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المالحظات

٨٦،٥٤االولانثىعراقیةبان صالح عبد الھاشماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد1
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٨٣،٠٥االولانثىعراقیةایالف عودة محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد2
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٧٧،٨٢االولانثىعراقیةسناء محمد مھدياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد3
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٧٦،١٣االولانثىعراقیةنعمت ابلحد بولصاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد4
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٧٤،٠١االولانثىعراقیةسھام عزیز محسناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد5
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٧٣،٥٢االولانثىعراقیةحال نبیل سلماناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد6
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٧٣،٢٨االولانثىعراقیةمریم مدني صالحاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد7
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٧٣،٢٥االولانثىعراقیةصبا نعیم محسناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد8
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٧٢،٦٤االولانثىعراقیةزینب محمود عباساللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد9
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٧٢،٦٠االولانثىعراقیةاشواق عارف یحیىاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد10
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٧٢،٥٧االولانثىعراقیةسلوى سھام جمیلاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد11
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٧٢،٥٣االولانثىعراقیةزینب محمد جواداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد12
٢٠٠٣/٢٠٠٢
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٧٢،٣٨االولانثىعراقیةھدى علي عباساللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد13
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٧٠،٨٥االولانثىعراقیةنور خلیل یوسفاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد14
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٧٠،٥٧االولانثىعراقیةزینب محمد سلوماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد15
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٧٠،٥٢االولانثىعراقیةفیان جبار كاطعاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد16
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٧٠،٤٤االولانثىعراقیةجنان جاسم محمد علياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد17
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٧٠،١٤االولانثىعراقیةسراب حسین علياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد18
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦٩،٨٢االولانثىعراقیةھبة عبد الھادي خضیراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد19
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦٩،٧٦االولانثىعراقیةاشواق حسین عمراناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد20
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦٩،٢٢االولانثىعراقیةابتسام مھدي عبوداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد21
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦٨،٢٧االولانثىعراقیةتیریزا بولص دنخااللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد22
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦٨،١٤االولانثىعراقیةحنان موسى عبد الجابراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد23
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦٧،٩٧االولانثىعراقیةانصاف كزار قطاناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد24
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦٧،٣٩االولانثىعراقیةریتا سعید ججواللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد25
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦٧،٣٤االولانثىعراقیةابتھال فیصل خلفاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد26
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦٦،٩٦االولانثىعراقیةحال راشد محیلباللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد27
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦٦،٥٢االولانثىعراقیةاالء صبیح صادقاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد28
٢٠٠٣/٢٠٠٢



٦٥،٨٠االولانثىعراقیةاسراء عباس سالماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد29
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦٥،٦٤االولانثىعراقیةخمائل جازي صالصاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد30
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦٥،٢٩االولانثىعراقیةماریان سامي فیصلاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد31
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦٥،٠٥االولانثىعراقیةزینب صالح قدورياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد32
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦٤،٩٦االولانثىعراقیةشیماء عادل حسیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد33
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦٤،٨٧االولانثىعراقیةنبأ ادیب حسیباللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد34
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦٤،٨٦االولانثىعراقیةنغم جبار روجاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد35
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦٤،٠١االولانثىعراقیةشیماء علي خورشیداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد36
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦٣،٦٣االولانثىعراقیةھند قدوري علياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد37
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦٣،٣٥االولانثىعراقیةاسراء عبد اهللا صادقاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد38
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦٣،٣٣االولانثىعراقیةنغم شافع زرزوراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد39
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦٣،٢١االولانثىعراقیةرجاء مبارك كوركیساللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد40
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦٢،٩٤االولانثىعراقیةھناء سلمان رشیداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد41
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦٢،٦٨االولانثىعراقیةلینا رحیم ججواللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد42
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦٢،٣٥االولانثىعراقیةاالء مزھر عبادياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد43
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦٢،٢٦االولانثىعراقیةاسراء حافظ رشیداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد44
٢٠٠٣/٢٠٠٢



٦٢،٠٧االولانثىعراقیةسرى محمد عبد الحافظاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد45
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦١،٨٨االولانثىعراقیةقبس عبد الكریم شاكراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد46
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦١،٨االولانثىعراقیةدنیا جبار مرداواللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد47
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦١،٥٥االولانثىعراقیةسھاد طارق  حسناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد48
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦١،٠٥االولانثىعراقیةدنیا عاصم عبد الرزاقاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد49
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦٠،٦٤االولانثىعراقیةزبیدة نجیب صالحاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد50
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٥٩،٨٥االولانثىعراقیةمیادة قاسم محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد51
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٥٩،٦٢االولانثىعراقیةافراح ناجي خضیراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد52
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٥٩،٢٨االولانثىعراقیةھالة نایف احمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد53
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٥٨،٧١االولانثىعراقیةنور مجید عبد حسناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد54
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٥٨،٦٧االولانثىعراقیةاالء كاظم محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد55
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٥٧،٧٩الثانيانثىعراقیةورود علي حسناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد56
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٥٧،٤االولانثىعراقیةھند فائز علياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد57
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٥٦،٨٤االولانثىعراقیةلقاء مھدي حبیباللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد58
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٥٦،٥٩االولانثىعراقیةشیماء علوان حنوناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد59
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٥٦،٣٩االولانثىعراقیةشھد خیري اسماعیلاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد60
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٥٥،٩٧٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةتماضر كاظم عبد المنعماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد61
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المعدل
سنة التخرج

المالحظات

التربیة للبناتبغداد1
اللغة العربیة

٧٥،٧٧االولانثىعراقیةعال وفقي محمود
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد2
اللغة العربیة

٧٤،٥االولانثىعراقیةحذام بدر حسین
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد3
اللغة العربیة

٧٣،٣٦االولانثىعراقیةنبیلة سلیمان محمد جواد
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد4
اللغة العربیة

٧٢،٦٣االولانثىعراقیةلیلى جبار عبد
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد5
اللغة العربیة

٦٦،٨٩االولانثىعراقیةایناس عبد الرحمن اسماعیل
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد6
اللغة العربیة

٦٦،٠٢االولانثىعراقیةھند حسن علي
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد7
اللغة العربیة

٦٤،٧٢االولانثىعراقیةانوار محمد عطیة
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد8
اللغة العربیة

٦٤،٤٤االولانثىعراقیةاقبال عامر حداد
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد9
اللغة العربیة

٦٣،٩٩االولانثىعراقیةمھا طاھر جالب
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد10
اللغة العربیة

