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٧٧٫٥٣٢٠٠٦/٢٠٠٥الدور االولانثىعراقیةوفاء محمد كریمالحاسباتالتربیة للبناتبغداد1

٧٧٫٣٨الدور االولانثىعراقیةمریم یاسین عبد اهللالحاسباتالتربیة للبناتبغداد2
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٧٧٫٠١الدور االولانثىعراقیةفرح عبد االمیر عبد الكریمالحاسباتالتربیة للبناتبغداد3
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٧٤٫٠٦الدور االولانثىعراقیةسجى جمعة عباسالحاسباتالتربیة للبناتبغداد4
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٧٣٫٦٦الدور االولانثىعراقیةضحى احمد عیسىالحاسباتالتربیة للبناتبغداد5
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٧٢٫٥٣الدور االولانثىعراقیةفرح جاسم محمدالحاسباتالتربیة للبناتبغداد6
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٧٢٫٤٧الدور االولانثىعراقیةنجالء عبید ھبسيالحاسباتالتربیة للبناتبغداد7
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٧١٫٤١الدور االولانثىعراقیةرشا زھیر احمدالحاسباتالتربیة للبناتبغداد8
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٧١٫٢٧الدور االولانثىعراقیةاسراء نعمة عبد الحسینالحاسباتالتربیة للبناتبغداد9
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٧٠٫٧١الدور االولانثىعراقیةاالء ولید خلیلالحاسباتالتربیة للبناتبغداد10
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٧٠٫٦١الدور االولانثىعراقیةزینة عبد عون خضیرالحاسباتالتربیة للبناتبغداد11
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٨٫٨٧الدور االولانثىعراقیةساھرة سھیل زبارالحاسباتالتربیة للبناتبغداد12
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٨٫٧٩الدور االولانثىعراقیةتانیا محمد عباسالحاسباتالتربیة للبناتبغداد13
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٧٫١٨الدور االولانثىعراقیةابتسام حامد سعودالحاسباتالتربیة للبناتبغداد14
٢٠٠٦/٢٠٠٥

قائمة الخریجات  للعام الدراسي ٢٠٠٦/٢٠٠٥   /  كلیة التربیة للبنات الدراسة الصباحیة الدور االول والثاني



٦٤٫٣١الدور الثانيانثىعراقیةزینب علي رمضانالحاسباتالتربیة للبناتبغداد15
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٤٫٠٩الدور االولانثىعراقیةشیماء اسامة حمیدالحاسباتالتربیة للبناتبغداد16
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٣٫٧٩الدور االولانثىعراقیةابتھال سعد كاظمالحاسباتالتربیة للبناتبغداد17
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٣٫١٢الدور االولانثىعراقیةحنان عبد عبد اهللالحاسباتالتربیة للبناتبغداد18
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٢٫٩٦الدور الثانيانثىعراقیةنجوى قیس اسماعیلالحاسباتالتربیة للبناتبغداد19
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٢٫٩٥الدور االولانثىعراقیةمھا عطوان عباسالحاسباتالتربیة للبناتبغداد20
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٢٫٢٦الدور االولانثىعراقیةنغم علي راھيالحاسباتالتربیة للبناتبغداد21
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦١٫٧الدور االولانثىعراقیةزینة عباس جاعدالحاسباتالتربیة للبناتبغداد22
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٠٫٢٩الدور االولانثىعراقیةھناء حسون كاظمالحاسباتالتربیة للبناتبغداد23
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٩٫٥٦الدور الثانيانثىعراقیةعذراء مجید صالحالحاسباتالتربیة للبناتبغداد24
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٥٫٨٨الدور الثانيانثىعراقیةدینا عالء محمدالحاسباتالتربیة للبناتبغداد25
٢٠٠٦/٢٠٠٥
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٨٧٫٤٣الدور االولانثىعراقیةمھا حسین محسناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد1
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٨٦٫٠٢الدور االولانثىعراقیةسرور یاسین مصطفىاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد2
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٨٤٫٦الدور االولانثىعراقیةرانیا زیا اسبانیااللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد3
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٨٤٫٥١الدور االولانثىعراقیةزینب عباس ابراھیماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد4
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٨١٫٤٩الدور االولانثىعراقیةاالء قاسم  محمد جواداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد5
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٧٩٫٦٤٦الدور االولانثىعراقیةاسماء اسعد ثامراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد6
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٧٨٫٩الدور االولانثىعراقیةاسراء عامر محموداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد7
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٧٧٫٦٣الدور االولانثىعراقیةحنان عباس حسیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد8
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٧٦٫٠٢الدور االولانثىعراقیةرملة ریسان  قاسماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد9
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٧٥٫٧٩الدور االولانثىعراقیةبلسم فخري خضیراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد10
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٧٤٫٩١الدور االولانثىعراقیةزینب حسین احمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد11
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٧٣٫٤٤الدور االولانثىعراقیةطیبة حمدان حسیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد12
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٧٢٫٦الدور االولانثىعراقیةنھلة جودة عبداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد13
٢٠٠٦/٢٠٠٥

قائمة الخریجات  للعام الدراسي ٢٠٠٦/٢٠٠٥   /  كلیة التربیة للبنات الدراسة الصباحیة الدور االول والثاني



٧٢٫٥٤الدور االولانثىعراقیةنور مھدي یحیىاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد14
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٧٢٫٣٨الدور االولانثىعراقیةانتصار شوكت عبد اهللاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد15
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٧١٫٥الدور االولانثىعراقیةزینب علي سعیداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد16
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٧٠٫٢٩الدور االولانثىعراقیةرحاب حمعة لیلواللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد17
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٩٫٩١الدور االولانثىعراقیةسحر رواح  سعیداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد18
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٩٫٣١الدور االولانثىعراقیةفرح احمد سلماناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد19
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٩٫٢٤الدور االولانثىعراقیةشیماء طارش عطیةاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد20
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٨٫٧١الدور االولانثىعراقیةرؤى عبد الرحمن  محموداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد21
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٨٫٤٥الدور االولانثىعراقیةھدى جبار عندوشاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد22
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٨٫٢٤الدور االولانثىعراقیةبراء زھیر حسناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد23
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٧٫٣٥الدور االولانثىعراقیةھالة حازم علياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد24
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٧٫١٩الدور الثانيانثىعراقیةلقاء صاحب ناصراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد25
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٦٫٨٤الدور االولانثىعراقیةاسماء علي عذاباللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد26
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٥٫٩١الدور االولانثىعراقیةوفاء زایر عبد الكاظماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد27
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٤٫٨٣الدور االولانثىعراقیةمنى جمیل نجیباللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد28
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٤٫٢٣الدور االولانثىعراقیةشذى رسول یونساللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد29
٢٠٠٦/٢٠٠٥



٦٣٫٩٧الدور االولانثىعراقیةعلیاء سمیر جبراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد30
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٣٫٩١الدور االولانثىعراقیةروز محمد رضااللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد31
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٣٫٧٢الدور االولانثىعراقیةزینب عبد اهللا محموداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد32
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٣٫٤الدور االولانثىعراقیةزھراء عبد المنعم  حبیباللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد33
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٣٫٣٣الدور االولانثىعراقیةاسماء كاظم جاسماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد34
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٣٫٠٧الدور االولانثىعراقیةزینة عبد عون دخیلاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد35
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٢٫٩٦الدور االولانثىعراقیةازھار محسن صاللاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد36
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٢٫٧٤الدور االولانثىعراقیةعال ظافر طاھراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد37
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٢٫٦١الدور االولانثىعراقیةمنتھى فرحان غافلاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد38
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٢٫١٩الدور االولانثىعراقیةرسل حامد حسیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد39
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦١٫٩٢الدور االولانثىعراقیةانوار ماضي عطواناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد40
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦١٫٤٩الدور االولانثىعراقیةاسراء شاكر محموداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد41
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦١٫١١الدور االولانثىعراقیةشیماء خلیل ھادياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد42
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٠٫٧٨الدور االولانثىعراقیةامیمة عامر  فرحاناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد43
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٠٫٧٧الدور االولانثىعراقیةرند حسین فھداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد44
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٠٫٧٧الدور االولانثىعراقیةھدى عزت جاسماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد45
٢٠٠٦/٢٠٠٥



٦٠٫٧٦الدور االولانثىعراقیةھیفاء عثمان فرحاناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد46
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٠٫٢٦الدور االولانثىعراقیةمیس جابر سلماناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد47
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٩٫٥٥الدور االولانثىعراقیةفاطمة خلف حمیداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد48
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٩٫١٢الدور االولانثىعراقیةفاطمة محمد عبد الكریماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد49
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٩٫٠٢الدور االولانثىعراقیةھبة محمود سعدوناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد50
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٨٫٩٧الدور الثانيانثىعراقیةمنتھى رشید جاراهللاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد51
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٨٫٨٢الدور االولانثىعراقیةئاشتي صالح سعیداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد52
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٨٫٧٦الدور الثانيانثىعراقیةایسر غازي شریفاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد53
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٨٫٦٦الدور االولانثىعراقیةوسن كاظم  عاكولاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد54
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٧٫٥الدور الثانيانثىعراقیةبسمة منعم جاسماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد55
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٦الدور االولانثىعراقیةوسن حامد  نشمياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد56
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٥٫٩١٤الدور الثانيانثىعراقیةبیادر فاھم كاملاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد57
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٥٫٧٤الدور االولانثىعراقیةبیداء محمد خلیلاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد58
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٥٫٧٤الدور االولانثىعراقیةتغرید حسن كاظماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد59
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٥٫٢الدور الثانيانثىعراقیةشیماء كاظم عبداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد60
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٤٫٢١الدور الثانيانثىعراقیةفاطمة محمود عبد الحسیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد61
٢٠٠٦/٢٠٠٥



٥٤٫٠٦الدور االولانثىعراقیةرؤى نجم عبداهللاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد62
٢٠٠٦/٢٠٠٥
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١
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
غادة جمال مكي

انثىالعراقیة
٨٤٫٢٨٤الدور االول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٢
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
بیداء غانم محیبس

انثىالعراقیة
٨٢٫٤١الدور االول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٣
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
ھبة عادل مھدي

انثىالعراقیة
٨١٫٨٩٩٩٩الدور االول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٤
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
اخالص عبد الرضا

انثىالعراقیة
٧٩٫٩٤٢٩٩الدور االول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
حال ابراھیم عباس

انثىالعراقیة
٧٩٫٣٢الدور االول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
تغرید زكي ھادي

انثىالعراقیة
٧٩٫١١٦الدور االول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٧
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
فیان فوزي سعید

انثىالعراقیة
٧٨٫٥٩الدور االول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٨
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
اشراق مظلوم زكم ابراھیم

انثىالعراقیة
٧٧٫٧٩٤الدور االول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٩
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
نور حسین جاسم

انثىالعراقیة
٧٦٫٤٨٨الدور االول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

١٠
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
ایمان عباس متعب

انثىالعراقیة
٧٤٫٦٣٢الدور االول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

١١
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
ھاجر خلیل حسین

انثىالعراقیة
٧٣٫٨٠٤الدور االول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

١٢
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
انعام مطشر جابر

انثىالعراقیة
٧٢٫٣٠٤الدور االول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

١٣
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
وداد فاضل جودة

انثىالعراقیة
٧٢٫٢٢٢الدور االول

٢٠٠٦/٢٠٠٥
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١٤
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
اسراء خمیس حمید

انثىالعراقیة
٧١٫٨٨٦الدور االول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

١٥
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
وفاء ابراھیم اسماعیل

انثىالعراقیة
٧١٫٢٧٢الدور االول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

١٦
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
شفاء فرحان ابراھیم

انثىالعراقیة
٧٠٫٣٠٨الدور االول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

١٧
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
ختام محمد داغر

انثىالعراقیة
٦٩٫٥١٨الدور االول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

١٨
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
رنا سعدون جدوع

انثىالعراقیة
٦٩٫٤٥٨الدور االول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

