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٢٠٠٧\٨٢،٢٩٢٠٠٨االولانثىعراقیةرواء محسن علوانالحاسباتالتربیة للبناتبغداد1

٢٠٠٧\٨٠،٣٢٠٠٨االولانثىعراقیةسمر سعد سلمانالحاسباتالتربیة للبناتبغداد2
٢٠٠٧\٧٣،٥٨٢٠٠٨االولانثىعراقیةرفاه جواد فرحانالحاسباتالتربیة للبناتبغداد3
٢٠٠٧\٧٢،٤٣٢٠٠٨االولانثىعراقیةانتظار علي حسینالحاسباتالتربیة للبناتبغداد4
٢٠٠٧\٧٠،٨٨٢٠٠٨االولانثىعراقیةمروة مصطفى احمدالحاسباتالتربیة للبناتبغداد5
٢٠٠٧\٧٠،٧٣٢٠٠٨االولانثىعراقیةزھراء اسامة حوريالحاسباتالتربیة للبناتبغداد6
٢٠٠٧\٧٠،١٦٢٠٠٨االولانثىعراقیةسرى خاشع بدیويالحاسباتالتربیة للبناتبغداد7
٢٠٠٧\٦٩،٧٨٢٠٠٨االولانثىعراقیةاروى اسماعیل سلمانالحاسباتالتربیة للبناتبغداد8
٢٠٠٧\٦٩،٤٩٢٠٠٨االولانثىعراقیةرقیة كاظم عبد الرضاالحاسباتالتربیة للبناتبغداد9
٢٠٠٧\٦٨،٤٥٢٠٠٨االولانثىعراقیةسارة عبد الكریم ثوینيالحاسباتالتربیة للبناتبغداد10
٢٠٠٧\٦٨٢٠٠٨االولانثىعراقیةرغدة سمیر عباسالحاسباتالتربیة للبناتبغداد11
٢٠٠٧\٦٧،١٧٢٠٠٨االولانثىعراقیةزینب عبد الحسین فجاجالحاسباتالتربیة للبناتبغداد12
٢٠٠٧\٦٦،٦٤٢٠٠٨االولانثىعراقیةدعاء عدنان سلمانالحاسباتالتربیة للبناتبغداد13
٢٠٠٧\٦٦،٤٣٢٠٠٨االولانثىعراقیةنور محمد رافعالحاسباتالتربیة للبناتبغداد14
٢٠٠٧\٦٦،٤١٢٠٠٨االولانثىعراقیةرشا نصیف جاسمالحاسباتالتربیة للبناتبغداد15
٢٠٠٧\٦٦،٣٣٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةمیعاد جلوب عاشورالحاسباتالتربیة للبناتبغداد16
٢٠٠٧\٦٥،٨٧٢٠٠٨االولانثىعراقیةمنى حازم توفیقالحاسباتالتربیة للبناتبغداد17
٢٠٠٧\٦٥،١٣٢٠٠٨االولانثىعراقیةنورا محمد خضیرالحاسباتالتربیة للبناتبغداد18
٢٠٠٧\٦٤،٢٤٢٠٠٨االولانثىعراقیةعلیاء كریم عباسالحاسباتالتربیة للبناتبغداد19
٢٠٠٧\٦٤،٢٢٠٠٨االولانثىعراقیةنور یاسین خضیرالحاسباتالتربیة للبناتبغداد20
٢٠٠٧\٦٣،٨٨٢٠٠٨االولانثىعراقیةریود یاسین خضیرالحاسباتالتربیة للبناتبغداد21
٢٠٠٧\٦٣،٧٥٢٠٠٨االولانثىعراقیةسارة مؤید عبد الواحدالحاسباتالتربیة للبناتبغداد22
٢٠٠٧\٦٣،٣٢٠٠٨االولانثىعراقیةنور حمودي عذابالحاسباتالتربیة للبناتبغداد23
٢٠٠٧\٦٣،٢٧٢٠٠٨االولانثىعراقیةنجالء حمید كاظمالحاسباتالتربیة للبناتبغداد24
مسائي٢٠٠٧\٦٢،٤٩٢٠٠٨ الثانيانثىعراقیةزینب شاكر سلمانالحاسباتالتربیة للبناتبغداد25
٢٠٠٧\٦٢،١٩٢٠٠٨االولانثىعراقیةانسام أحمد قاسمالحاسباتالتربیة للبناتبغداد26
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٢٠٠٧\٦٠،٨١٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةانوار علي فرحانالحاسباتالتربیة للبناتبغداد27
٢٠٠٧\٦٠،٢٩٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةھبة ابراھیم جوادالحاسباتالتربیة للبناتبغداد28
٢٠٠٧\٥٩،٢٨٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةنور حیدر عبد الجبارالحاسباتالتربیة للبناتبغداد29
مسائي ٢٠٠٧\٥٩،٢٤٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةھدیل لیث حاتمالحاسباتالتربیة للبناتبغداد30
٢٠٠٧\٥٨،٨٢٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةامال حنش سلمانالحاسباتالتربیة للبناتبغداد31
٢٠٠٧\٥٧،٦٥٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةمروة جمال یاسینالحاسباتالتربیة للبناتبغداد32
٢٠٠٧\٥٦،٥٩٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةایالف حمید صعیبالحاسباتالتربیة للبناتبغداد33
٢٠٠٧\٥٦،٥٢٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةلمیاء حنون سلمانالحاسباتالتربیة للبناتبغداد34
٢٠٠٧\٥٦،٢٠٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةاسراء حسین علیويالحاسباتالتربیة للبناتبغداد35
مسائي٢٠٠٧\٥٥،٤٥٢٠٠٨ الثانيانثىعراقیةزینة ضیاء رشیدالحاسباتالتربیة للبناتبغداد36
مسائي٢٠٠٧\٥٣،٦٥٢٠٠٨ االولانثىعراقیةرؤى نبیل راسمالحاسباتالتربیة للبناتبغداد37
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٢٠٠٧\٨٨،٣٣٢٠٠٨االولانثىعراقیةبحار صدام اسماعیلاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد1
٢٠٠٧\٨٥،٩٦٢٠٠٨االولانثىعراقیةرؤى ھشام خزعلاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد2
٢٠٠٧\٨٤،٤٧٢٠٠٨االولانثىعراقیةنغم صالح جاسماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد3
٢٠٠٧\٨٢،٥٢٠٠٨االولانثىعراقیةرغد كریم وھیباللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد4
٢٠٠٧\٧٨،٧٥٢٠٠٨االولانثىعراقیةسھیر ھمیم محمد صالحاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد5
٢٠٠٧\٧٦،٢٨٢٠٠٨االولانثىعراقیةانعام علي عبد الحسیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد6
٢٠٠٧\٧٦،٠١٢٠٠٨االولانثىعراقیةعبیر علي عناداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد7
٢٠٠٧\٧٤،٧٢٠٠٨االولانثىعراقیةسمر صادق محموداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد8
٢٠٠٧\٧٤،٦٥٢٠٠٨االولانثىعراقیةاحالم رسن ابراھیماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد9
٢٠٠٧\٧٤،٥٢٠٠٨االولانثىعراقیةاسراء محمد علياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد10
٢٠٠٧\٧٤،٤٥٢٠٠٨االولانثىعراقیةزینة سعد نجماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد11
٢٠٠٧\٧٣،٩٣٢٠٠٨االولانثىعراقیةاالء موسى جاسماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد12
٢٠٠٧\٧٣،٨٢٠٠٨االولانثىعراقیةتغرید مخیلف محسناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد13
مسائي٢٠٠٧\٧٢،٨٣٢٠٠٨ االولانثىعراقیةرامیة ولید أرام صبرياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد14
٢٠٠٧\٧٢،٣٢٠٠٨االولانثىعراقیةمروة فائق سعوداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد15
٢٠٠٧\٧١،٦٨٢٠٠٨االولانثىعراقیةشیماء اكرم احمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد16
٢٠٠٧\٧١،٥٢٠٠٨االولانثىعراقیةرؤى حسن علياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد17
٢٠٠٧\٧١،٤٨٢٠٠٨االولانثىعراقیةسجى ریاض عبد المنعماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد18
٢٠٠٧\٧١،٤٥٢٠٠٨االولانثىعراقیةلمیاء حكیم محسناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد19
٢٠٠٧\٧١،١٢٠٠٨االولانثىعراقیةاستبرق علي حسیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد20
٢٠٠٧\٧١،٠٥٢٠٠٨االولانثىعراقیةرنا عاصم عبد الھادياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد21
٢٠٠٧\٧٠،٥٤٢٠٠٨االولانثىعراقیةحوراء سالم عبد االمیراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد22
