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٨٢٫٧٨االولانثىعراقیةبثینة جمیل عیداناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد1
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٧٩٫٥٥االولانثىعراقیةنور صباح عبد الكریماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد3
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٧٧٫٩٢االولانثىعراقیةفائزة عدنان صالحاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد4
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٧٢٫٩٢االولانثىعراقیةاروى نزار حمداناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد5
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٧٢٫٧االولانثىعراقیةفضاء قاسم عبیداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد6
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٧١٫١٣االولانثىعراقیةصابرین فاروق محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد7
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٦٨٫٩٥االولانثىعراقیةبسمة علي محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد8
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٦٨٫٦٧االولانثىعراقیةھبة عادل ساجتاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد9
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٦٨٫٣٥االولانثىعراقیةبان ذنوناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد10
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٦٧٫٧٥االولانثىعراقیةالزاس عبد الخضر عباساللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد11
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٦٧٫٠٣االولانثىعراقیةفرح امجد كمالاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد12
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٦٦٫٧االولانثىعراقیةریم عبد االلھ علياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد13
٢٠٠٦\٢٠٠٧
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٦٥٫٤٩االولانثىعراقیةشیماء كاظم حسیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد14
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٦٥٫٢٢االولانثىعراقیةھبة عامر محموداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد15
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٦٢٫٥١االولانثىعراقیةعلیاء عكلة ھجولاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد16
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٦٢٫٣٢االولانثىعراقیةنور ستار علياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد17
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٦٢٫٠١الثانيانثىعراقیةمنال لطیف حبیباللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد18
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٦١٫٩٨االولانثىعراقیةفاطمة داود سلماناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد19
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٦١٫٨٥االولانثىعراقیةاسیل رزاق خضیراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد20
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٦١٫٤٨االولانثىعراقیةسرى حسین علواناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد21
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٦١٫٢٤االولانثىعراقیةوسن كریم كاظماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد22
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٦١٫١٣الثانيانثىعراقیةایناس ثائر حیدراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد23
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٦٠٫٩االولانثىعراقیةزھراء موسى محياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد24
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٦٠٫٦٣الثانيانثىعراقیةاتحاد جرغد حسیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد25
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٦٠٫٤٢االولانثىعراقیةشیماء محمد علياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد26
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٦٠٫٣٢االولانثىعراقیةوسن سلمان حسناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد27
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٦٠٫٠١الثانيانثىعراقیةنسرین طاھر فدعوساللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد28
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٥٩٫٥٩الثانيانثىعراقیةھدیل حسین سلماناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد29
٢٠٠٦\٢٠٠٧



٥٩٫٠٨االولانثىعراقیةشیماء طالب ھاشماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد30
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٥٨٫٨٩الثانيانثىعراقیةالھام جلوب ھارفاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد31
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٥٨٫٨٧الثانيانثىعراقیةمروة اسماعیل ابراھیماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد32
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٥٨٫٧٥الثانيانثىعراقیةعلیاء قاسم حسوناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد33
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٥٨٫٧١الثانيانثىعراقیةسمر رزاق علياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد34
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٥٨٫٤٧الثانيانثىعراقیةنور الھدى قاسم احمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد35
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٥٨٫٠٢الثانيانثىعراقیةلمیاء لطیف خضیراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد36
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٥٨٫٠١الثانيانثىعراقیةنور خلیل ابراھیماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد37
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٥٧٫٧٩الثانيانثىعراقیةتقى محمد عبوداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد38
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٥٧٫٧٢الثانيانثىعراقیةرنا حسن علي حسوناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد39
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٥٧٫٣٣االولانثىعراقیةھیام عالء عبد الغنياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد40
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٥٦٫٦٩الثانيانثىعراقیةاالء حمید رسماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد41
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٥٦٫٦٢الثانيانثىعراقیةرشا طارق خضیراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد42
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٥٦٫٢٢الثانيانثىعراقیةنجالء شاكر علياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد43
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٥٦٫٢١الثانيانثىعراقیةھند عبد العزیز علواناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد44
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٥٥٫٩٩الثانيانثىعراقیةرؤى محسن جابراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد45
٢٠٠٦\٢٠٠٧



٥٥٫٨٩الثانيانثىعراقیةرشا رحیم سید كتیاراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد46
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٥٥٫٧٦الثانيانثىعراقیةاھداء صدام العزاوياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد47
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٥٥٫٥الثانيانثىعراقیةنادیة مبدر سطاماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد48
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٥٥٫٢٦الثانيانثىعراقیةدنیا عبد عیداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد49
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٥٥٫٢الثانيانثىعراقیةرسل مھدي عبد العباساللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد50
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٥٥٫١٩الثانيانثىعراقیةنور علي محسناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد51
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٥٥٫١٥الثانيانثىعراقیةبسمة صالح مھدياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد52
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٥٥٫١٣الثانيانثىعراقیةمروة شاكر حموداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد53
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٥٤٫٩٧الثانيانثىعراقیةنوال محمد غازياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد54
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٥٤٫٩١الثانيانثىعراقیةسجى قمر حمادياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد55
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٥٤٫٨٥الثانيانثىعراقیةنجاة كوركیس بطرساللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد56
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٥٤٫٧٣الثانيانثىعراقیةشیماء صالح محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد57
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٥٤٫٧٣الثانيانثىعراقیةرشا رزاق علي محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد58
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٥٤٫٥٦الثانيانثىعراقیةاقبال محمد زابطاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد59
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٥٤٫٣٩الثانيانثىعراقیةفیان صالح داخلاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد60
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٥٤٫٣٣الثانيانثىعراقیةاسراء ضیاء مالكاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد61
٢٠٠٦\٢٠٠٧



٥٤٫١الثانيانثىعراقیةمي خالد عباساللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد62
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٥٣٫٣٨الثانيانثىعراقیةرؤى ثامر شاكراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد63
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٥٣٫١٨الثانيانثىعراقیةیاسمین احمد حسناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد64
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٥٢٫٨٩الثانيانثىعراقیةمنار محسن یاساللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد65
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٥٢٫٤١الثانيانثىعراقیةنور وھیب احمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد66
٢٠٠٦\٢٠٠٧