٦٣،٨٢االولانثىعراقیةسیماء ابراھیم حسن
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد11
اللغة العربیة

٦٣،٥٨االولانثىعراقیةامال عزیز ھادي
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد12
اللغة العربیة

٦٢،٣٨االولانثىعراقیةندى غازي فیصل
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد13
اللغة العربیة

٦١،٨٢االولانثىعراقیةغادة مھدي علي
٢٠٠٣/٢٠٠٢
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التربیة للبناتبغداد14
اللغة العربیة

٦١،٦٥االولانثىعراقیةانغام كریم سلمان
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد15
اللغة العربیة

٦١،٢٥االولانثىعراقیةسھى سعید حمید
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد16
اللغة العربیة

٦٠،٦٣االولانثىعراقیةافراح عبد الحسین دعیج
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد17
اللغة العربیة

٦٠،٤٨االولانثىعراقیةھبة علي حسین
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد18
اللغة العربیة

٥٩،٨١االولانثىعراقیةمیعاد سلمان عبادي
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد19
اللغة العربیة

٥٩،٦٠االولانثىعراقیةانوار مھدي عباس
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد20
اللغة العربیة

٥٩،٣٨االولانثىعراقیةاالء عیسى فتاح
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد21
اللغة العربیة

٥٨،٩٤االولانثىعراقیةوسن فیصل عیدان
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد22
اللغة العربیة

٥٨،٦٤الثانيانثىعراقیةرسل غازي جعفر
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد23
اللغة العربیة

٥٧،٨٨االولانثىعراقیةنجالء جمیل حسن
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد24
اللغة العربیة

٥٧،١٧الثانيانثىعراقیةاسیل كامل جاسر
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد25
اللغة العربیة

٥٧،٠٦الثانيانثىعراقیةفاتن مرھون خصباك
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد26
اللغة العربیة

٥٦،٩٩االولانثىعراقیةقمر صبار عبد الغفار
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد27
اللغة العربیة

٥٦،٨٢االولانثىعراقیةفردوس نجم عبد الزھرة
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد28
اللغة العربیة

٥٦،٦١الثانيانثىعراقیةاریج خضر ابراھیم
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد29
اللغة العربیة

٥٥،٩٦االولانثىعراقیةرنا كاظم علي
٢٠٠٣/٢٠٠٢



التربیة للبناتبغداد30
اللغة العربیة

٥٥،٣٠االولانثىعراقیةایمان مجید حسین
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد31
اللغة العربیة

٥٤،٦٢االولانثىعراقیةحنان جعفر ھاشم
٢٠٠٣/٢٠٠٢
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التربیة للبناتبغداد1
التاریخ

٧٩،٤٧االولانثىعراقیةھدى حامد عبد
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد2
التاریخ

٧٨،٢٨االولانثىعراقیةدیما عفیف فتحي
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد3
التاریخ

٧٦،٢٩االولانثىعراقیةیسرى محمود قاسم
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد4
التاریخ

٧٢،٩٢االولانثىعراقیةایفان سلمان علي
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد5
التاریخ

٧١،٣٣االولانثىعراقیةسوسن جعفر خضیر
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد6
التاریخ

٧١،١٦االولانثىعراقیةاسراء علي فاضل
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد7
التاریخ

٧١،٧االولانثىعراقیةندى اسماعیل عبد
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد8
التاریخ

٧٠،٧٣االولانثىعراقیةحنان ھادي حمید
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد9
التاریخ

٧٠،٤االولانثىعراقیةوسن غالي محمد
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد10
التاریخ

٧٠،٠٥االولانثىعراقیةھند عبد الكریم محمد
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد11
التاریخ

٦٩،١٤االولانثىعراقیةمنتھى كاطع صكر
٢٠٠٣/٢٠٠٢
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التربیة للبناتبغداد12
التاریخ

٦٨،٧٤االولانثىعراقیةبتول غالي محمد
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد13
التاریخ

٦٨،٦٥االولانثىعراقیةمیسم محمد عبد الحمید
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد14
التاریخ

٦٨،٠٤االولانثىعراقیةزینة علي عباس
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد15
التاریخ

٦٧،٧٦االولانثىعراقیةشیماء مھدي سلمان
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد16
التاریخ

٦٧،٦١االولانثىعراقیةھدیل جمیل محمد
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد17
التاریخ

٦٧،٥٣االولانثىعراقیةرفاه عبد جبار
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد18
التاریخ

٦٦،٨٩االولانثىعراقیةعذراء كامل فیاض
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد19
التاریخ

٦٦،٧٩االولانثىعراقیةانوار نجم سوادي
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد20
التاریخ

٦٦،٦٢االولانثىعراقیةوجدان محمد كاظم
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد21
التاریخ

٦٦،٥٩االولانثىعراقیةخمائل جعفر صكر
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد22
التاریخ

٦٦،٥٣االولانثىعراقیةانعام عواد حسین
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد23
التاریخ

٦٦،٥٢االولانثىعراقیةسناء مشعل رحیم
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد24
التاریخ

٦٦،٢٦االولانثىعراقیةاقدس ابراھیم احمد
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد25
التاریخ

٦٦،٢٢االولانثىعراقیةنضال جابر باراني
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد26
التاریخ

٦٦،٥االولانثىعراقیةشیماء خمیس سبتي
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد27
التاریخ

٦٦،٢االولانثىعراقیةشیماء رضا محسن
٢٠٠٣/٢٠٠٢



التربیة للبناتبغداد28
التاریخ

٦٥،٨٧االولانثىعراقیةبیداء حامد جیثوم
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد29
التاریخ

٦٥،٦٢االولانثىعراقیةزینب علي محمد
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد30
التاریخ

٦٥،٥٥االولانثىعراقیةشیماء رشید عبد الستار
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد31
التاریخ

٦٥،٥٤االولانثىعراقیةافنان غازي احمد
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد32
التاریخ

٦٥،٥١االولانثىعراقیةرنا احمد نجف
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد33
التاریخ

٦٥،٢٣االولانثىعراقیةحنان ناظم داود
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد34
التاریخ

٦٥،٠٢االولانثىعراقیةیسار عباس فاضل
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد35
التاریخ

٦٤،٨١االولانثىعراقیةانتصار عبد الكاظم شھید
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد36
التاریخ

٦٤،٦٦االولانثىعراقیةنور حمید عناد
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد37
التاریخ

٦٤،٥١االولانثىعراقیةوفاء حسین سالم
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد38
التاریخ