٢٠٠٧\٦٩،٨٩٢٠٠٨االولانثىعراقیةحنین مازن عبد اللطیفاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد23
٢٠٠٧\٦٩،٧٩٢٠٠٨االولانثىعراقیةرشا سعد نورياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد24
٢٠٠٧\٦٩،٧١٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةسوزان عبد حسناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد25
٢٠٠٧\٦٩،١٥٢٠٠٨االولانثىعراقیةمنال ظافر ابراھیماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد26
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٢٠٠٧\٦٨،٤٥٢٠٠٨االولانثىعراقیةرغد كاظم داخلاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد27
٢٠٠٧\٦٨،٣٩٢٠٠٨االولانثىعراقیةحنان یاسین فاضلاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد28
٢٠٠٧\٦٨،٢٣٢٠٠٨االولانثىعراقیةھاجر كاظم صابراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد29
٢٠٠٧\٦٦،٢٢٢٠٠٨االولانثىعراقیةھدى كامل خضیراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد30
تكمیلي٢٠٠٧\٦٥،٨١٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةمكیة صالح ھادياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد31
٢٠٠٧\٦٤،٦٩٢٠٠٨االولانثىعراقیةسحر حمید حسناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد32
٢٠٠٧\٦٤،٦٦٢٠٠٨االولانثىعراقیةجنان حیدر حمیداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد33
٢٠٠٧\٦٤،٥٢٢٠٠٨االولانثىعراقیةغادة شاكر لطیفاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد34
٢٠٠٧\٦٤،٣٦٢٠٠٨االولانثىعراقیةلمیاء فؤاد عودةاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد35
٢٠٠٧\٦٣،٦٢٠٠٨االولانثىعراقیةنور عیسى عبوداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد36
٢٠٠٧\٦٣،١٤٢٠٠٨االولانثىعراقیةمیثاق حسن جباراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد37
تكمیلي٢٠٠٧\٦٢،٩٧٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةھیفاء راشد حسیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد38
٢٠٠٧\٦٢،٥٧٢٠٠٨االولانثىعراقیةزینة غازي كاملاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد39
٢٠٠٧\٦٢،٥٦٢٠٠٨االولانثىعراقیةیاسمین عبد الحسین حمودياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد40
٢٠٠٧\٦٢،٥٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةزینب جواد كزاراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد41
٢٠٠٧\٦٢،١١٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةرنا عیسى محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد42
٢٠٠٧\٦٢،٠٦٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةامال غانم عبد الھادياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد43
٢٠٠٧\٦١،٧٩٢٠٠٨االولانثىعراقیةمروة عبد حسیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد44
٢٠٠٧\٦١،٥٩٢٠٠٨االولانثىعراقیةھند فرید عباساللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد45
٢٠٠٧\٦١،٥٢٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةاسماء ناجح عبد الوھاباللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد46
٢٠٠٧\٦١،٢٨٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةجنان أجباري فریحاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد47
٢٠٠٧\٦١،١٨٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةرشا عیسى محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد48
٢٠٠٧\٦١،٠٥٢٠٠٨االولانثىعراقیةھبة حسن عبداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد49
٢٠٠٧\٦٠،٨٢٠٠٨االولانثىعراقیةزھراء عبد الكریم طعمةاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد50
٢٠٠٧\٦٠،٥٢٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةحنان عبد زیداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد51
٢٠٠٧\٦٠،٤٧٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةمیدیا عادل جمیلاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد52
٢٠٠٧\٥٩،٩٨٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةایمان حسین محمد علياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد53
٢٠٠٧\٥٩،٨٧٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةرغد امجد رشیداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد54
٢٠٠٧\٥٩،٧٨٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةزھراء عبد السالم علياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد55
مسائي٢٠٠٧\٥٩،٧٥٢٠٠٨ الثانيانثىعراقیةسنان احمد عریاناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد56
مسائي٢٠٠٧\٥٨،٩٣٢٠٠٨االولانثىعراقیةھبة سعد مجیداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد57
٢٠٠٧\٥٨،٩١٢٠٠٨االولانثىعراقیةحنان خالد غفورياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد58



٢٠٠٧\٥٨،٦٥٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةرشا محمد مضحياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد59
٢٠٠٧\٥٨،٥٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةنھى فارس عبد اهللاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد60
مسائي ٢٠٠٧\٥٨،٣٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةھویدا محمد علياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد61
٢٠٠٧\٥٨،١٩٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةمھا زالل یاسیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد62
٢٠٠٧\٥٧،٦٨٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةشذى قابل عبیداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد63
٢٠٠٧\٥٧،٦٧٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةحوراء عبد السالم علياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد64
مسائي٢٠٠٧\٥٧،٣٧٢٠٠٨ الثانيانثىعراقیةانتصار فتاح علياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد65
مسائي٢٠٠٧\٥٧،٢٢٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةایناس عبد الستار عبد االمیراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد66
٢٠٠٧\٥٧٢٠٠٨االولانثىعراقیةجوان عز الدین رحیماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد67
٢٠٠٧\٥٦،٩٣٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةرواء ھاشم جاسماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد68