١٩
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
ایمان جاسم محمد

انثىالعراقیة
٦٩٫٤٤٤الدور االول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٢٠
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
زھراء محمد علي حمد

انثىالعراقیة
٦٨٫٦٧٤الدور االول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٢١
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
زینب حسین ناصر

انثىالعراقیة
٦٨٫٥٦٢الدور االول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٢٢
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
ھبة نصیف جاسم

انثىالعراقیة
٦٨٫٣٦٦الدور االول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٢٣
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
عذراء عبد الجبار علي

انثىالعراقیة
٦٨٫٢٦الدور االول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٢٤
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
افراح كاظم محسن

انثىالعراقیة
٦٨٫٢٣٤الدور االول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٢٥
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
نور عبود ناصر

انثىالعراقیة
٦٧٫٤٦٤الدور االول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٢٦
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
اسراء نجم عبد محمود

انثىالعراقیة
٦٦٫٨٥٤الدور االول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٢٧
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
نغم علي جفات

انثىالعراقیة
٦٦٫٦٧٧٩٩الدور االول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٢٨
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
االء علي عبد محمود

انثىالعراقیة
٦٦٫٣٧٤الدور االول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٢٩
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
االء جابر مجبل

انثىالعراقیة
٦٦٫١الدور االول

٢٠٠٦/٢٠٠٥



٣٠
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
رغد كاظم حسین

انثىالعراقیة
٦٥٫٥٤٢الدور االول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٣١
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
حال سعد رسن

انثىالعراقیة
٦٥٫٥٢٦الدور االول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٣٢
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
رنا مطلك عبد الحسین

انثىالعراقیة
٦٤٫٩٩٤الدور االول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٣٣
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
فیحاء سلیمان عبد اهللا

انثىالعراقیة
٦٤٫٢١الدور االول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٣٤
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
غصون عباس علي

انثىالعراقیة
٦٢٫٨٩الدور االول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٣٥
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
سعاد ھادي نصر

انثىالعراقیة
٦٢٫٨٥٤الدور االول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٣٦
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
اسراء مصدق علي

انثىالعراقیة
٦١٫٧١٨الدور االول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٣٧
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
زینة یحیى ناصر

انثىالعراقیة
٦١٫٤٦الدور االول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٣٨
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
فاطمة عودة جاسم

انثىالعراقیة
٦١٫٢٨٢الدور االول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٣٩
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
سمیة ریاض عبد الحسین

انثىالعراقیة
٦١٫٢٦٦الدور االول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٤٠
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
ورود نعمة حمزة

انثىالعراقیة
٦٠٫٩٩٦الدور االول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٤١
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
ورود حمید حسین

انثىالعراقیة
٦٠٫٥٤الدور الثاني

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٤٢
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
مروة عباس علي

انثىالعراقیة
٥٩٫٧٧٢الدور االول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٤٣
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
میسم اسعد فرج

انثىالعراقیة
٥٩٫٧٣الدور االول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٤٤
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
فاطمة ناظم شاكر

انثىالعراقیة
٥٩٫٦٦٢الدور الثاني

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٤٥
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
نائلة صدام  حسن

انثىالعراقیة
٥٩٫٤٢٢الدور االول

٢٠٠٦/٢٠٠٥



٤٦
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
تھاني عدنان غنام

انثىالعراقیة
٥٩٫٣٦٢الدور االول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٤٧
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
لبنى یعقوب یوسف

انثىالعراقیة
٥٨٫٦٤٦الدور الثاني

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٤٨
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
ضفاف كریم حسین

انثىالعراقیة
٥٨٫٤٥الدور االول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٤٩
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
والء احمد نایف

انثىالعراقیة
٥٧٫٤٤٤الدور االول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٠
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
دیسم ھداب عبد العزیز

انثىالعراقیة
٥٦٫٦٨٦الدور االول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥١
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
بیداء حسن عبود

انثىالعراقیة
٥٦٫٢٨٨الدور الثاني

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٢
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
دینا عبد الواحد  باقر

انثىالعراقیة
٥٥٫٩٧٨الدور الثاني

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٣
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
شیماء ابراھیم جمعة

انثىالعراقیة
٥٥٫٠٩الدور الثاني

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٤
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
ھدیل زید خلف

انثىالعراقیة
٥٤٫٧١٦الدور الثاني

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٥
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
ورود لیث عبد الجبار

انثىالعراقیة
٥٣٫٧٧٨الدورالثاني

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٦
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
صبا نجم عبد اهللا

انثىالعراقیة
٥٢٫٤٦الدور الثاني

٢٠٠٦/٢٠٠٥



الدور الذي الجنسالجنسیةاالسمالقسمالكلیةالجامعةت
نجح فیھ 
الطالب

المعدل
سنة التخرج

المالحظات

١
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٨١٫٤٨٦الدور االولانثىعراقیةوسن رحیم عبد الستار

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٢
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٧٩٫٢٨٥الدور االولانثىعراقیةرونق یوسف عبد اهللا

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٣
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٧٩٫٢٢الدور االولانثىعراقیةزھراء عبد عصواد

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٤
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٧٥٫٣٥٨الدور االولانثىعراقیةاسراء حسین علیوي

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٧٥٫٣٠٢الدور االولانثىعراقیةحنان غدیر عكظ

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٧٤٫٥٢٤الدور االولانثىعراقیةجنان اسماعیل جري

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٧
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٧٤٫٢٨٧الدور االولانثىعراقیةھدى عدنان مھدي

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٨
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٧٣٫٦٠٩الدور االولانثىعراقیةنور عبد الرسول محمد

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٩
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٧٣٫٤١٨الدور االولانثىعراقیةاسماء جمیل راضي

٢٠٠٦/٢٠٠٥

١٠
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٧٣٫٠٧١الدور االولانثىعراقیةھند یوسف عباس

٢٠٠٦/٢٠٠٥

١١
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٧٢٫٨٥٢الدور االولانثىعراقیةسیناء رجب خمیس

٢٠٠٦/٢٠٠٥

١٢
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٧٢٫٦٥١الدور االولانثىعراقیةسندس مؤید صفوك

٢٠٠٦/٢٠٠٥

١٣
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٧١٫٤٧١الدور االولانثىعراقیةرشا فائز سھم

٢٠٠٦/٢٠٠٥
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١٤
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٧١٫٢٦٦الدور االولانثىعراقیةشیماء نمیر ثامر

٢٠٠٦/٢٠٠٥

١٥
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٧١٫٢٠٨الدور االولانثىعراقیةسھام ساھي عیدان

٢٠٠٦/٢٠٠٥

١٦
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٧١٫١٢٧الدور االولانثىعراقیةرشا فائق طھ

٢٠٠٦/٢٠٠٥

١٧
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٧٠٫٧٥٣الدور االولانثىعراقیةصفاء ضیاء محمد

٢٠٠٦/٢٠٠٥

١٨
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٧٠٫٦١٣الدور االولانثىعراقیةعالیة سعدي رشید

٢٠٠٦/٢٠٠٥

١٩
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٧٠٫٢٧٢الدور االولانثىعراقیةحوراء حسین علي

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٢٠
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٦٩٫٩٥الدور االولانثىعراقیةسراب جفات عودة

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٢١
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٦٩٫٨الدور االولانثىعراقیةشیماء خالد محمد

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٢٢
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٦٩٫٠٤الدور االولانثىعراقیةزینب احمد حسن

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٢٣
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٦٨٫٥٧٢الدور االولانثىعراقیةندى جبار عبد الرضا

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٢٤
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٦٨٫٥٦٣الدور االولانثىعراقیةنغم عبد السالم خضیر

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٢٥
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٦٧٫٢٥٣الدور االولانثىعراقیةلمیاء غریب صغیر

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٢٦
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٦٧٫٢١٣الدور االولانثىعراقیةاالء عبد النبي والي

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٢٧
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٦٧٫١٢٨الدور االولانثىعراقیةسھام مناجي یاسر

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٢٨
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٦٦٫٤١الدور االولانثىعراقیةرشا جمال عمر

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٢٩
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٦٥٫٥٣٢الدور االولانثىعراقیةرشا غازي محمد

٢٠٠٦/٢٠٠٥



٣٠
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٦٥٫١١٩الدور االولانثىعراقیةمنى محمد عبد حمادي

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٣١
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٦٥٫١١الدور االولانثىعراقیةمنال محسن سلمان

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٣٢
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٦٣٫٩٧٩الدور االولانثىعراقیةانوار ابراھیم مھدي

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٣٣
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٦٣٫٢١١الدور االولانثىعراقیةسناء حمید رشید

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٣٤
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٦٢٫٨٠١الدور االولانثىعراقیةرشا نوري حسین

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٣٥
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٦٢٫٧٤٣الدور االولانثىعراقیةنور محمد علي

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٣٦
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٦٢٫٧٠٣الدور االولانثىعراقیةغادة علي عباس

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٣٧
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٦٢٫٣٥٨الدورالثانيانثىعراقیةاسراء مھدي مجید

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٣٨
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٦٢٫٣٥٣الدور االولانثىعراقیةلمى سلمان ابراھیم

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٣٩
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٦٢٫٢٩٣الدور االولانثىعراقیةعلیة طعمة محیبس

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٤٠
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٦١٫٣٢٤الدور االولانثىعراقیةعلیاء كامل جبارة

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٤١
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٦١٫١٠٩الدور االولانثىعراقیةبرشین یاسین عبد اهللا

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٤٢
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٥٩٫٧٨٦الدور االولانثىعراقیةحنان عبد االمیر بنیان

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٤٣
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٥٩٫٥٢الدور االولانثىعراقیةنور ماجد علي

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٤٤
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٥٨٫٦٩٥الدور االولانثىعراقیةسجى عصام حسین

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٤٥
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٥٧٫٣الدور الثانيانثىعراقیةعتاب حسن كریم

٢٠٠٦/٢٠٠٥



٤٦
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٥٧٫٠٤١الدور الثانيانثىعراقیةوجدان شالي جاسم

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٤٧
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٥٦٫٩٦٧الدور الثانيانثىعراقیةیسرى علي حسن

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٤٨
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٥٥٫٤٨١الدور الثانيانثىعراقیةھالة علي احمد

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٤٩
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٥٥٫١٤١الدور الثانيانثىعراقیةخمائل طارق محمد

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٤٫٤٨٢٢٠٠٦/٢٠٠٥الدور الثانيانثىعراقیةھدیل طالب راضيالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٠



