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2004\٨٥٫٨٢2005األولانثىعراقیةھبة كریم نعمةاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد1

2004\٧٨٫٨٦2005األولانثىعراقیةمنى شفیق علي أبو حبیباللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد2

2004\٧٨٫٢2005األولانثىعراقیةوفاء ادمون ناصر شمعوناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد3

2004\٧٦٫٣٨2005األولانثىعراقیةمیسون غالب حمودةاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد4

2004\٧٤٫٤٤2005األولانثىعراقیةالرا معین یعقوب إسحاقاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد5

2004\٧١٫٦2005األولانثىعراقیةبلسم عباس علي حسوناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد6

2004\٧١٫٥٨2005األولانثىعراقیةمھا اسماعیل عباس عودةاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد7

2004\٧١٫٠٩2005األولانثىعراقیةصبا ابراھیم ھزبراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد8

2004\٧٠٫٧٤2005األولانثىعراقیةإیناس طالب نصیف جاسماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد9

2004\٦٩٫٠٧2005األولانثىعراقیةھبة عباس عبد عون عباساللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد10

2004\٦٨٫٨٢2005األولانثىعراقیةأنسام سعدي فاضل حمودياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد11

2004\٦٨٫٥٩2005األولانثىعراقیةزكیة محیبس شقي خضیراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد12

2004\٦٧٫٣٧2005األولانثىعراقیةأسیل عبد اهللا فجاج كاظماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد13

2004\٦٧٫١٤2005األولانثىعراقیةسناء عبد الوھاب احمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد14

2004\٦٧٫٠٩2005األولانثىعراقیةزینب منصور جمیل خلفاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد15

2004\٦٧٫٠٧2005األولانثىعراقیةدالیا صالح مھدي داوداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد16

2004\٦٧٫٠٣2005األولانثىعراقیةھاجر عادل سلمان علياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد17

2004\٦٦٫٧٢2005األولانثىعراقیةھالة رمزي محمد سلیماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد18

2004\٦٦٫٢2005األولانثىعراقیةانتصار عبد الزھرة رزوقياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد19

2004\٦٦٫٢2005األولانثىعراقیةفاضلة محمد فاضل عباساللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد20

2004\٦٦٫١٦2005األولانثىعراقیةبشرى جواد كاظم طالعاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد21

2004\٦٦٫١٤2005األولانثىعراقیةفرح احمد عیسى احمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد22

2004\٦٦٫٠٥2005األولانثىعراقیةھند عصام شھاب احمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد23

2004\٦٥٫٤٧2005   الثانيانثىعراقیةلینا عباس جابراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد24

2004\٦٥٫١٤2005األولانثىعراقیةعال زیني حسین محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد25

2004\٦٥٫٠٦2005األولانثىعراقیةحنین مرزة حمزةاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد26

2004\٦٥٫٠٤2005األولانثىعراقیةوفاء سید محمد سید علياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد27
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2004\٦٤٫٩٤2005الثانيانثىعراقیةشفق حسین علياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد28

2004\٦٤٫٦١2005األولانثىعراقیةسحر مخلف حسیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد29

2004\٦٤٫٥٧2005األولانثىعراقیةسارة طارق عبد الكریماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد30

2004\٦٣٫٩٢2005األولانثىعراقیةیازي یوسف ھرمزاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد31

2004\٦٣٫٧٩2005األولانثىعراقیةزینب منذر فتاح داوداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد32

2004\٦٣٫٦٨2005األولانثىعراقیةذرى فاضل جواد كاظماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد33

2004\٦٢٫٩١2005األولانثىعراقیةمیادة عبد اهللا جاسراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد34

2004\٦٢٫٨٣2005األولانثىعراقیةأالء محمد حافظ قدورياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد35

2004\٦٢٫٨١2005األولانثىعراقیةأزھار كریم ایدام ضمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد36

2004\٦٢٫٤٦2005األولانثىعراقیةھمسة عبد اهللا نعمة موسىاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد37

2004\٦٢٫٢٨2005األولانثىعراقیةھدى عبد اهللا یاسین خضیراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد38

2004\٦٢٫٢٣2005الثانيانثىعراقیةأسیل سعد صالحاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد39

2004\٦٢٫١١2005األولانثىعراقیةبیداء عباس ابراھیم مطراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد40

2004\٦٢٫٠١2005األولانثىعراقیةسھیر مھدي عباساللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد41

2004\٦١٫٦٦2005األولانثىعراقیةزینب عبد الرزاق سلماناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد42

2004\٦١٫٦٤2005األولانثىعراقیةھند مثنى ابراھیم حمادياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد43

2004\٦١٫٢١2005األولانثىعراقیةأشواق عطیة علي احمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد44

2004\٦٠٫٨٩2005األولانثىعراقیةمریم ودیع فرنسیس حنااللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد45

2004\٦٠٫٨١2005األولانثىعراقیةاسراء محمد عباس خضیراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد46

2004\٦٠٫٦٧2005األولانثىعراقیةدالیا فالح كوریا یوسفاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد47

2004\٦٠٫٦٦2005الثانيانثىعراقیةرشا ظاھر عبداهللاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد48

2004\٦٠٫٦١2005األولانثىعراقیةمیدیا أزاد محمود محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد49

2004\٦٠٫٤٧2005األولانثىعراقیةنانسي نبیھ الالمياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد50

2004\٦٠٫٤٦2005األولانثىعراقیةفیحاء حاكم حمزةاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد51

2004\٥٩٫٩٣2005األولانثىعراقیةریمھ عبد داوود عبداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد52

2004\٥٩٫٨٨2005األولانثىعراقیةسارة عبد الكریم محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد53

2004\٥٩٫٨١2005األولانثىعراقیةأشواق ناظم عیسى جالباللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد54

2004\٥٩٫٧١2005الثانيانثىعراقیةوفاء غازي محسناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد55

2004\٥٩٫٦٤2005األولانثىعراقیةرنیا أبرام كوركیس وردةاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد56

2004\٥٩٫٥٩2005األولانثىعراقیةسارة فاخر حسیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد57

2004\٥٩٫٥٧2005األولانثىعراقیةأالء مخلف فیاض محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد58

2004\٥٩٫٥١2005األولانثىعراقیةرؤى غازي عبد علياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد59



2004\٥٩٫٤٢2005األولانثىعراقیةعلیاء كاطع علياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد60

2004\٥٩٫٣١2005األولانثىعراقیةوسن طھ كریم محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد61

2004\٥٩٫٠٥2005األولانثىعراقیةأصیل كاظم حمید حسیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد62

2004\٥٩2005الثانيانثىعراقیةزینب حمید تولياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد63

2004\٥٨٫٦٣2005األولانثىعراقیةفرح باسم عبد العباساللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد64

2004\٥٨٫٥٣2005األولانثىعراقیةشیماء علي خلفاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد65

2004\٥٧٫٩٦2005األولانثىعراقیةوسن جواد حمود جودةاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد66

2004\٥٧٫٨٩2005األولانثىعراقیةنور علي عبد الجبار احمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد67

2004\٥٧٫٨٧2005الثانيانثىعراقیةأمال عبد زیداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد68

2004\٥٧٫٨٤2005األولانثىعراقیةلبوه محمد حسناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد69

2004\٥٧٫٧٢2005األولانثىعراقیةأنسام سالم دواي یسراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد70

2004\٥٧٫٧١2005الثانيانثىعراقیةنبراس صبحي عامراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد71

2004\٥٧٫٥٦2005الثانيانثىعراقیةھدیر ریاض مھدياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد72

2004\٥٧٫٥١2005الثانيانثىعراقیةزینة محمود حسناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد73

2004\٥٧٫٥2005الثانيانثىعراقیةجنة خضیر جبراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد74

2004\٥٧٫٣٩2005الثانيانثىعراقیةسناء بشیر كاظماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد75

2004\٥٧٫٣٥2005األولانثىعراقیةرشا عبد المحسن فارساللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد76

2004\٥٧٫٢٧2005الثانيانثىعراقیةأخالص حسین مھدياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد77

2004\٥٧٫٢٤2005األولانثىعراقیةلمى عبد الستار حسیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد78

2004\٥٦٫٩٢2005الثانيانثىعراقیةشذى جمیل عباساللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد79

2004\٥٦٫٩2005الثانيانثىعراقیةھیام موفق فیصلاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد80

2004\٦٥٫٧٥2005الثانيانثىعراقیةإیناس عادل مھدياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد81

2004\٥٦٫٦٩2005األولانثىعراقیةمنار عبد اهللا راضياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد82

