
الدور الذي الجنسالجنسیةاالسمالقسمالكلیةالجامعةت
نجح فیھ 
الطالب

المعدل
سنة التخرج

المالحظات

٨٧٫٥٨األولانثىعراقیةبان عدنان بطرساللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد1
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٨٣٫٣٨األولانثىعراقیةمیرفت فاروق یونساللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد2
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٧٨٫٧األولانثىعراقیةھدى شھاب احمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد3
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٧٧٫٤٥األولانثىعراقیةھند ھاشم شمساللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد4
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٧٧٫٣٣األولانثىعراقیةأیمان عادل جعفراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد5
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٧٣٫٥٩األولانثىعراقیةرنا عامر عباساللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد6
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٧٢٫٨٧األولانثىعراقیةرنا احمد نصیراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد7
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٧٢٫٣٢األولانثىعراقیةرغد حسین عبد خضیراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد8
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٧١٫٦٣األولانثىعراقیةبشرى محسن حسناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد9
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٩٫١٤األولانثىعراقیةرؤى ولید خالداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد10
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٨٫٧٥األولانثىعراقیةأفراح داود سلماناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد11
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٨٫٣٧األولانثىعراقیةنادیة نوري كاظماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد12
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٨٫١٦األولانثىعراقیةنور ماجد محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد13
٢٠٠٦/٢٠٠٥

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



٦٧٫٩٨األولانثىعراقیةشروق حسین ھادياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد14
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٧٫٩٥األولانثىعراقیةاسراء فاروق محموداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد15
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٧٫٨٨األولانثىعراقیةھالة علي جدوعاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد16
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٦٫٩األولانثىعراقیةسیران كمال حسناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد17
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٦٫٦٣األولانثىعراقیةزینب سعدون عبد الحسیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد18
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٦٫٤٧األولانثىعراقیةمریم محمود عبد الرحمناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد19
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٥٫٨٧األولانثىعراقیةمیسلون مرتضى باقراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد20
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٥٫٧٦األولانثىعراقیةسجى ودود رشیداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد21
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٥٫٦٥األولانثىعراقیةمریم عبود عیاشاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد22
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٥٫٤األولانثىعراقیةمیعاد كامل محموداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد23
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٥٫٢٥األولانثىعراقیةجمانة ھمام خضراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد24
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٥٫٠٢األولانثىعراقیةندیمة غفوري علياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد25
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٤األولانثىعراقیةخالدة دكو دیخااللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد26
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٣٫٩٥األولانثىعراقیةإیناس نوري مذكوراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد27
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٣٫٤٩األولانثىعراقیةرشا طالب عبد االمیراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد28
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٣٫٤٣األولانثىعراقیةعلیاء ھالل رشیداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد29
٢٠٠٦/٢٠٠٥



٦٣٫٢١األولانثىعراقیةھند ابراھیم توفیقاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد30
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٢٫٦٧األولانثىعراقیةسالي غسان یوسفاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد31
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦١٫٩٧األولانثىعراقیةمیس طارق ناصراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد32
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦١٫٨٤األولانثىعراقیةھبة قاسم حبیباللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد33
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦١٫٣٧األولانثىعراقیةضحى خالد جمعاناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد34
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦١٫٢األولانثىعراقیةھدیر مؤید أدیباللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد35
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦١٫٠٧األولانثىعراقیةأنوار نصیف شرجياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد36
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦١٫٠٧األولانثىعراقیةدنیا حسن محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد37
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦١٫٠٤األولانثىعراقیةمروة كریم مسعوداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد38
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦١الثانيانثىعراقیةأیمان كریم كاظماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد39
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٠٫٨٣األولانثىعراقیةرشا عبد الجلیل عویزاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد40
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٠٫٦٩األولانثىعراقیةشیماء سمیر سالماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد41
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٠٫٦٨األولانثىعراقیةلندا ولید عزیزاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد42
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٠٫٢٥الثانيانثىعراقیةسمیة عبد الجبار سلماناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد43
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٠٫١٩األولانثىعراقیةخولھ حسین خضراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد44
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٩٫٩٦األولانثىعراقیةنور بشیر نوماساللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد45
٢٠٠٦/٢٠٠٥



٥٩٫٦األولانثىعراقیةسرى فرید ابراھیماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد46
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٩٫٤٦األولانثىعراقیةألینا علي عودةاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد47
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٨٫٨٧األولانثىعراقیةرنا فاضل عباساللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد48
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٨٫٨١األولانثىعراقیةسجى سلمان نایفاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد49
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٨٫٧٦األولانثىعراقیةنورا علي حسیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد50
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٨٫٤٧األولانثىعراقیةسحر مجید علياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد51
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٨٫٤٦الثانيانثىعراقیةسمر محي الدین محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد52
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٨٫٤األولانثىعراقیةرنا حمید داخلاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد53
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٨٫٣٧األولانثىعراقیةرفاه زیدان علياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد54
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٧٫٩٧الثانيانثىعراقیةالرا عماد سعیداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد55
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٧٫٩٦األولانثىعراقیةسھاد سعید قاسماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد56
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٧٫٧األولانثىعراقیةعلیاء عباس كاظماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد57
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٧٫٦١األولانثىعراقیةدالل طھ محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد58
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٧٫٤٥الثانيانثىعراقیةرشا حمید محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد59
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٧٫٢٧الثانيانثىعراقیةودیان سالم محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد60
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٦٫٨٦الثانيانثىعراقیةدالل جدوع حسیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد61
٢٠٠٦/٢٠٠٥



٥٦٫٨٦الثانيانثىعراقیةھدى سلیمان خالداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد62
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٦٫٧الثانيانثىعراقیةیاسمین داخل سلومياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد63
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٦٫٦٨الثانيانثىعراقیةرؤى شاكر محموداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد64
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٦٫٦٨الثانيانثىعراقیةعبیر صبري بطرساللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد65
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٦٫٥٤الثانيانثىعراقیةعلیاء محمد صحناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد66
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٦٫٣الثانيانثىعراقیةھالة عباس محسناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد67
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٦٫٢١األولانثىعراقیةأشواق نوري مذكوراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد68
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٦٫١٩األولانثىعراقیةزینة ھادي محموداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد69
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٦٫١٤األولانثىعراقیةعلیاء ابراھیم خضیراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد70
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٦٫٠٩الثانيانثىعراقیةرشا حسین عبوداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد71
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٥٫٨٤الثانيانثىعراقیةسمیة حیدر مصطفىاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد72
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٥٫٨٤الثانيانثىعراقیةشیرین أكرم دخیلاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد73
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٥٫٧٣الثانيانثىعراقیةرونق عبد الھادي عبد الرزاقاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد74
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٥٫٧٢الثانيانثىعراقیةسرى مؤید مھدياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد75
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٥٫٦٥الثانيانثىعراقیةأخالص عبد الزھرةاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد76
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٥٫٤٢الثانيانثىعراقیةزھراء عبد اهللا عودةاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد77
٢٠٠٦/٢٠٠٥