الدور الذي الجنسالجنسیةاالسمالقسمالكلیةالجامعةت
نجح فیھ 
الطالب

المعدل
سنة التخرج

المالحظات

٨٣٫٠٨٧٨١الدوراالولانثىعراقیةھبة محمد فیاض العزاويالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد1
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٧٩٫٦٢٩٦٤الدوراالولانثىعراقیةزینة كاظم صبار الكنانيالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد2
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٧٨٫٣٦١٠٩الدوراالولانثىعراقیةایناس حامدعزیز القیسيالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد3
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٧٣٫٧٩٢١٨الدوراالولانثىعراقیةحال كریم یاس خضیر الجبوريالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد4
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٧٣٫١١٦٦٤الدوراالولانثىعراقیةسمر عبد الحسن صوب اهللا الربیعيالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد5
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٧١٫١٠٥الدوراالولانثىعراقیةدنیا موسى كاظم الزبیديالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد6
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٧٠٫٢٠٣٧٣الدوراالولانثىعراقیةعبیر عبد الكریم سلمان الباويالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد7
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٧٠٫٢٠٣١٩الدوراالولانثىعراقیةامال ھالل عبودالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد8
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٩٫٧٢٣٠٩الدوراالولانثىعراقیةرشا محمد حسنالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد9
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٩٫١٨٢٥٤الدوراالولانثىعراقیةفرح مھند عبد الرزاقالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد10
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٩٫١٧٢٨٢الدوراالولانثىعراقیةبتول كاظم دحام صدام الزبیديالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد11
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٧٫٥١١٣٧الدوراالولانثىعراقیةمریم فرج بطرس حنا توميالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد12
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٦٫٦٥١٣٧الدوراالولانثىعراقیةایمان یوسف محي مھدي الحیاليالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد13
٢٠٠٦/٢٠٠٥
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٦٦٫٢٢٧٦٣الدوراالولانثىعراقیةحنان اركان عودة الحجاميالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد14
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٥٫٤٨٣٩٩الدوراالولانثىعراقیةحال محمد تركي مصلح الدلیميالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد15
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٥٫٣٦٣٠٩الدوراالولانثىعراقیةرباب راشد عبد سعید العویسيالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد16
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٥٫٣٥٧٨٢الدوراالولانثىعراقیةھند عدنان عكاب الدلیميالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد17
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٥٫٣٢٢٨١الدوراالولانثىعراقیةرشا عبد العباس حسن االبیضالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد18
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٥٫١٦٨٩١الدوراالولانثىعراقیةسكنھ علي نعمة الشروعيالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد19
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٤٫٩٤٢٧٣الدور الثانيانثىعراقیةعذراء یاسین ابراھیمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد20
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٤٫٧٣٤١٨الدوراالولانثىعراقیةیاسمین مجید حمید مجید الجمیليالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد21
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٣٫٥٢٦٣٦الدور الثانيانثىعراقیةنبراس حسین علي محمد الطائيالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد22
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٢٫٢٦٨٨١الدور الثانيانثىعراقیةندى ھادي عبید الراجحيالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد23
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٢٫١٧٣٧٣الدوراالولانثىعراقیةانتصار ریاض بتور الخزاعيالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد24
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٢٫١٣٧٠٩الدور الثانيانثىعراقیةنور عواد حسین العقیليالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد25
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٢٫٠٧٤الدوراالولانثىعراقیةنھى كامل ھادي الربیعيالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد26
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦١٫٧٤٤٤٦الدوراالولانثىعراقیةھبة حسام ھادي جاسم الربیعيالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد27
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٠٫٧١٢٩١الدوراالولانثىعراقیةوئام ابراھیم خلفالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد28
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٠٫٤٩٨٧٣الدوراالولانثىعراقیةتماضر خیر اهللا سالمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد29
٢٠٠٦/٢٠٠٥



٦٠٫١١٤٦٤الدور الثانيانثىعراقیةسحر راجي ابراھیمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد30
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٩٫٩٧٣٥٥الدوراالولانثىعراقیةشروق علوان شاكر حمزة الزبیديالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد31
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٩٫٥٥٨الدوراالولانثىعراقیةبسمة جمیل حسوني العكیليالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد32
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٨٫٧٠٣٨٢الدور الثانيانثىعراقیةنور یاس خضر المرشديالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد33
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٧٫٢٧٠٠٩الدور الثانيانثىعراقیةمروة فوزي عبد عبد اهللا الصافيالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد34
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٧٫٢٣١الدوراالولانثىعراقیةبراء عباس خمیس القره غوليالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد35
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٦٫٨٩٢الدور الثانيانثىعراقیةخدیجة كاظم عطیةالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد36
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٥٫٥٥٦٢٧الدور الثانيانثىعراقیةفرح كاظم عبد الحسین الطائيالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد37
٢٠٠٦/٢٠٠٥



الدور الذي الجنسالجنسیةاالسمالقسمالكلیةالجامعةت
نجح فیھ 
الطالب

المعدل
سنة التخرج

المالحظات

١
التربیة للبناتبغداد

علوم القران
٨٥٫٦٧٠٤٨الدوراالولانثىعراقیةحنان علي احمد

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٢
التربیة للبناتبغداد

علوم القران
٨٥٫٦٤٤٢٩الدوراالولانثىعراقیةھدى محمد محسن

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٣
التربیة للبناتبغداد

علوم القران
٨٣٫١٩٧٦٢الدوراالولانثىعراقیةفاطمة مكي ناصر

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٤
التربیة للبناتبغداد

علوم القران
٨٢٫٩٧٥٢٣الدوراالولانثىعراقیةانوار فاضل عباس

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥
التربیة للبناتبغداد

علوم القران
٨١٫٤٥٩٠٥الدوراالولانثىعراقیةنبراس محمود عبد الرزاق

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦
التربیة للبناتبغداد

علوم القران
٧٩٫٦٦٠٤٨الدوراالولانثىعراقیةشیماء احمد نایف

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٧
التربیة للبناتبغداد

علوم القران
٧٩٫٠٣٤٢٩الدوراالولانثىعراقیةسمیرة احمد خلیل بكر

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٨
التربیة للبناتبغداد

علوم القران
٧٨٫٧٢٠٩٥الدوراالولانثىعراقیةرولى محمد علي عبد الرزاق

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٩
التربیة للبناتبغداد

علوم القران
٧٨٫٣٦٩٥٢الدوراالولانثىعراقیةنور ناطق صبیح

٢٠٠٦/٢٠٠٥

١٠
التربیة للبناتبغداد

علوم القران
٧٦٫٥٨٢٣٨الدوراالولانثىعراقیةھدى عبد الرحمن عبود

٢٠٠٦/٢٠٠٥

١١
التربیة للبناتبغداد

علوم القران
٧٦٫١٤٨٠٩الدوراالولانثىعراقیةنضال عبد العزیز محمد

٢٠٠٦/٢٠٠٥

١٢
التربیة للبناتبغداد

علوم القران
٧٤٫٦٤٧٦٢الدوراالولانثىعراقیةتمارا جاسم خلیفة

٢٠٠٦/٢٠٠٥

١٣
التربیة للبناتبغداد

علوم القران
٧٣٫٣٦٢٨٥الدوراالولانثىعراقیةسنابل صادق عبد الكریم

٢٠٠٦/٢٠٠٥
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١٤
التربیة للبناتبغداد

علوم القران
٧٢٫٦٧٨٥٧الدوراالولانثىعراقیةسمیرة عبد كیطان

٢٠٠٦/٢٠٠٥

١٥
التربیة للبناتبغداد

علوم القران
٧٢٫٣٥٣٨١الدوراالولانثىعراقیةحنان حمود ابراھیم

٢٠٠٦/٢٠٠٥

١٦
التربیة للبناتبغداد

علوم القران
٧١٫٨٢٠٩٥الدوراالولانثىفلسطینیةاسراء كاظم مصطفى

٢٠٠٦/٢٠٠٥

١٧
التربیة للبناتبغداد

علوم القران
٧١٫٦١٩٥٢الدوراالولانثىعراقیةاسماء جودة زغیر

٢٠٠٦/٢٠٠٥

١٨
التربیة للبناتبغداد

علوم القران
٧٠٫٠٤٤٢٩الدوراالولانثىعراقیةفاطمة لفتة عبد الحسین

٢٠٠٦/٢٠٠٥

١٩
التربیة للبناتبغداد

علوم القران
٦٩٫٧٥٣٨١الدوراالولانثىعراقیةسارا احمد عبد القھار

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٢٠
التربیة للبناتبغداد

علوم القران
٦٩٫٦٣٤٢٨الدور الثانيانثىعراقیةوسن نعمة نجم

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٢١
التربیة للبناتبغداد

علوم القران
٦٩٫١٢١٤٣الدوراالولانثىعراقیةشیماء حمید عبد الحسین

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٢٢
التربیة للبناتبغداد

علوم القران
٦٨٫٩١٦٦٦الدوراالولانثىعراقیةاسراء مطر یونس

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٢٣
التربیة للبناتبغداد

علوم القران
٦٨٫٨٥٧٦٢الدوراالولانثىعراقیةسعاد عبد جاسم محمد

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٢٤
التربیة للبناتبغداد

علوم القران
٦٨٫٧٤٠٩٥الدوراالولانثىعراقیةاستبرق سعید لفتة

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٢٥
التربیة للبناتبغداد

علوم القران
٦٨٫٧٣٦١٩الدوراالولانثىعراقیةسعاد صابط زكاط

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٢٦
التربیة للبناتبغداد

علوم القران
٦٧٫٨٩٧٦٢الدوراالولانثىعراقیةبراء محمد محمود

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٢٧
التربیة للبناتبغداد

علوم القران
٦٧٫٣٠٨٠٩الدوراالولانثىعراقیةھبة ھاني عبد

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٢٨
التربیة للبناتبغداد

علوم القران
٦٧٫١٨الدوراالولانثىعراقیةدالل مطر شائع

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٢٩
التربیة للبناتبغداد

علوم القران
٦٦٫٩٤٨٥٧الدوراالولانثىعراقیةزینب عبد الرضا دھش

٢٠٠٦/٢٠٠٥



٣٠
التربیة للبناتبغداد

علوم القران
٦٦٫٨٣٣٨١الدوراالولانثىعراقیةایناس محمود مھدي

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٣١
التربیة للبناتبغداد

علوم القران
٦٦٫٧٨٤٧٦الدوراالولانثىعراقیةاكرام حاتم جودة

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٣٢
التربیة للبناتبغداد

علوم القران
٦٦٫٥٩٣٨١الدوراالولانثىعراقیةعلیاء مشرف عبد الحمید

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٣٣
التربیة للبناتبغداد

علوم القران
٦٦٫٥٠٨٠٩الدوراالولانثىعراقیةشیماء عدنان فاضل

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٣٤
التربیة للبناتبغداد

علوم القران
٦٦٫٢٣٧٦٢الدوراالولانثىعراقیةنور صباح عبد القادر

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٣٥
التربیة للبناتبغداد

علوم القران
٦٦٫٠٤٢٨٦الدوراالولانثىعراقیةعھود صباح حسین

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٣٦
التربیة للبناتبغداد

علوم القران
٦٥٫٩٣الدوراالولانثىعراقیةشیماء علي عاشور

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٣٧
التربیة للبناتبغداد

علوم القران
٦٥٫٩٢٠٤٨الدوراالولانثىعراقیةاالء فرج لفتة احمد

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٣٨
التربیة للبناتبغداد

علوم القران
٦٤٫٢٦٠٩٥الدوراالولانثىعراقیةمھا جبار فلیح

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٣٩
التربیة للبناتبغداد

علوم القران
٦٣٫٢٧٦١٩الدوراالولانثىعراقیةمروة اسعد طالب

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٤٠
التربیة للبناتبغداد

علوم القران
٦٢٫٩٨٣٣٣الدوراالولانثىعراقیةدالیا علي فتالوي

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٤١
التربیة للبناتبغداد

علوم القران
٦٢٫٧٢١٩الدوراالولانثىعراقیةشیماء عماد نوخاس

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٤٢
التربیة للبناتبغداد

علوم القران
٦١٫٩٤٤٢٨الدوراالولانثىعراقیةمھا مطشر عیسى

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٤٣
التربیة للبناتبغداد

علوم القران
٦١٫٧٥٩٥٢الدورالثانيانثىعراقیةغیداء مھدي عاكول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٤٤
التربیة للبناتبغداد