الدور الذي الجنسالجنسیةاالسمالقسمالكلیةالجامعةت
نجح فیھ 
الطالب

المعدل
سنة التخرج

المالحظات

التربیة للبناتبغداد1
اللغة العربیة

٧٧٫٢٩االولانثىعراقیةجنان اسماعیل حسن
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد2
اللغة العربیة

٧٦٫٦٧االولانثىعراقیةسھى عادل عبد اهللا
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد3
اللغة العربیة

٧٥٫٧٧االولانثىعراقیةازھار زكي ھادي
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد4
اللغة العربیة

٦٨٫٧٤االولانثىعراقیةوسن مرشد محمود
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد5
اللغة العربیة

٦٦٫٥٧الثانيانثىعراقیةوفاء فاضل داود
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد6
اللغة العربیة

٦٥٫٩٩االولانثىعراقیةحوراء كھالن اسماعیل
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد7
اللغة العربیة

٦٥٫٥٧الثانيانثىعراقیةزینب جواد كاظم
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد8
اللغة العربیة

٦٥٫٣٨الثانيانثىعراقیةاسراء عبد الرزاق عبد
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد9
اللغة العربیة

٦٣٫٥الثانيانثىعراقیةرشا حسن خلف
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد10
اللغة العربیة

٦٣٫٧٥الثانيانثىعراقیةغادة سعد فاضل
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد11
اللغة العربیة

٦٣٫٦٥االولانثىعراقیةناز ناز طالب علي
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد12
اللغة العربیة

٦٣٫٤٨الثانيانثىعراقیةبیمان عزیز احمد
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد13
اللغة العربیة

٦٣٫٢٤االولانثىعراقیةنھى جواد عبد الحمزة
٢٠٠٦\٢٠٠٧
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التربیة للبناتبغداد14
اللغة العربیة

٦٣٫٧٨الثانيانثىعراقیةخیریة زكي ھادي
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد15
اللغة العربیة

٦٢٫٣٢الثانيانثىعراقیةنھى عادل مطلق
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد16
اللغة العربیة

٦٢٫١الثانيانثىعراقیةاشواق حكمت عزالدین
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد17
اللغة العربیة

٦٢٫١الثانيانثىعراقیةرغد عبد الھادي محمد
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد18
اللغة العربیة

٦١٫٨٨االولانثىعراقیةایناس جاسم بشت
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد19
اللغة العربیة

٦١٫١٢الثانيانثىعراقیةحكیمة خضیر ثامر
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد20
اللغة العربیة

٦٠٫٢٩االولانثىعراقیةنبراس علي جواد
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد21
اللغة العربیة

٦٠٫١٧االولانثىعراقیةھند ناطق شھاب
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد22
اللغة العربیة

٦٠٫١٢الثانيانثىعراقیةنجوان محمود احمد
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد23
اللغة العربیة

٥٩٫٩١الثانيانثىعراقیةرقیة قاسم شھاب
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد24
اللغة العربیة

٥٩٫٣٤الثانيانثىعراقیةرؤى علي محمد
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد25
اللغة العربیة

٥٨٫٧٩الثانيانثىعراقیةغفران ناظم شنان
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد26
اللغة العربیة

٥٦٫١٧الثانيانثىعراقیةنور قاسم حافظ
٢٠٠٦\٢٠٠٧



الدور الذي الجنسالجنسیةاالسمالقسمالكلیةالجامعةت
نجح فیھ 
الطالب

المعدل
سنة التخرج

المالحظات

التربیة للبناتبغداد1
التاریخ

٨٤٫٨االولانثىعراقیةرجاء رحیم مرسول
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد2
التاریخ

٨٢٫٩٩االولانثىعراقیةسناء محمد محسن
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد3
التاریخ

٨٢٫١االولانثىعراقیةنغم محمد علي
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد4
التاریخ

٨٠٫٢االولانثىعراقیةسیفان محمد حسین
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد5
التاریخ

٧٥٫١االولانثىعراقیةفاتن سعد عودة
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد6
التاریخ

٧٤٫٩٩االولانثىعراقیةجنان جمعة مفتن
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد7
التاریخ

٧٤٫٢٤االولانثىعراقیةرند حسن خلف
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد8
التاریخ

٧٢٫٠٧االولانثىعراقیةاقبال كامل نصیف
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد9
التاریخ

٦٩٫٩٥االولانثىعراقیةندى خیون جبار
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد10
التاریخ

٦٩٫٧٥االولانثىعراقیةفاتن محمد حسن
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد11
التاریخ

٦٩٫٦٤االولانثىعراقیةاسراء باقر عبد اهللا
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد12
التاریخ

٦٨٫٦٦االولانثىعراقیةساجدة خضیر لفتة
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد13
التاریخ

٦٨٫٢٢االولانثىعراقیةصفاء عبد المحسن
٢٠٠٦\٢٠٠٧
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التربیة للبناتبغداد14
التاریخ

٦٧٫٩٣االولانثىعراقیةسارة مجید خمیس
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد15
التاریخ

٦٧٫١٩االولانثىعراقیةسناء محمد نعمة
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد16
التاریخ

٦٧٫٠١االولانثىعراقیةحجاز فؤاد حسین
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد17
التاریخ

٦٥٫٦٥االولانثىعراقیةرشا طارق ثابت
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد18
التاریخ

٦٥٫٦٤االولانثىعراقیةھبة بدر محمد
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد19
التاریخ

٦٥٫٥٦الثانيانثىعراقیةایمان محمود حسین
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد20
التاریخ

٦٤٫٩٣االولانثىعراقیةازھار لطیف حبیب
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد21
التاریخ

٦٤٫٣٢االولانثىعراقیةندى فیصل مھدي
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد22
التاریخ

٦٣٫٨٥االولانثىعراقیةیسرى فالح عبد الحسن
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد23
التاریخ

٦٣٫٧٥االولانثىعراقیةنور عباس دخیل
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد24
التاریخ