2004\٥٦٫٦٨2005األولانثىعراقیةلمى فرید محمد صالحاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد83

2004\٥٦٫٦٨2005الثانيانثىعراقیةحال كاظم حسناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد84

2004\٥٦٫٤٢2005الثانيانثىعراقیةریم عبد المحسن خضیراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد85

2004\٥٥٫٨٧2005الثانيانثىعراقیةنور علي محسناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد86

2004\٥٥٫٦٢2005الثانيانثىعراقیةمیرفت عایش راضياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد87

2004\٥٥٫٣٩2005الثانيانثىعراقیةرشا خلف مجبلاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد88

2004\٥٥٫١٥2005الثانيانثىعراقیةحال جاسم محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد89

2004\٥٤٫٠١2005الثانيانثىعراقیةشروق عباس محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد90

2004\٥٣٫٨٩2005الثانيانثىعراقیةسرى اسعد كاملاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد91



2004\٥٣٫٧٩2005الثانيانثىعراقیةوئام صلیوة حنااللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد92

2004\٥٣٫٧٥2005الثانيانثىعراقیةھناء فارس احمد موسىاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد93

2004\٥٣٫٢٣2005الثانيانثىعراقیةرواء زھیر یوسفاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد94
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2004\٨٥٫٤٨2005األولانثىعراقیةأیمان جاسم محمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد1

2004\٨٤٫٧٨2005األولانثىعراقیةنور سالم عبد الجباراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد2

2004\٧٧٫٥٧2005األولانثىعراقیةرحاب جبیر مطراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد3

2004\٧٧٫٥٥2005األولانثىعراقیةنور احمد عبد اهللاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد4

2004\٧٥٫٨٣2005األولانثىعراقیةشیرین ابراھیم ضامناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد5

2004\٧٤٫٨٣2005األولانثىعراقیةنھى حامد حسیناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد6

2004\٧٣٫٥١2005األولانثىعراقیةماجدة عبد الزھرةاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد7

2004\٧١٫٩٧2005األولانثىعراقیةكوثر صبحي مھدياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد8

2004\٧١٫٣2005األولانثىعراقیةلبنى اسعد عبد المطلباللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد9

2004\٧١٫٢٣2005األولانثىعراقیةبیداء حسین عبداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد10

2004\٧٠٫٨٧2005األولانثىعراقیةدالیا سبع حسوناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد11

2004\٧٠٫٤٦2005األولانثىعراقیةمیالد علي نعماناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد12

2004\٦٧٫٣٣2005األولانثىعراقیةسبأ جابر علیوياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد13

2004\٦٦٫١٨2005الثانيانثىعراقیةھالة ابراھیم عباساللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد14

2004\٦٦٫٠٢2005األولانثىعراقیةنغم فاضل عبد اهللاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد15

2004\٦٥٫٨٣2005األولانثىعراقیةمنال ذیاب مسیراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد16

2004\٦٥٫٦٤2005الثانيانثىعراقیةرشا راضي حمادياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد17

2004\٦٥٫٥٤2005األولانثىعراقیةوداد عبد عبد اهللاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد18

2004\٦٥٫٠٢2005األولانثىعراقیةسحر عیسى عبداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد19

2004\٦٤٫٨١2005األولانثىعراقیةرغد جبار عزیزاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد20

2004\٦٤٫٥٦2005األولانثىعراقیةندى خضیر عباساللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد21

2004\٦٤٫٢٤2005األولانثىعراقیةانتظار خلیل علیماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد22

2004\٦٢٫٥٤2005األولانثىعراقیةنغم محمد حماداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد23

2004\٦٢٫١٣2005الثانيانثىعراقیةعذراء كاظم عیسىاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد24

2004\٦٢٫٠٢2005األولانثىعراقیةشفاء شراد جازعاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد25

2004\٦١٫٩٨2005األولانثىعراقیةسراب كاظم جبراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد26
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2004\٦١٫٨٣2005األولانثىعراقیةنسرین عبد الكاظم أبو حلیلاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد27

2004\٦١٫٣٣2005األولانثىعراقیةانتصار ابراھیم جابراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد28

2004\٦٠٫٩٤2005الثانيانثىعراقیةأفراح حسین عبد اهللاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد29

2004\٦٠٫٦٢2005األولانثىعراقیةنور یاسین سلماناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد30

2004\٦٠٫٣٤2005األولانثىعراقیةمیسم علي خزعلاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد31

2004\٦٠٫٢٨2005الثانيانثىعراقیةسیماء خالد عیسىاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد32

2004\٥٩٫٩٨2005الثانيانثىعراقیةشیماء لطیف جابراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد33

2004\٥٩٫٩٥2005األولانثىعراقیةزینة عبد المحسن جعفراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد34

2004\٥٩٫٦٦2005الثانيانثىعراقیةلقاء نایف كریماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد35

2004\٥٩٫٥٤2005الثانيانثىعراقیةلیلى ابراھیم عباساللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد36

2004\٥٩٫٣٥2005الثانيانثىعراقیةھدى عبد الرزاق حمزةاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد37

2004\٥٩٫٠٨2005الثانيانثىعراقیةمیساء فیصل رشكاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد38

2004\٥٨٫٩٦2005األولانثىعراقیةأنغام عاید عبیداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد39

2004\٥٨٫٨2005الثانيانثىعراقیةشیماء جبار محمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد40

2004\٥٨٫٦٣2005الثانيانثىعراقیةأخالص محمود اسماعیلاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد41

2004\٥٨٫٥٧2005الثانيانثىعراقیةرنا سعد حبیباللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد42

2004\٥٧٫٦٢2005األولانثىعراقیةاسراء سالم جلوداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد43

2004\٥٧٫٥٩2005الثانيانثىعراقیةعلیاء احمد صافياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد44

2004\٥٧٫٥٨2005الثانيانثىعراقیةفردوس فاخر رسناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد45

2004\٥٧٫٤٢2005األولانثىعراقیةوسن حسین عطیةاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد46

2004\٥٧٫٢٦2005الثانيانثىعراقیةرونق عباس فاضلاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد47

2004\٥٧٫١2005الثانيانثىعراقیةمنى قاسم محمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد48

2004\٥٥٫٦٩٨2005الثانيانثىعراقیةبتول عزیز طھاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد49

2004\٥٥٫٦٩٤2005الثانيانثىعراقیةأصیل عباس نعمةاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد50

2004\٥٥٫٦٣2005الثانيانثىعراقیةمیسلون علي مثنىاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد51

2004\٥٥٫٢٥2005الثانيانثىعراقیةأزھار حاتماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد52

2004\٥٥٫١٦2005الثانيانثىعراقیةعلیاء حسین خصافاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد53

2004\٥٤٫٦٩2005الثانيانثىعراقیةھدى حسین رضااللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد54
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2004\٧٣٫٣١2005األولانثىعراقیةنور عواد طحیمسالتاریخالتربیة للبناتبغداد1

2004\٧١٫٨٩2005األولانثىعراقیةزینة داود سالمالتاریخالتربیة للبناتبغداد2

2004\٧١٫٨٣2005األولانثىعراقیةنور سعدي عیسىالتاریخالتربیة للبناتبغداد3

2004\٧٠٫٩٢2005األولانثىعراقیةھند ستار جمعةالتاریخالتربیة للبناتبغداد4

2004\٧٠٫٣١2005األولانثىعراقیةسرى صالح عبد الرحمنالتاریخالتربیة للبناتبغداد5

2004\٦٩٫٢2005األولانثىعراقیةفاتن صادق طاھرالتاریخالتربیة للبناتبغداد6

2004\٦٩٫١٧2005األولانثىعراقیةأالء سلیم عبد الزھرةالتاریخالتربیة للبناتبغداد7

2004\٦٨٫٥٣2005األولانثىعراقیةحنان علي كاظمالتاریخالتربیة للبناتبغداد8

2004\٦٨٫٤٥2005األولانثىعراقیةأزھار منصور غیدانالتاریخالتربیة للبناتبغداد9

2004\٦٧٫٩٦2005األولانثىعراقیةغیداء عبد المحسن حسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد10

2004\٦٧٫٩٣2005األولانثىعراقیةانتصار خالد خلفالتاریخالتربیة للبناتبغداد11

2004\٦٧٫٨٨2005األولانثىعراقیة زینة جاسم محمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد12