٥٥٫٣٩الثانيانثىعراقیةزینة حسن علياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد78
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٤٫٩٢الثانيانثىعراقیةسرى أكرم ھادياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد79
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٤٫٤٩الثانيانثىعراقیةھدیل موفق عبد الرزاقاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد80
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٣٫١٧الثانيانثىعراقیةورود عبد الحسیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد81
٢٠٠٦/٢٠٠٥
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١
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
لیلى علي فرج

انثىالعراقیة
٨٢٫٢٧األول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٢
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
زینة عباس حسن

انثىالعراقیة
٧٩٫١٦األول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٣
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
شیماء فاضل حمزة

انثىالعراقیة
٧٣٫٨األول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٤
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
شیماء مجید شنون

انثىالعراقیة
٧٢٫٦٨األول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
نورا محمود ناصر

انثىالعراقیة
٧١٫٧٨األول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
سحر حاتم كریم

انثىالعراقیة
٧٠٫٨٢األول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٧
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
أیمان كریم كرم اهللا

انثىالعراقیة
٧٠٫١٤األول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٨
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
زینة ضیاء عبد اهللا

انثىالعراقیة
٦٩٫٨٦األول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٩
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
أزھار مجید عبد الصاحب

انثىالعراقیة
٦٧٫٧٧األول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

١٠
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
سجى محمود اسماعیل

انثىالعراقیة
٦٧٫٥٦األول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

١١
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
منتھى عبد المنعم جواد

انثىالعراقیة
٦٦٫٢٢األول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

١٢
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
زینب صالح مھدي

انثىالعراقیة
٦٦٫١٢األول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

١٣
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
لمى محمد عباس

انثىالعراقیة
٦٦٫٠١األول

٢٠٠٦/٢٠٠٥
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١٤
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
ابتسام حمزة محمد

انثىالعراقیة
٦٥٫٤٥األول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

١٥
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
منار ابراھیم خضیر

انثىالعراقیة
٦٤٫٥٤األول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

١٦
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
سرى خالد یوسف

انثىالعراقیة
٦٤٫٥١األول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

١٧
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
ھالة احمد سلمان

انثىالعراقیة
٦٤٫١٢األول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

١٨
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
أسیل عادل شریف

انثىالعراقیة
٦٤٫٠٣األول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

١٩
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
عالیة ھادي عبید

انثىالعراقیة
٦٣٫٣٦األول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٢٠
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
جنان ابراھیم مھوس

انثىالعراقیة
٦١٫٧٥األول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٢١
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
سحر ھادي روكان

انثىالعراقیة
٦١٫٦األول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٢٢
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
زمن عبد اهللا علي

انثىالعراقیة
٦١٫٥٩األول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٢٣
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
میسم رعد حسین

انثىالعراقیة
٦١٫١٢األول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٢٤
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
وفاء عبد جبار ھامل

انثىالعراقیة
٦٠٫٨٧األول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٢٥
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
سندس قاسم حمزة

انثىالعراقیة
٦٠٫٦٥األول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٢٦
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
رشا عبد الكریم علي

انثىالعراقیة
٥٩٫٩٤األول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٢٧
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
مھا رحمن موازي

انثىالعراقیة
٥٩٫٧٦األول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٢٨
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
نورا یعسوب معن

انثىالعراقیة
٥٩٫٥١األول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٢٩
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
أشواق عبد اهللا طارش

انثىالعراقیة
٥٩٫١٨األول

٢٠٠٦/٢٠٠٥



٣٠
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
رنا عبد ھجیج

انثىالعراقیة
٥٩٫٠٦األول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٣١
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
شیماء صبیح الزم

انثىالعراقیة
٥٩٫٠١األول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٣٢
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
رشا محمود عباس

انثىالعراقیة
٥٨٫٦٩األول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٣٣
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
ھند غانم جبر

انثىالعراقیة
٥٨٫٦١األول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٣٤
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
ھبة سامي عبد االمیر

انثىالعراقیة
٥٨٫٢٣األول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٣٥
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
أسیل محمد صالح

انثىالعراقیة
٥٧٫٩٨األول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٣٦
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
آمال حسین علي عبود

انثىالعراقیة
٥٧٫٩١األول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٣٧
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
ریام محمد داود

انثىالعراقیة
٥٧٫٠٧األول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٣٨
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
امنة ماجد كاظم

انثىالعراقیة
٥٦٫٦٦األول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٣٩
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
رشا عماد عباس

انثىالعراقیة
٥٥٫٩٨الثاني

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٤٠
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
ھبة عدنان زغیر

انثىالعراقیة
٥٥٫٨٣األول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٤١
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
دموع منیر علي

انثىالعراقیة
٥٥٫٦٧األول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٤٢
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
بھ فرین مجید علي

انثىالعراقیة
٥٥٫٢١األول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٤٣
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
شیماء محمد علي

انثىالعراقیة
٥٤٫١٨األول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٤٤
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
مروة جھاد عبد السادة

انثىالعراقیة
٥٢٫٨٢األول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٤٥
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
سھاد ثامر میسر

انثىالعراقیة
٥٢٫٢٩الثاني

٢٠٠٦/٢٠٠٥



٤٦
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
لمى سعدي جھاد

انثىالعراقیة
٥٠٫٩٤األول

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٤٧
التربیة للبناتبغداد

اللغة العربیة
ھدى عبد الحمید عبد اهللا

انثىالعراقیة
٥٠٫٣٩الثاني

٢٠٠٦/٢٠٠٥



الدور الذي الجنسالجنسیةاالسمالقسمالكلیةالجامعةت
نجح فیھ 
الطالب

المعدل
سنة التخرج

المالحظات

١
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٨٣٫٦١األولانثىعراقیةریھام نظر مجد الدین

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٢
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٨٠٫٧األولانثىعراقیةلمیاء صفاء حسن

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٣
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٧٨٫٢٤األولانثىعراقیةأریج كریم حمد

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٤
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٧٥٫٤٦األولانثىعراقیةحنان عامر محمد

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٧٣٫٥١األولانثىعراقیةنور ثامر علي

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٧٣٫٤١األولانثىعراقیةسارة مالك حمید

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٧
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٧٢٫٣٩األولانثىعراقیةأالء بدر عبد الحسین

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٨
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٧٢٫٠٣األولانثىعراقیةعبیر سلمان عبد