٢٠٠٧\٥٦،٨٣٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةرنا عبد اهللا صایلاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد69
٢٠٠٧\٥٦،٧٧٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةنورا محمد امیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد70
٢٠٠٧\٥٦،٢٩٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةمیادة عبد الكریم ابراھیماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد71
مسائي٢٠٠٧\٥٦،٠٩٢٠٠٨ الثانيانثىعراقیةنور عبد المھدي سعیداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد72
٢٠٠٧\٥٦،٠٧٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةمروة جالل عبیداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد73
٢٠٠٧\٥٥،٣٦٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةنور محمد غربياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد74
٢٠٠٧\٥٤،٧٦٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةمھا جمال جمعھاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد75
مسائي٢٠٠٧\٥٤،٦٩٢٠٠٨ الثانيانثىعراقیةجلنار ناجي علیوياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد76
٢٠٠٧\٥٣،٨٠٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةسرور محسن نجماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد77
مسائي تكمیلي ٢٠٠٧\٥٣،٣٩٢٠٠٨ الثانيانثىعراقیةنورة عباس عبد االمیراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد78
مسائي  تكمیلي  ٢٠٠٧\٥٢،٨٥٢٠٠٨ الثانيانثىعراقیةزینة حمود خلفاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد79
مسائي  تكمیلي  ٢٠٠٧\٥١،٧٣٢٠٠٨ الثانيانثىعراقیةانسام مھدي شاكراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد80
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٢٠٠٧\٨٦،٥٥٢٠٠٨االولانثىالعراقیةانفال عصام اسماعیلاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١
٢٠٠٧\٨٣،٢٤٢٠٠٨االولانثىالعراقیةابتسام جبر منھلاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢
٢٠٠٧\٨٠،٨٩٢٠٠٨االولانثىالعراقیةشیماء حامد حسیناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣
٢٠٠٧\٨٠،٨٢٢٠٠٨االولانثىالعراقیةبیداء عبد الحسن رداماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤
٢٠٠٧\٨٠،٢٣٢٠٠٨االولانثىالعراقیةمیسم عبد الحسن حیدراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥
٢٠٠٧\٧٨،٤٥٢٠٠٨االولانثىالعراقیةنھى عبد الكاظم كاطعاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦
٢٠٠٧\٧٧،٧٨٢٠٠٨االولانثىالعراقیةابتھال محمود حسیناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧
٢٠٠٧\٧٧،٣٦٢٠٠٨االولانثىالعراقیةھبة حسین عزیزاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٨
٢٠٠٧\٧٧،٢٢٠٠٨االولانثىالعراقیةنجالء محسن فلیحاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٩
٢٠٠٧\٧٦،٧٨٢٠٠٨االولانثىالعراقیةمروة فاضل جعفراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٠
٢٠٠٧\٧٦،٣٨٢٠٠٨االولانثىالعراقیةفضیلة مزعل حمیداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١١
٢٠٠٧\٧٥،٠٢٢٠٠٨االولانثىالعراقیةمریم عبد اهللا احمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٢
مسائي ٢٠٠٧\٧٤،٦٨٢٠٠٨االولانثىالعراقیةاسراء عادل انوراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٣

٢٠٠٧\٧٤،٦٦٢٠٠٨االولانثىالعراقیةمیسون حافظ محمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٤
٢٠٠٧\٧٤،٤٤٢٠٠٨االولانثىالعراقیةزینب جعفر محسناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٥
٢٠٠٧\٧٣،٥٣٢٠٠٨االولانثىالعراقیةشیماء محمد شریفاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٦
٢٠٠٧\٧٣،٣٩٢٠٠٨االولانثىالعراقیةزمن صاحب مھدياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٧
٢٠٠٧\٧٣،٠٩٢٠٠٨االولانثىالعراقیةسجى جبار عبیداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٨
٢٠٠٧\٧٣،٠٣٢٠٠٨االولانثىالعراقیةھدیل عباس عبد اهللاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٩
٢٠٠٧\٧٢،٥١٢٠٠٨االولانثىالعراقیةسراب مطیر یوسفاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٠
٢٠٠٧\٧٢،١٦٢٠٠٨االولانثىالعراقیةزینة فرحان كریماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢١
٢٠٠٧\٧٢،١٤٢٠٠٨االولانثىالعراقیةزینة صباح حسیناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٢
٢٠٠٧\٧٢،٠٨٢٠٠٨االولانثىالعراقیةھدى نجم عبد خضیراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٣
٢٠٠٧\٧١،٠١٢٠٠٨االولانثىالعراقیةرواء جواد كاظماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٤
٢٠٠٧\٧٠،٧٧٢٠٠٨االولانثىالعراقیةفردوس حمید جاسماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٥
٢٠٠٧\٧٠،٥٠٢٠٠٨االولانثىالعراقیةزھراء شاكر فاضلاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٦
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٢٠٠٧\٧٠،٤٩٢٠٠٨االولانثىالعراقیةنبراس خلیل ابراھیماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٧
٢٠٠٧\٧٠،٣٤٢٠٠٨االولانثىالعراقیةحنان صالح مھدياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٨
٢٠٠٧\٧٠،١٤٢٠٠٨االولانثىالعراقیةامنة عبد عودة مھدياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٩
٢٠٠٧\٦٩،٨٥٢٠٠٨الثانيانثىالعراقیةزینة شایع خلیلاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٠
٢٠٠٧\٦٩،٦٠٢٠٠٨االولانثىالعراقیةسجى محمود عبد اهللاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣١
٢٠٠٧\٦٩،٢٦٢٠٠٨االولانثىالعراقیةھدى عجیل بریسماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٢
٢٠٠٧\٦٩،١٢٢٠٠٨االولانثىالعراقیةمریم محمود جاسماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٣
٢٠٠٧\٦٩،١١٢٠٠٨االولانثىالعراقیةصفاء عبد المنعم احمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٤
٢٠٠٧\٦٨،٨٩٢٠٠٨االولانثىالعراقیةسرى ماجد عبیداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٥
٢٠٠٧\٦٨،٧٦٢٠٠٨الثانيانثىالعراقیةایات مزھر حسوناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٦
٢٠٠٧\٦٨،٦٩٢٠٠٨االولانثىالعراقیةعلیاء باسم فخرياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٧
٢٠٠٧\٦٨،٦٤٢٠٠٨االولانثىالعراقیةرباب حسین حمادياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٨
٢٠٠٧\٦٨،٥٨٢٠٠٨االولانثىالعراقیةجنان رحمن عباساللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٩