2004\٦٥٫٨٤2005األولانثىعراقیةنورا محمد صالحالتاریخالتربیة للبناتبغداد13

2004\٦٥٫٣٣2005األولانثىعراقیةھدى حسین یوسفالتاریخالتربیة للبناتبغداد14

2004\٦٥٫٢٢2005األولانثىعراقیةرشا باسم عبد الرزاقالتاریخالتربیة للبناتبغداد15

2004\٦٥٫٠٩2005األولانثىعراقیةبان طھ عویدالتاریخالتربیة للبناتبغداد16

2004\٦٤٫٨١2005األولانثىعراقیةفردوس طارق بھلولالتاریخالتربیة للبناتبغداد17

2004\٦٤٫٦٨2005األولانثىعراقیةأسیا مھدي حمیدالتاریخالتربیة للبناتبغداد18

2004\٦٤٫٤٨٧2005األولانثىعراقیةاسراء خالد مانعالتاریخالتربیة للبناتبغداد19

2004\٦٤٫٤٨2005األولانثىعراقیةھدى ھادي احمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد20

2004\٦٤٫٢٩2005األولانثىعراقیةھبة محمد عبد الرسولالتاریخالتربیة للبناتبغداد21

2004\٦٤٫٢٨2005األولانثىعراقیةھبة احمد سلمانالتاریخالتربیة للبناتبغداد22

2004\٦٣٫٩2005األولانثىعراقیةبتول غالب عباسالتاریخالتربیة للبناتبغداد23

2004\٦٣٫٨٩2005األولانثىعراقیةزینب جاسب ھاشمالتاریخالتربیة للبناتبغداد24

2004\٦٣٫٦٦2005األولانثىعراقیةشیماء جبار مزھرالتاریخالتربیة للبناتبغداد25

2004\٦٣٫٦٤2005األولانثىعراقیةرند صالح حمزةالتاریخالتربیة للبناتبغداد26

قائمة الخریجات  للعام الدراسي ٢٠٠٥/٢٠٠٤   /  كلیة التربیة للبنات الدراسة المسائیة الدور االول والثاني



2004\٦٣٫٩2005األولانثىعراقیةمنتھى عباس ھاشمالتاریخالتربیة للبناتبغداد27

2004\٦٣٫١٧2005األولانثىعراقیةمیادة جواد محسنالتاریخالتربیة للبناتبغداد28

2004\٦٢٫٩٩2005األولانثىعراقیةسحر خالد محمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد29

2004\٦٢٫٩٣2005األولانثىعراقیةأسماء قاسم محمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد30

2004\٦٢٫٧٥2005األولانثىعراقیةرواء عبد الكریم داخلالتاریخالتربیة للبناتبغداد31

2004\٦٢٫٥٩2005األولانثىعراقیةھبة خضیر عباسالتاریخالتربیة للبناتبغداد32

2004\٦٢٫٣٨2005األولانثىعراقیةأخالص محمد مھديالتاریخالتربیة للبناتبغداد33

2004\٦٢٫٠٩٧2005األولانثىعراقیةورود منعم عبد القادرالتاریخالتربیة للبناتبغداد34

2004\٦٢٫٠٩٦2005األولانثىعراقیةانداس اسماعیل ابراھیمالتاریخالتربیة للبناتبغداد35

2004\٦١٫٨٤2005األولانثىعراقیةأسماء ابراھیم عبد الكریمالتاریخالتربیة للبناتبغداد36

2004\٦١٫٥2005األولانثىعراقیةمیاسة حمید عبد الوكاعالتاریخالتربیة للبناتبغداد37

2004\٦١٫٢٥2005الثانيانثىعراقیةدالیا ریاض مالكالتاریخالتربیة للبناتبغداد38

2004\٦١٫١٤2005األولانثىعراقیةنغم حازم محمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد39

2004\٦١٫٠١2005األولانثىعراقیةابتھال سعد عبد الجبارالتاریخالتربیة للبناتبغداد40

2004\٦٠٫٩٢2005األولانثىعراقیةمیعاد ناجي حمیدالتاریخالتربیة للبناتبغداد41

2004\٦٠٫٧٤2005األولانثىعراقیةإیناس جابر قنبرالتاریخالتربیة للبناتبغداد42

2004\٦٠٫٧١2005األولانثىعراقیةفاطمة حسن مطشرالتاریخالتربیة للبناتبغداد43

2004\٦٠٫٠٥2005األولانثىعراقیةنبراس مھدي محمودالتاریخالتربیة للبناتبغداد44

2004\٦٠٫٠٢2005األولانثىعراقیةھالة عباس علیويالتاریخالتربیة للبناتبغداد45

2004\٥٩٫٧٩2005األولانثىعراقیةأیمان نبیل نصیفالتاریخالتربیة للبناتبغداد46

2004\٥٩٫٧١2005الثانيانثىعراقیةرنا عبد العالي یعقوبالتاریخالتربیة للبناتبغداد47

2004\٥٩٫٠٨2005الثانيانثىعراقیةعلیاء قیس فاضلالتاریخالتربیة للبناتبغداد48

2004\٥٩٫٠٧2005األولانثىعراقیةسندس أنور عبد الفتاحالتاریخالتربیة للبناتبغداد49

2004\٥٩٫٠٦2005الثانيانثىعراقیةنورا خالد وحیدالتاریخالتربیة للبناتبغداد50

2004\٥٨٫٩٣2005األولانثىعراقیةریتا شمعون سورانيالتاریخالتربیة للبناتبغداد51

2004\٥٨٫٩٢2005الثانيانثىعراقیةبنان ابراھیم حیدرالتاریخالتربیة للبناتبغداد52

2004\٥٨٫٧٢2005الثانيانثىعراقیةسارة أمیر یونسالتاریخالتربیة للبناتبغداد53

2004\٥٨٫٧١2005الثانيانثىعراقیةطیبة علي وھابالتاریخالتربیة للبناتبغداد54

2004\٥٨٫٣٦2005الثانيانثىعراقیةأمیرة فاخر شامخالتاریخالتربیة للبناتبغداد55

2004\٥٨٫٣٣2005الثانيانثىعراقیةصبا احمد محمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد56

2004\٥٨٫٢١2005األولانثىعراقیةنھلة حمید دھامالتاریخالتربیة للبناتبغداد57

2004\٥٧٫٨٤2005الثانيانثىعراقیةسجى سعد شاكرالتاریخالتربیة للبناتبغداد58



2004\٥٧٫٢٥2005الثانيانثىعراقیةھبة تاني الیجالتاریخالتربیة للبناتبغداد59

2004\٥٧٫١٤2005الثانيانثىعراقیةضحى حمید سواديالتاریخالتربیة للبناتبغداد60

2004\٥٧٫١2005الثانيانثىعراقیةزینب محسن فرحانالتاریخالتربیة للبناتبغداد61

2004\٥٧٫٨2005األولانثىعراقیةھبة سعد جیادالتاریخالتربیة للبناتبغداد62

2004\٥٦٫١٨2005الثانيانثىعراقیةابتھال ھادي عبد الحسنالتاریخالتربیة للبناتبغداد63

2004\٥٥٫٩٤2005الثانيانثىعراقیةنور حسن ابراھیمالتاریخالتربیة للبناتبغداد64

2004\٥٥٫٦٨2005الثانيانثىعراقیةحال ستار ابراھیمالتاریخالتربیة للبناتبغداد65

2004\٥٥٫٢٢2005الثانيانثىعراقیةأسیل عادل عليالتاریخالتربیة للبناتبغداد66
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2004\٧٧٫٤٥2005األولانثىعراقیةأنوار أكرم حسینالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد1

2004\٧٧٫٣٦2005األولانثىعراقیةدنیا وحید عبد االمیرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد2

2004\٧٥٫٤٤2005األولانثىعراقیةلمى مؤید نافع ابراھیمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد3

2004\٧٤٫٤2005األولانثىعراقیةزمن كاظم عبیس غضبالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد4

2004\٧٢٫٤٩2005األولانثىعراقیةمھا علي ھاديالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد5

2004\٧٠٫٧٤2005األولانثىعراقیةبتول حسن خلف حسینالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد6

2004\٧٠٫٣٦2005األولانثىعراقیةأزل محمد ماجدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد7

2004\٧٠٫١١2005األولانثىعراقیةصبا رشید حمیدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد8

2004\٦٩٫٤٨2005األولانثىعراقیةرسل ھاشم احمد عبد الرحمنالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد9

2004\٦٩٫٢٧2005األولانثىعراقیةإیالف محمود سلیمانالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد10

2004\٦٨٫٩٧2005األولانثىعراقیةلیلى احمد جواد كاظمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد11

2004\٦٨٫٧١2005األولانثىعراقیةزینة حسن كاظم صادقالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد12