٦٣،٩٤االولانثىعراقیةایناس علي سلمان
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد39
التاریخ

٦٣،٩٣االولانثىعراقیةھبة ابراھیم دوحي
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد40
التاریخ

٦٣٫٦٩الثانيانثىعراقیةساھرة كاظم عطا
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد41
التاریخ

٦٣،٣٢االولانثىعراقیةمنال صابر حاجم
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد42
التاریخ

٦٣،٢٣االولانثىعراقیةانتصار منصور خضیر
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد43
التاریخ

٦٣،٨االولانثىعراقیةبان علي جواد
٢٠٠٣/٢٠٠٢



التربیة للبناتبغداد44
التاریخ

٦٢،٩٦االولانثىعراقیةعلیاء علي لفتھ
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد45
التاریخ

٦٢،٩٢االولانثىعراقیةورقاء سمیر عباس
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد46
التاریخ

٦٢،٢٧االولانثىعراقیةشیماء رزوقي ھاشم
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد47
التاریخ

٦٢،٨االولانثىعراقیةمي ولید خضیر
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد48
التاریخ

٦١،٩٤االولانثىعراقیةازھار مھدي دوشة
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد49
التاریخ

٦١،٦٦االولانثىعراقیةھند محي نجم
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد50
التاریخ

٦١٫٥٨الثانيانثىعراقیةافراح نعمة مسلم
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد51
التاریخ

٦١٫٥٨الثانيانثىعراقیةشیماء كاظم صالل
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد52
التاریخ

٦١،٤٥االولانثىعراقیةھدى مجید حمید
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد53
التاریخ

٦١،٣٦االولانثىعراقیةزھراء مانع نجم
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد54
التاریخ

٦١،٣١االولانثىعراقیةرشا سامي عارف
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد55
التاریخ

٦١،١٢االولانثىعراقیةلمى صالح مھدي
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد56
التاریخ

٦٠٫٩٥الثانيانثىعراقیةشذى سعدي ابراھیم
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد57
التاریخ

٦٠،٨٨االولانثىعراقیةمنتھى محمد حسین
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد58
التاریخ

٦٠،٧٥االولانثىعراقیةزھرة شیخر جبار
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد59
التاریخ

٦٠،٧٤االولانثىعراقیةشیماء مظفر منیر
٢٠٠٣/٢٠٠٢



التربیة للبناتبغداد60
التاریخ

٦٠،٦٨االولانثىعراقیةمنال ناصر خالطي
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد61
التاریخ

٦٠،٦٤االولانثىعراقیةخمائل جبار خضیر
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد62
التاریخ

٦٠،٦٤االولانثىعراقیةسھاد حمید یوسف
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد63
التاریخ

٦٠،٤٥االولانثىعراقیةرنا خضیر عباس
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد64
التاریخ

٦٠،٤١االولانثىعراقیةنجالء مزیعل عذیب
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد65
التاریخ

٦٠،٣٧االولانثىعراقیةاسراء حسن كمال
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد66
التاریخ

٦٠،٣٦االولانثىعراقیةرنا ریاض صبحي
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد67
التاریخ

٦٠،٤االولانثىعراقیةامل جابر سلمان
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد68
التاریخ

٦٠،٠٤االولانثىعراقیةشیماء مجید عبد الرزاق
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد69
التاریخ

٥٩،٦١االولانثىعراقیةزینب ھاني توفیق
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد70
التاریخ

٥٩،١٨االولانثىعراقیةانتصار عبود كریم
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد71
التاریخ

٥٨٫٩٥الثانيانثىعراقیةنغم حامد حسن
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد72
التاریخ

٥٨٫٧٣الثانيانثىعراقیةیسرى غازي خضیر
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد73
التاریخ

٥٨،٧٢االولانثىعراقیةساالزار ابراھیم خلیل
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد74
التاریخ

٥٨٫٦االولانثىعراقیةھبة فؤاد علي
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد75
التاریخ

٥٨،٥٩االولانثىعراقیةروافد عباس صغیر
٢٠٠٣/٢٠٠٢



التربیة للبناتبغداد76
التاریخ

٥٨،٥٣االولانثىعراقیةشذى رزاق جاسم
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد77
التاریخ

٥٨٫١٣الثانيانثىعراقیةاسوان احمد محمد
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد78
التاریخ

٥٨٫٠١الثانيانثىعراقیةھبة صبیح علي
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد79
التاریخ

٥٧،٨٩االولانثىعراقیةھند رعد عبد
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد80
التاریخ

٥٧٫٨٩الثانيانثىعراقیةخلود خالد جبر
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد81
التاریخ

٥٧،٨٤االولانثىعراقیةایناس موفق رشید
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد82
التاریخ

٥٧،٥٧االولانثىعراقیةندى جاسم محسن
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد83
التاریخ

٥٧،٥٦االولانثىعراقیةسحر سعد محسن
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد84
التاریخ

٥٧٫٤٩الثانيانثىعراقیةشیماء ھاني فرھود
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد85
التاریخ

٥٧٫٣٦الثانيانثىعراقیةنظیمة فارس ضمد
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد86
التاریخ

٥٧٫٣١الثانيانثىعراقیةسراب مھدي صالح
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد87
التاریخ

٥٧،٢٥االولانثىعراقیةنسرین محمد علي
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد88
التاریخ

٥٧٫٠٣الثانيانثىعراقیةضحى جلیل ھاشم
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد89
التاریخ

٥٦،٨٢االولانثىعراقیةرونق  عبد جواد
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد90
التاریخ