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٩
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٧١٫٨٤األولانثىعراقیةسحر صادق جابر

٢٠٠٦/٢٠٠٥

١٠
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٧١٫٣٥األولانثىعراقیةرؤى سامي محمود

٢٠٠٦/٢٠٠٥

١١
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٦٩٫٩٢األولانثىعراقیةابتھال احمد سعید

٢٠٠٦/٢٠٠٥

١٢
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٦٩٫٣٨األولانثىعراقیةوئام سعد عبد العزیز

٢٠٠٦/٢٠٠٥

١٣
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٦٨٫٨٧األولانثىعراقیةفادیھ جنان طعمھ

٢٠٠٦/٢٠٠٥
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١٤
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٦٨٫٨٥األولانثىعراقیةانتصار خلیل شبیب

٢٠٠٦/٢٠٠٥

١٥
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٦٨٫٥٧األولانثىعراقیةإیناس قاسم سالم

٢٠٠٦/٢٠٠٥

١٦
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٦٨٫٥٦األولانثىعراقیةامنة نافع لطیف

٢٠٠٦/٢٠٠٥

١٧
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٦٨٫٢٥األولانثىعراقیةعلیاء حسین عبد اهللا

٢٠٠٦/٢٠٠٥

١٨
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٦٨٫٠٣األولانثىعراقیةوثقى مظفر زبیر

٢٠٠٦/٢٠٠٥

١٩
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٦٧٫١٩األولانثىعراقیةلیلى عبد االمیر شھواز

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٢٠
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٦٦٫٨٢األولانثىعراقیةسھى عبد اهللا محمد

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٢١
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٦٦٫٣٦األولانثىعراقیةرؤى صباح فخري

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٢٢
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٦٦٫٣٣األولانثىعراقیةھدى سالم عمران

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٢٣
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٦٥٫٥٨األولانثىعراقیةزینة عبد اهللا علي

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٢٤
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٦٥٫٥٧األولانثىعراقیةآیات عبد الواحد حنون

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٢٥
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٦٥٫٥٦األولانثىعراقیةمیساء محمد ناصر

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٢٦
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٦٥٫٤٧األولانثىعراقیةمنال عبد الواحد حنون

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٢٧
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٦٥٫٠٧األولانثىعراقیةابتسام حمزة عبید

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٢٨
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٦٤٫٩٢الثانيانثىعراقیةأالء محمود سلمان

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٢٩
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٦٤٫٨٥الثانيانثىعراقیةحنان حسن خلباص

٢٠٠٦/٢٠٠٥



٣٠
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٦٤٫٤الثانيانثىعراقیةشیماء خالد حسن

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٣١
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٦٤٫٢٩األولانثىعراقیةدالیا ھشام جمال

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٣٢
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٦٤٫٠٦األولانثىعراقیةوالء ابراھیم عالوي

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٣٣
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٦٣٫٨األولانثىعراقیةتماره محمد عباس

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٣٤
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٦٣٫٥١الثانيانثىعراقیةمروج محمد ھادي

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٣٥
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٦٣٫٢١الثانيانثىعراقیةھناء خیون الزم

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٣٦
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٦٣٫٠٩الثانيانثىعراقیةھدیل تاني الیج

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٣٧
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٦٢٫٩١األولانثىعراقیةدینا طارق شھاب

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٣٨
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٦٢٫٠١٩الثانيانثىعراقیةصافیناز مثنى مبدر

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٣٩
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٦٢٫٠١٦األولانثىعراقیةجمانة عبد اإللھ عبد االمیر

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٤٠
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٦١٫٩٧الثانيانثىعراقیةنور عبید عبد اهللا

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٤١
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٦١٫٨٢األولانثىعراقیةسارة جبار نعمة

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٤٢
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٦١٫٧٦األولانثىعراقیةعالیة حمید كاظم

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٤٣
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٦١٫٦الثانيانثىعراقیةنداء محمود سلیمان

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٤٤
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٦١٫٥١األولانثىعراقیةعال إحسان محسن

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٤٥
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٦١٫٤٨األولانثىعراقیةسیماء صبحي یونس

٢٠٠٦/٢٠٠٥



٤٦
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٦١٫٠٨الثانيانثىعراقیةإیناس سعد عبد السادة

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٤٧
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٦١األولانثىعراقیةوقار رمیض لطیف

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٤٨
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٦٠٫٩٧األولانثىعراقیةنور كریم یاسین

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٤٩
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٦٠٫٧٨األولانثىعراقیةدینا غازي كریم

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٠
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٦٠٫٣٦األولانثىعراقیةخمائل محمد علي

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥١
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٦٠٫٣٢األولانثىعراقیةرنا ھیثم عبد الجبار

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٢
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٦٠٫١األولانثىعراقیةأالء عبد الرضا كاظم

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٣
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٥٩٫٩٥الثانيانثىعراقیةحمیدة صبیح كھمي

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٤
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٥٩٫٩٥الثانيانثىعراقیةرشا جودت كاظم

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٥
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٥٩٫٩١الثانيانثىعراقیةشفاء جبار عبد

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٦
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٥٩٫٥١األولانثىعراقیةمھا محمد لفتھ

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٧
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٥٩٫٤٤األولانثىعراقیةرشا عبد الستار یوسف

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٨
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٥٩٫٢٩األولانثىعراقیةرسل معروف احمد

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٩
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٥٨٫٩٦األولانثىعراقیةلقاء محسن علوان

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٠
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٥٨٫٩١الثانيانثىعراقیةلینا جبار كاظم

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦١
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٥٨٫٦٩الثانيانثىعراقیةھبة عبد الرضا خالطي

٢٠٠٦/٢٠٠٥



٦٢
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٥٧٫٤٢الثانيانثىعراقیةدینا عبد الرزاق حمید

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٣
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٥٧٫١٣الثانيانثىعراقیةھند خضیر سلطان

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٤
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٥٨٫٤٥األولانثىعراقیةندى عبد الباري مانح

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٥
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٥٧٫٩األولانثىعراقیةشیماء محمود عبد الستار

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٦
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٥٧٫٨٩األولانثىعراقیةسھى جبار دبي

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٧
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٥٦٫٧٨الثانيانثىعراقیةرنا جاسم عبد الحسین

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٨
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٥٦٫٤٩األولانثىعراقیةدالل امرح شعیل

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٩
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٥٥٫٧٨األولانثىعراقیةشروق عبد الواحد جبارة

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٧٠
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٥٥٫٤٤األولانثىعراقیةبیداء محمد موسى

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٧١
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٥٤٫٦٢األولانثىعراقیةسرى صباح عبد الحكیم

