متعب		عراقية		انثى		الاول		59,02		1991/1990

		30		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		وفاق محمد حسن		عراقية		انثى		الاول		58,90		1991/1990

		31		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		ميادة ابراهيم عبد الرزاق		عراقية		انثى		الاول		55,07		1991/1990

		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 1991/1990   /  كلية التربية للبنات الدراسة الصباحية  الدور الاول والثاني

		ت		الجامعة		الكلية		القسم		الاسم		الجنسية		الجنس		الدور الذي نجح فيه الطالب		المعدل		سنة التخرج		الملاحظات

		1		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		هناء لوفي عبد نور		العراقية		انثى		الاول		81,63		1991/1990

		2		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		زينب كريم خريبط		العراقية		انثى		الاول		77,63		1991/1990

		3		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		هدية رشيد سليمان		العراقية		انثى		الاول		75,51		1991/1990

		4		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		ميسون محمد حسن		العراقية		انثى		الاول		74,95		1991/1990

		5		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		رجاء مسلم كاظم		العراقية		انثى		الاول		74,40		1991/1990

		6		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		ردحة فهمي خضير		العراقية		انثى		الاول		71,81		1991/1990

		7		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		سعدية علي عبيد		العراقية		انثى		الاول		71,47		1991/1990

		8		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		سهير علاء الدين رشيد		العراقية		انثى		الاول		71,14		1991/1990

		9		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		جميلة هاشم علي		العراقية		انثى		الاول		70,67		1991/1990

		10		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		زهراء عبد الصاحب فاهم		العراقية		انثى		الاول		69,84		1991/1990

		11		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		سعاد كاظم محمد		العراقية		انثى		الاول		68,42		1991/1990

		12		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		نوال عمر موسى		العراقية		انثى		الاول		68,40		1991/1990

		13		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		منى سلمان نايف		العراقية		انثى		الاول		68,19		1991/1990

		14		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		ابتسام رشيد نوري		العراقية		انثى		الاول		65,49		1991/1990

		15		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		منى حبيب جابر		العراقية		انثى		الاول		63,88		1991/1990

		16		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		لميس هاشم جابر		العراقية		انثى		الاول		63,70		1991/1990

		17		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		اسماء عبد الله شلبية		العراقية		انثى		الاول		63,07		1991/1990

		18		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		حكيمة حمزة محمد		العراقية		انثى		الاول		61,40		1991/1990

		19		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		سوسن جبار كاظم		العراقية		انثى		الاول		60,74		1991/1990

		20		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		صبيحة جابر خشان		العراقية		انثى		الاول		60,19		1991/1990

		21		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		هناء حسن جبار		العراقية		انثى		الاول		57,21		1991/1990

		22		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		هدى جواد كاظم		العراقية		انثى		الاول		57,07		1991/1990

		23		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		سندس احمد عبد الغني		العراقية		انثى		الثاني		56,24		1991/1990

		24		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		سندس عبد الحسين سرحان		العراقية		انثى		الاول		56,14		1991/1990

		25		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		ميساء محمد رشيد		العراقية		انثى		الثاني		55,48		1991/1990

		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 1991/1990   /  كلية التربية للبنات الدراسة الصباحية  الدور الاول والثاني

		ت		الجامعة		الكلية		القسم		الاسم		الجنسية		الجنس		الدور الذي نجح فيه الطالب		المعدل		سنة التخرج		الملاحظات

		1		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		نوال فتاح ناجي		عراقية		انثى		الاول		82,28		1991/1990

		2		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		رجاء عزاوي حمادي		عراقية		انثى		الاول		79,07		1991/1990

		3		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		ايمان فرحان ضيدان		عراقية		انثى		الاول		75,09		1991/1990

		4		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		انتهاء احمد محمد		عراقية		انثى		الاول		72,79		1991/1990

		5		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		عائدة سلمان خلف		عراقية		انثى		الاول		72		1991/1990

		6		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		نهلة كريم جليل		عراقية		انثى		الاول		71,84		1991/1990

		7		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		سهى جاسم محمد		عراقية		انثى		الاول		71,67		1991/1990