٥٦٫٢٩الثانيانثىعراقیةمنار جمال عبد المھدي
٢٠٠٣/٢٠٠٢

التربیة للبناتبغداد91
التاریخ

٥٥،٧٤االولانثىعراقیةنادیة ثامر كاظم
٢٠٠٣/٢٠٠٢



التربیة للبناتبغداد92
التاریخ

٥٥٫١٩الثانيانثىعراقیةشیماء محمد عبد اهللا
٢٠٠٣/٢٠٠٢

الدور الذي الجنسالجنسیةاالسمالقسمالكلیةالجامعةت
نجح فیھ 
الطالب

المعدل
سنة التخرج

المالحظات

٧٧،١٣االولانثىعراقیةمنار موسى حناالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد1
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٧٥،٣٥االولانثىعراقیةسوزان حقي اسماعیلالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد2
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٧١،٩١االولانثىعراقیةرقیة بیداهللا خزنالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد3
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٧٠،٤٧االولانثىعراقیةفان شاكر طاھرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد4
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦٩،٥١االولانثىعراقیةحلیمة حمود جثیرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد5
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦٩،٣٤االولانثىعراقیةبشرى كاطع نعیمةالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد6
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦٨،٣٣االولانثىعراقیةمیساء اسعد عبودالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد7
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦٧،٨٨االولانثىعراقیةیاسمین فوزي سلمانالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد8
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦٧،٣٨االولانثىعراقیةشیماء حسین عبداالمیرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد9
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦٦،٤٥االولانثىعراقیةبسمة مظھر اسماعیلالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد10
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦٥،٥٤االولانثىعراقیةبیداء احمد كمالالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد11
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦٥،٣١االولانثىعراقیةصبا نجیب فائقالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد12
٢٠٠٣/٢٠٠٢
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٦٥،٢٦االولانثىعراقیةرفاق رزاق عذیبالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد13
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦٥،٠٧االولانثىعراقیةسھام حسین سكرانالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد14
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦٤،٩٦االولانثىعراقیةفرح كمال محمد امینالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد15
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦٤،٢٩االولانثىعراقیةشیماء عبد الحسن عبدعليالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد16
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦٤،٢٥االولانثىعراقیةاالء حربي زویرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد17
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦٤،١١االولانثىعراقیةامال ناصر ثجیلالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد18
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦٣،٩٩االولانثىعراقیةوفاء شمخي عبد الجبارالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد19
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦٣،٩٠االولانثىعراقیةاالء علي مرادالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد20
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦٣،٧٥االولانثىعراقیةشیماء رحیم مجیدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد21
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦٣،٦٣االولانثىعراقیةعال حلیم عليالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد22
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦٣،٥٩االولانثىعراقیةرغد جمیل كاظمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد23
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦٣،٤٩االولانثىعراقیةاسیل عبد االمیر ھاديالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد24
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦٣،٠٦االولانثىعراقیةبیداء قاسم عباسالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد25
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦٢،٩٩االولانثىعراقیةنوال عباس عبد الحسینالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد26
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦٢،٨٧االولانثىعراقیةشذى سلمان حسینالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد27
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦٢،٤٠االولانثىعراقیةسھاد فاضل محمد رضاالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد28
٢٠٠٣/٢٠٠٢



٦٢،٢٩االولانثىعراقیةاستبرق ناظم حربيالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد29
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦١،٩٣االولانثىعراقیةھدیل ھیثم حسینالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد30
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦١،٦٧االولانثىعراقیةرؤى عبد الجلیل كریمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد31
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦١،٢٧االولانثىعراقیةسھاد حسن معنالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد32
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦١،٢٣االولانثىعراقیةمجد شاكر مھديالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد33
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦١،٠٦االولانثىعراقیةوسن طاھر عبد االمیرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد34
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦٠،٩٣االولانثىعراقیةرانیة قاسم حسنالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد35
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦٠،٧٧االولانثىعراقیةرشا رزاق شاكرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد36
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦٠،٧٢االولانثىعراقیةرنا اسماعیل ابراھیمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد37
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦٠،٥٤االولانثىعراقیةھناء كنعان عليالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد38
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦٠،٤٧االولانثىعراقیةزینب محمد عبد اهللالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد39
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦٠،٤٥االولانثىعراقیةیاسمین خضیر ابراھیمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد40
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٥٩،٩٩االولانثىعراقیةوسن محمود  كاظمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد41
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٥٩،٩٩االولانثىعراقیةنیران حاتم درعالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد42
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٥٩،٤٧االولانثىعراقیةشیماء جعفر الزمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد43
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٥٩،٤٤االولانثىعراقیةزینة كاظم عباسالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد44
٢٠٠٣/٢٠٠٢



٥٩،٢٩االولانثىعراقیةشیالن خضر رحیمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد45
٢٠٠٣/٢٠٠٢

الدور الذي الجنسالجنسیةاالسمالقسمالكلیةالجامعةت
نجح فیھ 
الطالب

المعدل
سنة التخرج

المالحظات

٨٤،٣٥االولانثىعراقیةفرح فرید حسینالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد1
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٨١،٠٥االولانثىعراقیةزینب رفعت نافعالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد2
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٧٨،٦٨االولانثىعراقیةرشا كریم  محمدالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد3
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٧٦،٩١االولانثىعراقیةشیماء كمال مجیدالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد4
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٧٦،٢٦االولانثىعراقیةجمیلة خالد ناصرالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد5
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٧٣،٠٢االولانثىعراقیةامل عبد اهللا جاسمالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد6
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٧٢،٧٨االولانثىعراقیةاثمار سلطان حمیدالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد7
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٧٢،٥٧االولانثىعراقیةسعاد راضي فیروزالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد8
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٧٢،٠٥االولانثىعراقیةاالء طلعت سلیمانالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد9
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٧٠،٨٥االولانثىعراقیةایناس عالء حمیدالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد10
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٧٠،٣١االولانثىعراقیةسھاد كامل عبد اهللالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد11
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦٨،٨٩االولانثىعراقیةسوزان زھیر ظاھرالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد12
٢٠٠٣/٢٠٠٢
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٦٨،٢٣االولانثىعراقیةذكرى عبد علي عنادالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد13
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦٧،٣١االولانثىعراقیةانتصار احمد راكعالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد14
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦٧،٢٨االولانثىعراقیةشیماء طارق خضیرالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد15
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦٦،١٣االولانثىعراقیةاسراء كامل احمدالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد16
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦٥،١٠االولانثىعراقیةاوفى فاضل عباسالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد17
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦٢،٦٤االولانثىعراقیةاالء عبد اهللا زاملالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد18
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦٢،٦٣االولانثىعراقیةوسن خلیل كاظمالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد19
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦٢،٤٧االولانثىعراقیةنجالء نجاح یوسفالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد20
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦٢،٤٠االولانثىعراقیةشیماء ناجح دفارالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد21
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦٢،٣٣االولانثىعراقیةفریال عزالدین شكريالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد22
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦٢،٢٨االولانثىعراقیةھبة عبد الحمید مصعبالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد23
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦٠،٨٩االولانثىعراقیةابتسام ھایت احمدالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد24
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٦٠،٧٣االولانثىعراقیةسندس عبد الرحمن احمدالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد25
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٥٩،٠٤االولانثىعراقیةمیادة داود محمدالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد26
٢٠٠٣/٢٠٠٢