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٧٢
التربیة للبناتبغداد

التاریخ
٥٤٫٥١األولانثىعراقیةأزل احمد عباس

٢٠٠٦/٢٠٠٥
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٨٤٫٩١األولانثىعراقیةعذراء عبد حمد كرھوتالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد1
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٧٥٫٨٨األولانثىعراقیةرسل فیصل عبد اهللالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد2
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٧٢٫٤٩األولانثىعراقیةشیماء مجید علیويالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد3
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٩٫٠٥األولانثىعراقیةنورا ابراھیم دویجالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد4
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٩٫٠٤األولانثىعراقیةزینب رعد حسینالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد5
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٨٫٩٦األولانثىعراقیةأطیاف قاسم زویرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد6
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٨٫٠١األولانثىعراقیةسرور سمیر عليالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد7
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٧٫٨٨األولانثىعراقیةسرى حسین محسنالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد8
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٧٫٠٨األولانثىعراقیةبراء علي حسینالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد9
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٦٫٩٤األولانثىعراقیةمثال عامر جمیلالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد10
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٦٫٧٢األولانثىعراقیةأنسام عبد الرحمن جاسمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد11
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٦٫٣٦األولانثىعراقیةزینب ستار عبد االمیرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد12
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٦٫١٥األولانثىعراقیةزینة ولید خالدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد13
٢٠٠٦/٢٠٠٥

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



٦٥٫٥٥األولانثىعراقیةسناء عبد اهللا سلطانالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد14
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٥٫٢٧األولانثىعراقیةرنا غسان یونسالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد15
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٤٫٠٩األولانثىعراقیةحنان علي حسین عليالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد16
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٣٫٤٢األولانثىعراقیةفائزة متعب مشكورالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد17
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٣٫٤األولانثىعراقیةعبیر عبد الھادي سلیمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد18
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٣٫٢األولانثىعراقیةحال عبد القادر نایفالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد19
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٣الثانيانثىعراقیةشھباء احمد عباسالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد20
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦٠٫٣٩الثانيانثىعراقیةجانیت ابرم عودیشوالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد21
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٩٫٥١األولانثىعراقیةبدریة محمود جاسمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد22
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٩٫٢الثانيانثىعراقیةأفراح خلیل ابراھیمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد23
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٧٫١٤الثانيانثىعراقیةرویده علي عبد الھاديالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد24
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٦٫٦٧الثانيانثىعراقیةحال ھشام حسینالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد25
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٥٫٣٤الثانيانثىعراقیةزینب غاوي ھناويالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد26
٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥٢٫٨٦الثانيانثىعراقیةزینة عبد المطلب عبد اللطیفالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد27
٢٠٠٦/٢٠٠٥
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١
التربیة للبناتبغداد

علوم القران
٩٤٫٤٢األولانثىعراقیةھدى مھدي محمد جعفر

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٢
التربیة للبناتبغداد

علوم القران
٨٢٫٣٦األولانثىعراقیةأیمان حاجم مجباس

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٣
التربیة للبناتبغداد

علوم القران
٦٩٫٣٩األولانثىعراقیةرحاب محمد علي محمد حسین

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٤
التربیة للبناتبغداد

علوم القران
٦٦٫٩١األولانثىعراقیةضحى مجید سلمان

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٥
التربیة للبناتبغداد

علوم القران
٦٢٫٦٨األولانثىعراقیةشیماء احمد سعید

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٦
التربیة للبناتبغداد

علوم القران
٦١٫٣٨األولانثىعراقیةرغد اسماعیل محمود

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٧
التربیة للبناتبغداد

علوم القران
٦١٫٣٣األولانثىعراقیةھالة مرتضى صاحب

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٨
التربیة للبناتبغداد

علوم القران
٦٠٫٢٥األولانثىعراقیةأسماء عبد اهللا فاضل

٢٠٠٦/٢٠٠٥

٩
التربیة للبناتبغداد

علوم القران
٥٩٫٥األولانثىعراقیةھدى عبد الوارث عبید

٢٠٠٦/٢٠٠٥

١٠
التربیة للبناتبغداد

علوم القران
٥٩٫٠١األولانثىعراقیةأریج جبار فارس

٢٠٠٦/٢٠٠٥
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٨٢٫٠٩٢٠٠٦/٢٠٠٥األولانثىالعراقیةنجالء علي اكبرالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد1

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

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



٨٠٫٣١٢٠٠٦/٢٠٠٥األولانثىالعراقیةتیسیر محمد خلفالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد2
٧٥٫٢٨٢٠٠٦/٢٠٠٥األولانثىالعراقیةھند صبحي خلفالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد3
٧٣٫٩٢٠٠٦/٢٠٠٥األولانثىالعراقیةصبا حسن عبد عليالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد4
٧١٫٠٦٢٠٠٦/٢٠٠٥األولانثىالعراقیةامیمة نجم عبد اهللالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد5
٧٠٫١٢٢٠٠٦/٢٠٠٥األولانثىالعراقیةنور منذر عباسالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد6
٦٩٫٤٧٢٠٠٦/٢٠٠٥األولانثىالعراقیةشروق عبد الھادي محمدالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد7
٦٨٫٣١٢٠٠٦/٢٠٠٥األولانثىالعراقیةرجاء خالد حمیدالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد8
٦٧٫٦٦٢٠٠٦/٢٠٠٥األولانثىالعراقیةطیف علي عبد عليالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد9
٦٧٫٥٤٢٠٠٦/٢٠٠٥األولانثىالعراقیةھبة یاسین خلفالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد10
٦٧٫٥٣٢٠٠٦/٢٠٠٥األولانثىالعراقیةنجالء كاظم جبارالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد11
٦٧٫٤١٢٠٠٦/٢٠٠٥األولانثىالعراقیةرنا محمد جاسمالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد12
٦٧٫٢٦٢٠٠٦/٢٠٠٥األولانثىالعراقیةدالیا منذر جاسمالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد13
٦٦٫٣٣٢٠٠٦/٢٠٠٥األولانثىالعراقیةأیمان محسن فریحالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد14
٦٥٫٨٨٢٠٠٦/٢٠٠٥األولانثىالعراقیةتحفة جمیل ابراھیمالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد15
٦٥٫٧٢٠٠٦/٢٠٠٥األولانثىالعراقیةسحر نایف مھديالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد16
٦٥٫٥٨٢٠٠٦/٢٠٠٥األولانثىالعراقیةھدیل نوري مھديالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد17
٦٤٫٩٧٢٠٠٦/٢٠٠٥األولانثىالعراقیةسندس رحمن نایفالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد18
٦٤٫٧٥٢٠٠٦/٢٠٠٥األولانثىالعراقیةأصیل محمد یاسینالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد19
٦٤٫٦٨٢٠٠٦/٢٠٠٥األولانثىالعراقیةأحالم ظاھر عليالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد20
٦٤٫٠٧٢٠٠٦/٢٠٠٥األولانثىالعراقیةأسمھان عباس خلفالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد21
٦٣٫١٢٢٠٠٦/٢٠٠٥األولانثىالعراقیةبراء طالب حمزةالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد22
٦٢٫٩٨٢٠٠٦/٢٠٠٥األولانثىالعراقیةزینة حسین علیويالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد23
٦٢٫١٤٢٠٠٦/٢٠٠٥األولانثىالعراقیةلمیاء حمید كاظمالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد24
٥٥٫٣٤٢٠٠٦/٢٠٠٥الثانيانثىالعراقیةنغم راسم خلفالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد25