علوم القران
٦٠٫٦٥٣٣٣الدوراالولانثىعراقیةاسیل محمد عبد العزیز

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٤٥
التربیة للبناتبغداد

علوم القران
٦٠٫٥٩٤٢٨الدوراالولانثىعراقیةبلقیس رحوم ھرس

٢٠٠٦/٢٠٠٥



٤٦
التربیة للبناتبغداد

علوم القران
٥٩٫٩٢٣٣٣الدورالثانيانثىعراقیةسھى ریسان حسین

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٤٧
التربیة للبناتبغداد

علوم القران
٥٩٫٦٠١٤٣الدوراالولانثىعراقیةھدى عبد الھادي عبد الغفور

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٤٨
التربیة للبناتبغداد

علوم القران
٥٧٫٧٦٣٣٣الدوراالولانثىعراقیةافاق بشار عباس

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٤٩
التربیة للبناتبغداد

علوم القران
٥٧٫٧٢٢٨٥الدوراالولانثىعراقیةرائدة عیسى موسى

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٠
التربیة للبناتبغداد

علوم القران
٥٧٫٦٨٨١الدوراالولانثىعراقیةزینب جبار سلمان

٢٠٠٦/٢٠٠٥



الدور الذي الجنسالجنسیةاالسمالقسمالكلیةالجامعةت
نجح فیھ 
الطالب

المعدل
سنة التخرج

المالحظات

٨٦٫٦٨٠٦٥٢٠٠٦/٢٠٠٥الدور االولانثىالعراقیةعھود جبار عبیرةالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد1
٨٣٫٥٤٣٤٧٢٠٠٦/٢٠٠٥الدور االولانثىالعراقیةوسن محسن حسنالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد2
٨٣٫٣٠٠٧٥٢٠٠٦/٢٠٠٥الدور االولانثىالعراقیةسرى محمد صالحالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد3
٧٧٫٦٧٩٠٦٢٠٠٦/٢٠٠٥الدور االولانثىالعراقیةرفاه عدنان جاسمالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد4
٧٦٫٥٦٦٢٢٢٠٠٦/٢٠٠٥الدور االولانثىالعراقیةھمسة مأمون حسنالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد5
٧٦٫١٥٧٢٣٢٠٠٦/٢٠٠٥الدور االولانثىالعراقیةرباب رزاق غازيالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد6
٧٥٫٢١٦٨٢٠٠٦/٢٠٠٥الدور االولانثىالعراقیةرشا عامر رشیدالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد7
٧٣٫٣٤٦٠٤٢٠٠٦/٢٠٠٥الدور االولانثىالعراقیةوالء خضیر محلالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد8
٧٢٫٦٥٣٤٣٢٠٠٦/٢٠٠٥الدور االولانثىالعراقیةھند جاسم محمدالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد9
٧٢٫٣١٧٣٦٢٠٠٦/٢٠٠٥الدور االولانثىالعراقیةاسماء كاظم صبیحالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد10
٧١٫٢٧٧٣٦٢٠٠٦/٢٠٠٥الدور االولانثىالعراقیةرشا خالد موسىالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد11
٧٠٫٩٦٨٣٥٢٠٠٦/٢٠٠٥الدور االولانثىالعراقیةمینة علي عبد المجیدالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد12
٧٠٫٤٧٩١١٢٠٠٦/٢٠٠٥الدور االولانثىالعراقیةایناس كریم صباحالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد13
٧٠٫٢٢٢٥٣٢٠٠٦/٢٠٠٥الدور االولانثىالعراقیةرحاب ناظم محمدالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد14
٦٩٫٩٨٦٥٦٢٠٠٦/٢٠٠٥الدور االولانثىالعراقیةشیماء كاظم ھاملالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد15
٦٩٫٢٥٣١٩٢٠٠٦/٢٠٠٥الدور االولانثىالعراقیةزھراء مجبل صالحالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد16
٦٩٫٢٣٦٨٢٢٠٠٦/٢٠٠٥الدور االولانثىالعراقیةرسل ادیب صاحبالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد17
٦٩٫١٤٥٠٩٢٠٠٦/٢٠٠٥الدور االولانثىالعراقیةایناس خضیر عباسالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد18
٦٧٫٩٨٣٤٢٠٠٦/٢٠٠٥الدور االولانثىالعراقیةھدیل فیصل جتانالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد19
٦٧٫٥٨١٧١٢٠٠٦/٢٠٠٥الدور االولانثىالعراقیةایمان حسن یاسینالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد20
٦٦٫٦٩٢٦٢٠٠٦/٢٠٠٥الدور االولانثىالعراقیةشیماء جبار راضيالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد21
٦٥٫٥١٧١٧٢٠٠٦/٢٠٠٥الدور االولانثىالعراقیةسوسن حمادي حمدالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد22
٦٣٫٩٩١٠١٢٠٠٦/٢٠٠٥الدور االولانثىالعراقیةلمیاء سلمان داودالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد23
٦١٫٩٣٧٧٣٢٠٠٦/٢٠٠٥الدور االولانثىالعراقیةاسیل عباس عليالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد24
٦١٫٩٠٣٩٦٢٠٠٦/٢٠٠٥الدور االولانثىفلسطینیةمھا حسن سالمالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد25
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٦١٫٤٤٤٥٥٢٠٠٦/٢٠٠٥الدور االولانثىفلسطینیةرغد زھیر یوسفالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد26
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التربیة للبناتبغداد1
علم النفس

٨٥٫٠٢٣الدوراالولانثىعراقیةزینب رزوقي شامخ
٢٠٠٦/٢٠٠٥

التربیة للبناتبغداد2
علم النفس

٧٩٫٥٦٢الدوراالولانثىعراقیةسماح حمزة شالل
٢٠٠٦/٢٠٠٥

التربیة للبناتبغداد3
علم النفس

٧٧٫٩٧٦الدوراالولانثىعراقیةبسھن مندیل خالوي
٢٠٠٦/٢٠٠٥

التربیة للبناتبغداد4
علم النفس

٧٦٫٧٢٩الدوراالولانثىعراقیةزینب كاظم جبار
٢٠٠٦/٢٠٠٥

التربیة للبناتبغداد5
علم النفس

٧٢٫٥٢٤الدوراالولانثىعراقیةلمى كاظم جواد
٢٠٠٦/٢٠٠٥

التربیة للبناتبغداد6
علم النفس

٧٠٫٤٤الدوراالولانثىعراقیةیسرى دعیر وھیم
٢٠٠٦/٢٠٠٥

التربیة للبناتبغداد7
علم النفس

٦٧٫١٤١الدوراالولانثىعراقیةسھام سھیر كریم
٢٠٠٦/٢٠٠٥

التربیة للبناتبغداد8
علم النفس

٦٦٫٩٧٩الدوراالولانثىعراقیةانعام راھي عیسى
٢٠٠٦/٢٠٠٥

التربیة للبناتبغداد9
علم النفس

٦٦٫٧٨١الدوراالولانثىعراقیةبیداء رزوقي عبید
٢٠٠٦/٢٠٠٥

التربیة للبناتبغداد10
علم النفس

٦٦٫٣٥الدوراالولانثىعراقیةعلیاء عامرجرید
٢٠٠٦/٢٠٠٥

التربیة للبناتبغداد11
علم النفس

٦٥٫٦٨١الدوراالولانثىعراقیةاسماء حسن عباس
٢٠٠٦/٢٠٠٥

التربیة للبناتبغداد12
علم النفس

٦٥٫٣٧١الدوراالولانثىعراقیةاسیل عباس حساني
٢٠٠٦/٢٠٠٥

التربیة للبناتبغداد13
علم النفس

٦٥٫١٩٩الدوراالولانثىعراقیةنورا علي جمعة
٢٠٠٦/٢٠٠٥
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التربیة للبناتبغداد14
علم النفس

٦٤٫٦٣٥الدوراالولانثىعراقیةاسماء حسین نعمة
٢٠٠٦/٢٠٠٥

التربیة للبناتبغداد15
علم النفس

٦٤٫٣٧٥الدوراالولانثىعراقیةسھاد داود عباس
٢٠٠٦/٢٠٠٥

التربیة للبناتبغداد16
علم النفس

٦٤٫١٤٧الدوراالولانثىعراقیةسرى احمد نعیم
٢٠٠٦/٢٠٠٥

التربیة للبناتبغداد17
علم النفس

٦٣٫٣٣٤الدوراالولانثىعراقیةسحر عبد العظیم صالح
٢٠٠٦/٢٠٠٥

التربیة للبناتبغداد18
علم النفس

٦١٫٨٠٧الدورالثانيانثىعراقیةجوان محمد میر حسن
٢٠٠٦/٢٠٠٥

التربیة للبناتبغداد19
علم النفس

٦٠٫١٩الدورالثانيانثىعراقیةوسن جبار طاھر
٢٠٠٦/٢٠٠٥

التربیة للبناتبغداد20
علم النفس

٥٧٫٥٣٢الدوراالولانثىعراقیةورود جبر حمیدي
٢٠٠٦/٢٠٠٥
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١
التربیة للبناتبغداد

االقتصاد المنزلي
نادین محمد خالد محمود المشھداني

انثىالعراقیة
٧٧،٢٧الدوراالول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٧٤٫٨٣٢٠٠٦/٢٠٠٥الدوراالولانثىالعراقیةشیماء سعدون محمد عباس الجنابياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢
٧٤٫٣١٢٠٠٦/٢٠٠٥الدوراالولانثىالعراقیةنضال ولید محمد سعید صالح القیسياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣
٧٣٫٦٢٢٠٠٦/٢٠٠٥الدوراالولانثىالعراقیةنور عبد الستار علوان كاظم الطائياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٤

٥
التربیة للبناتبغداد

االقتصاد المنزلي
ارجوان عبد المولى جلیل جابر المولى

انثىالعراقیة
٧٢٫٢٩الدوراالول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦
التربیة للبناتبغداد

االقتصاد المنزلي
نسرین وحید سبھان سعد الدراجي

انثىالعراقیة
٧١٫٤١الدوراالول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٧
التربیة للبناتبغداد

االقتصاد المنزلي
شھد طالل مشعل نصري الربیعي

انثىالعراقیة
٦٩٫٨الدوراالول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٨
التربیة للبناتبغداد

االقتصاد المنزلي
نور احمد عواد كریم الكبیسي

انثىالعراقیة
٦٩٫٢٩الدوراالول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٨٫١٢٢٠٠٦/٢٠٠٥الدوراالولانثىالعراقیةصفا حامد نجیب عبد الجبار القشطینياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٩

١٠
التربیة للبناتبغداد

االقتصاد المنزلي
نور محمد شھاب احمد التمیمي

انثىالعراقیة
٦٧٫٥٤الدوراالول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

١١
التربیة للبناتبغداد

االقتصاد المنزلي
فرح خیر اهللا فواز عبید الحیاني

انثىالعراقیة
٦٧٫٤٨الدوراالول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٧٫٠٢٢٠٠٦/٢٠٠٥الدوراالولانثىالعراقیةشیماء طالب علي كاظم الحیاوياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٢

١٣
التربیة للبناتبغداد

االقتصاد المنزلي
رشا علي صالح عطیة العیثاوي

انثىالعراقیة
٦٥٫٦٥الدوراالول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٥٫٢٦٢٠٠٦/٢٠٠٥الدوراالولانثىالعراقیةالھام حطاب فرحان مشلوش العكیلياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٤

٦٥٫٠٩٢٠٠٦/٢٠٠٥الدوراالولانثىالعراقیةدعاء داخل احمد عران الركابياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٥

٦٣٫٩٩٢٠٠٦/٢٠٠٥الدوراالولانثىالعراقیةنغم قاسم محمد مناتي الدلفياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٦

سحر عبد الحسین محمد رضا حسین االقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٧
الھنداوي

٦٣٫٣٧٢٠٠٦/٢٠٠٥الدوراالولانثىالعراقیة
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١٨
التربیة للبناتبغداد

االقتصاد المنزلي
رنا ھیثم رمضان عمر العاني

انثىالعراقیة
٦٣٫١٩الدوراالول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

١٩
التربیة للبناتبغداد

االقتصاد المنزلي
استبرق ستار سعدون عبادة الحجام

انثىالعراقیة
٦٢٫٩٥الدوراالول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٢٠
التربیة للبناتبغداد

االقتصاد المنزلي
اسیل ماجد ضاري عباس الطائي

انثىالعراقیة
٦٢٫٨٢الدوراالول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٢١
التربیة للبناتبغداد

االقتصاد المنزلي
رنا فاضل سعید حسین الجبوري

انثىالعراقیة
٦٢٫٥٦الدوراالول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٢٢
التربیة للبناتبغداد

االقتصاد المنزلي
اسراء جواد كاظم ابراھیم الجبوري

انثىالعراقیة
٦٢٫٢٢الدوراالول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٢٣
التربیة للبناتبغداد

االقتصاد المنزلي
شذى ھاشم فالح حسین الربیعي

انثىالعراقیة
٦٢٫١٩الدوراالول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٢٤
التربیة للبناتبغداد