٢٠٠٧\٦٨،٣٣٢٠٠٨االولانثىالعراقیةانوار عبد الكریم خلفاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٠
٢٠٠٧\٦٦،٨٣٢٠٠٨  االولانثىالعراقیةفادیة جبار عنفوصاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤١
مسائي ٢٠٠٧\٦٦،٨٣٢٠٠٨االولانثىالعراقیةایناس خضیر عودةاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٢

٢٠٠٧\٦٦،٥١٢٠٠٨االولانثىالعراقیةنورس عبد اهللا رشیداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٣
٢٠٠٧\٦٦،٤٣٢٠٠٨الثانيانثىالعراقیةابتسام انعیم جاسماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٤
٢٠٠٧\٦٦،٣٧٢٠٠٨االولانثىالعراقیةغیداء قیس جلوباللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٥
مسائي٢٠٠٧\٦٦،١٣٢٠٠٨ االولانثىالعراقیةسمارة نوري عطوفاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٦

٢٠٠٧\٦٥،٨٥٢٠٠٨االولانثىالعراقیةرغد عادل كتاباللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٧
٢٠٠٧\٦٥،٠٩٢٠٠٨االولانثىالعراقیةندى مھدي سالماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٨
٢٠٠٧\٦٤،٩٣٢٠٠٨االولانثىالعراقیةبیان مبدر سعدوناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٩
٢٠٠٧\٦٤،٩٢٢٠٠٨االولانثىالعراقیةسرور عبد االمیر شریفاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٠
٢٠٠٧\٦٤،٤٣٢٠٠٨االولانثىالعراقیةافراح كاظم سمیراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥١
٢٠٠٧\٦٣،٩٩٢٠٠٨االولانثىالعراقیةوسن مصطفى صبیحاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٢
٢٠٠٧\٦٣،٩٤٢٠٠٨االولانثىالعراقیةمروة محمد عبوداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٣
٢٠٠٧\٦٣،١٦٢٠٠٨االولانثىالعراقیةوفاء فاضل محمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٤
٢٠٠٧\٦٢،٩٢٢٠٠٨االولانثىالعراقیةاسراء قاسم محمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٥
٢٠٠٧\٦٢،٨٤٢٠٠٨االولانثىالعراقیةزھراء سعد خضیراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٦
٢٠٠٧\٦٢،٧٢٢٠٠٨االولانثىالعراقیةانتصار حمد جمعةاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٧
٢٠٠٧\٦٢،٤٤٢٠٠٨االولانثىالعراقیةاشواق محي بربوتياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٨



٢٠٠٧\٦٢،٤٢٠٠٨االولانثىالعراقیةمروة محمد عبد علياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٩
٢٠٠٧\٦١،٦٥٢٠٠٨الثانيانثىالعراقیةسجى صادق حسناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٠
٢٠٠٧\٦١،٥٩٢٠٠٨الثانيانثىالعراقیةزینب سالم محمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦١
٢٠٠٧\٦٠،٣٢٢٠٠٨االولانثىالعراقیةنجالء عبد الواحد اسكندراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٢
٢٠٠٧\٦٠،٣٢٢٠٠٨االولانثىالعراقیةاسراء مھدي عباساللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٣
٢٠٠٧\٦٠،٢٣٢٠٠٨الثانيانثىالعراقیةشیماء حنین منصراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٤
٢٠٠٧\٥٩،٨٦٢٠٠٨االولانثىالعراقیةیاسمین ضرار جاسماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٥
٢٠٠٧\٥٨،٨٩٢٠٠٨االولانثىالعراقیةنور فوزي أكرماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٦
٢٠٠٧\٥٨،٦٨٢٠٠٨االولانثىالعراقیةریام فوزي مطشراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٧
٢٠٠٧\٥٨،٤٠٢٠٠٨االولانثىالعراقیةورود عبد الزھرة كاطعاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٨
٢٠٠٧\٥٨،١٤٢٠٠٨االولانثىالعراقیةبحار حاتم خضیراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٩
٢٠٠٧\٥٨،٠٦٢٠٠٨االولانثىالعراقیةجنان ھادي عبیداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧٠
٢٠٠٧\٥٧،٨٢٢٠٠٨االولانثىالعراقیةنور فاروق علياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧١
٢٠٠٧\٥٧،٤٣٢٠٠٨الثانيانثىالعراقیةنغم علي عبداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧٢
٢٠٠٧\٥٥،٨١٢٠٠٨االولانثىالعراقیةنور سعدي حسیناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧٣
٢٠٠٧\٥٥،٦١٢٠٠٨االولانثىالعراقیةدانیة عبد الھادي عبداهللاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧٤
٢٠٠٧\٥٤،٩٩٢٠٠٨الثانيانثىالعراقیةشكریة محمود خلفاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧٥
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٢٠٠٧\٧٩،٨٤٢٠٠٨االولانثىعراقیةسمیة یاسین خضیرالتاریخالتربیة للبناتبغداد١
٢٠٠٧\٧٩،٧٤٢٠٠٨االولانثىعراقیةنبراس علي حمودالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢
٢٠٠٧\٧٩،٦٨٢٠٠٨االولانثىعراقیةذكرى حماد جاسمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣
٢٠٠٧\٧٩،٣٦٢٠٠٨االولانثىعراقیةوصال عبد العزیز محمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤
٢٠٠٧\٧٩،١٨٢٠٠٨االولانثىعراقیةمیساء حاتم حمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥
٢٠٠٧\٧٨،٦٧٢٠٠٨االولانثىعراقیةاسراء عبد اهللا جبیرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦
٢٠٠٧\٧٨،٦١٢٠٠٨االولانثىعراقیةمنال یوسف مفرودالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧
٢٠٠٧\٧٨،٥٧٢٠٠٨االولانثىعراقیةمریم حامد فرحانالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨
٢٠٠٧\٧٨،٤٧٢٠٠٨االولانثىعراقیةغفران كاظم حمودالتاریخالتربیة للبناتبغداد٩

٢٠٠٧\٧٧،٤٠٢٠٠٨االولانثىعراقیةمنتھى مناحي عنبرالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٠
٢٠٠٧\٧٦،٩٥٢٠٠٨االولانثىعراقیةسھیر ھاتف محمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد١١
٢٠٠٧\٧٦،٤٢٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةرشا عید فیصلالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٢
٢٠٠٧\٧٦،٣١٢٠٠٨االولانثىعراقیةنغم احمد خضیرالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٣
٢٠٠٧\٧٥،٧٦٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةاالء عبد الزھرة ھاملالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٤
٢٠٠٧\٧٤،٩٨٢٠٠٨االولانثىعراقیةنور عبد الزھرة جبارالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٥
٢٠٠٧\٧٤،٥٠٢٠٠٨االولانثىعراقیةرونق محي خلفالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٦
٢٠٠٧\٧٣،٧٧٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةاسراء جبارعبد عليالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٧