٦٣٫٦١االولانثىعراقیةفاطمة جیاد عذیب
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد25
التاریخ

٦٣٫٤٧االولانثىعراقیةرؤى محمد عبد الحمید
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد26
التاریخ

٦٣٫٣٣االولانثىعراقیةشیماء ابراھیم وحید
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد27
التاریخ

٦٣٫١٨االولانثىعراقیةسنابل عبد الوھاب
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد28
التاریخ

٦٢٫٩٨االولانثىعراقیةسھى سعد جواد
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد29
التاریخ

٦٢٫١١االولانثىعراقیةمھا جاسم محمد
٢٠٠٦\٢٠٠٧



التربیة للبناتبغداد30
التاریخ

٦١٫٨٦االولانثىعراقیةھدیل عبود عبد اهللا
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد31
التاریخ

٦١٫٦١الثانيانثىعراقیةزینة محمد عبد الحسین
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد32
التاریخ

٦١٫٦١االولانثىعراقیةامل عبد اهللا احمد
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد33
التاریخ

٦٠٫٥٤الثانيانثىعراقیةسھاد حامد محمود
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد34
التاریخ

٦٠٫٣٧االولانثىعراقیةورقاء حبیب كاظم
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد35
التاریخ

٦٠٫٣٥االولانثىعراقیةزینب لطیف محمود
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد36
التاریخ

٦٠٫٠٩االولانثىعراقیةرنا عبد الرضا كریم
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد37
التاریخ

٥٩٫٩٤الثانيانثىعراقیةلینا عفیف بطرس
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد38
التاریخ

٥٩٫٨٨االولانثىعراقیةزمن عبد جمعة
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد39
التاریخ

٥٩٫٥٧االولانثىعراقیةسارة مجید حسین
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد40
التاریخ

٥٩٫٣٦االولانثىعراقیةایناس نافع توفیق
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد41
التاریخ

٥٩٫١االولانثىعراقیةجوان نجیب سعود
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد42
التاریخ

٥٨٫٧٩الثانيانثىعراقیةجنان جبار فالح
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد43
التاریخ

٥٨٫٧٢الثانيانثىعراقیةنور فعل مشتت
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد44
التاریخ

٥٨٫٦٥الثانيانثىعراقیةایناس عبد الحسین فرحان
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد45
التاریخ

٥٨٫٦٣االولانثىعراقیةسھام كاظم شاتي
٢٠٠٦\٢٠٠٧



التربیة للبناتبغداد46
التاریخ

٥٨٫٤١الثانيانثىعراقیةسبأ غازي حسن
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد47
التاریخ

٥٨٫٢٧االولانثىعراقیةسارة سعد عبد
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد48
التاریخ

٥٨الثانيانثىعراقیةفرح محمد طھ
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد49
التاریخ

٥٧٫٨١االولانثىعراقیةمروة احمد عبد اهللا
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد50
التاریخ

٥٧٫٦٦االولانثىعراقیةرشا عبد الرحیم حمد
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد51
التاریخ

٥٧٫٥٢االولانثىعراقیةفاطمة حمزة كاظم
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد52
التاریخ

٥٧٫٤٧الثانيانثىعراقیةفرح محمد كاظم
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد53
التاریخ

٥٧٫٢١الثانيانثىعراقیةھبة ایمان عبد الوھاب
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد54
التاریخ

٥٧٫٠٦الثانيانثىعراقیةرنا خالد محمد
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد55
التاریخ

٥٧٫٢٨الثانيانثىعراقیةایناس غریب موسى
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد56
التاریخ

٥٦٫٩٩االولانثىعراقیةرؤى یحیى علي
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد57
التاریخ

٥٦٫٨١االولانثىعراقیةواجدة نعمة سلمان
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد58
التاریخ

٥٦٫٧١الثانيانثىعراقیةجولیت سامي حبیب
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد59
التاریخ

٥٦٫٦٥االولانثىعراقیةمروة قاسم جاسم
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد60
التاریخ

٥٦٫٤٣الثانيانثىعراقیةھالة عیسى حمدي
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد61
التاریخ

٥٦٫٤٢االولانثىعراقیةغیداء سعد عبد الجبار
٢٠٠٦\٢٠٠٧



التربیة للبناتبغداد62
التاریخ

٥٦٫٣٣٩الثانيانثىعراقیةرؤى عماد سعید
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد63
التاریخ

٥٦٫٣٣٥الثانيانثىعراقیةحنین عالء عبد
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد64
التاریخ

٥٥٫٩٢االولانثىعراقیةبیمان نبیل نصیف
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد65
التاریخ

٥٥٫٧٦الثانيانثىعراقیةھبة جعفر صادق
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد66
التاریخ

٥٥٫٦٩الثانيانثىعراقیةانس محمد ابراھیم
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد67
التاریخ

٥٥٫٦٩الثانيانثىعراقیةمیادة صالح كاظم
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد68
التاریخ

٥٥٫٢٢الثانيانثىعراقیةرھام خضر مھد
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد69
التاریخ

٥٥٫٢٢الثانيانثىعراقیةمیسرة محمد فارس
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد70
التاریخ

٥٤٫٦٩الثانيانثىعراقیةنبراس ھادي حسین
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد71
التاریخ

٥٤٫١٢الثانيانثىعراقیةوفاء داود سلمان
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد72
التاریخ

٥٣٫٩٨الثانيانثىعراقیةغیداء عبد الوھاب
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد73
التاریخ

٥٣٫٧٨الثانيانثىعراقیةایناس محمد حذام
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد74
التاریخ

٥٣الثانيانثىعراقیةشیماء علي
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد75
التاریخ