االقتصاد المنزلي
سماح صالح حسین احمد العیثاوي

انثىالعراقیة
٦١٫٩الدوراالول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٢٥
التربیة للبناتبغداد

االقتصاد المنزلي
شیماء حسن عبد الرضا صباح العبودي

انثىالعراقیة
٦١٫٨٧الدوراالول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٢٦
التربیة للبناتبغداد

االقتصاد المنزلي
ایمان كاظم فھد خشن المالكي

انثىالعراقیة
٦١٫٥١الدوراالول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٢٧
التربیة للبناتبغداد

االقتصاد المنزلي
فرح ابراھیم سلمان محمد العاني

انثىالعراقیة
٦١٫٣٩الدوراالول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٢٨
التربیة للبناتبغداد

االقتصاد المنزلي
سارة مزاحم مجبل راشد الغریري

انثىالعراقیة
٦٠٫٩٩الدوراالول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٢٩
التربیة للبناتبغداد

االقتصاد المنزلي
بان احمد جاسم جبر العامري

انثىالعراقیة
٦٠٫٧٢الدوراالول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٣٠
التربیة للبناتبغداد

االقتصاد المنزلي
فریال لطیف بلعوط شمخي الخفاجي

انثىالعراقیة
٦٠٫٥٣الدوراالول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٣١
التربیة للبناتبغداد

االقتصاد المنزلي
اسراء محسن عبد علي محسن العبادي

انثىالعراقیة
٦٠٫٢٩الدوراالول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٣٢
التربیة للبناتبغداد

االقتصاد المنزلي
مسرة فیصل مھدي محمد العامري

انثىالعراقیة
٥٩٫٩١الدوراالول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٣٣
التربیة للبناتبغداد

االقتصاد المنزلي
سوزان صباح یوسف ھرمز دیشا

انثىالعراقیة
٥٩٫٨الدوراالول

٢٠٠٦/٢٠٠٥



٣٤
التربیة للبناتبغداد

االقتصاد المنزلي
ھدى مصطفى عبید دفاك التمیمي

انثىالعراقیة
٥٩٫٧٥الدوراالول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٨٫٣٢٠٠٦/٢٠٠٥الدوراالولانثىالعراقیةاسراء فیصل محمد احمد العیثاوياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٥

٣٦
التربیة للبناتبغداد

االقتصاد المنزلي
شیماء محمد كاظم محمد العكیدي

انثىالعراقیة
٥٨٫٠٢الدوراالول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٣٧
التربیة للبناتبغداد

االقتصاد المنزلي
فریال نجاح حمزة عباس السامرائي

انثىالعراقیة
٥٧٫٨الدوراالول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٧٫٣٢٠٠٦/٢٠٠٥الدوراالولانثىالعراقیةتمارة ھاشم محمد عبد الستار الخالدياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٨

٣٩
التربیة للبناتبغداد

االقتصاد المنزلي
مریم حنش حاجم شاھر الغریري

انثىالعراقیة
٥٦٫٧الدوراالول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٤٠
التربیة للبناتبغداد

االقتصاد المنزلي
روسن قاسم نجم عبید الجبر

انثىالعراقیة
٥٦٫١١الدوراالول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٤١
التربیة للبناتبغداد

االقتصاد المنزلي
امل علي جاسم محمد الجنابي

انثىالعراقیة
٥٦٫٠٣الدورالثاني

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٤٢
التربیة للبناتبغداد

االقتصاد المنزلي
رجاء كامل سلمان عباس العكیدي

انثىالعراقیة
٥٥٫١٨الدورالثاني

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٤٣
التربیة للبناتبغداد

االقتصاد المنزلي
حوراءمحمد عطوان زایر الكعبي

انثىالعراقیة
٥٤٫٦٨الدورالثاني

٢٠٠٦/٢٠٠٥



الدور الذي الجنسالجنسیةاالسمالقسمالكلیةالجامعةت
نجح فیھ 
الطالب

المعدل
سنة التخرج

المالحظات

٨٩٫٩٤٣الدوراالولانثىعراقیةوفاء حسن عیسىریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد1
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٨٤٫٧٧٧الدوراالولانثىعراقیةرسل ایاد طارقریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد2
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٨٢٫٩١٩الدوراالولانثىعراقیةاسماء محسن علوانریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد3
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٨١٫١٤٤الدوراالولانثىعراقیةجمانة شریف كریمریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد4
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٨٠٫٤٣٣الدوراالولانثىعراقیةشیماء علي نعمةریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد5
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٧٧٫٧٤٩الدوراالولانثىعراقیةاسیل علي حسینریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد6
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٧٧٫٣٤٢الدوراالولانثىعراقیةشھد محمود جمیلریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد7
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٧٧٫٣٠٥الدوراالولانثىعراقیةزینب اسعد عبد الباقيریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد8
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٧٧٫٠١٦الدوراالولانثىعراقیةثریا كریم موسىریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد9
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٧٦٫٤١٤الدوراالولانثىعراقیةسحر طالل شریفریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد10
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٧٦٫١٧١الدوراالولانثىعراقیةرؤى عادل عبد اهللاریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد11
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٧٥٫١٤٩الدوراالولانثىعراقیةمالك عالء كاظمریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد12
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٧٢٫٨٦٢الدوراالولانثىعراقیةبیداء طالب میسریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد13
٢٠٠٦/٢٠٠٥

قائمة الخریجات  للعام الدراسي ٢٠٠٦/٢٠٠٥   /  كلیة التربیة للبنات الدراسة الصباحیة الدور االول والثاني



٧٢٫٠٥٩الدوراالولانثىعراقیةھند صالح اسماعیلریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد14
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٧١٫٨٧١الدوراالولانثىعراقیةاسراء عباس عبد الحسینریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد15
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٧٠٫٨٩٢الدوراالولانثىعراقیةاستبرق داود سالمریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد16
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٩٫٧١الدوراالولانثىعراقیةنورا حسین داوودریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد17
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٩٫٣٨٣الدوراالولانثىعراقیةسمر سعد شاكرریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد18
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٩٫٣٣٤الدوراالولانثىعراقیةكوثر مالك محمدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد19
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٧٫١٧٧الدوراالولانثىعراقیةشذى حمید جبارریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد20
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٦٫٧٩٧الدوراالولانثىعراقیةنھى صالح ثرثارریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد21
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦١٫٦٥١الدوراالولانثىعراقیةحنین حسین علیويریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد22
٢٠٠٦/٢٠٠٥
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		3		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		رانيا زيا اسبانيا		عراقية		انثى		الدور الاول		84.6		2006/2005

		4		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		زينب عباس ابراهيم		عراقية		انثى		الدور الاول		84.51		2006/2005

		5		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		الاء قاسم  محمد جواد		عراقية		انثى		الدور الاول		81.49		2006/2005

		6		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		اسماء اسعد ثامر		عراقية		انثى		الدور الاول		79.646		2006/2005

		7		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		اسراء عامر محمود		عراقية		انثى		الدور الاول		78.9		2006/2005

		8		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		حنان عباس حسين		عراقية		انثى		الدور الاول		77.63		2006/2005

		9		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		رملة ريسان  قاسم		عراقية		انثى		الدور الاول		76.02		2006/2005

		10		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		بلسم فخري خضير		عراقية		انثى		الدور الاول		75.79		2006/2005

		11		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		زينب حسين احمد		عراقية		انثى		الدور الاول		74.91		2006/2005

		12		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		طيبة حمدان حسين		عراقية		انثى		الدور الاول		73.44		2006/2005

		13		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		نهلة جودة عبد		عراقية		انثى		الدور الاول		72.6		2006/2005

		14		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		نور مهدي يحيى		عراقية		انثى		الدور الاول		72.54		2006/2005

		15		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		انتصار شوكت عبد الله		عراقية		انثى		الدور الاول		72.38		2006/2005

		16		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		زينب علي سعيد		عراقية		انثى		الدور الاول		71.5		2006/2005

		17		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		رحاب حمعة ليلو		عراقية		انثى		الدور الاول		70.29		2006/2005

		18		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		سحر رواح  سعيد		عراقية		انثى		الدور الاول		69.91		2006/2005

		19		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		فرح احمد سلمان		عراقية		انثى		الدور الاول		69.31		2006/2005

		20		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		شيماء طارش عطية		عراقية		انثى		الدور الاول		69.24		2006/2005

		21		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		رؤى عبد الرحمن  محمود		عراقية		انثى		الدور الاول		68.71		2006/2005

		22		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		هدى جبار عندوش		عراقية		انثى		الدور الاول		68.45		2006/2005

		23		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		براء زهير حسن		عراقية		انثى		الدور الاول		68.24		2006/2005

		24		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		هالة حازم علي		عراقية		انثى		الدور الاول		67.35		2006/2005

		25		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		لقاء صاحب ناصر		عراقية		انثى		الدور الثاني		67.19		2006/2005

		26		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		اسماء علي عذاب		عراقية		انثى		الدور الاول		66.84		2006/2005

		27		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		وفاء زاير عبد الكاظم		عراقية		انثى		الدور الاول		65.91		2006/2005

		28		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		منى جميل نجيب		عراقية		انثى		الدور الاول		64.83		2006/2005

		29		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		شذى رسول يونس		عراقية		انثى		الدور الاول		64.23		2006/2005

		30		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		علياء سمير جبر		عراقية		انثى		الدور الاول		63.97		2006/2005

		31		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		روز محمد رضا		عراقية		انثى		الدور الاول		63.91		2006/2005

		32		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		زينب عبد الله محمود		عراقية		انثى		الدور الاول		63.72		2006/2005

		33		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		زهراء عبد المنعم  حبيب		عراقية		انثى		الدور الاول		63.4		2006/2005

		34		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		اسماء كاظم جاسم		عراقية		انثى		الدور الاول		63.33		2006/2005

		35		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		زينة عبد عون دخيل		عراقية		انثى		الدور الاول		63.07		2006/2005

		36		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		ازهار محسن صلال		عراقية		انثى		الدور الاول		62.96		2006/2005

		37		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		علا ظافر طاهر		عراقية		انثى		الدور الاول		62.74		2006/2005

		38		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		منتهى فرحان غافل		عراقية		انثى		الدور الاول		62.61		2006/2005

		39		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		رسل حامد حسين		عراقية		انثى		الدور الاول		62.19		2006/2005

		40		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		انوار ماضي عطوان		عراقية		انثى		الدور الاول		61.92		2006/2005

		41		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		اسراء شاكر محمود		عراقية		انثى		الدور الاول		61.49		2006/2005

		42		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		شيماء خليل هادي		عراقية		انثى		الدور الاول		61.11		2006/2005

		43		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		اميمة عامر  فرحان		عراقية		انثى		الدور الاول		60.78		2006/2005

		44		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		رند حسين فهد		عراقية		انثى		الدور الاول		60.77		2006/2005

		45		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		هدى عزت جاسم		عراقية		انثى		الدور الاول		60.77		2006/2005

		46		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		هيفاء عثمان فرحان		عراقية		انثى		الدور الاول		60.76		2006/2005

		47		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		ميس جابر سلمان		عراقية		انثى		الدور الاول		60.26		2006/2005

		48		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		فاطمة خلف حميد		عراقية		انثى		الدور الاول		59.55		2006/2005

		49		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		فاطمة محمد عبد الكريم		عراقية		انثى		الدور الاول		59.12		2006/2005

		50		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		هبة محمود سعدون		عراقية		انثى		الدور الاول		59.02		2006/2005

		51		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		منتهى رشيد جارالله		عراقية		انثى		الدور الثاني		58.97		2006/2005

		52		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		ئاشتي صالح سعيد		عراقية		انثى		الدور الاول		58.82		2006/2005

		53		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		ايسر غازي شريف		عراقية		انثى		الدور الثاني		58.76		2006/2005

		54		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		وسن كاظم  عاكول		عراقية		انثى		الدور الاول		58.66		2006/2005

		55		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		بسمة منعم جاسم		عراقية		انثى		الدور الثاني		57.5		2006/2005

		56		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		وسن حامد  نشمي		عراقية		انثى		الدور الاول		56		2006/2005