2004\٦٧٫٤٩2005األولانثىعراقیةضحى وحید عبد االمیرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد13

2004\٦٧٫١٩2005األولانثىعراقیةنسرین صبحي محل عليالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد14

2004\٦٧٫١٢2005الثانيانثىعراقیةھدى محمد ابراھیمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد15

2004\٦٦٫٩٧2005األولانثىعراقیةوسن حسن خضیرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد16

2004\٦٦٫٩٣2005األولانثىعراقیةرؤى مھدي قدوريالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد17

2004\٦٦٫٧٥2005الثانيانثىعراقیةنور عادل ریحانالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد18

2004\٦٦٫٣٩2005الثانيانثىعراقیةحنان حواس سواديالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد19

2004\٦٦٫٣٨2005الثانيانثىعراقیةرنا مجید ثلجالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد20

2004\٦٦٫٣٦2005األولانثىعراقیةإیناس محمد طاھرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد21

2004\٦٦٫٠٦2005األولانثىعراقیةوسن صالح عبد الكریمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد22
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2004\٦٥٫٦٥2005الثانيانثىعراقیةاسراء كاظم اسماعیلالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد23

2004\٦٤٫٨٣2005األولانثىعراقیةابتسام حسن دوازة عليالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد24

2004\٦٤٫٨٢2005الثانيانثىعراقیةاسراء ناجي علي حسنالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد25

2004\٦٤٫٣٨2005الثانيانثىعراقیةھبة عوني عبد المجیدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد26

2004\٦٤٫٢2005األولانثىعراقیةسوسن صبحي محل عليالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد27

2004\٦٤٫١٩2005الثانيانثىعراقیةدینا رعد سلطانالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد28

2004\٦٣٫٩١2005األولانثىعراقیةتغرید حسن دوازة عليالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد29

2004\٦٣٫٤٤2005األولانثىعراقیةرنا عبد الحمید مجیدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد30

2004\٦٢٫٧٣2005الثانيانثىعراقیةنضال رحیم عبدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد31

2004\٦٢٫١٦2005الثانيانثىعراقیةاسراء جاسم سلیمانالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد32

2004\٦٢٫٥٦٧2005الثانيانثىعراقیةلقاء موسى عبد الحمزةالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد33

2004\٦٢٫٥٦٤2005الثانيانثىعراقیةنسرین محمد طھ حسنالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد34

2004\٦٢٫٢٧2005الثانيانثىعراقیةرباب محسن عباس عليالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد35

2004\٦٢٫٢٥2005الثانيانثىعراقیةسھاد احمد خضیرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد36

2004\٦٢٫٠٢2005الثانيانثىعراقیةحنان عبد الرضا فاضلالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد37

2004\٦١٫٩٨2005األولانثىعراقیةأمال عدنان عبودالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد38

2004\٦١٫٣٥2005الثانيانثىعراقیةلیلى ھادي عبیس صباحالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد39

2004\٦١٫٠٤2005الثانيانثىعراقیةبان شھاب احمد سھیلالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد40

2004\٦٠٫٨٦2005الثانيانثىعراقیةریاحین برھان عبود لطوفالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد41

2004\٦٠٫٤٦2005األولانثىعراقیةشیماء ھاشم عبد الوھابالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد42

2004\٦٠٫٣١2005الثانيانثىعراقیةزینب حسین داودالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد43

2004\٦٠٫٠٨2005الثانيانثىعراقیةخدیجة عبد الزھرة حسنالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد44

2004\٦٠٫٠٦2005الثانيانثىعراقیةجیھان شاكر عماش حسینالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد45

2004\٦٠٫٠٤2005األولانثىعراقیةزھراء ھادي مھدي صالحالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد46

2004\٥٩٫٩٩2005الثانيانثىعراقیةھبة عیسى زناد محمدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد47

2004\٥٩٫٩٦2005الثانيانثىعراقیةزینب حمود جمعةالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد48

2004\٥٩٫٩2005الثانيانثىعراقیةأیمان جاسم جوادالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد49



2004\٥٩٫٨٥2005الثانيانثىعراقیةسھیلة عطیة جبرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد50

2004\٥٩٫٨2005الثانيانثىعراقیةحال حسین علوان حماديالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد51

2004\٥٩٫٤٥2005الثانيانثىعراقیةعذراء جمیل جاسم حماديالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد52

2004\٥٩٫٣٥2005الثانيانثىعراقیةمنار علي عبد الحسینالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد53

2004\٥٩٫٠٥2005الثانيانثىعراقیةفاتن فائق كاظم جدوعالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد54

2004\٥٨٫٩2005الثانيانثىعراقیةأفراح سامي عجیل سھیلالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد55

2004\٥٨٫٨٨2005الثانيانثىعراقیةانتصار جاسم محمد عبد اهللالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد56

2004\٥٨٫٦٨2005الثانيانثىعراقیةحنان فالح حسن جاسمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد57

2004\٥٨٫٥٣2005الثانيانثىعراقیةبیداء شابو یونان متيالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد58

2004\٥٨٫٠٩2005الثانيانثىعراقیةھناء جمعة شاتول عبیدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد59

2004\٥٧٫٧٣2005الثانيانثىعراقیةسناء كنعان یحیىالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد60

2004\٥٧٫٤٧2005الثانيانثىعراقیةھند عبد الرزاق عوادالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد61

2004\٥٧٫١٣2005الثانيانثىعراقیةفاطمة ستار احمد سبتيالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد62

2004\٥٧٫١2005الثانيانثىعراقیةرقیة باسم یحیىالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد63

2004\٥٦٫٩١2005الثانيانثىعراقیةنورة عباس تایھ ماشيالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد64

2004\٥٦٫٦٢2005الثانيانثىعراقیةسمیرة غازي مشكور جبرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد65

2004\٥٦٫٤٦2005الثانيانثىعراقیةسعاد محمد حموديالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد66

2004\٥٦٫٠٧2005الثانيانثىعراقیةزمن فالح ابراھیم الجاسمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد67

2004\٥٥٫٩٩2005الثانيانثىعراقیةھدیل جمال نوري نصیفالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد68

2004\٥٥٫٨2005الثانيانثىعراقیةلمى عادل محمدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد69

2004\٥٥٫٤٢2005الثانيانثىعراقیةرغد ستار عبد عليالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد70

2004\٥٥٫٠٩2005الثانيانثىعراقیةمیسلون لطیف عیسىالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد71

2004\٥٤٫٥٨2005الثانيانثىعراقیةختام طالب غضبان احمدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد72

2004\٥٢٫٦٦2005الثانيانثىعراقیةاسل جبار محمود شھابالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد73
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الدور الذي الجنسالجنسیةاالسمالقسمالكلیةالجامعةت
نجح فیھ 
الطالب

المعدل
سنة التخرج

المالحظات

2004\٨٨٫٦٧2005األولانثىعراقیةمروج مظھر عباسالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد1

2004\٨٣٫٦٩2005األولانثىعراقیةأنوار صالح عبد الحسینالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد2

2004\٨٣٫٣2005األولانثىعراقیةمنیرة محمد جوادالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد3

2004\٧٧٫٥٢2005األولانثىعراقیةرشا ولید سلمانالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد4

2004\٧١٫٦١2005األولانثىعراقیةباسمة حسین عليالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد5

2004\٧١٫٣٦2005األولانثىعراقیةزینة جعفر عليالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد6

2004\٦٩٫٧٨2005األولانثىعراقیةزینة عادل غنيالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد7

2004\٦٩٫٦٨٥2005األولانثىعراقیةرنا حسن جالبالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد8

2004\٦٩٫٢٨2005األولانثىعراقیةلمى عبد السالم مزاحمالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد9

2004\٦٩٫٢١2005األولانثىعراقیةنادیة صبحي خلفالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد10

2004\٦٨٫٣٤2005الثانيانثىعراقیةلمیس سعد جنانيالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد11

2004\٦٨٫٠٣2005األولانثىعراقیةھدى راضي واديالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد12

2004\٦٧٫٨٧2005األولانثىعراقیةامنة علي حسینالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد13

2004\٦٧٫٦٢2005األولانثىعراقیةرنا حمید علوانالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد14

2004\٦٧٫٥٣2005األولانثىعراقیةبلسم جودت شاكرالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد15

2004\٦٧٫٤٣2005األولانثىعراقیةبان عثمان عليالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد16

2004\٦٦٫٩٤2005األولانثىعراقیةبیداء رزاق جوادالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد17

2004\٦٦٫٠٩2005األولانثىعراقیةالتفات ھادي جابرالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد18