٥٢٫٧٢الثانيانثىعراقیةسحر اسماعیل خلیل
٢٠٠٦\٢٠٠٧

التربیة للبناتبغداد76
التاریخ

٥٢٫٥٤الثانيانثىعراقیةابتسام قاسم نافل
٢٠٠٦\٢٠٠٧
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٧٧٫٢٣االولانثىعراقیةنھرین حسن عبودالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد1
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٧٥٫٢٤االولانثىعراقیةسالي اسماعیل خلیلالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد2
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٧٢٫٤٤االولانثىعراقیةھبة امجد صكرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد3
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٦٧٫٦٣االولانثىعراقیةبشائر علي عبودالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد4
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٦٦٫٨٤االولانثىعراقیةعھود شاكر ھراطھالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد5
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٦٦٫٥االولانثىعراقیةریم طارق رضاالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد6
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٦٥٫٢٧االولانثىعراقیةرغداء صالح احمدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد7
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٦٣٫٩٨االولانثىعراقیةرواء علي ناصرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد8
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٦٣٫٨٩االولانثىعراقیةرؤى عبد الرزاق محمودالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد9
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٦٢٫٧٩االولانثىعراقیةھدى عادل مطلقالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد10
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٦٢٫٧٧االولانثىعراقیةطیبة اسماعیل خلیلالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد11
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٦١٫٨٥االولانثىعراقیةمروة سعید نعیمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد12
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٦١٫٧٥االولانثىعراقیةاالء حسین عبد الحمیدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد13
٢٠٠٦\٢٠٠٧
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٦١٫٧٣االولانثىعراقیةایمان داود محمد حسنالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد14
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٦١٫٦٧االولانثىعراقیةوجدان حسین غایبالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد15
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٦١٫٦٥االولانثىعراقیةزینب محمود ھاديالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد16
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٦٠٫٠٨االولانثىعراقیةوسن محمد فرحالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد17
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٦٠٫٨٥الثانيانثىعراقیةرشا ابراھیم ناصرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد18
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٦٠٫٥٧االولانثىعراقیةرؤى داود سلمانالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد19
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٦٠٫١٩االولانثىعراقیةمروة ثجیل حسین جبارالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد20
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٥٨٫٨االولانثىعراقیةمروة علي عبد الحسنالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد21
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٥٨٫٥٤الثانيانثىعراقیةامال عبد اهللا طاھرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد22
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٥٨٫٥١االولانثىعراقیةنادیة عباس علوانالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد23
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٥٨٫٣٢االولانثىعراقیةبیداء منتصر فرج رموالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد24
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٥٨٫٣١االولانثىعراقیةسوزان احمد جاسمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد25
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٥٧٫٩٤االولانثىعراقیةورود عبد الرسول اسماعیلالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد26
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٥٧٫٧الثانيانثىعراقیةانتصار قادر ارحیمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد27
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٥٧٫٣٦الثانيانثىعراقیةھند سعد ذیابالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد28
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٥٧٫٠٦الثانيانثىعراقیةنغم كوثر طاھرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد29
٢٠٠٦\٢٠٠٧



٥٦٫٨االولانثىعراقیةایناس مصلح احمدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد30
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٥٦٫٢٣الثانيانثىعراقیةرشا عباس صالحالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد31
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٥٤٫٩٩االولانثىعراقیةنور مؤید عبد اهللالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد32
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٥٤٫٨٣الثانيانثىعراقیةامنھ فائق یونسالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد33
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٥٤٫٦٤الثانيانثىعراقیةایفان عدنان عبیدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد34
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٥٤٫٦١الثانيانثىعراقیةنور الھدى عدنان حطحوطالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد35
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٥٤٫٣الثانيانثىعراقیةسارة عبد الكریم عبد المنعمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد36
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٥٤٫٢الثانيانثىعراقیةھبة ھادي فرجالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد37
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٥٤٫٠٩الثانيانثىعراقیةرشا صبار ناجي عبد اهللالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد38
٢٠٠٦\٢٠٠٧
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٨٦٫٩٦االولانثىعراقیةسعاد مھدي رشیدالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد1
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٨٢٫٩٣االولانثىعراقیةحذام فلیح حسنالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد2
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٧٨٫٧٦االولانثىعراقیةفردوس ستار قیسالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد3
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٧٤٫٦٥االولانثىعراقیةوسن خالد جبارالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد4
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٧٤٫٢٣االولانثىعراقیةسندس كامل حسنالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد5
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٧٣٫٣٥االولانثىعراقیةیسرى عبد مھديالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد6
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٦٨٫٤٩االولانثىعراقیةسوزان عبد العالي یعقوبالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد7
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٦٧٫٥٦االولانثىعراقیةمیالد علي سلمانالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد8
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٦٥٫٣٨االولانثىعراقیةنجلة جودة وزیرالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد9
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٦٤٫٤٣الثانيانثىعراقیةسوزان حسن یاورالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد10
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٦٢٫٦٦االولانثىعراقیةامونة محمد مصلحالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد11
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٥٧٫٥٤الثانيانثىعراقیةاالء سامي خماسالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد12
٢٠٠٦\٢٠٠٧

٥٦٫٨٨الثانيانثىعراقیةندى جدوع حسنالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد13
٢٠٠٦\٢٠٠٧
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Sheet1

		

		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 2007/2006   /  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		الحاسبات		منتهى علي ظاهر		عراقية		انثى		الاول		83.76		2006\2007

		2		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		صباح نوري حسن		عراقية		انثى		الاول		74.4		2006\2007

		3		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		دعاء صالح مهدي		عراقية		انثى		الاول		73.51		2006\2007

		4		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		هديل والي عبود		عراقية		انثى		الاول		71.68		2006\2007

		5		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		شيماء فياض خشن		عراقية		انثى		الاول		86.54		2006\2007

		6		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		سعاد جمعة حطيحط		عراقية		انثى		الاول		67.94		2006\2007

		7		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		مها علي حسن		عراقية		انثى		الاول		67.8		2006\2007

		8		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		سارة باسم محمد		عراقية		انثى		الاول		65.51		2006\2007

		9		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		يسرى رضا فاضل		عراقية		انثى		الاول		65.21		2006\2007

		10		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		انوار علي جواد		عراقية		انثى		الاول		63.96		2006\2007

		11		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		سمارة معن عباس		عراقية		انثى		الاول		63.64		2006\2007

		12		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		ابتهال فائز جاسم		عراقية		انثى		الاول		63.49		2006\2007

		13		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		لقاء عباس جاسم		عراقية		انثى		الاول		62.96		2006\2007