		57		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		بيادر فاهم كامل		عراقية		انثى		الدور الثاني		55.914		2006/2005

		58		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		بيداء محمد خليل		عراقية		انثى		الدور الاول		55.74		2006/2005

		59		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		تغريد حسن كاظم		عراقية		انثى		الدور الاول		55.74		2006/2005

		60		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		شيماء كاظم عبد		عراقية		انثى		الدور الثاني		55.2		2006/2005

		61		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		فاطمة محمود عبد الحسين		عراقية		انثى		الدور الثاني		54.21		2006/2005

		62		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		رؤى نجم عبدالله		عراقية		انثى		الدور الاول		54.06		2006/2005

		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 2006/2005   /  كلية التربية للبنات الدراسة الصباحية الدور الاول والثاني

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

		1		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		غادة جمال مكي		العراقية		انثى		الدور الاول		84.284		2006/2005

		2		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		بيداء غانم محيبس		العراقية		انثى		الدور الاول		82.41		2006/2005

		3		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		هبة عادل مهدي		العراقية		انثى		الدور الاول		81.89999		2006/2005

		4		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		اخلاص عبد الرضا		العراقية		انثى		الدور الاول		79.94299		2006/2005

		5		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		حلا ابراهيم عباس		العراقية		انثى		الدور الاول		79.32		2006/2005

		6		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		تغريد زكي هادي		العراقية		انثى		الدور الاول		79.116		2006/2005

		7		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		فيان فوزي سعيد		العراقية		انثى		الدور الاول		78.59		2006/2005

		8		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		اشراق مظلوم زكم ابراهيم		العراقية		انثى		الدور الاول		77.794		2006/2005

		9		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		نور حسين جاسم		العراقية		انثى		الدور الاول		76.488		2006/2005

		10		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		ايمان عباس متعب		العراقية		انثى		الدور الاول		74.632		2006/2005

		11		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		هاجر خليل حسين		العراقية		انثى		الدور الاول		73.804		2006/2005

		12		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		انعام مطشر جابر		العراقية		انثى		الدور الاول		72.304		2006/2005

		13		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		وداد فاضل جودة		العراقية		انثى		الدور الاول		72.222		2006/2005

		14		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		اسراء خميس حميد		العراقية		انثى		الدور الاول		71.886		2006/2005

		15		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		وفاء ابراهيم اسماعيل		العراقية		انثى		الدور الاول		71.272		2006/2005

		16		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		شفاء فرحان ابراهيم		العراقية		انثى		الدور الاول		70.308		2006/2005

		17		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		ختام محمد داغر		العراقية		انثى		الدور الاول		69.518		2006/2005

		18		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		رنا سعدون جدوع		العراقية		انثى		الدور الاول		69.458		2006/2005

		19		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		ايمان جاسم محمد		العراقية		انثى		الدور الاول		69.444		2006/2005

		20		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		زهراء محمد علي حمد		العراقية		انثى		الدور الاول		68.674		2006/2005

		21		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		زينب حسين ناصر		العراقية		انثى		الدور الاول		68.562		2006/2005

		22		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		هبة نصيف جاسم		العراقية		انثى		الدور الاول		68.366		2006/2005

		23		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		عذراء عبد الجبار علي		العراقية		انثى		الدور الاول		68.26		2006/2005

		24		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		افراح كاظم محسن		العراقية		انثى		الدور الاول		68.234		2006/2005

		25		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		نور عبود ناصر		العراقية		انثى		الدور الاول		67.464		2006/2005

		26		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		اسراء نجم عبد محمود		العراقية		انثى		الدور الاول		66.854		2006/2005

		27		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		نغم علي جفات		العراقية		انثى		الدور الاول		66.67799		2006/2005

		28		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		الاء علي عبد محمود		العراقية		انثى		الدور الاول		66.374		2006/2005

		29		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		الاء جابر مجبل		العراقية		انثى		الدور الاول		66.1		2006/2005

		30		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		رغد كاظم حسين		العراقية		انثى		الدور الاول		65.542		2006/2005

		31		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		حلا سعد رسن		العراقية		انثى		الدور الاول		65.526		2006/2005

		32		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		رنا مطلك عبد الحسين		العراقية		انثى		الدور الاول		64.994		2006/2005

		33		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		فيحاء سليمان عبد الله		العراقية		انثى		الدور الاول		64.21		2006/2005

		34		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		غصون عباس علي		العراقية		انثى		الدور الاول		62.89		2006/2005

		35		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		سعاد هادي نصر		العراقية		انثى		الدور الاول		62.854		2006/2005

		36		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		اسراء مصدق علي		العراقية		انثى		الدور الاول		61.718		2006/2005

		37		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		زينة يحيى ناصر		العراقية		انثى		الدور الاول		61.46		2006/2005

		38		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		فاطمة عودة جاسم		العراقية		انثى		الدور الاول		61.282		2006/2005

		39		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		سمية رياض عبد الحسين		العراقية		انثى		الدور الاول		61.266		2006/2005

		40		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		ورود نعمة حمزة		العراقية		انثى		الدور الاول		60.996		2006/2005

		41		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		ورود حميد حسين		العراقية		انثى		الدور الثاني		60.54		2006/2005

		42		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		مروة عباس علي		العراقية		انثى		الدور الاول		59.772		2006/2005

		43		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		ميسم اسعد فرج		العراقية		انثى		الدور الاول		59.73		2006/2005

		44		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		فاطمة ناظم شاكر		العراقية		انثى		الدور الثاني		59.662		2006/2005

		45		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		نائلة صدام  حسن		العراقية		انثى		الدور الاول		59.422		2006/2005

		46		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		تهاني عدنان غنام		العراقية		انثى		الدور الاول		59.362		2006/2005

		47		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		لبنى يعقوب يوسف		العراقية		انثى		الدور الثاني		58.646		2006/2005

		48		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		ضفاف كريم حسين		العراقية		انثى		الدور الاول		58.45		2006/2005

		49		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		ولاء احمد نايف		العراقية		انثى		الدور الاول		57.444		2006/2005

		50		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		ديسم هداب عبد العزيز		العراقية		انثى		الدور الاول		56.686		2006/2005

		51		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		بيداء حسن عبود		العراقية		انثى		الدور الثاني		56.288		2006/2005

		52		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		دينا عبد الواحد  باقر		العراقية		انثى		الدور الثاني		55.978		2006/2005

		53		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		شيماء ابراهيم جمعة		العراقية		انثى		الدور الثاني		55.09		2006/2005

		54		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		هديل زيد خلف		العراقية		انثى		الدور الثاني		54.716		2006/2005

		55		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		ورود ليث عبد الجبار		العراقية		انثى		الدورالثاني		53.778		2006/2005

		56		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		صبا نجم عبد الله		العراقية		انثى		الدور الثاني		52.46		2006/2005

		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 2006/2005   /  كلية التربية للبنات الدراسة الصباحية الدور الاول والثاني

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

		1		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		وسن رحيم عبد الستار		عراقية		انثى		الدور الاول		81.486		2006/2005

		2		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		رونق يوسف عبد الله		عراقية		انثى		الدور الاول		79.285		2006/2005

		3		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		زهراء عبد عصواد		عراقية		انثى		الدور الاول		79.22		2006/2005

		4		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		اسراء حسين عليوي		عراقية		انثى		الدور الاول		75.358		2006/2005

		5		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		حنان غدير عكظ		عراقية		انثى		الدور الاول		75.302		2006/2005

		6		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		جنان اسماعيل جري		عراقية		انثى		الدور الاول		74.524		2006/2005

		7		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		هدى عدنان مهدي		عراقية		انثى		الدور الاول		74.287		2006/2005

		8		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		نور عبد الرسول محمد		عراقية		انثى		الدور الاول		73.609		2006/2005

		9		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		اسماء جميل راضي		عراقية		انثى		الدور الاول		73.418		2006/2005

		10		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		هند يوسف عباس		عراقية		انثى		الدور الاول		73.071		2006/2005

		11		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		سيناء رجب خميس		عراقية		انثى		الدور الاول		72.852		2006/2005

		12		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		سندس مؤيد صفوك		عراقية		انثى		الدور الاول		72.651		2006/2005

		13		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		رشا فائز سهم		عراقية		انثى		الدور الاول		71.471		2006/2005

		14		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		شيماء نمير ثامر		عراقية		انثى		الدور الاول		71.266		2006/2005

		15		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		سهام ساهي عيدان		عراقية		انثى		الدور الاول		71.208		2006/2005

		16		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		رشا فائق طه		عراقية		انثى		الدور الاول		71.127		2006/2005

		17		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		صفاء ضياء محمد		عراقية		انثى		الدور الاول		70.753		2006/2005

		18		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		عالية سعدي رشيد		عراقية		انثى		الدور الاول		70.613		2006/2005

		19		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		حوراء حسين علي		عراقية		انثى		الدور الاول		70.272		2006/2005

		20		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		سراب جفات عودة		عراقية		انثى		الدور الاول		69.95		2006/2005

		21		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		شيماء خالد محمد		عراقية		انثى		الدور الاول		69.8		2006/2005

		22		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		زينب احمد حسن		عراقية		انثى		الدور الاول		69.04		2006/2005

		23		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ندى جبار عبد الرضا		عراقية		انثى		الدور الاول		68.572		2006/2005

		24		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		نغم عبد السلام خضير		عراقية		انثى		الدور الاول		68.563		2006/2005

		25		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		لمياء غريب صغير		عراقية		انثى		الدور الاول		67.253		2006/2005

		26		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		الاء عبد النبي والي		عراقية		انثى		الدور الاول		67.213		2006/2005

		27		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		سهام مناجي ياسر		عراقية		انثى		الدور الاول		67.128		2006/2005

		28		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		رشا جمال عمر		عراقية		انثى		الدور الاول		66.41		2006/2005

		29		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		رشا غازي محمد		عراقية		انثى		الدور الاول		65.532		2006/2005

		30		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		منى محمد عبد حمادي		عراقية		انثى		الدور الاول		65.119		2006/2005

		31		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		منال محسن سلمان		عراقية		انثى		الدور الاول		65.11		2006/2005

		32		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		انوار ابراهيم مهدي		عراقية		انثى		الدور الاول		63.979		2006/2005

		33		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		سناء حميد رشيد		عراقية		انثى		الدور الاول		63.211		2006/2005

		34		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		رشا نوري حسين		عراقية		انثى		الدور الاول		62.801		2006/2005

		35		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		نور محمد علي		عراقية		انثى		الدور الاول		62.743		2006/2005

		36		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		غادة علي عباس		عراقية		انثى		الدور الاول		62.703		2006/2005

		37		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		اسراء مهدي مجيد		عراقية		انثى		الدورالثاني		62.358		2006/2005

		38		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		لمى سلمان ابراهيم		عراقية		انثى		الدور الاول		62.353		2006/2005

		39		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		علية طعمة محيبس		عراقية		انثى		الدور الاول		62.293		2006/2005

		40		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		علياء كامل جبارة		عراقية		انثى		الدور الاول		61.324		2006/2005

		41		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		برشين ياسين عبد الله		عراقية		انثى		الدور الاول		61.109		2006/2005

		42		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		حنان عبد الامير بنيان		عراقية		انثى		الدور الاول		59.786		2006/2005

		43		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		نور ماجد علي		عراقية		انثى		الدور الاول		59.52		2006/2005

		44		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		سجى عصام حسين		عراقية		انثى		الدور الاول		58.695		2006/2005

		45		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		عتاب حسن كريم		عراقية		انثى		الدور الثاني		57.3		2006/2005

		46		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		وجدان شالي جاسم		عراقية		انثى		الدور الثاني		57.041		2006/2005

		47		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		يسرى علي حسن		عراقية		انثى		الدور الثاني		56.967		2006/2005

		48		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		هالة علي احمد		عراقية		انثى		الدور الثاني		55.481		2006/2005

		49		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		خمائل طارق محمد		عراقية		انثى		الدور الثاني		55.141		2006/2005