Sheet1

		

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

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

		1		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		بان عدنان بطرس		عراقية		انثى		الأول		87.58		2006/2005

		2		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		ميرفت فاروق يونس		عراقية		انثى		الأول		83.38		2006/2005

		3		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		هدى شهاب احمد		عراقية		انثى		الأول		78.7		2006/2005

		4		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		هند هاشم شمس		عراقية		انثى		الأول		77.45		2006/2005

		5		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		أيمان عادل جعفر		عراقية		انثى		الأول		77.33		2006/2005

		6		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		رنا عامر عباس		عراقية		انثى		الأول		73.59		2006/2005

		7		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		رنا احمد نصير		عراقية		انثى		الأول		72.87		2006/2005

		8		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		رغد حسين عبد خضير		عراقية		انثى		الأول		72.32		2006/2005

		9		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		بشرى محسن حسن		عراقية		انثى		الأول		71.63		2006/2005

		10		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		رؤى وليد خالد		عراقية		انثى		الأول		69.14		2006/2005

		11		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		أفراح داود سلمان		عراقية		انثى		الأول		68.75		2006/2005

		12		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		نادية نوري كاظم		عراقية		انثى		الأول		68.37		2006/2005

		13		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		نور ماجد محمد		عراقية		انثى		الأول		68.16		2006/2005

		14		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		شروق حسين هادي		عراقية		انثى		الأول		67.98		2006/2005

		15		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		اسراء فاروق محمود		عراقية		انثى		الأول		67.95		2006/2005

		16		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		هالة علي جدوع		عراقية		انثى		الأول		67.88		2006/2005

		17		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		سيران كمال حسن		عراقية		انثى		الأول		66.9		2006/2005

		18		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		زينب سعدون عبد الحسين		عراقية		انثى		الأول		66.63		2006/2005

		19		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		مريم محمود عبد الرحمن		عراقية		انثى		الأول		66.47		2006/2005

		20		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		ميسلون مرتضى باقر		عراقية		انثى		الأول		65.87		2006/2005

		21		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		سجى ودود رشيد		عراقية		انثى		الأول		65.76		2006/2005

		22		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		مريم عبود عياش		عراقية		انثى		الأول		65.65		2006/2005

		23		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		ميعاد كامل محمود		عراقية		انثى		الأول		65.4		2006/2005

		24		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		جمانة همام خضر		عراقية		انثى		الأول		65.25		2006/2005

		25		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		نديمة غفوري علي		عراقية		انثى		الأول		65.02		2006/2005

		26		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		خالدة دكو ديخا		عراقية		انثى		الأول		64		2006/2005

		27		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		إيناس نوري مذكور		عراقية		انثى		الأول		63.95		2006/2005

		28		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		رشا طالب عبد الامير		عراقية		انثى		الأول		63.49		2006/2005

		29		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		علياء هلال رشيد		عراقية		انثى		الأول		63.43		2006/2005

		30		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		هند ابراهيم توفيق		عراقية		انثى		الأول		63.21		2006/2005

		31		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		سالي غسان يوسف		عراقية		انثى		الأول		62.67		2006/2005

		32		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		ميس طارق ناصر		عراقية		انثى		الأول		61.97		2006/2005

		33		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		هبة قاسم حبيب		عراقية		انثى		الأول		61.84		2006/2005

		34		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		ضحى خالد جمعان		عراقية		انثى		الأول		61.37		2006/2005

		35		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		هدير مؤيد أديب		عراقية		انثى		الأول		61.2		2006/2005

		36		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		أنوار نصيف شرجي		عراقية		انثى		الأول		61.07		2006/2005

		37		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		دنيا حسن محمد		عراقية		انثى		الأول		61.07		2006/2005

		38		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		مروة كريم مسعود		عراقية		انثى		الأول		61.04		2006/2005

		39		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		أيمان كريم كاظم		عراقية		انثى		الثاني		61		2006/2005

		40		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		رشا عبد الجليل عويز		عراقية		انثى		الأول		60.83		2006/2005

		41		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		شيماء سمير سالم		عراقية		انثى		الأول		60.69		2006/2005

		42		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		لندا وليد عزيز		عراقية		انثى		الأول		60.68		2006/2005

		43		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		سمية عبد الجبار سلمان		عراقية		انثى		الثاني		60.25		2006/2005

		44		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		خوله حسين خضر		عراقية		انثى		الأول		60.19		2006/2005

		45		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		نور بشير نوماس		عراقية		انثى		الأول		59.96		2006/2005

		46		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		سرى فريد ابراهيم		عراقية		انثى		الأول		59.6		2006/2005

		47		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		ألينا علي عودة		عراقية		انثى		الأول		59.46		2006/2005

		48		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		رنا فاضل عباس		عراقية		انثى		الأول		58.87		2006/2005

		49		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		سجى سلمان نايف		عراقية		انثى		الأول		58.81		2006/2005

		50		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		نورا علي حسين		عراقية		انثى		الأول		58.76		2006/2005

		51		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		سحر مجيد علي		عراقية		انثى		الأول		58.47		2006/2005

		52		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		سمر محي الدين محمد		عراقية		انثى		الثاني		58.46		2006/2005

		53		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		رنا حميد داخل		عراقية		انثى		الأول		58.4		2006/2005

		54		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		رفاه زيدان علي		عراقية		انثى		الأول		58.37		2006/2005

		55		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		لارا عماد سعيد		عراقية		انثى		الثاني		57.97		2006/2005

		56		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		سهاد سعيد قاسم		عراقية		انثى		الأول		57.96		2006/2005

		57		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		علياء عباس كاظم		عراقية		انثى		الأول		57.7		2006/2005

		58		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		دلال طه محمد		عراقية		انثى		الأول		57.61		2006/2005

		59		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		رشا حميد محمد		عراقية		انثى		الثاني		57.45		2006/2005

		60		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		وديان سالم محمد		عراقية		انثى		الثاني		57.27		2006/2005

		61		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		دلال جدوع حسين		عراقية		انثى		الثاني		56.86		2006/2005