2004\٦٥٫٥٢2005األولانثىعراقیةسحر عزیز مجیدالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد19

2004\٦٤٫٢٨2005الثانيانثىعراقیةثناء أحسان جاسمالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد20

2004\٦٣٫٩٩2005األولانثىعراقیةرغد خیري مجیدالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد21

2004\٦٣٫٧٣2005الثانيانثىعراقیةأشواق جاسم قاسمالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد22

2004\٦٢٫٩2005األولانثىعراقیةرغد جاسم محمدالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد23

2004\٦٢٫٢٤2005الثانيانثىعراقیةزینب طاھر مجیدالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد24

2004\٦٢٫٠٩2005الثانيانثىعراقیةاسراء عمار ریشانالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد25

2004\٦١٫٧٧2005الثانيانثىعراقیةشیماء عباس كنزوعالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد26

2004\٦١٫٦٢2005الثانيانثىعراقیةبان خلیل ابراھیمالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد27

2004\٦٠٫١٥2005الثانيانثىعراقیةأیمان علي حسینالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد28



2004\٥٩٫٤٩2005الثانيانثىعراقیةمثال حلو عبد اهللالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد29

2004\٥٩٫٤١2005الثانيانثىعراقیةدالیا ظاھر صابرالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد30

2004\٥٨٫٨٢2005الثانيانثىعراقیةفرح خلیل حمودالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد31

2004\٥٧٫١٦2005الثانيانثىعراقیةمناھل موفق محمودالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد32

2004\٥٦٫٤٣2005الثانيانثىعراقیةشیماء طارق كمالالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد33

2004\٥٥٫٣٥2005الثانيانثىعراقیةسھى مشعان نوارالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد34
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		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 2005/2004   /  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		هبة كريم نعمة		عراقية		انثى		الأول		85.82		2005\2004

		2		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		منى شفيق علي أبو حبيب		عراقية		انثى		الأول		78.86		2005\2004

		3		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		وفاء ادمون ناصر شمعون		عراقية		انثى		الأول		78.2		2005\2004

		4		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		ميسون غالب حمودة		عراقية		انثى		الأول		76.38		2005\2004

		5		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		لارا معين يعقوب إسحاق		عراقية		انثى		الأول		74.44		2005\2004

		6		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		بلسم عباس علي حسون		عراقية		انثى		الأول		71.6		2005\2004

		7		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		مها اسماعيل عباس عودة		عراقية		انثى		الأول		71.58		2005\2004

		8		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		صبا ابراهيم هزبر		عراقية		انثى		الأول		71.09		2005\2004

		9		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		إيناس طالب نصيف جاسم		عراقية		انثى		الأول		70.74		2005\2004

		10		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		هبة عباس عبد عون عباس		عراقية		انثى		الأول		69.07		2005\2004

		11		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		أنسام سعدي فاضل حمودي		عراقية		انثى		الأول		68.82		2005\2004

		12		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		زكية محيبس شقي خضير		عراقية		انثى		الأول		68.59		2005\2004

		13		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		أسيل عبد الله فجاج كاظم		عراقية		انثى		الأول		67.37		2005\2004

		14		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		سناء عبد الوهاب احمد		عراقية		انثى		الأول		67.14		2005\2004

		15		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		زينب منصور جميل خلف		عراقية		انثى		الأول		67.09		2005\2004

		16		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		داليا صلاح مهدي داود		عراقية		انثى		الأول		67.07		2005\2004

		17		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		هاجر عادل سلمان علي		عراقية		انثى		الأول		67.03		2005\2004

		18		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		هالة رمزي محمد سليم		عراقية		انثى		الأول		66.72		2005\2004

		19		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		انتصار عبد الزهرة رزوقي		عراقية		انثى		الأول		66.2		2005\2004

		20		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		فاضلة محمد فاضل عباس		عراقية		انثى		الأول		66.2		2005\2004

		21		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		بشرى جواد كاظم طلاع		عراقية		انثى		الأول		66.16		2005\2004

		22		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		فرح احمد عيسى احمد		عراقية		انثى		الأول		66.14		2005\2004

		23		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		هند عصام شهاب احمد		عراقية		انثى		الأول		66.05		2005\2004

		24		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		لينا عباس جابر		عراقية		انثى		الثاني		65.47		2005\2004

		25		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		علا زيني حسين محمد		عراقية		انثى		الأول		65.14		2005\2004

		26		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		حنين مرزة حمزة		عراقية		انثى		الأول		65.06		2005\2004

		27		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		وفاء سيد محمد سيد علي		عراقية		انثى		الأول		65.04		2005\2004

		28		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		شفق حسين علي		عراقية		انثى		الثاني		64.94		2005\2004

		29		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		سحر مخلف حسين		عراقية		انثى		الأول		64.61		2005\2004

		30		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		سارة طارق عبد الكريم		عراقية		انثى		الأول		64.57		2005\2004

		31		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		يازي يوسف هرمز		عراقية		انثى		الأول		63.92		2005\2004

		32		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		زينب منذر فتاح داود		عراقية		انثى		الأول		63.79		2005\2004

		33		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		ذرى فاضل جواد كاظم		عراقية		انثى		الأول		63.68		2005\2004

		34		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		ميادة عبد الله جاسر		عراقية		انثى		الأول		62.91		2005\2004

		35		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		ألاء محمد حافظ قدوري		عراقية		انثى		الأول		62.83		2005\2004

		36		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		أزهار كريم ايدام ضمد		عراقية		انثى		الأول		62.81		2005\2004

		37		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		همسة عبد الله نعمة موسى		عراقية		انثى		الأول		62.46		2005\2004

		38		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		هدى عبد الله ياسين خضير		عراقية		انثى		الأول		62.28		2005\2004

		39		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		أسيل سعد صالح		عراقية		انثى		الثاني		62.23		2005\2004

		40		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		بيداء عباس ابراهيم مطر		عراقية		انثى		الأول		62.11		2005\2004

		41		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		سهير مهدي عباس		عراقية		انثى		الأول		62.01		2005\2004

		42		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		زينب عبد الرزاق سلمان		عراقية		انثى		الأول		61.66		2005\2004

		43		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		هند مثنى ابراهيم حمادي		عراقية		انثى		الأول		61.64		2005\2004

		44		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		أشواق عطية علي احمد		عراقية		انثى		الأول		61.21		2005\2004

		45		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		مريم وديع فرنسيس حنا		عراقية		انثى		الأول		60.89		2005\2004

		46		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		اسراء محمد عباس خضير		عراقية		انثى		الأول		60.81		2005\2004

		47		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		داليا فلاح كوريا يوسف		عراقية		انثى		الأول		60.67		2005\2004

		48		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		رشا ظاهر عبدالله		عراقية		انثى		الثاني		60.66		2005\2004

		49		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		ميديا أزاد محمود محمد		عراقية		انثى		الأول		60.61		2005\2004

		50		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		نانسي نبيه اللامي		عراقية		انثى		الأول		60.47		2005\2004

		51		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		فيحاء حاكم حمزة		عراقية		انثى		الأول		60.46		2005\2004

		52		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		ريمه عبد داوود عبد		عراقية		انثى		الأول		59.93		2005\2004

		53		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		سارة عبد الكريم محمد		عراقية		انثى		الأول		59.88		2005\2004

		54		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		أشواق ناظم عيسى جلاب		عراقية		انثى		الأول		59.81		2005\2004

		55		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		وفاء غازي محسن		عراقية		انثى		الثاني		59.71		2005\2004

		56		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		رنيا أبرام كوركيس وردة		عراقية		انثى		الأول		59.64		2005\2004

		57		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		سارة فاخر حسين		عراقية		انثى		الأول		59.59		2005\2004

		58		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		ألاء مخلف فياض محمد		عراقية		انثى		الأول		59.57		2005\2004

		59		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		رؤى غازي عبد علي		عراقية		انثى		الأول		59.51		2005\2004

		60		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		علياء كاطع علي		عراقية		انثى		الأول		59.42		2005\2004

		61		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		وسن طه كريم محمد		عراقية		انثى		الأول		59.31		2005\2004

		62		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		أصيل كاظم حميد حسين		عراقية		انثى		الأول		59.05		2005\2004

		63		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		زينب حميد تولي		عراقية		انثى		الثاني		59		2005\2004

		64		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		فرح باسم عبد العباس		عراقية		انثى		الأول		58.63		2005\2004

		65		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		شيماء علي خلف		عراقية		انثى		الأول		58.53		2005\2004

		66		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		وسن جواد حمود جودة		عراقية		انثى		الأول		57.96		2005\2004

		67		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		نور علي عبد الجبار احمد		عراقية		انثى		الأول		57.89		2005\2004