٥٦،٣٤الثانيانثىعراقیةسناء جواد محمدالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد27
٢٠٠٣/٢٠٠٢
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		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 2003/2002   /  كلية التربية للبنات الدراسة المسائية الدور الاول والثاني

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

		1		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		بان صلاح عبد الهاشم		عراقية		انثى		الاول		86,54		2003/2002

		2		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		ايلاف عودة محمد		عراقية		انثى		الاول		83,05		2003/2002

		3		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		سناء محمد مهدي		عراقية		انثى		الاول		77,82		2003/2002

		4		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		نعمت ابلحد بولص		عراقية		انثى		الاول		76,13		2003/2002

		5		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		سهام عزيز محسن		عراقية		انثى		الاول		74,01		2003/2002

		6		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		حلا نبيل سلمان		عراقية		انثى		الاول		73,52		2003/2002

		7		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		مريم مدني صالح		عراقية		انثى		الاول		73,28		2003/2002

		8		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		صبا نعيم محسن		عراقية		انثى		الاول		73,25		2003/2002

		9		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		زينب محمود عباس		عراقية		انثى		الاول		72,64		2003/2002

		10		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		اشواق عارف يحيى		عراقية		انثى		الاول		72,60		2003/2002

		11		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		سلوى سهام جميل		عراقية		انثى		الاول		72,57		2003/2002

		12		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		زينب محمد جواد		عراقية		انثى		الاول		72,53		2003/2002

		13		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		هدى علي عباس		عراقية		انثى		الاول		72,38		2003/2002

		14		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		نور خليل يوسف		عراقية		انثى		الاول		70,85		2003/2002

		15		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		زينب محمد سلوم		عراقية		انثى		الاول		70,57		2003/2002

		16		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		فيان جبار كاطع		عراقية		انثى		الاول		70,52		2003/2002

		17		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		جنان جاسم محمد علي		عراقية		انثى		الاول		70,44		2003/2002

		18		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		سراب حسين علي		عراقية		انثى		الاول		70,14		2003/2002

		19		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		هبة عبد الهادي خضير		عراقية		انثى		الاول		69,82		2003/2002

		20		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		اشواق حسين عمران		عراقية		انثى		الاول		69,76		2003/2002

		21		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		ابتسام مهدي عبود		عراقية		انثى		الاول		69,22		2003/2002

		22		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		تيريزا بولص دنخا		عراقية		انثى		الاول		68,27		2003/2002

		23		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		حنان موسى عبد الجابر		عراقية		انثى		الاول		68,14		2003/2002

		24		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		انصاف كزار قطان		عراقية		انثى		الاول		67,97		2003/2002

		25		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		ريتا سعيد ججو		عراقية		انثى		الاول		67,39		2003/2002

		26		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		ابتهال فيصل خلف		عراقية		انثى		الاول		67,34		2003/2002

		27		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		حلا راشد محيلب		عراقية		انثى		الاول		66,96		2003/2002

		28		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		الاء صبيح صادق		عراقية		انثى		الاول		66,52		2003/2002

		29		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		اسراء عباس سالم		عراقية		انثى		الاول		65,80		2003/2002

		30		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		خمائل جازي صلاص		عراقية		انثى		الاول		65,64		2003/2002

		31		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		ماريان سامي فيصل		عراقية		انثى		الاول		65,29		2003/2002

		32		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		زينب صالح قدوري		عراقية		انثى		الاول		65,05		2003/2002

		33		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		شيماء عادل حسين		عراقية		انثى		الاول		64,96		2003/2002

		34		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		نبأ اديب حسيب		عراقية		انثى		الاول		64,87		2003/2002

		35		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		نغم جبار روج		عراقية		انثى		الاول		64,86		2003/2002

		36		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		شيماء علي خورشيد		عراقية		انثى		الاول		64,01		2003/2002

		37		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		هند قدوري علي		عراقية		انثى		الاول		63,63		2003/2002

		38		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		اسراء عبد الله صادق		عراقية		انثى		الاول		63,35		2003/2002

		39		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		نغم شافع زرزور		عراقية		انثى		الاول		63,33		2003/2002

		40		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		رجاء مبارك كوركيس		عراقية		انثى		الاول		63,21		2003/2002

		41		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		هناء سلمان رشيد		عراقية		انثى		الاول		62,94		2003/2002

		42		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		لينا رحيم ججو		عراقية		انثى		الاول		62,68		2003/2002

		43		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		الاء مزهر عبادي		عراقية		انثى		الاول		62,35		2003/2002

		44		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		اسراء حافظ رشيد		عراقية		انثى		الاول		62,26		2003/2002

		45		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		سرى محمد عبد الحافظ		عراقية		انثى		الاول		62,07		2003/2002

		46		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		قبس عبد الكريم شاكر		عراقية		انثى		الاول		61,88		2003/2002

		47		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		دنيا جبار مرداو		عراقية		انثى		الاول		61,8		2003/2002

		48		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		سهاد طارق  حسن		عراقية		انثى		الاول		61,55		2003/2002

		49		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		دنيا عاصم عبد الرزاق		عراقية		انثى		الاول		61,05		2003/2002

		50		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		زبيدة نجيب صالح		عراقية		انثى		الاول		60,64		2003/2002

		51		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		ميادة قاسم محمد		عراقية		انثى		الاول		59,85		2003/2002

		52		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		افراح ناجي خضير		عراقية		انثى		الاول		59,62		2003/2002

		53		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		هالة نايف احمد		عراقية		انثى		الاول		59,28		2003/2002

		54		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		نور مجيد عبد حسن		عراقية		انثى		الاول		58,71		2003/2002

		55		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		الاء كاظم محمد		عراقية		انثى		الاول		58,67		2003/2002

		56		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		ورود علي حسن		عراقية		انثى		الثاني		57,79		2003/2002

		57		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		هند فائز علي		عراقية		انثى		الاول		57,4		2003/2002

		58		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		لقاء مهدي حبيب		عراقية		انثى		الاول		56,84		2003/2002

		59		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		شيماء علوان حنون		عراقية		انثى		الاول		56,59		2003/2002

		60		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		شهد خيري اسماعيل		عراقية		انثى		الاول		56,39		2003/2002

		61		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		تماضر كاظم عبد المنعم		عراقية		انثى		الاول		55,97		2003/2002

		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 2003/2002   /  كلية التربية للبنات الدراسة المسائية 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		علا وفقي محمود		عراقية		انثى		الاول		75,77		2003/2002

		2		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		حذام بدر حسين		عراقية		انثى		الاول		74,5		2003/2002