٢٠٠٧\٧٣،٧٦٢٠٠٨االولانثىعراقیةمروة غازي محمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٨
٢٠٠٧\٧٣،٧٣٢٠٠٨االولانثىعراقیةندى سلمان حامدالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٩
٢٠٠٧\٧٣،٧٠٢٠٠٨االولانثىعراقیةیسرى صفاء الدین ناجيالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٠
٢٠٠٧\٧٣،٦٤٢٠٠٨االولانثىعراقیةرشا ناصر حسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢١
٢٠٠٧\٧٣،٥٥٢٠٠٨االولانثىعراقیةبیداء عبد الرحمن یوسفالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٢
٢٠٠٧\٧٢،٢٥٢٠٠٨االولانثىعراقیةلمیاء صادق مھديالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٣
٢٠٠٧\٧٢،٠٧٢٠٠٨االولانثىعراقیةنور عباس یوسفالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٤
٢٠٠٧\٧٠،٨٣٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةاوراس عباس شاكرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٥
٢٠٠٧\٧٠،٦٤٢٠٠٨االولانثىعراقیةسمارة مقداد صبحيالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٦
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٢٠٠٧\٧٠،٥١٢٠٠٨االولانثىعراقیةذكرى علي حمودالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٧
٢٠٠٧\٧٠،٣٠٢٠٠٨االولانثىعراقیةھیفاء سامي مجرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٨
٢٠٠٧\٦٩،٧٠٢٠٠٨االولانثىعراقیةنھى حسن علوانالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٩
٢٠٠٧\٦٩،٥٢٢٠٠٨االولانثىعراقیةلینا احمد ابراھیمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٠
٢٠٠٧\٦٩،٤٠٢٠٠٨االولانثىعراقیةنور محمد عبد اهللالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣١
٢٠٠٧\٦٩،٣٢٢٠٠٨االولانثىعراقیةھالة عبد الخالق حسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٢
٢٠٠٧\٦٨،٤٩٢٠٠٨االولانثىعراقیةرواء قاسم محمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٣
٢٠٠٧\٦٨،١٩٢٠٠٨االولانثىعراقیةھبة ھالل عبد الوھابالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٤
٢٠٠٧\٦٧،٤٧٢٠٠٨االولانثىعراقیةزھراء اعطیوي كدیدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٥
٢٠٠٧\٦٧،٢١٢٠٠٨االولانثىعراقیةزینة شاكر حموديالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٦
٢٠٠٧\٦٧،١٦٢٠٠٨االولانثىعراقیةزینب عبد الرضا موسىالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٧
٢٠٠٧\٦٦،٩٨٢٠٠٨االولانثىعراقیةحمیدة عبد الحسین جلیبالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٨
٢٠٠٧\٦٦،٢٦٢٠٠٨االولانثىعراقیةحال عزیز یوسفالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٩
٢٠٠٧\٦٥،٨٢٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةنور عباس لفتةالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٠
٢٠٠٧\٦٥،٦١٢٠٠٨االولانثىعراقیةزمن منصور اسماعیلالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤١
٢٠٠٧\٦٥،٢١٢٠٠٨االولانثىعراقیةعلیاء محمد صعیوجالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٢
٢٠٠٧\٦٤،٣٢٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةبلقیس عبد القادر اكرمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٣
٢٠٠٧\٦٤،٣١٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةخلود جاسم مطشرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٤
٢٠٠٧\٦٤،٢٩٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةرباب محمد احمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٥
٢٠٠٧\٦٤،٢٤٢٠٠٨االولانثىعراقیةھناء علي جاسمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٦
٢٠٠٧\٦٤،٢٢٢٠٠٨االولانثىعراقیةاسراء مجید شھابالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٧
٢٠٠٧\٦٤،٠٣٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةنورس صالح خزعلالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٨
٢٠٠٧\٦٣،٩٧٢٠٠٨االولانثىعراقیةسمر خالد احمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٩
٢٠٠٧\٦٣،٦٨٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةزینة عالء عبودالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٠
٢٠٠٧\٦٣،٦٢٢٠٠٨االولانثىعراقیةفاطمة سلیم قاسمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥١
٢٠٠٧\٦٣،٥٧٢٠٠٨االولانثىعراقیةحنین حمادي ثوینيالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٢
٢٠٠٧\٦٣،٢٢٢٠٠٨االولانثىعراقیةحوراء قاسم ظاھرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٣
٢٠٠٧\٦٣،٠٩٢٠٠٨االولانثىعراقیةنورا اكرم كاظمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٤
٢٠٠٧\٦٣،٠٧٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةعال سامي عبودالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٥
٢٠٠٧\٦٢،٩١٢٠٠٨االولانثىعراقیةیاسمین جمال مجیدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٦
٢٠٠٧\٦٢،٤١٢٠٠٨االولانثىعراقیةصبیحة حسن جاسمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٧
٢٠٠٧\٦٢،٢٦٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةرشا یاسین ھاشمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٨



٢٠٠٧\٦١،٦٢٠٠٨االولانثىعراقیةبیداء عدنان شویعالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٩
٢٠٠٧\٦١،٤٥١٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةابتسام عبد العالي فرحانالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٠
٢٠٠٧\٦١،٤٥٢٠٠٨االولانثىعراقیةرشا جاسم محمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦١
٢٠٠٧\٦١،٢٦٢٠٠٨االولانثىعراقیةفرح عدنان یاسالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٢
٢٠٠٧\٦١،٠٥٢٠٠٨االولانثىعراقیةھدیل عبد الكریم یونسالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٣
٢٠٠٧\٦١،٠٢٢٠٠٨االولانثىعراقیةمنى مجید عليالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٤
٢٠٠٧\٦٠،٨٠٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةزیبنة محمد شریفالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٥
٢٠٠٧\٦٠،٣٣٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةرسل عماد حسنالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٦
٢٠٠٧\٥٩،٦١٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةزینب حسن شلیجالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٧