		68		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		أمال عبد زيد		عراقية		انثى		الثاني		57.87		2005\2004

		69		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		لبوه محمد حسن		عراقية		انثى		الأول		57.84		2005\2004

		70		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		أنسام سالم دواي يسر		عراقية		انثى		الأول		57.72		2005\2004

		71		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		نبراس صبحي عامر		عراقية		انثى		الثاني		57.71		2005\2004

		72		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		هدير رياض مهدي		عراقية		انثى		الثاني		57.56		2005\2004

		73		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		زينة محمود حسن		عراقية		انثى		الثاني		57.51		2005\2004

		74		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		جنة خضير جبر		عراقية		انثى		الثاني		57.5		2005\2004

		75		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		سناء بشير كاظم		عراقية		انثى		الثاني		57.39		2005\2004

		76		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		رشا عبد المحسن فارس		عراقية		انثى		الأول		57.35		2005\2004

		77		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		أخلاص حسين مهدي		عراقية		انثى		الثاني		57.27		2005\2004

		78		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		لمى عبد الستار حسين		عراقية		انثى		الأول		57.24		2005\2004

		79		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		شذى جميل عباس		عراقية		انثى		الثاني		56.92		2005\2004

		80		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		هيام موفق فيصل		عراقية		انثى		الثاني		56.9		2005\2004

		81		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		إيناس عادل مهدي		عراقية		انثى		الثاني		65.75		2005\2004

		82		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		منار عبد الله راضي		عراقية		انثى		الأول		56.69		2005\2004

		83		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		لمى فريد محمد صالح		عراقية		انثى		الأول		56.68		2005\2004

		84		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		حلا كاظم حسن		عراقية		انثى		الثاني		56.68		2005\2004

		85		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		ريم عبد المحسن خضير		عراقية		انثى		الثاني		56.42		2005\2004

		86		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		نور علي محسن		عراقية		انثى		الثاني		55.87		2005\2004

		87		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		ميرفت عايش راضي		عراقية		انثى		الثاني		55.62		2005\2004

		88		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		رشا خلف مجبل		عراقية		انثى		الثاني		55.39		2005\2004

		89		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		حلا جاسم محمد		عراقية		انثى		الثاني		55.15		2005\2004

		90		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		شروق عباس محمد		عراقية		انثى		الثاني		54.01		2005\2004

		91		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		سرى اسعد كامل		عراقية		انثى		الثاني		53.89		2005\2004

		92		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		وئام صليوة حنا		عراقية		انثى		الثاني		53.79		2005\2004

		93		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		هناء فارس احمد موسى		عراقية		انثى		الثاني		53.75		2005\2004

		94		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		رواء زهير يوسف		عراقية		انثى		الثاني		53.23		2005\2004

		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 2005/2004   /  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		أيمان جاسم محمد		عراقية		انثى		الأول		85.48		2005\2004

		2		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		نور سالم عبد الجبار		عراقية		انثى		الأول		84.78		2005\2004

		3		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		رحاب جبير مطر		عراقية		انثى		الأول		77.57		2005\2004

		4		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		نور احمد عبد الله		عراقية		انثى		الأول		77.55		2005\2004

		5		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		شيرين ابراهيم ضامن		عراقية		انثى		الأول		75.83		2005\2004

		6		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		نهى حامد حسين		عراقية		انثى		الأول		74.83		2005\2004

		7		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		ماجدة عبد الزهرة		عراقية		انثى		الأول		73.51		2005\2004

		8		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		كوثر صبحي مهدي		عراقية		انثى		الأول		71.97		2005\2004

		9		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		لبنى اسعد عبد المطلب		عراقية		انثى		الأول		71.3		2005\2004

		10		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		بيداء حسين عبد		عراقية		انثى		الأول		71.23		2005\2004

		11		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		داليا سبع حسون		عراقية		انثى		الأول		70.87		2005\2004

		12		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		ميلاد علي نعمان		عراقية		انثى		الأول		70.46		2005\2004

		13		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		سبأ جابر عليوي		عراقية		انثى		الأول		67.33		2005\2004

		14		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		هالة ابراهيم عباس		عراقية		انثى		الثاني		66.18		2005\2004

		15		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		نغم فاضل عبد الله		عراقية		انثى		الأول		66.02		2005\2004

		16		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		منال ذياب مسير		عراقية		انثى		الأول		65.83		2005\2004

		17		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		رشا راضي حمادي		عراقية		انثى		الثاني		65.64		2005\2004

		18		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		وداد عبد عبد الله		عراقية		انثى		الأول		65.54		2005\2004

		19		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		سحر عيسى عبد		عراقية		انثى		الأول		65.02		2005\2004

		20		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		رغد جبار عزيز		عراقية		انثى		الأول		64.81		2005\2004

		21		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		ندى خضير عباس		عراقية		انثى		الأول		64.56		2005\2004

		22		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		انتظار خليل عليم		عراقية		انثى		الأول		64.24		2005\2004

		23		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		نغم محمد حماد		عراقية		انثى		الأول		62.54		2005\2004

		24		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		عذراء كاظم عيسى		عراقية		انثى		الثاني		62.13		2005\2004

		25		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		شفاء شراد جازع		عراقية		انثى		الأول		62.02		2005\2004

		26		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		سراب كاظم جبر		عراقية		انثى		الأول		61.98		2005\2004

		27		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		نسرين عبد الكاظم أبو حليل		عراقية		انثى		الأول		61.83		2005\2004

		28		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		انتصار ابراهيم جابر		عراقية		انثى		الأول		61.33		2005\2004

		29		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		أفراح حسين عبد الله		عراقية		انثى		الثاني		60.94		2005\2004

		30		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		نور ياسين سلمان		عراقية		انثى		الأول		60.62		2005\2004

		31		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		ميسم علي خزعل		عراقية		انثى		الأول		60.34		2005\2004

		32		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		سيماء خالد عيسى		عراقية		انثى		الثاني		60.28		2005\2004

		33		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		شيماء لطيف جابر		عراقية		انثى		الثاني		59.98		2005\2004

		34		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		زينة عبد المحسن جعفر		عراقية		انثى		الأول		59.95		2005\2004

		35		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		لقاء نايف كريم		عراقية		انثى		الثاني		59.66		2005\2004

		36		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		ليلى ابراهيم عباس		عراقية		انثى		الثاني		59.54		2005\2004

		37		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		هدى عبد الرزاق حمزة		عراقية		انثى		الثاني		59.35		2005\2004

		38		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		ميساء فيصل رشك		عراقية		انثى		الثاني		59.08		2005\2004

		39		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		أنغام عايد عبيد		عراقية		انثى		الأول		58.96		2005\2004

		40		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		شيماء جبار محمد		عراقية		انثى		الثاني		58.8		2005\2004

		41		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		أخلاص محمود اسماعيل		عراقية		انثى		الثاني		58.63		2005\2004

		42		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		رنا سعد حبيب		عراقية		انثى		الثاني		58.57		2005\2004

		43		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		اسراء سالم جلود		عراقية		انثى		الأول		57.62		2005\2004

		44		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		علياء احمد صافي		عراقية		انثى		الثاني		57.59		2005\2004

		45		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		فردوس فاخر رسن		عراقية		انثى		الثاني		57.58		2005\2004

		46		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		وسن حسين عطية		عراقية		انثى		الأول		57.42		2005\2004

		47		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		رونق عباس فاضل		عراقية		انثى		الثاني		57.26		2005\2004

		48		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		منى قاسم محمد		عراقية		انثى		الثاني		57.1		2005\2004

		49		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		بتول عزيز طه		عراقية		انثى		الثاني		55.698		2005\2004

		50		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		أصيل عباس نعمة		عراقية		انثى		الثاني		55.694		2005\2004

		51		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		ميسلون علي مثنى		عراقية		انثى		الثاني		55.63		2005\2004

		52		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		أزهار حاتم		عراقية		انثى		الثاني		55.25		2005\2004

		53		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		علياء حسين خصاف		عراقية		انثى		الثاني		55.16		2005\2004

		54		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		هدى حسين رضا		عراقية		انثى		الثاني		54.69		2005\2004

		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 2005/2004   /  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		نور عواد طحيمس		عراقية		انثى		الأول		73.31		2005\2004

		2		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		زينة داود سالم		عراقية		انثى		الأول		71.89		2005\2004

		3		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		نور سعدي عيسى		عراقية		انثى		الأول		71.83		2005\2004

		4		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		هند ستار جمعة		عراقية		انثى		الأول		70.92		2005\2004