		3		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		نبيلة سليمان محمد جواد		عراقية		انثى		الاول		73,36		2003/2002

		4		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		ليلى جبار عبد		عراقية		انثى		الاول		72,63		2003/2002

		5		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		ايناس عبد الرحمن اسماعيل		عراقية		انثى		الاول		66,89		2003/2002

		6		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		هند حسن علي		عراقية		انثى		الاول		66,02		2003/2002

		7		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		انوار محمد عطية		عراقية		انثى		الاول		64,72		2003/2002

		8		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		اقبال عامر حداد		عراقية		انثى		الاول		64,44		2003/2002

		9		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		مها طاهر جلاب		عراقية		انثى		الاول		63,99		2003/2002

		10		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		سيماء ابراهيم حسن		عراقية		انثى		الاول		63,82		2003/2002

		11		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		امال عزيز هادي		عراقية		انثى		الاول		63,58		2003/2002

		12		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		ندى غازي فيصل		عراقية		انثى		الاول		62,38		2003/2002

		13		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		غادة مهدي علي		عراقية		انثى		الاول		61,82		2003/2002

		14		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		انغام كريم سلمان		عراقية		انثى		الاول		61,65		2003/2002

		15		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		سهى سعيد حميد		عراقية		انثى		الاول		61,25		2003/2002

		16		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		افراح عبد الحسين دعيج		عراقية		انثى		الاول		60,63		2003/2002

		17		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		هبة علي حسين		عراقية		انثى		الاول		60,48		2003/2002

		18		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		ميعاد سلمان عبادي		عراقية		انثى		الاول		59,81		2003/2002

		19		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		انوار مهدي عباس		عراقية		انثى		الاول		59,60		2003/2002

		20		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		الاء عيسى فتاح		عراقية		انثى		الاول		59,38		2003/2002

		21		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		وسن فيصل عيدان		عراقية		انثى		الاول		58,94		2003/2002

		22		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		رسل غازي جعفر		عراقية		انثى		الثاني		58,64		2003/2002

		23		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		نجلاء جميل حسن		عراقية		انثى		الاول		57,88		2003/2002

		24		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		اسيل كامل جاسر		عراقية		انثى		الثاني		57,17		2003/2002

		25		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		فاتن مرهون خصباك		عراقية		انثى		الثاني		57,06		2003/2002

		26		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		قمر صبار عبد الغفار		عراقية		انثى		الاول		56,99		2003/2002

		27		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		فردوس نجم عبد الزهرة		عراقية		انثى		الاول		56,82		2003/2002

		28		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		اريج خضر ابراهيم		عراقية		انثى		الثاني		56,61		2003/2002

		29		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		رنا كاظم علي		عراقية		انثى		الاول		55,96		2003/2002

		30		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		ايمان مجيد حسين		عراقية		انثى		الاول		55,30		2003/2002

		31		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		حنان جعفر هاشم		عراقية		انثى		الاول		54,62		2003/2002

		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 2003/2002   /  كلية التربية للبنات الدراسة المسائية الدور الاول والثاني

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

		1		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		هدى حامد عبد		عراقية		انثى		الاول		79,47		2003/2002

		2		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ديما عفيف فتحي		عراقية		انثى		الاول		78,28		2003/2002

		3		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		يسرى محمود قاسم		عراقية		انثى		الاول		76,29		2003/2002

		4		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ايفان سلمان علي		عراقية		انثى		الاول		72,92		2003/2002

		5		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		سوسن جعفر خضير		عراقية		انثى		الاول		71,33		2003/2002

		6		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		اسراء علي فاضل		عراقية		انثى		الاول		71,16		2003/2002

		7		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ندى اسماعيل عبد		عراقية		انثى		الاول		71,7		2003/2002

		8		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		حنان هادي حميد		عراقية		انثى		الاول		70,73		2003/2002

		9		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		وسن غالي محمد		عراقية		انثى		الاول		70,4		2003/2002

		10		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		هند عبد الكريم محمد		عراقية		انثى		الاول		70,05		2003/2002

		11		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		منتهى كاطع صكر		عراقية		انثى		الاول		69,14		2003/2002

		12		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		بتول غالي محمد		عراقية		انثى		الاول		68,74		2003/2002

		13		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ميسم محمد عبد الحميد		عراقية		انثى		الاول		68,65		2003/2002

		14		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		زينة علي عباس		عراقية		انثى		الاول		68,04		2003/2002

		15		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		شيماء مهدي سلمان		عراقية		انثى		الاول		67,76		2003/2002

		16		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		هديل جميل محمد		عراقية		انثى		الاول		67,61		2003/2002

		17		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		رفاه عبد جبار		عراقية		انثى		الاول		67,53		2003/2002

		18		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		عذراء كامل فياض		عراقية		انثى		الاول		66,89		2003/2002

		19		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		انوار نجم سوادي		عراقية		انثى		الاول		66,79		2003/2002

		20		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		وجدان محمد كاظم		عراقية		انثى		الاول		66,62		2003/2002

		21		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		خمائل جعفر صكر		عراقية		انثى		الاول		66,59		2003/2002

		22		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		انعام عواد حسين		عراقية		انثى		الاول		66,53		2003/2002

		23		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		سناء مشعل رحيم		عراقية		انثى		الاول		66,52		2003/2002

		24		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		اقدس ابراهيم احمد		عراقية		انثى		الاول		66,26		2003/2002

		25		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		نضال جابر باراني		عراقية		انثى		الاول		66,22		2003/2002

		26		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		شيماء خميس سبتي		عراقية		انثى		الاول		66,5		2003/2002

		27		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		شيماء رضا محسن		عراقية		انثى		الاول		66,2		2003/2002

		28		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		بيداء حامد جيثوم		عراقية		انثى		الاول		65,87		2003/2002

		29		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		زينب علي محمد		عراقية		انثى		الاول		65,62		2003/2002

		30		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		شيماء رشيد عبد الستار		عراقية		انثى		الاول		65,55		2003/2002

		31		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		افنان غازي احمد		عراقية		انثى		الاول		65,54		2003/2002

		32		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		رنا احمد نجف		عراقية		انثى		الاول		65,51		2003/2002

		33		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		حنان ناظم داود		عراقية		انثى		الاول		65,23		2003/2002

		34		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		يسار عباس فاضل		عراقية		انثى		الاول		65,02		2003/2002

		35		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		انتصار عبد الكاظم شهيد		عراقية		انثى		الاول		64,81		2003/2002

		36		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		نور حميد عناد		عراقية		انثى		الاول		64,66		2003/2002