		14		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		امل محمد صاحب		عراقية		انثى		الاول		62.63		2006\2007

		15		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		زهراء جمال محمد		عراقية		انثى		الاول		62.34		2006\2007

		16		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		فيفيان صبري دانيال		عراقية		انثى		الاول		62.01		2006\2007

		17		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		ايناس حسين مهاوش		عراقية		انثى		الاول		61.46		2006\2007

		18		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		طيبة عبد الرزاق احمد		عراقية		انثى		الاول		61.42		2006\2007

		19		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		الاء عبد الكريم احمد		عراقية		انثى		الاول		61.24		2006\2007

		20		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		هند عبد الله نعمة		عراقية		انثى		الثاني		60.81		2006\2007

		21		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		روى رعد جابر		عراقية		انثى		الاول		60		2006\2007

		22		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		هديل جميل نصر		عراقية		انثى		الاول		59.73		2006\2007

		23		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		نبراس عبد الرزاق		عراقية		انثى		الاول		59.43		2006\2007

		24		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		شيماء عبد القادر لفتة		عراقية		انثى		الاول		59.39		2006\2007

		25		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		انوار زهير محمد		عراقية		انثى		الثاني		59.22		2006\2007

		26		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		هبة جاسم عبد		عراقية		انثى		الاول		58.31		2006\2007

		27		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		رنا نوري حسن		عراقية		انثى		الاول		57.5		2006\2007

		28		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		اغادير اسماعيل كمر		عراقية		انثى		الثاني		57.08		2006\2007

		29		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		غفران يوسف حيال		عراقية		انثى		الثاني		56.9		2006\2007

		30		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		نوراء  محمد جعفر		عراقية		انثى		الثاني		56.75		2006\2007

		31		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		انمار سمير عبد الاحد		عراقية		انثى		الثاني		56.15		2006\2007

		32		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		سندس ناصر بدر		عراقية		انثى		الثاني		56.11		2006\2007

		33		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		بتول ناجي سعيد		عراقية		انثى		الثاني		55.84		2006\2007

		34		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		رنا ياسين حسن		عراقية		انثى		الثاني		55.64		2006\2007

		35		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		حلا محمد صبري		عراقية		انثى		الثاني		54.96		2006\2007

		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 2007/2006   /  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		بثينة جميل عيدان		عراقية		انثى		الاول		82.78		2006\2007

		2		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		سحر مهدي عباس		عراقية		انثى		الاول		80.89		2006\2007

		3		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		نور صباح عبد الكريم		عراقية		انثى		الاول		79.55		2006\2007

		4		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		فائزة عدنان صالح		عراقية		انثى		الاول		77.92		2006\2007

		5		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		اروى نزار حمدان		عراقية		انثى		الاول		72.92		2006\2007

		6		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		فضاء قاسم عبيد		عراقية		انثى		الاول		72.7		2006\2007

		7		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		صابرين فاروق محمد		عراقية		انثى		الاول		71.13		2006\2007

		8		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		بسمة علي محمد		عراقية		انثى		الاول		68.95		2006\2007

		9		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		هبة عادل ساجت		عراقية		انثى		الاول		68.67		2006\2007

		10		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		بان ذنون		عراقية		انثى		الاول		68.35		2006\2007

		11		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		الزاس عبد الخضر عباس		عراقية		انثى		الاول		67.75		2006\2007

		12		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		فرح امجد كمال		عراقية		انثى		الاول		67.03		2006\2007

		13		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		ريم عبد الاله علي		عراقية		انثى		الاول		66.7		2006\2007

		14		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		شيماء كاظم حسين		عراقية		انثى		الاول		65.49		2006\2007

		15		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		هبة عامر محمود		عراقية		انثى		الاول		65.22		2006\2007

		16		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		علياء عكلة هجول		عراقية		انثى		الاول		62.51		2006\2007

		17		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		نور ستار علي		عراقية		انثى		الاول		62.32		2006\2007

		18		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		منال لطيف حبيب		عراقية		انثى		الثاني		62.01		2006\2007

		19		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		فاطمة داود سلمان		عراقية		انثى		الاول		61.98		2006\2007

		20		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		اسيل رزاق خضير		عراقية		انثى		الاول		61.85		2006\2007

		21		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		سرى حسين علوان		عراقية		انثى		الاول		61.48		2006\2007

		22		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		وسن كريم كاظم		عراقية		انثى		الاول		61.24		2006\2007

		23		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		ايناس ثائر حيدر		عراقية		انثى		الثاني		61.13		2006\2007

		24		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		زهراء موسى محي		عراقية		انثى		الاول		60.9		2006\2007

		25		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		اتحاد جرغد حسين		عراقية		انثى		الثاني		60.63		2006\2007

		26		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		شيماء محمد علي		عراقية		انثى		الاول		60.42		2006\2007

		27		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		وسن سلمان حسن		عراقية		انثى		الاول		60.32		2006\2007

		28		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		نسرين طاهر فدعوس		عراقية		انثى		الثاني		60.01		2006\2007

		29		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		هديل حسين سلمان		عراقية		انثى		الثاني		59.59		2006\2007

		30		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		شيماء طالب هاشم		عراقية		انثى		الاول		59.08		2006\2007

		31		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		الهام جلوب هارف		عراقية		انثى		الثاني		58.89		2006\2007

		32		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		مروة اسماعيل ابراهيم		عراقية		انثى		الثاني		58.87		2006\2007

		33		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		علياء قاسم حسون		عراقية		انثى		الثاني		58.75		2006\2007

		34		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		سمر رزاق علي		عراقية		انثى		الثاني		58.71		2006\2007

		35		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		نور الهدى قاسم احمد		عراقية		انثى		الثاني		58.47		2006\2007

		36		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		لمياء لطيف خضير		عراقية		انثى		الثاني		58.02		2006\2007

		37		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		نور خليل ابراهيم		عراقية		انثى		الثاني		58.01		2006\2007

		38		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		تقى محمد عبود		عراقية		انثى		الثاني		57.79		2006\2007