		5		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		سرى صالح عبد الرحمن		عراقية		انثى		الأول		70.31		2005\2004

		6		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		فاتن صادق طاهر		عراقية		انثى		الأول		69.2		2005\2004

		7		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ألاء سليم عبد الزهرة		عراقية		انثى		الأول		69.17		2005\2004

		8		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		حنان علي كاظم		عراقية		انثى		الأول		68.53		2005\2004

		9		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		أزهار منصور غيدان		عراقية		انثى		الأول		68.45		2005\2004

		10		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		غيداء عبد المحسن حسين		عراقية		انثى		الأول		67.96		2005\2004

		11		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		انتصار خالد خلف		عراقية		انثى		الأول		67.93		2005\2004

		12		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		زينة جاسم محمد		عراقية		انثى		الأول		67.88		2005\2004

		13		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		نورا محمد صالح		عراقية		انثى		الأول		65.84		2005\2004

		14		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		هدى حسين يوسف		عراقية		انثى		الأول		65.33		2005\2004

		15		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		رشا باسم عبد الرزاق		عراقية		انثى		الأول		65.22		2005\2004

		16		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		بان طه عويد		عراقية		انثى		الأول		65.09		2005\2004

		17		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		فردوس طارق بهلول		عراقية		انثى		الأول		64.81		2005\2004

		18		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		أسيا مهدي حميد		عراقية		انثى		الأول		64.68		2005\2004

		19		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		اسراء خالد مانع		عراقية		انثى		الأول		64.487		2005\2004

		20		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		هدى هادي احمد		عراقية		انثى		الأول		64.48		2005\2004

		21		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		هبة محمد عبد الرسول		عراقية		انثى		الأول		64.29		2005\2004

		22		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		هبة احمد سلمان		عراقية		انثى		الأول		64.28		2005\2004

		23		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		بتول غالب عباس		عراقية		انثى		الأول		63.9		2005\2004

		24		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		زينب جاسب هاشم		عراقية		انثى		الأول		63.89		2005\2004

		25		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		شيماء جبار مزهر		عراقية		انثى		الأول		63.66		2005\2004

		26		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		رند صلاح حمزة		عراقية		انثى		الأول		63.64		2005\2004

		27		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		منتهى عباس هاشم		عراقية		انثى		الأول		63.9		2005\2004

		28		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ميادة جواد محسن		عراقية		انثى		الأول		63.17		2005\2004

		29		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		سحر خالد محمد		عراقية		انثى		الأول		62.99		2005\2004

		30		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		أسماء قاسم محمد		عراقية		انثى		الأول		62.93		2005\2004

		31		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		رواء عبد الكريم داخل		عراقية		انثى		الأول		62.75		2005\2004

		32		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		هبة خضير عباس		عراقية		انثى		الأول		62.59		2005\2004

		33		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		أخلاص محمد مهدي		عراقية		انثى		الأول		62.38		2005\2004

		34		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ورود منعم عبد القادر		عراقية		انثى		الأول		62.097		2005\2004

		35		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		انداس اسماعيل ابراهيم		عراقية		انثى		الأول		62.096		2005\2004

		36		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		أسماء ابراهيم عبد الكريم		عراقية		انثى		الأول		61.84		2005\2004

		37		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		مياسة حميد عبد الوكاع		عراقية		انثى		الأول		61.5		2005\2004

		38		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		داليا رياض مالك		عراقية		انثى		الثاني		61.25		2005\2004

		39		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		نغم حازم محمد		عراقية		انثى		الأول		61.14		2005\2004

		40		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ابتهال سعد عبد الجبار		عراقية		انثى		الأول		61.01		2005\2004

		41		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ميعاد ناجي حميد		عراقية		انثى		الأول		60.92		2005\2004

		42		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		إيناس جابر قنبر		عراقية		انثى		الأول		60.74		2005\2004

		43		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		فاطمة حسن مطشر		عراقية		انثى		الأول		60.71		2005\2004

		44		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		نبراس مهدي محمود		عراقية		انثى		الأول		60.05		2005\2004

		45		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		هالة عباس عليوي		عراقية		انثى		الأول		60.02		2005\2004

		46		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		أيمان نبيل نصيف		عراقية		انثى		الأول		59.79		2005\2004

		47		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		رنا عبد العالي يعقوب		عراقية		انثى		الثاني		59.71		2005\2004

		48		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		علياء قيس فاضل		عراقية		انثى		الثاني		59.08		2005\2004

		49		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		سندس أنور عبد الفتاح		عراقية		انثى		الأول		59.07		2005\2004

		50		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		نورا خالد وحيد		عراقية		انثى		الثاني		59.06		2005\2004

		51		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ريتا شمعون سوراني		عراقية		انثى		الأول		58.93		2005\2004

		52		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		بنان ابراهيم حيدر		عراقية		انثى		الثاني		58.92		2005\2004

		53		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		سارة أمير يونس		عراقية		انثى		الثاني		58.72		2005\2004

		54		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		طيبة علي وهاب		عراقية		انثى		الثاني		58.71		2005\2004

		55		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		أميرة فاخر شامخ		عراقية		انثى		الثاني		58.36		2005\2004

		56		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		صبا احمد محمد		عراقية		انثى		الثاني		58.33		2005\2004

		57		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		نهلة حميد دهام		عراقية		انثى		الأول		58.21		2005\2004

		58		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		سجى سعد شاكر		عراقية		انثى		الثاني		57.84		2005\2004

		59		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		هبة تاني لايج		عراقية		انثى		الثاني		57.25		2005\2004

		60		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ضحى حميد سوادي		عراقية		انثى		الثاني		57.14		2005\2004

		61		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		زينب محسن فرحان		عراقية		انثى		الثاني		57.1		2005\2004

		62		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		هبة سعد جياد		عراقية		انثى		الأول		57.8		2005\2004

		63		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ابتهال هادي عبد الحسن		عراقية		انثى		الثاني		56.18		2005\2004

		64		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		نور حسن ابراهيم		عراقية		انثى		الثاني		55.94		2005\2004

		65		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		حلا ستار ابراهيم		عراقية		انثى		الثاني		55.68		2005\2004

		66		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		أسيل عادل علي		عراقية		انثى		الثاني		55.22		2005\2004

		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 2005/2004   /  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		أنوار أكرم حسين		عراقية		انثى		الأول		77.45		2005\2004

		2		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		دنيا وحيد عبد الامير		عراقية		انثى		الأول		77.36		2005\2004

		3		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		لمى مؤيد نافع ابراهيم		عراقية		انثى		الأول		75.44		2005\2004

		4		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		زمن كاظم عبيس غضب		عراقية		انثى		الأول		74.4		2005\2004

		5		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		مها علي هادي		عراقية		انثى		الأول		72.49		2005\2004

		6		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		بتول حسن خلف حسين		عراقية		انثى		الأول		70.74		2005\2004

		7		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		أزل محمد ماجد		عراقية		انثى		الأول		70.36		2005\2004

		8		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		صبا رشيد حميد		عراقية		انثى		الأول		70.11		2005\2004

		9		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		رسل هاشم احمد عبد الرحمن		عراقية		انثى		الأول		69.48		2005\2004

		10		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		إيلاف محمود سليمان		عراقية		انثى		الأول		69.27		2005\2004

		11		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		ليلى احمد جواد كاظم		عراقية		انثى		الأول		68.97		2005\2004

		12		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		زينة حسن كاظم صادق		عراقية		انثى		الأول		68.71		2005\2004

		13		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		ضحى وحيد عبد الامير		عراقية		انثى		الأول		67.49		2005\2004

		14		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		نسرين صبحي محل علي		عراقية		انثى		الأول		67.19		2005\2004

		15		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		هدى محمد ابراهيم		عراقية		انثى		الثاني		67.12		2005\2004

		16		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		وسن حسن خضير		عراقية		انثى		الأول		66.97		2005\2004

		17		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		رؤى مهدي قدوري		عراقية		انثى		الأول		66.93		2005\2004

		18		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		نور عادل ريحان		عراقية		انثى		الثاني		66.75		2005\2004

		19		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		حنان حواس سوادي		عراقية		انثى		الثاني		66.39		2005\2004

		20		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		رنا مجيد ثلج		عراقية		انثى		الثاني		66.38		2005\2004

		21		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		إيناس محمد طاهر		عراقية		انثى		الأول		66.36		2005\2004

		22		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		وسن صلاح عبد الكريم		عراقية		انثى		الأول		66.06		2005\2004

		23		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		اسراء كاظم اسماعيل		عراقية		انثى		الثاني		65.65		2005\2004

		24		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		ابتسام حسن دوازة علي		عراقية		انثى		الأول		64.83		2005\2004