		37		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		وفاء حسين سالم		عراقية		انثى		الاول		64,51		2003/2002

		38		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ايناس علي سلمان		عراقية		انثى		الاول		63,94		2003/2002

		39		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		هبة ابراهيم دوحي		عراقية		انثى		الاول		63,93		2003/2002

		40		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ساهرة كاظم عطا		عراقية		انثى		الثاني		63.69		2003/2002

		41		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		منال صابر حاجم		عراقية		انثى		الاول		63,32		2003/2002

		42		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		انتصار منصور خضير		عراقية		انثى		الاول		63,23		2003/2002

		43		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		بان علي جواد		عراقية		انثى		الاول		63,8		2003/2002

		44		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		علياء علي لفته		عراقية		انثى		الاول		62,96		2003/2002

		45		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ورقاء سمير عباس		عراقية		انثى		الاول		62,92		2003/2002

		46		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		شيماء رزوقي هاشم		عراقية		انثى		الاول		62,27		2003/2002

		47		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		مي وليد خضير		عراقية		انثى		الاول		62,8		2003/2002

		48		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ازهار مهدي دوشة		عراقية		انثى		الاول		61,94		2003/2002

		49		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		هند محي نجم		عراقية		انثى		الاول		61,66		2003/2002

		50		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		افراح نعمة مسلم		عراقية		انثى		الثاني		61.58		2003/2002

		51		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		شيماء كاظم صلال		عراقية		انثى		الثاني		61.58		2003/2002

		52		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		هدى مجيد حميد		عراقية		انثى		الاول		61,45		2003/2002

		53		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		زهراء مانع نجم		عراقية		انثى		الاول		61,36		2003/2002

		54		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		رشا سامي عارف		عراقية		انثى		الاول		61,31		2003/2002

		55		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		لمى صالح مهدي		عراقية		انثى		الاول		61,12		2003/2002

		56		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		شذى سعدي ابراهيم		عراقية		انثى		الثاني		60.95		2003/2002

		57		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		منتهى محمد حسين		عراقية		انثى		الاول		60,88		2003/2002

		58		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		زهرة شيخر جبار		عراقية		انثى		الاول		60,75		2003/2002

		59		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		شيماء مظفر منير		عراقية		انثى		الاول		60,74		2003/2002

		60		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		منال ناصر خلاطي		عراقية		انثى		الاول		60,68		2003/2002

		61		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		خمائل جبار خضير		عراقية		انثى		الاول		60,64		2003/2002

		62		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		سهاد حميد يوسف		عراقية		انثى		الاول		60,64		2003/2002

		63		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		رنا خضير عباس		عراقية		انثى		الاول		60,45		2003/2002

		64		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		نجلاء مزيعل عذيب		عراقية		انثى		الاول		60,41		2003/2002

		65		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		اسراء حسن كمال		عراقية		انثى		الاول		60,37		2003/2002

		66		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		رنا رياض صبحي		عراقية		انثى		الاول		60,36		2003/2002

		67		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		امل جابر سلمان		عراقية		انثى		الاول		60,4		2003/2002

		68		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		شيماء مجيد عبد الرزاق		عراقية		انثى		الاول		60,04		2003/2002

		69		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		زينب هاني توفيق		عراقية		انثى		الاول		59,61		2003/2002

		70		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		انتصار عبود كريم		عراقية		انثى		الاول		59,18		2003/2002

		71		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		نغم حامد حسن		عراقية		انثى		الثاني		58.95		2003/2002

		72		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		يسرى غازي خضير		عراقية		انثى		الثاني		58.73		2003/2002

		73		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		سالازار ابراهيم خليل		عراقية		انثى		الاول		58,72		2003/2002

		74		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		هبة فؤاد علي		عراقية		انثى		الاول		58.6		2003/2002

		75		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		روافد عباس صغير		عراقية		انثى		الاول		58,59		2003/2002

		76		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		شذى رزاق جاسم		عراقية		انثى		الاول		58,53		2003/2002

		77		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		اسوان احمد محمد		عراقية		انثى		الثاني		58.13		2003/2002

		78		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		هبة صبيح علي		عراقية		انثى		الثاني		58.01		2003/2002

		79		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		هند رعد عبد		عراقية		انثى		الاول		57,89		2003/2002

		80		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		خلود خالد جبر		عراقية		انثى		الثاني		57.89		2003/2002

		81		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ايناس موفق رشيد		عراقية		انثى		الاول		57,84		2003/2002

		82		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ندى جاسم محسن		عراقية		انثى		الاول		57,57		2003/2002

		83		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		سحر سعد محسن		عراقية		انثى		الاول		57,56		2003/2002

		84		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		شيماء هاني فرهود		عراقية		انثى		الثاني		57.49		2003/2002

		85		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		نظيمة فارس ضمد		عراقية		انثى		الثاني		57.36		2003/2002

		86		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		سراب مهدي صالح		عراقية		انثى		الثاني		57.31		2003/2002

		87		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		نسرين محمد علي		عراقية		انثى		الاول		57,25		2003/2002

		88		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ضحى جليل هاشم		عراقية		انثى		الثاني		57.03		2003/2002

		89		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		رونق  عبد جواد		عراقية		انثى		الاول		56,82		2003/2002

		90		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		منار جمال عبد المهدي		عراقية		انثى		الثاني		56.29		2003/2002

		91		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		نادية ثامر كاظم		عراقية		انثى		الاول		55,74		2003/2002

		92		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		شيماء محمد عبد الله		عراقية		انثى		الثاني		55.19		2003/2002

		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 2003/2002   /  كلية التربية للبنات الدراسة المسائية الدور الاول والثاني

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

		1		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		منار موسى حنا		عراقية		انثى		الاول		77,13		2003/2002

		2		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		سوزان حقي اسماعيل		عراقية		انثى		الاول		75,35		2003/2002

		3		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		رقية بيدالله خزن		عراقية		انثى		الاول		71,91		2003/2002

		4		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		فان شاكر طاهر		عراقية		انثى		الاول		70,47		2003/2002

		5		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		حليمة حمود جثير		عراقية		انثى		الاول		69,51		2003/2002

		6		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		بشرى كاطع نعيمة		عراقية		انثى		الاول		69,34		2003/2002

		7		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		ميساء اسعد عبود		عراقية		انثى		الاول		68,33		2003/2002

		8		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		ياسمين فوزي سلمان		عراقية		انثى		الاول		67,88		2003/2002