		39		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		رنا حسن علي حسون		عراقية		انثى		الثاني		57.72		2006\2007

		40		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		هيام علاء عبد الغني		عراقية		انثى		الاول		57.33		2006\2007

		41		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		الاء حميد رسم		عراقية		انثى		الثاني		56.69		2006\2007

		42		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		رشا طارق خضير		عراقية		انثى		الثاني		56.62		2006\2007

		43		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		نجلاء شاكر علي		عراقية		انثى		الثاني		56.22		2006\2007

		44		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		هند عبد العزيز علوان		عراقية		انثى		الثاني		56.21		2006\2007

		45		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		رؤى محسن جابر		عراقية		انثى		الثاني		55.99		2006\2007

		46		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		رشا رحيم سيد كتيار		عراقية		انثى		الثاني		55.89		2006\2007

		47		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		اهداء صدام العزاوي		عراقية		انثى		الثاني		55.76		2006\2007

		48		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		نادية مبدر سطام		عراقية		انثى		الثاني		55.5		2006\2007

		49		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		دنيا عبد عيد		عراقية		انثى		الثاني		55.26		2006\2007

		50		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		رسل مهدي عبد العباس		عراقية		انثى		الثاني		55.2		2006\2007

		51		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		نور علي محسن		عراقية		انثى		الثاني		55.19		2006\2007

		52		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		بسمة صلاح مهدي		عراقية		انثى		الثاني		55.15		2006\2007

		53		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		مروة شاكر حمود		عراقية		انثى		الثاني		55.13		2006\2007

		54		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		نوال محمد غازي		عراقية		انثى		الثاني		54.97		2006\2007

		55		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		سجى قمر حمادي		عراقية		انثى		الثاني		54.91		2006\2007

		56		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		نجاة كوركيس بطرس		عراقية		انثى		الثاني		54.85		2006\2007

		57		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		شيماء صلاح محمد		عراقية		انثى		الثاني		54.73		2006\2007

		58		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		رشا رزاق علي محمد		عراقية		انثى		الثاني		54.73		2006\2007

		59		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		اقبال محمد زابط		عراقية		انثى		الثاني		54.56		2006\2007

		60		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		فيان صلاح داخل		عراقية		انثى		الثاني		54.39		2006\2007

		61		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		اسراء ضياء مالك		عراقية		انثى		الثاني		54.33		2006\2007

		62		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		مي خالد عباس		عراقية		انثى		الثاني		54.1		2006\2007

		63		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		رؤى ثامر شاكر		عراقية		انثى		الثاني		53.38		2006\2007

		64		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		ياسمين احمد حسن		عراقية		انثى		الثاني		53.18		2006\2007

		65		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		منار محسن ياس		عراقية		انثى		الثاني		52.89		2006\2007

		66		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		نور وهيب احمد		عراقية		انثى		الثاني		52.41		2006\2007

		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 2007/2006   /  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		جنان اسماعيل حسن		عراقية		انثى		الاول		77.29		2006\2007

		2		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		سهى عادل عبد الله		عراقية		انثى		الاول		76.67		2006\2007

		3		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		ازهار زكي هادي		عراقية		انثى		الاول		75.77		2006\2007

		4		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		وسن مرشد محمود		عراقية		انثى		الاول		68.74		2006\2007

		5		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		وفاء فاضل داود		عراقية		انثى		الثاني		66.57		2006\2007

		6		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		حوراء كهلان اسماعيل		عراقية		انثى		الاول		65.99		2006\2007

		7		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		زينب جواد كاظم		عراقية		انثى		الثاني		65.57		2006\2007

		8		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		اسراء عبد الرزاق عبد		عراقية		انثى		الثاني		65.38		2006\2007

		9		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		رشا حسن خلف		عراقية		انثى		الثاني		63.5		2006\2007

		10		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		غادة سعد فاضل		عراقية		انثى		الثاني		63.75		2006\2007

		11		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		ناز ناز طالب علي		عراقية		انثى		الاول		63.65		2006\2007

		12		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		بيمان عزيز احمد		عراقية		انثى		الثاني		63.48		2006\2007

		13		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		نهى جواد عبد الحمزة		عراقية		انثى		الاول		63.24		2006\2007

		14		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		خيرية زكي هادي		عراقية		انثى		الثاني		63.78		2006\2007

		15		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		نهى عادل مطلق		عراقية		انثى		الثاني		62.32		2006\2007

		16		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		اشواق حكمت عزالدين		عراقية		انثى		الثاني		62.1		2006\2007

		17		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		رغد عبد الهادي محمد		عراقية		انثى		الثاني		62.1		2006\2007

		18		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		ايناس جاسم بشت		عراقية		انثى		الاول		61.88		2006\2007

		19		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		حكيمة خضير ثامر		عراقية		انثى		الثاني		61.12		2006\2007

		20		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		نبراس علي جواد		عراقية		انثى		الاول		60.29		2006\2007

		21		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		هند ناطق شهاب		عراقية		انثى		الاول		60.17		2006\2007

		22		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		نجوان محمود احمد		عراقية		انثى		الثاني		60.12		2006\2007

		23		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		رقية قاسم شهاب		عراقية		انثى		الثاني		59.91		2006\2007

		24		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		رؤى علي محمد		عراقية		انثى		الثاني		59.34		2006\2007

		25		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		غفران ناظم شنان		عراقية		انثى		الثاني		58.79		2006\2007

		26		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		نور قاسم حافظ		عراقية		انثى		الثاني		56.17		2006\2007

		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 2007/2006   /  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		رجاء رحيم مرسول		عراقية		انثى		الاول		84.8		2006\2007

		2		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		سناء محمد محسن		عراقية		انثى		الاول		82.99		2006\2007

		3		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		نغم محمد علي		عراقية		انثى		الاول		82.1		2006\2007

		4		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		سيفان محمد حسين		عراقية		انثى		الاول		80.2		2006\2007

		5		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		فاتن سعد عودة		عراقية		انثى		الاول		75.1		2006\2007

		6		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		جنان جمعة مفتن		عراقية		انثى		الاول		74.99		2006\2007