		50		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		هديل طالب راضي		عراقية		انثى		الدور الثاني		54.482		2006/2005

		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 2006/2005   /  كلية التربية للبنات الدراسة الصباحية الدور الاول والثاني

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

		1		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		هبة محمد فياض العزاوي		عراقية		انثى		الدورالاول		83.08781		2006/2005

		2		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		زينة كاظم صبار الكناني		عراقية		انثى		الدورالاول		79.62964		2006/2005

		3		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		ايناس حامدعزيز القيسي		عراقية		انثى		الدورالاول		78.36109		2006/2005

		4		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		حلا كريم ياس خضير الجبوري		عراقية		انثى		الدورالاول		73.79218		2006/2005

		5		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		سمر عبد الحسن صوب الله الربيعي		عراقية		انثى		الدورالاول		73.11664		2006/2005

		6		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		دنيا موسى كاظم الزبيدي		عراقية		انثى		الدورالاول		71.105		2006/2005

		7		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		عبير عبد الكريم سلمان الباوي		عراقية		انثى		الدورالاول		70.20373		2006/2005

		8		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		امال هلال عبود		عراقية		انثى		الدورالاول		70.20319		2006/2005

		9		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		رشا محمد حسن		عراقية		انثى		الدورالاول		69.72309		2006/2005

		10		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		فرح مهند عبد الرزاق		عراقية		انثى		الدورالاول		69.18254		2006/2005

		11		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		بتول كاظم دحام صدام الزبيدي		عراقية		انثى		الدورالاول		69.17282		2006/2005

		12		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		مريم فرج بطرس حنا تومي		عراقية		انثى		الدورالاول		67.51137		2006/2005

		13		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		ايمان يوسف محي مهدي الحيالي		عراقية		انثى		الدورالاول		66.65137		2006/2005

		14		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		حنان اركان عودة الحجامي		عراقية		انثى		الدورالاول		66.22763		2006/2005

		15		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		حلا محمد تركي مصلح الدليمي		عراقية		انثى		الدورالاول		65.48399		2006/2005

		16		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		رباب راشد عبد سعيد العويسي		عراقية		انثى		الدورالاول		65.36309		2006/2005

		17		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		هند عدنان عكاب الدليمي		عراقية		انثى		الدورالاول		65.35782		2006/2005

		18		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		رشا عبد العباس حسن الابيض		عراقية		انثى		الدورالاول		65.32281		2006/2005

		19		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		سكنه علي نعمة الشروعي		عراقية		انثى		الدورالاول		65.16891		2006/2005

		20		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		عذراء ياسين ابراهيم		عراقية		انثى		الدور الثاني		64.94273		2006/2005

		21		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		ياسمين مجيد حميد مجيد الجميلي		عراقية		انثى		الدورالاول		64.73418		2006/2005

		22		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		نبراس حسين علي محمد الطائي		عراقية		انثى		الدور الثاني		63.52636		2006/2005

		23		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		ندى هادي عبيد الراجحي		عراقية		انثى		الدور الثاني		62.26881		2006/2005

		24		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		انتصار رياض بتور الخزاعي		عراقية		انثى		الدورالاول		62.17373		2006/2005

		25		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		نور عواد حسين العقيلي		عراقية		انثى		الدور الثاني		62.13709		2006/2005

		26		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		نهى كامل هادي الربيعي		عراقية		انثى		الدورالاول		62.074		2006/2005

		27		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		هبة حسام هادي جاسم الربيعي		عراقية		انثى		الدورالاول		61.74446		2006/2005

		28		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		وئام ابراهيم خلف		عراقية		انثى		الدورالاول		60.71291		2006/2005

		29		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		تماضر خير الله سالم		عراقية		انثى		الدورالاول		60.49873		2006/2005

		30		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		سحر راجي ابراهيم		عراقية		انثى		الدور الثاني		60.11464		2006/2005

		31		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		شروق علوان شاكر حمزة الزبيدي		عراقية		انثى		الدورالاول		59.97355		2006/2005

		32		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		بسمة جميل حسوني العكيلي		عراقية		انثى		الدورالاول		59.558		2006/2005

		33		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		نور ياس خضر المرشدي		عراقية		انثى		الدور الثاني		58.70382		2006/2005

		34		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		مروة فوزي عبد عبد الله الصافي		عراقية		انثى		الدور الثاني		57.27009		2006/2005

		35		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		براء عباس خميس القره غولي		عراقية		انثى		الدورالاول		57.231		2006/2005

		36		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		خديجة كاظم عطية		عراقية		انثى		الدور الثاني		56.892		2006/2005

		37		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		فرح كاظم عبد الحسين الطائي		عراقية		انثى		الدور الثاني		55.55627		2006/2005

		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 2006/2005   /  كلية التربية للبنات الدراسة الصباحية الدور الاول والثاني

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

		1		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		حنان علي احمد		عراقية		انثى		الدورالاول		85.67048		2006/2005

		2		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		هدى محمد محسن		عراقية		انثى		الدورالاول		85.64429		2006/2005

		3		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		فاطمة مكي ناصر		عراقية		انثى		الدورالاول		83.19762		2006/2005

		4		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		انوار فاضل عباس		عراقية		انثى		الدورالاول		82.97523		2006/2005

		5		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		نبراس محمود عبد الرزاق		عراقية		انثى		الدورالاول		81.45905		2006/2005

		6		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		شيماء احمد نايف		عراقية		انثى		الدورالاول		79.66048		2006/2005

		7		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		سميرة احمد خليل بكر		عراقية		انثى		الدورالاول		79.03429		2006/2005

		8		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		رولى محمد علي عبد الرزاق		عراقية		انثى		الدورالاول		78.72095		2006/2005

		9		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		نور ناطق صبيح		عراقية		انثى		الدورالاول		78.36952		2006/2005

		10		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		هدى عبد الرحمن عبود		عراقية		انثى		الدورالاول		76.58238		2006/2005

		11		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		نضال عبد العزيز محمد		عراقية		انثى		الدورالاول		76.14809		2006/2005

		12		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		تمارا جاسم خليفة		عراقية		انثى		الدورالاول		74.64762		2006/2005

		13		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		سنابل صادق عبد الكريم		عراقية		انثى		الدورالاول		73.36285		2006/2005

		14		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		سميرة عبد كيطان		عراقية		انثى		الدورالاول		72.67857		2006/2005

		15		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		حنان حمود ابراهيم		عراقية		انثى		الدورالاول		72.35381		2006/2005

		16		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		اسراء كاظم مصطفى		فلسطينية		انثى		الدورالاول		71.82095		2006/2005

		17		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		اسماء جودة زغير		عراقية		انثى		الدورالاول		71.61952		2006/2005

		18		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		فاطمة لفتة عبد الحسين		عراقية		انثى		الدورالاول		70.04429		2006/2005

		19		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		سارا احمد عبد القهار		عراقية		انثى		الدورالاول		69.75381		2006/2005

		20		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		وسن نعمة نجم		عراقية		انثى		الدور الثاني		69.63428		2006/2005

		21		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		شيماء حميد عبد الحسين		عراقية		انثى		الدورالاول		69.12143		2006/2005

		22		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		اسراء مطر يونس		عراقية		انثى		الدورالاول		68.91666		2006/2005

		23		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		سعاد عبد جاسم محمد		عراقية		انثى		الدورالاول		68.85762		2006/2005

		24		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		استبرق سعيد لفتة		عراقية		انثى		الدورالاول		68.74095		2006/2005

		25		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		سعاد صابط زكاط		عراقية		انثى		الدورالاول		68.73619		2006/2005

		26		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		براء محمد محمود		عراقية		انثى		الدورالاول		67.89762		2006/2005

		27		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		هبة هاني عبد		عراقية		انثى		الدورالاول		67.30809		2006/2005

		28		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		دلال مطر شائع		عراقية		انثى		الدورالاول		67.18		2006/2005

		29		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		زينب عبد الرضا دهش		عراقية		انثى		الدورالاول		66.94857		2006/2005

		30		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		ايناس محمود مهدي		عراقية		انثى		الدورالاول		66.83381		2006/2005

		31		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		اكرام حاتم جودة		عراقية		انثى		الدورالاول		66.78476		2006/2005

		32		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		علياء مشرف عبد الحميد		عراقية		انثى		الدورالاول		66.59381		2006/2005

		33		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		شيماء عدنان فاضل		عراقية		انثى		الدورالاول		66.50809		2006/2005

		34		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		نور صباح عبد القادر		عراقية		انثى		الدورالاول		66.23762		2006/2005

		35		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		عهود صباح حسين		عراقية		انثى		الدورالاول		66.04286		2006/2005

		36		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		شيماء علي عاشور		عراقية		انثى		الدورالاول		65.93		2006/2005

		37		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		الاء فرج لفتة احمد		عراقية		انثى		الدورالاول		65.92048		2006/2005

		38		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		مها جبار فليح		عراقية		انثى		الدورالاول		64.26095		2006/2005

		39		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		مروة اسعد طالب		عراقية		انثى		الدورالاول		63.27619		2006/2005

		40		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		داليا علي فتلاوي		عراقية		انثى		الدورالاول		62.98333		2006/2005

		41		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		شيماء عماد نوخاس		عراقية		انثى		الدورالاول		62.7219		2006/2005

		42		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		مها مطشر عيسى		عراقية		انثى		الدورالاول		61.94428		2006/2005

		43		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		غيداء مهدي عاكول		عراقية		انثى		الدورالثاني		61.75952		2006/2005

		44		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		اسيل محمد عبد العزيز		عراقية		انثى		الدورالاول		60.65333		2006/2005

		45		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		بلقيس رحوم هرس		عراقية		انثى		الدورالاول		60.59428		2006/2005

		46		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		سهى ريسان حسين		عراقية		انثى		الدورالثاني		59.92333		2006/2005

		47		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		هدى عبد الهادي عبد الغفور		عراقية		انثى		الدورالاول		59.60143		2006/2005

		48		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		افاق بشار عباس		عراقية		انثى		الدورالاول		57.76333		2006/2005

		49		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		رائدة عيسى موسى		عراقية		انثى		الدورالاول		57.72285		2006/2005

		50		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		زينب جبار سلمان		عراقية		انثى		الدورالاول		57.6881		2006/2005

		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 2006/2005   /  كلية التربية للبنات الدراسة الصباحية الدور الاول والثاني

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

		1		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		عهود جبار عبيرة		العراقية		انثى		الدور الاول		86.68065		2006/2005

		2		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		وسن محسن حسن		العراقية		انثى		الدور الاول		83.54347		2006/2005

		3		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		سرى محمد صالح		العراقية		انثى		الدور الاول		83.30075		2006/2005

		4		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		رفاه عدنان جاسم		العراقية		انثى		الدور الاول		77.67906		2006/2005

		5		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		همسة مأمون حسن		العراقية		انثى		الدور الاول		76.56622		2006/2005

		6		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		رباب رزاق غازي		العراقية		انثى		الدور الاول		76.15723		2006/2005

		7		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		رشا عامر رشيد		العراقية		انثى		الدور الاول		75.2168		2006/2005

		8		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		ولاء خضير محل		العراقية		انثى		الدور الاول		73.34604		2006/2005

		9		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		هند جاسم محمد		العراقية		انثى		الدور الاول		72.65343		2006/2005

		10		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		اسماء كاظم صبيح		العراقية		انثى		الدور الاول		72.31736		2006/2005

		11		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		رشا خالد موسى		العراقية		انثى		الدور الاول		71.27736		2006/2005

		12		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		مينة علي عبد المجيد		العراقية		انثى		الدور الاول		70.96835		2006/2005

		13		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		ايناس كريم صباح		العراقية		انثى		الدور الاول		70.47911		2006/2005

		14		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		رحاب ناظم محمد		العراقية		انثى		الدور الاول		70.22253		2006/2005

		15		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		شيماء كاظم هامل		العراقية		انثى		الدور الاول		69.98656		2006/2005

		16		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		زهراء مجبل صالح		العراقية		انثى		الدور الاول		69.25319		2006/2005