		62		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		هدى سليمان خالد		عراقية		انثى		الثاني		56.86		2006/2005

		63		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		ياسمين داخل سلومي		عراقية		انثى		الثاني		56.7		2006/2005

		64		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		رؤى شاكر محمود		عراقية		انثى		الثاني		56.68		2006/2005

		65		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		عبير صبري بطرس		عراقية		انثى		الثاني		56.68		2006/2005

		66		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		علياء محمد صحن		عراقية		انثى		الثاني		56.54		2006/2005

		67		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		هالة عباس محسن		عراقية		انثى		الثاني		56.3		2006/2005

		68		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		أشواق نوري مذكور		عراقية		انثى		الأول		56.21		2006/2005

		69		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		زينة هادي محمود		عراقية		انثى		الأول		56.19		2006/2005

		70		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		علياء ابراهيم خضير		عراقية		انثى		الأول		56.14		2006/2005

		71		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		رشا حسين عبود		عراقية		انثى		الثاني		56.09		2006/2005

		72		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		سمية حيدر مصطفى		عراقية		انثى		الثاني		55.84		2006/2005

		73		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		شيرين أكرم دخيل		عراقية		انثى		الثاني		55.84		2006/2005

		74		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		رونق عبد الهادي عبد الرزاق		عراقية		انثى		الثاني		55.73		2006/2005

		75		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		سرى مؤيد مهدي		عراقية		انثى		الثاني		55.72		2006/2005

		76		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		أخلاص عبد الزهرة		عراقية		انثى		الثاني		55.65		2006/2005

		77		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		زهراء عبد الله عودة		عراقية		انثى		الثاني		55.42		2006/2005

		78		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		زينة حسن علي		عراقية		انثى		الثاني		55.39		2006/2005

		79		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		سرى أكرم هادي		عراقية		انثى		الثاني		54.92		2006/2005

		80		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		هديل موفق عبد الرزاق		عراقية		انثى		الثاني		54.49		2006/2005

		81		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		ورود عبد الحسين		عراقية		انثى		الثاني		53.17		2006/2005

		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 2006/2005   /  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		ليلى علي فرج		العراقية		انثى		الأول		82.27		2006/2005

		2		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		زينة عباس حسن		العراقية		انثى		الأول		79.16		2006/2005

		3		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		شيماء فاضل حمزة		العراقية		انثى		الأول		73.8		2006/2005

		4		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		شيماء مجيد شنون		العراقية		انثى		الأول		72.68		2006/2005

		5		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		نورا محمود ناصر		العراقية		انثى		الأول		71.78		2006/2005

		6		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		سحر حاتم كريم		العراقية		انثى		الأول		70.82		2006/2005

		7		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		أيمان كريم كرم الله		العراقية		انثى		الأول		70.14		2006/2005

		8		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		زينة ضياء عبد الله		العراقية		انثى		الأول		69.86		2006/2005

		9		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		أزهار مجيد عبد الصاحب		العراقية		انثى		الأول		67.77		2006/2005

		10		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		سجى محمود اسماعيل		العراقية		انثى		الأول		67.56		2006/2005

		11		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		منتهى عبد المنعم جواد		العراقية		انثى		الأول		66.22		2006/2005

		12		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		زينب صالح مهدي		العراقية		انثى		الأول		66.12		2006/2005

		13		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		لمى محمد عباس		العراقية		انثى		الأول		66.01		2006/2005

		14		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		ابتسام حمزة محمد		العراقية		انثى		الأول		65.45		2006/2005

		15		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		منار ابراهيم خضير		العراقية		انثى		الأول		64.54		2006/2005

		16		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		سرى خالد يوسف		العراقية		انثى		الأول		64.51		2006/2005

		17		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		هالة احمد سلمان		العراقية		انثى		الأول		64.12		2006/2005

		18		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		أسيل عادل شريف		العراقية		انثى		الأول		64.03		2006/2005

		19		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		عالية هادي عبيد		العراقية		انثى		الأول		63.36		2006/2005

		20		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		جنان ابراهيم مهوس		العراقية		انثى		الأول		61.75		2006/2005

		21		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		سحر هادي روكان		العراقية		انثى		الأول		61.6		2006/2005

		22		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		زمن عبد الله علي		العراقية		انثى		الأول		61.59		2006/2005

		23		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		ميسم رعد حسين		العراقية		انثى		الأول		61.12		2006/2005

		24		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		وفاء عبد جبار هامل		العراقية		انثى		الأول		60.87		2006/2005

		25		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		سندس قاسم حمزة		العراقية		انثى		الأول		60.65		2006/2005

		26		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		رشا عبد الكريم علي		العراقية		انثى		الأول		59.94		2006/2005

		27		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		مها رحمن موازي		العراقية		انثى		الأول		59.76		2006/2005

		28		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		نورا يعسوب معن		العراقية		انثى		الأول		59.51		2006/2005

		29		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		أشواق عبد الله طارش		العراقية		انثى		الأول		59.18		2006/2005

		30		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		رنا عبد هجيج		العراقية		انثى		الأول		59.06		2006/2005

		31		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		شيماء صبيح لازم		العراقية		انثى		الأول		59.01		2006/2005

		32		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		رشا محمود عباس		العراقية		انثى		الأول		58.69		2006/2005

		33		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		هند غانم جبر		العراقية		انثى		الأول		58.61		2006/2005

		34		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		هبة سامي عبد الامير		العراقية		انثى		الأول		58.23		2006/2005

		35		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		أسيل محمد صالح		العراقية		انثى		الأول		57.98		2006/2005

		36		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		آمال حسين علي عبود		العراقية		انثى		الأول		57.91		2006/2005

		37		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		ريام محمد داود		العراقية		انثى		الأول		57.07		2006/2005

		38		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		امنة ماجد كاظم		العراقية		انثى		الأول		56.66		2006/2005

		39		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		رشا عماد عباس		العراقية		انثى		الثاني		55.98		2006/2005

		40		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		هبة عدنان زغير		العراقية		انثى		الأول		55.83		2006/2005

		41		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		دموع منير علي		العراقية		انثى		الأول		55.67		2006/2005

		42		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		به فرين مجيد علي		العراقية		انثى		الأول		55.21		2006/2005

		43		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		شيماء محمد علي		العراقية		انثى		الأول		54.18		2006/2005

		44		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		مروة جهاد عبد السادة		العراقية		انثى		الأول		52.82		2006/2005

		45		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		سهاد ثامر ميسر		العراقية		انثى		الثاني		52.29		2006/2005

		46		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		لمى سعدي جهاد		العراقية		انثى		الأول		50.94		2006/2005

		47		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		هدى عبد الحميد عبد الله		العراقية		انثى		الثاني		50.39		2006/2005