		7		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		رند حسن خلف		عراقية		انثى		الاول		74.24		2006\2007

		8		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		اقبال كامل نصيف		عراقية		انثى		الاول		72.07		2006\2007

		9		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ندى خيون جبار		عراقية		انثى		الاول		69.95		2006\2007

		10		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		فاتن محمد حسن		عراقية		انثى		الاول		69.75		2006\2007

		11		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		اسراء باقر عبد الله		عراقية		انثى		الاول		69.64		2006\2007

		12		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ساجدة خضير لفتة		عراقية		انثى		الاول		68.66		2006\2007

		13		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		صفاء عبد المحسن		عراقية		انثى		الاول		68.22		2006\2007

		14		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		سارة مجيد خميس		عراقية		انثى		الاول		67.93		2006\2007

		15		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		سناء محمد نعمة		عراقية		انثى		الاول		67.19		2006\2007

		16		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		حجاز فؤاد حسين		عراقية		انثى		الاول		67.01		2006\2007

		17		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		رشا طارق ثابت		عراقية		انثى		الاول		65.65		2006\2007

		18		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		هبة بدر محمد		عراقية		انثى		الاول		65.64		2006\2007

		19		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ايمان محمود حسين		عراقية		انثى		الثاني		65.56		2006\2007

		20		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ازهار لطيف حبيب		عراقية		انثى		الاول		64.93		2006\2007

		21		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ندى فيصل مهدي		عراقية		انثى		الاول		64.32		2006\2007

		22		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		يسرى فلاح عبد الحسن		عراقية		انثى		الاول		63.85		2006\2007

		23		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		نور عباس دخيل		عراقية		انثى		الاول		63.75		2006\2007

		24		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		فاطمة جياد عذيب		عراقية		انثى		الاول		63.61		2006\2007

		25		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		رؤى محمد عبد الحميد		عراقية		انثى		الاول		63.47		2006\2007

		26		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		شيماء ابراهيم وحيد		عراقية		انثى		الاول		63.33		2006\2007

		27		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		سنابل عبد الوهاب		عراقية		انثى		الاول		63.18		2006\2007

		28		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		سهى سعد جواد		عراقية		انثى		الاول		62.98		2006\2007

		29		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		مها جاسم محمد		عراقية		انثى		الاول		62.11		2006\2007

		30		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		هديل عبود عبد الله		عراقية		انثى		الاول		61.86		2006\2007

		31		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		زينة محمد عبد الحسين		عراقية		انثى		الثاني		61.61		2006\2007

		32		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		امل عبد الله احمد		عراقية		انثى		الاول		61.61		2006\2007

		33		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		سهاد حامد محمود		عراقية		انثى		الثاني		60.54		2006\2007

		34		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ورقاء حبيب كاظم		عراقية		انثى		الاول		60.37		2006\2007

		35		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		زينب لطيف محمود		عراقية		انثى		الاول		60.35		2006\2007

		36		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		رنا عبد الرضا كريم		عراقية		انثى		الاول		60.09		2006\2007

		37		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		لينا عفيف بطرس		عراقية		انثى		الثاني		59.94		2006\2007

		38		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		زمن عبد جمعة		عراقية		انثى		الاول		59.88		2006\2007

		39		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		سارة مجيد حسين		عراقية		انثى		الاول		59.57		2006\2007

		40		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ايناس نافع توفيق		عراقية		انثى		الاول		59.36		2006\2007

		41		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		جوان نجيب سعود		عراقية		انثى		الاول		59.1		2006\2007

		42		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		جنان جبار فالح		عراقية		انثى		الثاني		58.79		2006\2007

		43		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		نور فعل مشتت		عراقية		انثى		الثاني		58.72		2006\2007

		44		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ايناس عبد الحسين فرحان		عراقية		انثى		الثاني		58.65		2006\2007

		45		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		سهام كاظم شاتي		عراقية		انثى		الاول		58.63		2006\2007

		46		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		سبأ غازي حسن		عراقية		انثى		الثاني		58.41		2006\2007

		47		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		سارة سعد عبد		عراقية		انثى		الاول		58.27		2006\2007

		48		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		فرح محمد طه		عراقية		انثى		الثاني		58		2006\2007

		49		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		مروة احمد عبد الله		عراقية		انثى		الاول		57.81		2006\2007

		50		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		رشا عبد الرحيم حمد		عراقية		انثى		الاول		57.66		2006\2007

		51		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		فاطمة حمزة كاظم		عراقية		انثى		الاول		57.52		2006\2007

		52		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		فرح محمد كاظم		عراقية		انثى		الثاني		57.47		2006\2007

		53		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		هبة ايمان عبد الوهاب		عراقية		انثى		الثاني		57.21		2006\2007

		54		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		رنا خالد محمد		عراقية		انثى		الثاني		57.06		2006\2007

		55		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ايناس غريب موسى		عراقية		انثى		الثاني		57.28		2006\2007

		56		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		رؤى يحيى علي		عراقية		انثى		الاول		56.99		2006\2007

		57		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		واجدة نعمة سلمان		عراقية		انثى		الاول		56.81		2006\2007

		58		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		جوليت سامي حبيب		عراقية		انثى		الثاني		56.71		2006\2007

		59		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		مروة قاسم جاسم		عراقية		انثى		الاول		56.65		2006\2007

		60		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		هالة عيسى حمدي		عراقية		انثى		الثاني		56.43		2006\2007

		61		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		غيداء سعد عبد الجبار		عراقية		انثى		الاول		56.42		2006\2007

		62		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		رؤى عماد سعيد		عراقية		انثى		الثاني		56.339		2006\2007

		63		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		حنين علاء عبد		عراقية		انثى		الثاني		56.335		2006\2007

		64		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		بيمان نبيل نصيف		عراقية		انثى		الاول		55.92		2006\2007

		65		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		هبة جعفر صادق		عراقية		انثى		الثاني		55.76		2006\2007

		66		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		انس محمد ابراهيم		عراقية		انثى		الثاني		55.69		2006\2007

		67		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ميادة صلاح كاظم		عراقية		انثى		الثاني		55.69		2006\2007