٢٠٠٧\٥٩،٦٢٠٠٨االولانثىعراقیةمھا وھاب عبد المنعمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٨
٢٠٠٧\٥٩،٥٣٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةایمان صفاء عبد الجبارالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٩
٢٠٠٧\٥٩،٤٩٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةشیماء قاسم محمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٠
٢٠٠٧\٥٨،٣٥٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةشیماء عبد الرزاق جبارالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧١
مسائي٢٠٠٧\٥٧،٨٢٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةالھام نوري اسماعیلالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٢

٢٠٠٧\٥٧،٧٢٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةایناس عبد االمیر سعیدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٣
٢٠٠٧\٥٥،٨٥٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةرنا حمدان جاسمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٤
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٢٠٠٧\٨٤،٤٤٢٠٠٨االولانثىعراقیةرشا عواد عیدانالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد1
٢٠٠٧\٨٣،٢٠٢٠٠٨االولانثىعراقیةمریم عمران عیسىالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد2
٢٠٠٧\٨٢،٩٣٢٠٠٨االولانثىعراقیةشیماء حسین مھديالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد3
٢٠٠٧\٨٢،٣٦٢٠٠٨االولانثىعراقیةنور عباس عبد اهللالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد4
٢٠٠٧\٧٦،٤٠٢٠٠٨االولانثىعراقیةضمیاء محسن شاكرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد5
مسائي٢٠٠٧\٧٥،٦١٢٠٠٨االولانثىعراقیةسراب مھدي ھاديالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد6
٢٠٠٧\٧٥،٢٤٢٠٠٨االولانثىعراقیةانسام علي زغیرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد7
٢٠٠٧\٧٥،٢٣٢٠٠٨االولانثىعراقیةعھود صادق محمدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد8
٢٠٠٧\٧٤،٧٩٢٠٠٨االولانثىعراقیةدعاء عباس عودةالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد9
٢٠٠٧\٧٣،٥٧٢٠٠٨االولانثىعراقیةرقیة علي ظاھرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد10
٢٠٠٧\٧٣،٥١٢٠٠٨االولانثىعراقیةھدى حسن عليالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد11
٢٠٠٧\٧٣،٤٥٢٠٠٨االولانثىعراقیةسمر جواد عونيالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد12
٢٠٠٧\٧٣،٣٦٢٠٠٨االولانثىعراقیةزینب ابراھیم زیدانالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد13
٢٠٠٧\٧٣،١٨٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةفرح اكرم عباسالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد14
٢٠٠٧\٧٢،٩٦٢٠٠٨االولانثىعراقیةایناس علي سعودالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد15
٢٠٠٧\٧٢،٨٥٢٠٠٨االولانثىعراقیةزھراء عبد الرضا ثجیلالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد16
٢٠٠٧\٧٢،٦٠٢٠٠٨االولانثىعراقیةعذراء علي عبیدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد17
٢٠٠٧\٧٢،٤٢٢٠٠٨االولانثىعراقیةایات ھادي حسنالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد18
٢٠٠٧\٧٢،١٧٢٠٠٨االولانثىعراقیةسعاد صكبان صالحالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد19
٢٠٠٧\٧١،٧٨٢٠٠٨االولانثىعراقیةھند عباس خمیسالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد20
٢٠٠٧\٧١،٦١٢٠٠٨االولانثىعراقیةشیماء خالد ابراھیمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد21
٢٠٠٧\٧١،٠٥٢٠٠٨االولانثىعراقیةسحر یارولي بیجان سوزةالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد22
٢٠٠٧\٧٠،٨١٢٠٠٨االولانثىعراقیةانتظار مھدي عمرانالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد23
٢٠٠٧\٧٠،٦٦٢٠٠٨االولانثىعراقیةوفاء نجاح عبد القادرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد24
٢٠٠٧\٧٠،٤١٢٠٠٨االولانثىعراقیةافراح خضیر عباسالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد25
٢٠٠٧\٧٠،٢٦٢٠٠٨االولانثىعراقیةوسن فائق توفیقالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد26
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٢٠٠٧\٧٠،٢٥٢٠٠٨االولانثىعراقیةنغم فاضل حسنالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد27
٢٠٠٧\٧٠،٠٧٢٠٠٨االولانثىعراقیةرغد صبیح عبودالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد28
مسائي٢٠٠٧\٦٩،٥٥٢٠٠٨ االولانثىعراقیةامتیاز قادر صالحالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد29
٢٠٠٧\٦٩،٤٩٢٠٠٨االولانثىعراقیةمروة مھدي جبرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد30
٢٠٠٧\٦٩،٣٣٢٠٠٨االولانثىعراقیةھبة نافع ابو سودةالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد31
٢٠٠٧\٦٨،٨٦٢٠٠٨االولانثىعراقیةضحى احسان عليالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد32
٢٠٠٧\٦٨،٤١٢٠٠٨االولانثىعراقیةرفل محمد احمدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد33
٢٠٠٧\٦٨،٢٢٢٠٠٨االولانثىعراقیةمھا حامد احمدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد34
٢٠٠٧\٦٨،١٧٢٠٠٨االولانثىعراقیةرشا ظاھر محمدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد35
٢٠٠٧\٦٧،٦٤٢٠٠٨االولانثىعراقیةاشواق صالح نعمةالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد36
٢٠٠٧\٦٧،٠٧٢٠٠٨االولانثىعراقیةھناء جبار طاھرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد37
٢٠٠٧\٦٧،٠٦٢٠٠٨االولانثىعراقیةاخالص جبر عليالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد38
٢٠٠٧\٦٦،٢٦٢٠٠٨االولانثىعراقیةمروة نھاد كاملالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد39
٢٠٠٧\٦٦،٠٥٢٠٠٨االولانثىعراقیةرحاب عباس خضیرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد40
٢٠٠٧\٦٦٢٠٠٨االولانثىعراقیةایمان جبار مظلومالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد41
٢٠٠٧\٦٥،٨٩٢٠٠٨االولانثىعراقیةحوراء حمید فلیحالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد42
٢٠٠٧\٦٥،٧٧٢٠٠٨االولانثىعراقیةسلیمة كرم اهللا جاسمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد43
٢٠٠٧\٦٥،٥٥٢٠٠٨االولانثىعراقیةاخالص موحان عبد الكریمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد44