		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 2006/2005   /  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		ريهام نظر مجد الدين		عراقية		انثى		الأول		83.61		2006/2005

		2		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		لمياء صفاء حسن		عراقية		انثى		الأول		80.7		2006/2005

		3		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		أريج كريم حمد		عراقية		انثى		الأول		78.24		2006/2005

		4		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		حنان عامر محمد		عراقية		انثى		الأول		75.46		2006/2005

		5		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		نور ثامر علي		عراقية		انثى		الأول		73.51		2006/2005

		6		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		سارة مالك حميد		عراقية		انثى		الأول		73.41		2006/2005

		7		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ألاء بدر عبد الحسين		عراقية		انثى		الأول		72.39		2006/2005

		8		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		عبير سلمان عبد		عراقية		انثى		الأول		72.03		2006/2005

		9		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		سحر صادق جابر		عراقية		انثى		الأول		71.84		2006/2005

		10		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		رؤى سامي محمود		عراقية		انثى		الأول		71.35		2006/2005

		11		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ابتهال احمد سعيد		عراقية		انثى		الأول		69.92		2006/2005

		12		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		وئام سعد عبد العزيز		عراقية		انثى		الأول		69.38		2006/2005

		13		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		فاديه جنان طعمه		عراقية		انثى		الأول		68.87		2006/2005

		14		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		انتصار خليل شبيب		عراقية		انثى		الأول		68.85		2006/2005

		15		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		إيناس قاسم سالم		عراقية		انثى		الأول		68.57		2006/2005

		16		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		امنة نافع لطيف		عراقية		انثى		الأول		68.56		2006/2005

		17		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		علياء حسين عبد الله		عراقية		انثى		الأول		68.25		2006/2005

		18		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		وثقى مظفر زبير		عراقية		انثى		الأول		68.03		2006/2005

		19		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ليلى عبد الامير شهواز		عراقية		انثى		الأول		67.19		2006/2005

		20		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		سهى عبد الله محمد		عراقية		انثى		الأول		66.82		2006/2005

		21		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		رؤى صباح فخري		عراقية		انثى		الأول		66.36		2006/2005

		22		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		هدى سالم عمران		عراقية		انثى		الأول		66.33		2006/2005

		23		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		زينة عبد الله علي		عراقية		انثى		الأول		65.58		2006/2005

		24		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		آيات عبد الواحد حنون		عراقية		انثى		الأول		65.57		2006/2005

		25		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ميساء محمد ناصر		عراقية		انثى		الأول		65.56		2006/2005

		26		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		منال عبد الواحد حنون		عراقية		انثى		الأول		65.47		2006/2005

		27		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ابتسام حمزة عبيد		عراقية		انثى		الأول		65.07		2006/2005

		28		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ألاء محمود سلمان		عراقية		انثى		الثاني		64.92		2006/2005

		29		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		حنان حسن خلباص		عراقية		انثى		الثاني		64.85		2006/2005

		30		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		شيماء خالد حسن		عراقية		انثى		الثاني		64.4		2006/2005

		31		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		داليا هشام جمال		عراقية		انثى		الأول		64.29		2006/2005

		32		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ولاء ابراهيم علاوي		عراقية		انثى		الأول		64.06		2006/2005

		33		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		تماره محمد عباس		عراقية		انثى		الأول		63.8		2006/2005

		34		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		مروج محمد هادي		عراقية		انثى		الثاني		63.51		2006/2005

		35		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		هناء خيون لازم		عراقية		انثى		الثاني		63.21		2006/2005

		36		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		هديل تاني لايج		عراقية		انثى		الثاني		63.09		2006/2005

		37		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		دينا طارق شهاب		عراقية		انثى		الأول		62.91		2006/2005

		38		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		صافيناز مثنى مبدر		عراقية		انثى		الثاني		62.019		2006/2005

		39		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		جمانة عبد الإله عبد الامير		عراقية		انثى		الأول		62.016		2006/2005

		40		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		نور عبيد عبد الله		عراقية		انثى		الثاني		61.97		2006/2005

		41		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		سارة جبار نعمة		عراقية		انثى		الأول		61.82		2006/2005

		42		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		عالية حميد كاظم		عراقية		انثى		الأول		61.76		2006/2005

		43		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		نداء محمود سليمان		عراقية		انثى		الثاني		61.6		2006/2005

		44		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		علا إحسان محسن		عراقية		انثى		الأول		61.51		2006/2005

		45		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		سيماء صبحي يونس		عراقية		انثى		الأول		61.48		2006/2005

		46		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		إيناس سعد عبد السادة		عراقية		انثى		الثاني		61.08		2006/2005

		47		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		وقار رميض لطيف		عراقية		انثى		الأول		61		2006/2005

		48		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		نور كريم ياسين		عراقية		انثى		الأول		60.97		2006/2005

		49		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		دينا غازي كريم		عراقية		انثى		الأول		60.78		2006/2005

		50		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		خمائل محمد علي		عراقية		انثى		الأول		60.36		2006/2005

		51		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		رنا هيثم عبد الجبار		عراقية		انثى		الأول		60.32		2006/2005

		52		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ألاء عبد الرضا كاظم		عراقية		انثى		الأول		60.1		2006/2005

		53		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		حميدة صبيح كهمي		عراقية		انثى		الثاني		59.95		2006/2005

		54		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		رشا جودت كاظم		عراقية		انثى		الثاني		59.95		2006/2005

		55		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		شفاء جبار عبد		عراقية		انثى		الثاني		59.91		2006/2005

		56		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		مها محمد لفته		عراقية		انثى		الأول		59.51		2006/2005

		57		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		رشا عبد الستار يوسف		عراقية		انثى		الأول		59.44		2006/2005

		58		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		رسل معروف احمد		عراقية		انثى		الأول		59.29		2006/2005

		59		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		لقاء محسن علوان		عراقية		انثى		الأول		58.96		2006/2005

		60		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		لينا جبار كاظم		عراقية		انثى		الثاني		58.91		2006/2005

		61		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		هبة عبد الرضا خلاطي		عراقية		انثى		الثاني		58.69		2006/2005

		62		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		دينا عبد الرزاق حميد		عراقية		انثى		الثاني		57.42		2006/2005

		63		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		هند خضير سلطان		عراقية		انثى		الثاني		57.13		2006/2005

		64		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ندى عبد الباري مانح		عراقية		انثى		الأول		58.45		2006/2005

		65		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		شيماء محمود عبد الستار		عراقية		انثى		الأول		57.9		2006/2005

		66		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		سهى جبار دبي		عراقية		انثى		الأول		57.89		2006/2005

		67		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		رنا جاسم عبد الحسين		عراقية		انثى		الثاني		56.78		2006/2005

		68		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		دلال امرح شعيل		عراقية		انثى		الأول		56.49		2006/2005