		68		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		رهام خضر مهد		عراقية		انثى		الثاني		55.22		2006\2007

		69		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ميسرة محمد فارس		عراقية		انثى		الثاني		55.22		2006\2007

		70		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		نبراس هادي حسين		عراقية		انثى		الثاني		54.69		2006\2007

		71		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		وفاء داود سلمان		عراقية		انثى		الثاني		54.12		2006\2007

		72		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		غيداء عبد الوهاب		عراقية		انثى		الثاني		53.98		2006\2007

		73		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ايناس محمد حذام		عراقية		انثى		الثاني		53.78		2006\2007

		74		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		شيماء علي		عراقية		انثى		الثاني		53		2006\2007

		75		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		سحر اسماعيل خليل		عراقية		انثى		الثاني		52.72		2006\2007

		76		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ابتسام قاسم نافل		عراقية		انثى		الثاني		52.54		2006\2007

		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 2007/2006   /  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		نهرين حسن عبود		عراقية		انثى		الاول		77.23		2006\2007

		2		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		سالي اسماعيل خليل		عراقية		انثى		الاول		75.24		2006\2007

		3		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		هبة امجد صكر		عراقية		انثى		الاول		72.44		2006\2007

		4		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		بشائر علي عبود		عراقية		انثى		الاول		67.63		2006\2007

		5		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		عهود شاكر هراطه		عراقية		انثى		الاول		66.84		2006\2007

		6		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		ريم طارق رضا		عراقية		انثى		الاول		66.5		2006\2007

		7		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		رغداء صلاح احمد		عراقية		انثى		الاول		65.27		2006\2007

		8		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		رواء علي ناصر		عراقية		انثى		الاول		63.98		2006\2007

		9		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		رؤى عبد الرزاق محمود		عراقية		انثى		الاول		63.89		2006\2007

		10		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		هدى عادل مطلق		عراقية		انثى		الاول		62.79		2006\2007

		11		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		طيبة اسماعيل خليل		عراقية		انثى		الاول		62.77		2006\2007

		12		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		مروة سعيد نعيم		عراقية		انثى		الاول		61.85		2006\2007

		13		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		الاء حسين عبد الحميد		عراقية		انثى		الاول		61.75		2006\2007

		14		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		ايمان داود محمد حسن		عراقية		انثى		الاول		61.73		2006\2007

		15		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		وجدان حسين غايب		عراقية		انثى		الاول		61.67		2006\2007

		16		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		زينب محمود هادي		عراقية		انثى		الاول		61.65		2006\2007

		17		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		وسن محمد فرح		عراقية		انثى		الاول		60.08		2006\2007

		18		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		رشا ابراهيم ناصر		عراقية		انثى		الثاني		60.85		2006\2007

		19		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		رؤى داود سلمان		عراقية		انثى		الاول		60.57		2006\2007

		20		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		مروة ثجيل حسين جبار		عراقية		انثى		الاول		60.19		2006\2007

		21		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		مروة علي عبد الحسن		عراقية		انثى		الاول		58.8		2006\2007

		22		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		امال عبد الله طاهر		عراقية		انثى		الثاني		58.54		2006\2007

		23		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		نادية عباس علوان		عراقية		انثى		الاول		58.51		2006\2007

		24		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		بيداء منتصر فرج رمو		عراقية		انثى		الاول		58.32		2006\2007

		25		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		سوزان احمد جاسم		عراقية		انثى		الاول		58.31		2006\2007

		26		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		ورود عبد الرسول اسماعيل		عراقية		انثى		الاول		57.94		2006\2007

		27		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		انتصار قادر ارحيم		عراقية		انثى		الثاني		57.7		2006\2007

		28		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		هند سعد ذياب		عراقية		انثى		الثاني		57.36		2006\2007

		29		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		نغم كوثر طاهر		عراقية		انثى		الثاني		57.06		2006\2007

		30		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		ايناس مصلح احمد		عراقية		انثى		الاول		56.8		2006\2007

		31		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		رشا عباس صالح		عراقية		انثى		الثاني		56.23		2006\2007

		32		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		نور مؤيد عبد الله		عراقية		انثى		الاول		54.99		2006\2007

		33		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		امنه فائق يونس		عراقية		انثى		الثاني		54.83		2006\2007

		34		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		ايفان عدنان عبيد		عراقية		انثى		الثاني		54.64		2006\2007

		35		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		نور الهدى عدنان حطحوط		عراقية		انثى		الثاني		54.61		2006\2007

		36		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		سارة عبد الكريم عبد المنعم		عراقية		انثى		الثاني		54.3		2006\2007

		37		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		هبة هادي فرج		عراقية		انثى		الثاني		54.2		2006\2007

		38		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		رشا صبار ناجي عبد الله		عراقية		انثى		الثاني		54.09		2006\2007

		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 2007/2006   /  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		سعاد مهدي رشيد		عراقية		انثى		الاول		86.96		2006\2007

		2		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		حذام فليح حسن		عراقية		انثى		الاول		82.93		2006\2007

		3		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		فردوس ستار قيس		عراقية		انثى		الاول		78.76		2006\2007

		4		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		وسن خالد جبار		عراقية		انثى		الاول		74.65		2006\2007

		5		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		سندس كامل حسن		عراقية		انثى		الاول		74.23		2006\2007

		6		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		يسرى عبد مهدي		عراقية		انثى		الاول		73.35		2006\2007

		7		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		سوزان عبد العالي يعقوب		عراقية		انثى		الاول		68.49		2006\2007

		8		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		ميلاد علي سلمان		عراقية		انثى		الاول		67.56		2006\2007

		9		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		نجلة جودة وزير		عراقية		انثى		الاول		65.38		2006\2007

		10		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		سوزان حسن ياور		عراقية		انثى		الثاني		64.43		2006\2007

		11		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		امونة محمد مصلح		عراقية		انثى		الاول		62.66		2006\2007

		12		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		الاء سامي خماس		عراقية		انثى		الثاني		57.54		2006\2007

		13		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		ندى جدوع حسن		عراقية		انثى		الثاني		56.88		2006\2007
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