		17		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		رسل اديب صاحب		العراقية		انثى		الدور الاول		69.23682		2006/2005

		18		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		ايناس خضير عباس		العراقية		انثى		الدور الاول		69.14509		2006/2005

		19		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		هديل فيصل جتان		العراقية		انثى		الدور الاول		67.9834		2006/2005

		20		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		ايمان حسن ياسين		العراقية		انثى		الدور الاول		67.58171		2006/2005

		21		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		شيماء جبار راضي		العراقية		انثى		الدور الاول		66.6926		2006/2005

		22		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		سوسن حمادي حمد		العراقية		انثى		الدور الاول		65.51717		2006/2005

		23		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		لمياء سلمان داود		العراقية		انثى		الدور الاول		63.99101		2006/2005

		24		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		اسيل عباس علي		العراقية		انثى		الدور الاول		61.93773		2006/2005

		25		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		مها حسن سالم		فلسطينية		انثى		الدور الاول		61.90396		2006/2005

		26		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		رغد زهير يوسف		فلسطينية		انثى		الدور الاول		61.44455		2006/2005

		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 2006/2005   /  كلية التربية للبنات الدراسة الصباحية الدور الاول والثاني

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

		1		بغداد		التربية للبنات		علم النفس		زينب رزوقي شامخ		عراقية		انثى		الدورالاول		85.023		2006/2005

		2		بغداد		التربية للبنات		علم النفس		سماح حمزة شلال		عراقية		انثى		الدورالاول		79.562		2006/2005

		3		بغداد		التربية للبنات		علم النفس		بسهن منديل خلاوي		عراقية		انثى		الدورالاول		77.976		2006/2005

		4		بغداد		التربية للبنات		علم النفس		زينب كاظم جبار		عراقية		انثى		الدورالاول		76.729		2006/2005

		5		بغداد		التربية للبنات		علم النفس		لمى كاظم جواد		عراقية		انثى		الدورالاول		72.524		2006/2005

		6		بغداد		التربية للبنات		علم النفس		يسرى دعير وهيم		عراقية		انثى		الدورالاول		70.44		2006/2005

		7		بغداد		التربية للبنات		علم النفس		سهام سهير كريم		عراقية		انثى		الدورالاول		67.141		2006/2005

		8		بغداد		التربية للبنات		علم النفس		انعام راهي عيسى		عراقية		انثى		الدورالاول		66.979		2006/2005

		9		بغداد		التربية للبنات		علم النفس		بيداء رزوقي عبيد		عراقية		انثى		الدورالاول		66.781		2006/2005

		10		بغداد		التربية للبنات		علم النفس		علياء عامرجريد		عراقية		انثى		الدورالاول		66.35		2006/2005

		11		بغداد		التربية للبنات		علم النفس		اسماء حسن عباس		عراقية		انثى		الدورالاول		65.681		2006/2005

		12		بغداد		التربية للبنات		علم النفس		اسيل عباس حساني		عراقية		انثى		الدورالاول		65.371		2006/2005

		13		بغداد		التربية للبنات		علم النفس		نورا علي جمعة		عراقية		انثى		الدورالاول		65.199		2006/2005

		14		بغداد		التربية للبنات		علم النفس		اسماء حسين نعمة		عراقية		انثى		الدورالاول		64.635		2006/2005

		15		بغداد		التربية للبنات		علم النفس		سهاد داود عباس		عراقية		انثى		الدورالاول		64.375		2006/2005

		16		بغداد		التربية للبنات		علم النفس		سرى احمد نعيم		عراقية		انثى		الدورالاول		64.147		2006/2005

		17		بغداد		التربية للبنات		علم النفس		سحر عبد العظيم صالح		عراقية		انثى		الدورالاول		63.334		2006/2005

		18		بغداد		التربية للبنات		علم النفس		جوان محمد مير حسن		عراقية		انثى		الدورالثاني		61.807		2006/2005

		19		بغداد		التربية للبنات		علم النفس		وسن جبار طاهر		عراقية		انثى		الدورالثاني		60.19		2006/2005

		20		بغداد		التربية للبنات		علم النفس		ورود جبر حميدي		عراقية		انثى		الدورالاول		57.532		2006/2005

		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 2006/2005   /  كلية التربية للبنات الدراسة الصباحية الدور الاول والثاني

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

		1		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		نادين محمد خالد محمود المشهداني		العراقية		انثى		الدورالاول		77,27		2006/2005

		2		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		شيماء سعدون محمد عباس الجنابي		العراقية		انثى		الدورالاول		74.83		2006/2005

		3		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		نضال وليد محمد سعيد صالح القيسي		العراقية		انثى		الدورالاول		74.31		2006/2005

		4		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		نور عبد الستار علوان كاظم الطائي		العراقية		انثى		الدورالاول		73.62		2006/2005

		5		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		ارجوان عبد المولى جليل جابر المولى		العراقية		انثى		الدورالاول		72.29		2006/2005

		6		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		نسرين وحيد سبهان سعد الدراجي		العراقية		انثى		الدورالاول		71.41		2006/2005

		7		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		شهد طلال مشعل نصري الربيعي		العراقية		انثى		الدورالاول		69.8		2006/2005

		8		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		نور احمد عواد كريم الكبيسي		العراقية		انثى		الدورالاول		69.29		2006/2005

		9		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		صفا حامد نجيب عبد الجبار القشطيني		العراقية		انثى		الدورالاول		68.12		2006/2005

		10		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		نور محمد شهاب احمد التميمي		العراقية		انثى		الدورالاول		67.54		2006/2005

		11		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		فرح خير الله فواز عبيد الحياني		العراقية		انثى		الدورالاول		67.48		2006/2005

		12		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		شيماء طالب علي كاظم الحياوي		العراقية		انثى		الدورالاول		67.02		2006/2005

		13		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		رشا علي صالح عطية العيثاوي		العراقية		انثى		الدورالاول		65.65		2006/2005

		14		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		الهام حطاب فرحان مشلوش العكيلي		العراقية		انثى		الدورالاول		65.26		2006/2005

		15		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		دعاء داخل احمد عران الركابي		العراقية		انثى		الدورالاول		65.09		2006/2005

		16		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		نغم قاسم محمد مناتي الدلفي		العراقية		انثى		الدورالاول		63.99		2006/2005

		17		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		سحر عبد الحسين محمد رضا حسين الهنداوي		العراقية		انثى		الدورالاول		63.37		2006/2005

		18		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		رنا هيثم رمضان عمر العاني		العراقية		انثى		الدورالاول		63.19		2006/2005

		19		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		استبرق ستار سعدون عبادة الحجام		العراقية		انثى		الدورالاول		62.95		2006/2005

		20		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		اسيل ماجد ضاري عباس الطائي		العراقية		انثى		الدورالاول		62.82		2006/2005

		21		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		رنا فاضل سعيد حسين الجبوري		العراقية		انثى		الدورالاول		62.56		2006/2005

		22		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		اسراء جواد كاظم ابراهيم الجبوري		العراقية		انثى		الدورالاول		62.22		2006/2005

		23		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		شذى هاشم فالح حسين الربيعي		العراقية		انثى		الدورالاول		62.19		2006/2005

		24		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		سماح صالح حسين احمد العيثاوي		العراقية		انثى		الدورالاول		61.9		2006/2005

		25		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		شيماء حسن عبد الرضا صباح العبودي		العراقية		انثى		الدورالاول		61.87		2006/2005

		26		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		ايمان كاظم فهد خشن المالكي		العراقية		انثى		الدورالاول		61.51		2006/2005

		27		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		فرح ابراهيم سلمان محمد العاني		العراقية		انثى		الدورالاول		61.39		2006/2005

		28		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		سارة مزاحم مجبل راشد الغريري		العراقية		انثى		الدورالاول		60.99		2006/2005

		29		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		بان احمد جاسم جبر العامري		العراقية		انثى		الدورالاول		60.72		2006/2005

		30		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		فريال لطيف بلعوط شمخي الخفاجي		العراقية		انثى		الدورالاول		60.53		2006/2005

		31		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		اسراء محسن عبد علي محسن العبادي		العراقية		انثى		الدورالاول		60.29		2006/2005

		32		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		مسرة فيصل مهدي محمد العامري		العراقية		انثى		الدورالاول		59.91		2006/2005

		33		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		سوزان صباح يوسف هرمز ديشا		العراقية		انثى		الدورالاول		59.8		2006/2005

		34		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		هدى مصطفى عبيد دفاك التميمي		العراقية		انثى		الدورالاول		59.75		2006/2005

		35		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		اسراء فيصل محمد احمد العيثاوي		العراقية		انثى		الدورالاول		58.3		2006/2005

		36		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		شيماء محمد كاظم محمد العكيدي		العراقية		انثى		الدورالاول		58.02		2006/2005

		37		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		فريال نجاح حمزة عباس السامرائي		العراقية		انثى		الدورالاول		57.8		2006/2005

		38		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		تمارة هاشم محمد عبد الستار الخالدي		العراقية		انثى		الدورالاول		57.3		2006/2005

		39		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		مريم حنش حاجم شاهر الغريري		العراقية		انثى		الدورالاول		56.7		2006/2005

		40		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		روسن قاسم نجم عبيد الجبر		العراقية		انثى		الدورالاول		56.11		2006/2005

		41		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		امل علي جاسم محمد الجنابي		العراقية		انثى		الدورالثاني		56.03		2006/2005

		42		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		رجاء كامل سلمان عباس العكيدي		العراقية		انثى		الدورالثاني		55.18		2006/2005

		43		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		حوراءمحمد عطوان زاير الكعبي		العراقية		انثى		الدورالثاني		54.68		2006/2005

		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 2006/2005   /  كلية التربية للبنات الدراسة الصباحية الدور الاول والثاني

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

		1		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		وفاء حسن عيسى		عراقية		انثى		الدورالاول		89.943		2006/2005

		2		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		رسل اياد طارق		عراقية		انثى		الدورالاول		84.777		2006/2005

		3		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		اسماء محسن علوان		عراقية		انثى		الدورالاول		82.919		2006/2005

		4		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		جمانة شريف كريم		عراقية		انثى		الدورالاول		81.144		2006/2005

		5		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		شيماء علي نعمة		عراقية		انثى		الدورالاول		80.433		2006/2005

		6		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		اسيل علي حسين		عراقية		انثى		الدورالاول		77.749		2006/2005

		7		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		شهد محمود جميل		عراقية		انثى		الدورالاول		77.342		2006/2005

		8		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		زينب اسعد عبد الباقي		عراقية		انثى		الدورالاول		77.305		2006/2005

		9		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		ثريا كريم موسى		عراقية		انثى		الدورالاول		77.016		2006/2005

		10		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		سحر طلال شريف		عراقية		انثى		الدورالاول		76.414		2006/2005

		11		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		رؤى عادل عبد الله		عراقية		انثى		الدورالاول		76.171		2006/2005

		12		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		ملاك علاء كاظم		عراقية		انثى		الدورالاول		75.149		2006/2005

		13		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		بيداء طالب ميس		عراقية		انثى		الدورالاول		72.862		2006/2005

		14		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		هند صالح اسماعيل		عراقية		انثى		الدورالاول		72.059		2006/2005

		15		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		اسراء عباس عبد الحسين		عراقية		انثى		الدورالاول		71.871		2006/2005

		16		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		استبرق داود سالم		عراقية		انثى		الدورالاول		70.892		2006/2005

		17		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		نورا حسين داوود		عراقية		انثى		الدورالاول		69.71		2006/2005

		18		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		سمر سعد شاكر		عراقية		انثى		الدورالاول		69.383		2006/2005

		19		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		كوثر مالك محمد		عراقية		انثى		الدورالاول		69.334		2006/2005

		20		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		شذى حميد جبار		عراقية		انثى		الدورالاول		67.177		2006/2005

		21		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		نهى صالح ثرثار		عراقية		انثى		الدورالاول		66.797		2006/2005

		22		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		حنين حسين عليوي		عراقية		انثى		الدورالاول		61.651		2006/2005
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