		8		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		تغريد عبد الخالق باري		عراقية		انثى		الاول		69,88		1991/1990

		9		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		كفاية فاخر يوسف		عراقية		انثى		الاول		68,91		1991/1990

		10		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		افراح حسن حطيحط		عراقية		انثى		الاول		68,84		1991/1990

		11		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		امال عبد الرسول مجيد		عراقية		انثى		الاول		67,98		1991/1990

		12		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		اشواق حسن عباس		عراقية		انثى		الثاني		67,05		1991/1990

		13		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		هدى حميد ابراهيم		عراقية		انثى		الاول		67,02		1991/1990

		14		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		شذى كاظم ابراهيم		عراقية		انثى		الاول		66,74		1991/1990

		15		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		ايمان جواد كاظم		عراقية		انثى		الاول		66,69		1991/1990

		16		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		زينب هادي عطا الله		عراقية		انثى		الثاني		66,05		1991/1990

		17		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		نظام عزيز صالح شبر		عراقية		انثى		الاول		64,05		1991/1990

		18		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		بشرى عبد الامير عبد الحسن		عراقية		انثى		الاول		63,50		1991/1990

		19		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		حنان عباس جدوع		عراقية		انثى		الاول		61,84		1991/1990

		20		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		بشرى خضير قدوري		عراقية		انثى		الاول		61,79		1991/1990

		21		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		زينب خضير عباس		عراقية		انثى		الثاني		61,51		1991/1990

		22		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		عواطف عبد اللطيف حسن		عراقية		انثى		الثاني		60,79		1991/1990

		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 1991/1990   /  كلية التربية للبنات الدراسة الصباحية  الدور الاول والثاني

		ت		الجامعة		الكلية		القسم		الاسم		الجنسية		الجنس		الدور الذي نجح فيه الطالب		المعدل		سنة التخرج		الملاحظات

		1		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		ظلال عبد الغفور شبيب		عراقية		انثى		الاول		76,65		1991/1990

		2		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		سعدية احمد ظاهر		عراقية		انثى		الاول		75,63		1991/1990

		3		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		اشواق صالح حسين		عراقية		انثى		الاول		75,25		1991/1990

		4		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		جنان محمد نعمة		عراقية		انثى		الاول		74,88		1991/1990

		5		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		بسمة سعدون عبد الله		عراقية		انثى		الاول		74,10		1991/1990

		6		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		هناء مطر راضي		عراقية		انثى		الاول		73,53		1991/1990

		7		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		نهلة سعد محمود		عراقية		انثى		الاول		72,69		1991/1990

		8		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		نضال محمود حسين		عراقية		انثى		الاول		72,23		1991/1990

		9		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		وفاء وهبي عبد اللطيف		عراقية		انثى		الاول		70,39		1991/1990

		10		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		بتول حمود حميد		عراقية		انثى		الاول		70,30		1991/1990

		11		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		ميساء اسماعيل خليل		عراقية		انثى		الاول		70,07		1991/1990

		12		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		امال قاسم رشيد		عراقية		انثى		الاول		69,76		1991/1990

		13		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		سميرة هادي جاسم		عراقية		انثى		الاول		66,31		1991/1990

		14		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		ايمان مهدي حسين		عراقية		انثى		الاول		66,04		1991/1990

		15		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		الاء عباس رزوقي		عراقية		انثى		الاول		65,64		1991/1990

		16		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		بشرى موحان عبد الامير		عراقية		انثى		الاول		65,40		1991/1990

		17		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		نهلة حاتم عليوي		عراقية		انثى		الاول		64,50		1991/1990

		18		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		اروى مكي كاظم		عراقية		انثى		الاول		63,70		1991/1990

		19		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		سعدية عبد زيد ابراهيم		عراقية		انثى		الاول		61,21		1991/1990

		20		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		هالة محمود احمد		عراقية		انثى		الاول		60,75		1991/1990

		21		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		ايمان عبد الخالق مهدي		عراقية		انثى		الاول		60,39		1991/1990

		22		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		مثنى عبد العزيز حميد		عراقية		انثى		الاول		57,77		1991/1990

		23		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		وسن علي حسين		عراقية		انثى		الاول		57,70		1991/1990
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