٢٠٠٧\٦٥،٣٥٢٠٠٨االولانثىعراقیةصابرین رضا ھاشمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد45
٢٠٠٧\٦٤،٥٥٢٠٠٨االولانثىعراقیةاسماء جھاد محمدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد46
٢٠٠٧\٦٤،٢٥٢٠٠٨االولانثىعراقیةبیداء حمزة عبد حسینالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد47
٢٠٠٧\٦٣،٩٩٢٠٠٨االولانثىعراقیةدعاء عبد الجبار عبد اهللالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد48
٢٠٠٧\٦٣،٨٤٢٠٠٨االولانثىعراقیةسھى منیر عبد العباسالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد49
٢٠٠٧\٦٣،٨٣٢٠٠٨االولانثىعراقیةحال شاكر عبد الكریمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد50
٢٠٠٧\٦٣،٤٤٢٠٠٨االولانثىعراقیةزینب عبد المھدي جاسمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد51
٢٠٠٧\٦٣،١٥٢٠٠٨االولانثىعراقیةشذى شاكر محسنالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد52
٢٠٠٧\٦٢،٦٣٢٠٠٨االولانثىعراقیةزھراء سامي عليالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد53
٢٠٠٧\٦٢،٤٠٢٠٠٨االولانثىعراقیةدالیا یونس عبد الالميالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد54
٢٠٠٧\٦١،٥٨٢٠٠٨االولانثىعراقیةھبة ریاض خلیلالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد55
٢٠٠٧\٦١،٤٩٢٠٠٨االولانثىعراقیةشیماء خلف ذیابالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد56
مسائي٢٠٠٧\٦٠،٩٢٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةاسیل محسن اسماعیلالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد57
٢٠٠٧\٦٠،٣٢٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةلینا علي سلمانالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد58



٢٠٠٧\٦٠،٢٩٢٠٠٨االولانثىعراقیةوفاء سلمان عدوانالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد59
٢٠٠٧\٥٩،٩٤٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةامل حسین ناصرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد60
٢٠٠٧\٥٩٢٠٠٨االولانثىعراقیةاالء جبار عبد الكریمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد61
٢٠٠٧\٥٨،٢٧٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةرسل عبد الرزاق شاديالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد62
٢٠٠٧\٥٨،١٩٢٠٠٨االولانثىعراقیةفاطمة طھ حسینالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد63
٢٠٠٧\٥٧،١١٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةبیداء حامد بجايالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد64
٢٠٠٧\٥٦،٣٨٢٠٠٨االولانثىعراقیةمنى حمدان جاسمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد65
٢٠٠٧\٥٦،٣٥٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةرویدة كاظم عليالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد66
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٢٠٠٧\٩٤،٢٩٢٠٠٨االولانثىعراقیةزھرة علي عباسعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١
٢٠٠٧\٩١،٢١٢٠٠٨االولانثىعراقیةبیداء صالح سلمانعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢
٢٠٠٧\٨٧،٨٥٢٠٠٨االولانثىعراقیةمھا داود سلمانعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣
٢٠٠٧\٨٦،٦٣٢٠٠٨االولانثىعراقیةبتول محمد حسینعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٤
٢٠٠٧\٨٥،٣٦٢٠٠٨االولانثىعراقیةشكریة موسى مزعلعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٥
٢٠٠٧\٨٤،٣٥٢٠٠٨االولانثىعراقیةلطیفة كریم صالحعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٦
٢٠٠٧\٨٤،٢٢٢٠٠٨االولانثىعراقیةسارة سعد محمدعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٧
٢٠٠٧\٧٩،٢٥٢٠٠٨االولانثىعراقیةاسراء نجم عبد اهللاعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٨
٢٠٠٧\٧٩،٢٠٢٠٠٨االولانثىعراقیةاخالص ھادي خضیرعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٩

٢٠٠٧\٧٨،٤٦٢٠٠٨االولانثىعراقیةزھراء نور الدین جاسمعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٠
٢٠٠٧\٧٨،٢٣٢٠٠٨االولانثىعراقیةمیسون صافي مشاريعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١١
٢٠٠٧\٧٧،٣٢٢٠٠٨االولانثىعراقیةضفاء صعیجر بھیروعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٢
٢٠٠٧\٧٦،٥٦٢٠٠٨االولانثىعراقیةشیماء جبار قاسمعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٣
٢٠٠٧\٧٦،٣٥٢٠٠٨االولانثىعراقیةسعاد طعیس رباشعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٤
٢٠٠٧\٧٥،٢١٢٠٠٨االولانثىعراقیةعذراء نصر محمدعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٥
٢٠٠٧\٧٥،١٣٢٠٠٨االولانثىعراقیةرشا حسین عباسعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٦
٢٠٠٧\٧٥،١١٢٠٠٨االولانثىعراقیةاسراء عبد الستار محمدعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٧
٢٠٠٧\٧٤،٢٩٢٠٠٨االولانثىعراقیةسھاد محمد خریسانعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٨
٢٠٠٧\٧٢،٨٠٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةاحالم محمد عبدعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٩
٢٠٠٧\٧١،٣٨٢٠٠٨االولانثىعراقیةسارة لؤي عدنانعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٠
٢٠٠٧\٧٠،٠٥٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةوفاء ستار جبارعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢١
٢٠٠٧\٦٨،٣٦٢٠٠٨االولانثىعراقیةسحر سعدون عبدعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٢
٢٠٠٧\٦٨،٢٣٢٠٠٨االولانثىعراقیةنوال محمد صالحعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٣
٢٠٠٧\٦٧،٧٠٢٠٠٨االولانثىعراقیةوفاء خلف حسینعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٤
٢٠٠٧\٦٧،٢٦٢٠٠٨االولانثىعراقیةشیماء جبار لعیبيعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٥
٢٠٠٧\٦٦،٤٤٢٠٠٨االولانثىعراقیةسعاد محمد نایفعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٦
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٢٠٠٧\٦٦،٤١٢٠٠٨االولانثىعراقیةرشا حسن سلمانعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٧
٢٠٠٧\٦٥،٨٦٢٠٠٨االولانثىعراقیةفرح عیدان سلوميعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٨
٢٠٠٧\٦٥،٦١٢٠٠٨االولانثىعراقیةنبیھة فاضل اسماعیلعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٩