		9		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		شيماء حسين عبدالامير		عراقية		انثى		الاول		67,38		2003/2002

		10		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		بسمة مظهر اسماعيل		عراقية		انثى		الاول		66,45		2003/2002

		11		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		بيداء احمد كمال		عراقية		انثى		الاول		65,54		2003/2002

		12		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		صبا نجيب فائق		عراقية		انثى		الاول		65,31		2003/2002

		13		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		رفاق رزاق عذيب		عراقية		انثى		الاول		65,26		2003/2002

		14		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		سهام حسين سكران		عراقية		انثى		الاول		65,07		2003/2002

		15		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		فرح كمال محمد امين		عراقية		انثى		الاول		64,96		2003/2002

		16		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		شيماء عبد الحسن عبدعلي		عراقية		انثى		الاول		64,29		2003/2002

		17		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		الاء حربي زوير		عراقية		انثى		الاول		64,25		2003/2002

		18		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		امال ناصر ثجيل		عراقية		انثى		الاول		64,11		2003/2002

		19		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		وفاء شمخي عبد الجبار		عراقية		انثى		الاول		63,99		2003/2002

		20		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		الاء علي مراد		عراقية		انثى		الاول		63,90		2003/2002

		21		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		شيماء رحيم مجيد		عراقية		انثى		الاول		63,75		2003/2002

		22		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		علا حليم علي		عراقية		انثى		الاول		63,63		2003/2002

		23		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		رغد جميل كاظم		عراقية		انثى		الاول		63,59		2003/2002

		24		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		اسيل عبد الامير هادي		عراقية		انثى		الاول		63,49		2003/2002

		25		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		بيداء قاسم عباس		عراقية		انثى		الاول		63,06		2003/2002

		26		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		نوال عباس عبد الحسين		عراقية		انثى		الاول		62,99		2003/2002

		27		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		شذى سلمان حسين		عراقية		انثى		الاول		62,87		2003/2002

		28		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		سهاد فاضل محمد رضا		عراقية		انثى		الاول		62,40		2003/2002

		29		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		استبرق ناظم حربي		عراقية		انثى		الاول		62,29		2003/2002

		30		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		هديل هيثم حسين		عراقية		انثى		الاول		61,93		2003/2002

		31		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		رؤى عبد الجليل كريم		عراقية		انثى		الاول		61,67		2003/2002

		32		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		سهاد حسن معن		عراقية		انثى		الاول		61,27		2003/2002

		33		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		مجد شاكر مهدي		عراقية		انثى		الاول		61,23		2003/2002

		34		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		وسن طاهر عبد الامير		عراقية		انثى		الاول		61,06		2003/2002

		35		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		رانية قاسم حسن		عراقية		انثى		الاول		60,93		2003/2002

		36		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		رشا رزاق شاكر		عراقية		انثى		الاول		60,77		2003/2002

		37		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		رنا اسماعيل ابراهيم		عراقية		انثى		الاول		60,72		2003/2002

		38		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		هناء كنعان علي		عراقية		انثى		الاول		60,54		2003/2002

		39		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		زينب محمد عبد الله		عراقية		انثى		الاول		60,47		2003/2002

		40		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		ياسمين خضير ابراهيم		عراقية		انثى		الاول		60,45		2003/2002

		41		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		وسن محمود  كاظم		عراقية		انثى		الاول		59,99		2003/2002

		42		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		نيران حاتم درع		عراقية		انثى		الاول		59,99		2003/2002

		43		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		شيماء جعفر لازم		عراقية		انثى		الاول		59,47		2003/2002

		44		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		زينة كاظم عباس		عراقية		انثى		الاول		59,44		2003/2002

		45		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		شيلان خضر رحيم		عراقية		انثى		الاول		59,29		2003/2002

		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 2003/2002   /  كلية التربية للبنات الدراسة المسائية الدور الاول والثاني

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

		1		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		فرح فريد حسين		عراقية		انثى		الاول		84,35		2003/2002

		2		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		زينب رفعت نافع		عراقية		انثى		الاول		81,05		2003/2002

		3		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		رشا كريم  محمد		عراقية		انثى		الاول		78,68		2003/2002

		4		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		شيماء كمال مجيد		عراقية		انثى		الاول		76,91		2003/2002

		5		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		جميلة خالد ناصر		عراقية		انثى		الاول		76,26		2003/2002

		6		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		امل عبد الله جاسم		عراقية		انثى		الاول		73,02		2003/2002

		7		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		اثمار سلطان حميد		عراقية		انثى		الاول		72,78		2003/2002

		8		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		سعاد راضي فيروز		عراقية		انثى		الاول		72,57		2003/2002

		9		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		الاء طلعت سليمان		عراقية		انثى		الاول		72,05		2003/2002

		10		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		ايناس علاء حميد		عراقية		انثى		الاول		70,85		2003/2002

		11		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		سهاد كامل عبد الله		عراقية		انثى		الاول		70,31		2003/2002

		12		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		سوزان زهير ظاهر		عراقية		انثى		الاول		68,89		2003/2002

		13		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		ذكرى عبد علي عناد		عراقية		انثى		الاول		68,23		2003/2002

		14		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		انتصار احمد راكع		عراقية		انثى		الاول		67,31		2003/2002

		15		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		شيماء طارق خضير		عراقية		انثى		الاول		67,28		2003/2002

		16		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		اسراء كامل احمد		عراقية		انثى		الاول		66,13		2003/2002

		17		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		اوفى فاضل عباس		عراقية		انثى		الاول		65,10		2003/2002

		18		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		الاء عبد الله زامل		عراقية		انثى		الاول		62,64		2003/2002

		19		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		وسن خليل كاظم		عراقية		انثى		الاول		62,63		2003/2002

		20		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		نجلاء نجاح يوسف		عراقية		انثى		الاول		62,47		2003/2002

		21		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		شيماء ناجح دفار		عراقية		انثى		الاول		62,40		2003/2002

		22		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		فريال عزالدين شكري		عراقية		انثى		الاول		62,33		2003/2002

		23		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		هبة عبد الحميد مصعب		عراقية		انثى		الاول		62,28		2003/2002

		24		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		ابتسام هايت احمد		عراقية		انثى		الاول		60,89		2003/2002

		25		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		سندس عبد الرحمن احمد		عراقية		انثى		الاول		60,73		2003/2002

		26		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		ميادة داود محمد		عراقية		انثى		الاول		59,04		2003/2002

		27		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		سناء جواد محمد		عراقية		انثى		الثاني		56,34		2003/2002
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