		25		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		اسراء ناجي علي حسن		عراقية		انثى		الثاني		64.82		2005\2004

		26		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		هبة عوني عبد المجيد		عراقية		انثى		الثاني		64.38		2005\2004

		27		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		سوسن صبحي محل علي		عراقية		انثى		الأول		64.2		2005\2004

		28		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		دينا رعد سلطان		عراقية		انثى		الثاني		64.19		2005\2004

		29		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		تغريد حسن دوازة علي		عراقية		انثى		الأول		63.91		2005\2004

		30		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		رنا عبد الحميد مجيد		عراقية		انثى		الأول		63.44		2005\2004

		31		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		نضال رحيم عبد		عراقية		انثى		الثاني		62.73		2005\2004

		32		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		اسراء جاسم سليمان		عراقية		انثى		الثاني		62.16		2005\2004

		33		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		لقاء موسى عبد الحمزة		عراقية		انثى		الثاني		62.567		2005\2004

		34		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		نسرين محمد طه حسن		عراقية		انثى		الثاني		62.564		2005\2004

		35		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		رباب محسن عباس علي		عراقية		انثى		الثاني		62.27		2005\2004

		36		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		سهاد احمد خضير		عراقية		انثى		الثاني		62.25		2005\2004

		37		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		حنان عبد الرضا فاضل		عراقية		انثى		الثاني		62.02		2005\2004

		38		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		أمال عدنان عبود		عراقية		انثى		الأول		61.98		2005\2004

		39		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		ليلى هادي عبيس صباح		عراقية		انثى		الثاني		61.35		2005\2004

		40		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		بان شهاب احمد سهيل		عراقية		انثى		الثاني		61.04		2005\2004

		41		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		رياحين برهان عبود لطوف		عراقية		انثى		الثاني		60.86		2005\2004

		42		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		شيماء هاشم عبد الوهاب		عراقية		انثى		الأول		60.46		2005\2004

		43		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		زينب حسين داود		عراقية		انثى		الثاني		60.31		2005\2004

		44		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		خديجة عبد الزهرة حسن		عراقية		انثى		الثاني		60.08		2005\2004

		45		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		جيهان شاكر عماش حسين		عراقية		انثى		الثاني		60.06		2005\2004

		46		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		زهراء هادي مهدي صالح		عراقية		انثى		الأول		60.04		2005\2004

		47		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		هبة عيسى زناد محمد		عراقية		انثى		الثاني		59.99		2005\2004

		48		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		زينب حمود جمعة		عراقية		انثى		الثاني		59.96		2005\2004

		49		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		أيمان جاسم جواد		عراقية		انثى		الثاني		59.9		2005\2004

		50		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		سهيلة عطية جبر		عراقية		انثى		الثاني		59.85		2005\2004

		51		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		حلا حسين علوان حمادي		عراقية		انثى		الثاني		59.8		2005\2004

		52		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		عذراء جميل جاسم حمادي		عراقية		انثى		الثاني		59.45		2005\2004

		53		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		منار علي عبد الحسين		عراقية		انثى		الثاني		59.35		2005\2004

		54		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		فاتن فائق كاظم جدوع		عراقية		انثى		الثاني		59.05		2005\2004

		55		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		أفراح سامي عجيل سهيل		عراقية		انثى		الثاني		58.9		2005\2004

		56		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		انتصار جاسم محمد عبد الله		عراقية		انثى		الثاني		58.88		2005\2004

		57		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		حنان فالح حسن جاسم		عراقية		انثى		الثاني		58.68		2005\2004

		58		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		بيداء شابو يونان متي		عراقية		انثى		الثاني		58.53		2005\2004

		59		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		هناء جمعة شاتول عبيد		عراقية		انثى		الثاني		58.09		2005\2004

		60		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		سناء كنعان يحيى		عراقية		انثى		الثاني		57.73		2005\2004

		61		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		هند عبد الرزاق عواد		عراقية		انثى		الثاني		57.47		2005\2004

		62		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		فاطمة ستار احمد سبتي		عراقية		انثى		الثاني		57.13		2005\2004

		63		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		رقية باسم يحيى		عراقية		انثى		الثاني		57.1		2005\2004

		64		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		نورة عباس تايه ماشي		عراقية		انثى		الثاني		56.91		2005\2004

		65		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		سميرة غازي مشكور جبر		عراقية		انثى		الثاني		56.62		2005\2004

		66		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		سعاد محمد حمودي		عراقية		انثى		الثاني		56.46		2005\2004

		67		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		زمن فلاح ابراهيم الجاسم		عراقية		انثى		الثاني		56.07		2005\2004

		68		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		هديل جمال نوري نصيف		عراقية		انثى		الثاني		55.99		2005\2004

		69		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		لمى عادل محمد		عراقية		انثى		الثاني		55.8		2005\2004

		70		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		رغد ستار عبد علي		عراقية		انثى		الثاني		55.42		2005\2004

		71		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		ميسلون لطيف عيسى		عراقية		انثى		الثاني		55.09		2005\2004

		72		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		ختام طالب غضبان احمد		عراقية		انثى		الثاني		54.58		2005\2004

		73		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		اسل جبار محمود شهاب		عراقية		انثى		الثاني		52.66		2005\2004

		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 2005/2004   /  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		مروج مظهر عباس		عراقية		انثى		الأول		88.67		2005\2004

		2		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		أنوار صالح عبد الحسين		عراقية		انثى		الأول		83.69		2005\2004

		3		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		منيرة محمد جواد		عراقية		انثى		الأول		83.3		2005\2004

		4		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		رشا وليد سلمان		عراقية		انثى		الأول		77.52		2005\2004

		5		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		باسمة حسين علي		عراقية		انثى		الأول		71.61		2005\2004

		6		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		زينة جعفر علي		عراقية		انثى		الأول		71.36		2005\2004

		7		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		زينة عادل غني		عراقية		انثى		الأول		69.78		2005\2004

		8		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		رنا حسن جلاب		عراقية		انثى		الأول		69.685		2005\2004

		9		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		لمى عبد السلام مزاحم		عراقية		انثى		الأول		69.28		2005\2004

		10		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		نادية صبحي خلف		عراقية		انثى		الأول		69.21		2005\2004

		11		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		لميس سعد جناني		عراقية		انثى		الثاني		68.34		2005\2004

		12		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		هدى راضي وادي		عراقية		انثى		الأول		68.03		2005\2004

		13		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		امنة علي حسين		عراقية		انثى		الأول		67.87		2005\2004

		14		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		رنا حميد علوان		عراقية		انثى		الأول		67.62		2005\2004

		15		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		بلسم جودت شاكر		عراقية		انثى		الأول		67.53		2005\2004

		16		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		بان عثمان علي		عراقية		انثى		الأول		67.43		2005\2004

		17		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		بيداء رزاق جواد		عراقية		انثى		الأول		66.94		2005\2004

		18		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		التفات هادي جابر		عراقية		انثى		الأول		66.09		2005\2004

		19		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		سحر عزيز مجيد		عراقية		انثى		الأول		65.52		2005\2004

		20		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		ثناء أحسان جاسم		عراقية		انثى		الثاني		64.28		2005\2004

		21		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		رغد خيري مجيد		عراقية		انثى		الأول		63.99		2005\2004

		22		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		أشواق جاسم قاسم		عراقية		انثى		الثاني		63.73		2005\2004

		23		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		رغد جاسم محمد		عراقية		انثى		الأول		62.9		2005\2004

		24		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		زينب طاهر مجيد		عراقية		انثى		الثاني		62.24		2005\2004

		25		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		اسراء عمار ريشان		عراقية		انثى		الثاني		62.09		2005\2004

		26		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		شيماء عباس كنزوع		عراقية		انثى		الثاني		61.77		2005\2004

		27		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		بان خليل ابراهيم		عراقية		انثى		الثاني		61.62		2005\2004

		28		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		أيمان علي حسين		عراقية		انثى		الثاني		60.15		2005\2004

		29		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		مثال حلو عبد الله		عراقية		انثى		الثاني		59.49		2005\2004

		30		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		داليا ظاهر صابر		عراقية		انثى		الثاني		59.41		2005\2004

		31		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		فرح خليل حمود		عراقية		انثى		الثاني		58.82		2005\2004

		32		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		مناهل موفق محمود		عراقية		انثى		الثاني		57.16		2005\2004

		33		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		شيماء طارق كمال		عراقية		انثى		الثاني		56.43		2005\2004

		34		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		سهى مشعان نوار		عراقية		انثى		الثاني		55.35		2005\2004
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