		69		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		شروق عبد الواحد جبارة		عراقية		انثى		الأول		55.78		2006/2005

		70		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		بيداء محمد موسى		عراقية		انثى		الأول		55.44		2006/2005

		71		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		سرى صباح عبد الحكيم		عراقية		انثى		الأول		54.62		2006/2005

		72		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		أزل احمد عباس		عراقية		انثى		الأول		54.51		2006/2005

		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 2006/2005   /  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		عذراء عبد حمد كرهوت		عراقية		انثى		الأول		84.91		2006/2005

		2		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		رسل فيصل عبد الله		عراقية		انثى		الأول		75.88		2006/2005

		3		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		شيماء مجيد عليوي		عراقية		انثى		الأول		72.49		2006/2005

		4		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		نورا ابراهيم دويج		عراقية		انثى		الأول		69.05		2006/2005

		5		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		زينب رعد حسين		عراقية		انثى		الأول		69.04		2006/2005

		6		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		أطياف قاسم زوير		عراقية		انثى		الأول		68.96		2006/2005

		7		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		سرور سمير علي		عراقية		انثى		الأول		68.01		2006/2005

		8		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		سرى حسين محسن		عراقية		انثى		الأول		67.88		2006/2005

		9		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		براء علي حسين		عراقية		انثى		الأول		67.08		2006/2005

		10		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		مثال عامر جميل		عراقية		انثى		الأول		66.94		2006/2005

		11		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		أنسام عبد الرحمن جاسم		عراقية		انثى		الأول		66.72		2006/2005

		12		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		زينب ستار عبد الامير		عراقية		انثى		الأول		66.36		2006/2005

		13		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		زينة وليد خالد		عراقية		انثى		الأول		66.15		2006/2005

		14		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		سناء عبد الله سلطان		عراقية		انثى		الأول		65.55		2006/2005

		15		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		رنا غسان يونس		عراقية		انثى		الأول		65.27		2006/2005

		16		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		حنان علي حسين علي		عراقية		انثى		الأول		64.09		2006/2005

		17		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		فائزة متعب مشكور		عراقية		انثى		الأول		63.42		2006/2005

		18		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		عبير عبد الهادي سليم		عراقية		انثى		الأول		63.4		2006/2005

		19		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		حلا عبد القادر نايف		عراقية		انثى		الأول		63.2		2006/2005

		20		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		شهباء احمد عباس		عراقية		انثى		الثاني		63		2006/2005

		21		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		جانيت ابرم عوديشو		عراقية		انثى		الثاني		60.39		2006/2005

		22		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		بدرية محمود جاسم		عراقية		انثى		الأول		59.51		2006/2005

		23		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		أفراح خليل ابراهيم		عراقية		انثى		الثاني		59.2		2006/2005

		24		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		رويده علي عبد الهادي		عراقية		انثى		الثاني		57.14		2006/2005

		25		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		حلا هشام حسين		عراقية		انثى		الثاني		56.67		2006/2005

		26		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		زينب غاوي هناوي		عراقية		انثى		الثاني		55.34		2006/2005

		27		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		زينة عبد المطلب عبد اللطيف		عراقية		انثى		الثاني		52.86		2006/2005

		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 2006/2005   /  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		علوم القران		هدى مهدي محمد جعفر		عراقية		انثى		الأول		94.42		2006/2005

		2		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		أيمان حاجم مجباس		عراقية		انثى		الأول		82.36		2006/2005

		3		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		رحاب محمد علي محمد حسين		عراقية		انثى		الأول		69.39		2006/2005

		4		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		ضحى مجيد سلمان		عراقية		انثى		الأول		66.91		2006/2005

		5		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		شيماء احمد سعيد		عراقية		انثى		الأول		62.68		2006/2005

		6		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		رغد اسماعيل محمود		عراقية		انثى		الأول		61.38		2006/2005

		7		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		هالة مرتضى صاحب		عراقية		انثى		الأول		61.33		2006/2005

		8		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		أسماء عبد الله فاضل		عراقية		انثى		الأول		60.25		2006/2005

		9		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		هدى عبد الوارث عبيد		عراقية		انثى		الأول		59.5		2006/2005

		10		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		أريج جبار فارس		عراقية		انثى		الأول		59.01		2006/2005

		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 2006/2005   /  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		نجلاء علي اكبر		العراقية		انثى		الأول		82.09		2006/2005

		2		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		تيسير محمد خلف		العراقية		انثى		الأول		80.31		2006/2005

		3		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		هند صبحي خلف		العراقية		انثى		الأول		75.28		2006/2005

		4		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		صبا حسن عبد علي		العراقية		انثى		الأول		73.9		2006/2005

		5		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		اميمة نجم عبد الله		العراقية		انثى		الأول		71.06		2006/2005

		6		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		نور منذر عباس		العراقية		انثى		الأول		70.12		2006/2005

		7		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		شروق عبد الهادي محمد		العراقية		انثى		الأول		69.47		2006/2005

		8		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		رجاء خالد حميد		العراقية		انثى		الأول		68.31		2006/2005

		9		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		طيف علي عبد علي		العراقية		انثى		الأول		67.66		2006/2005

		10		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		هبة ياسين خلف		العراقية		انثى		الأول		67.54		2006/2005

		11		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		نجلاء كاظم جبار		العراقية		انثى		الأول		67.53		2006/2005

		12		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		رنا محمد جاسم		العراقية		انثى		الأول		67.41		2006/2005

		13		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		داليا منذر جاسم		العراقية		انثى		الأول		67.26		2006/2005

		14		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		أيمان محسن فريح		العراقية		انثى		الأول		66.33		2006/2005

		15		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		تحفة جميل ابراهيم		العراقية		انثى		الأول		65.88		2006/2005

		16		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		سحر نايف مهدي		العراقية		انثى		الأول		65.7		2006/2005

		17		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		هديل نوري مهدي		العراقية		انثى		الأول		65.58		2006/2005

		18		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		سندس رحمن نايف		العراقية		انثى		الأول		64.97		2006/2005

		19		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		أصيل محمد ياسين		العراقية		انثى		الأول		64.75		2006/2005

		20		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		أحلام ظاهر علي		العراقية		انثى		الأول		64.68		2006/2005

		21		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		أسمهان عباس خلف		العراقية		انثى		الأول		64.07		2006/2005

		22		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		براء طالب حمزة		العراقية		انثى		الأول		63.12		2006/2005

		23		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		زينة حسين عليوي		العراقية		انثى		الأول		62.98		2006/2005

		24		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		لمياء حميد كاظم		العراقية		انثى		الأول		62.14		2006/2005

		25		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		نغم راسم خلف		العراقية		انثى		الثاني		55.34		2006/2005
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