٢٠٠٧\٦٥،١٠٢٠٠٨االولانثىعراقیةزینب حیاء اهللا كرمعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣٠
٢٠٠٧\٦٤،٦٤٢٠٠٨االولانثىعراقیةغصون فندي خضیرعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣١
٢٠٠٧\٦٤،١٤٢٠٠٨االولانثىعراقیةسحر محمد حسنعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣٢
٢٠٠٧\٦١،٩٦٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةازھار شاكر بدرعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣٣
٢٠٠٧\٦١،٧٤٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةھناء شاكر عبیدعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣٤
٢٠٠٧\٦١،٦٩٢٠٠٨االولانثىعراقیةایناس فاضل كاملعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣٥
٢٠٠٧\٦١،٤٦٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةاریج عبد الغني عبد السالمعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣٦
٢٠٠٧\٥٩،٢٠٢٠٠٨االولانثىعراقیةسارة علي جبرعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣٧
٢٠٠٧\٥٩،٠١٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةرشا علي نوريعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣٨
٢٠٠٧\٥٨،٨٨٢٠٠٨االولانثىعراقیةزھراء محمد عبد اهللاعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣٩
٢٠٠٧\٥٨،٦١٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةصبا صبري رجبعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٤٠
٢٠٠٧\٥٨،٢٤٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةایناس عباس محمدعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٤١
٢٠٠٧\٥٨،٢٣٢٠٠٨االولانثىعراقیةسھى خالد عبد اهللاعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٤٢
٢٠٠٧\٥٨،٠٨٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةاسیل عدنان عباسعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٤٣
٢٠٠٧\٥٧،٩٨٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةبتول عبد مرھجعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٤٤
٢٠٠٧\٥٧،٨٧٢٠٠٨االولانثىعراقیةفاطمة عماد یاسینعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٤٥
٢٠٠٧\٥٦،٥٩٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةسحر نعیم واليعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٤٦
٢٠٠٧\٥٥،٤٩٢٠٠٨االولانثىعراقیةازھار جاسم شناوةعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٤٧
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٢٠٠٧\٨٧،٠١٢٠٠٨االولانثىالعراقیةزینب زیني موسىالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد1
٢٠٠٧\٨٤،٠٢٢٠٠٨االولانثىالعراقیةاسراء علي رشیدالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد2
٢٠٠٧\٧٨،٩٢٢٠٠٨االولانثىالعراقیةسرى قاسم مطرالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد3
٢٠٠٧\٧٤،٨٣٢٠٠٨االولانثىالعراقیةرنا نعمة عبد الزھرةالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد4
٢٠٠٧\٧٤،١٠٢٠٠٨االولانثىالعراقیةزھراء نافع فاضلالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد5
٢٠٠٧\٧٢،٦٢٢٠٠٨االولانثىالعراقیةزمن مجید حمیدالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد6
٢٠٠٧\٧١،٨٦٢٠٠٨االولانثىالعراقیةرنا درید محمدالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد7
٢٠٠٧\٧١،٣٩٢٠٠٨االولانثىالعراقیةرؤى صالح الدین محمدالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد8
٢٠٠٧\٧٠،٤٥٢٠٠٨االولانثىالعراقیةرنا عواد ابراھیمالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد9
٢٠٠٧\٧٠،١٨٢٠٠٨االولانثىالعراقیةرشا درید محمدالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد10
٢٠٠٧\٧٠،١٧٢٠٠٨االولانثىالعراقیةوسن یاس خضرالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد11
٢٠٠٧\٦٩،٥١٢٠٠٨االولانثىالعراقیةحنان نعمة نجمالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد12
٢٠٠٧\٦٨،٨٣٢٠٠٨االولانثىالعراقیةرفل حامد راضيالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد13
٢٠٠٧\٦٨،٨١٢٠٠٨االولانثىالعراقیةزھراء فیصل ابراھیمالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد14
٢٠٠٧\٦٨،٣١٢٠٠٨االولانثىالعراقیةھدى علي حیدرالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد15
٢٠٠٧\٦٨،٢٧٢٠٠٨االولانثىالعراقیةھبة یاسین خلیلالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد16
٢٠٠٧\٦٨،٢٠٢٠٠٨االولانثىالعراقیةفرح سلمان حسینالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد17
٢٠٠٧\٦٧،٤٨٢٠٠٨االولانثىالعراقیةبشرى عبود حسینالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد18
٢٠٠٧\٦٦،٩٠٢٠٠٨االولانثىالعراقیةھدى جبار كطاميالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد19
٢٠٠٧\٦٦،٦٧٢٠٠٨االولانثىالعراقیةمیسم مھدي مرزةالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد20
٢٠٠٧\٦٦٢٠٠٨االولانثىالعراقیةعبیر ماھر حسنالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد21
٢٠٠٧\٦٥،٣١٢٠٠٨االولانثىالعراقیةشیماء شھاب احمدالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد22
٢٠٠٧\٦٥،٢٤٢٠٠٨االولانثىالعراقیةنسرین عبود كریمالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد23
٢٠٠٧\٦٤،٥٥٢٠٠٨االولانثىالعراقیةسرى ضیاء لطیفالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد24
٢٠٠٧\٦٣،٩٤٢٠٠٨االولانثىالعراقیةھبة علي نصیرالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد25
٢٠٠٧\٦٣،٨٥٢٠٠٨االولانثىالعراقیةحوراء جالل لطیفالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد26
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٢٠٠٧\٦٣،٥٤٢٠٠٨االولانثىالعراقیةجیھان عبود عبد اهللالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد27
٢٠٠٧\٦٣،٤٤٢٠٠٨االولانثىالعراقیةنور اكرم فاضلالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد28
مسائي٢٠٠٧\٦٢،٤٧٢٠٠٨ االولانثىالعراقیةھند جواد خلیفةالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد29
٢٠٠٧\٦١،٥٢٢٠٠٨االولانثىالعراقیةنور عدي حاتمالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد30
٢٠٠٧\٦١،٣٩٢٠٠٨االولانثىالعراقیةرشا سالم ربیعالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد31
٢٠٠٧\٦١،٢٠٢٠٠٨االولانثىالعراقیةتمارا كاظم جاسمالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد32
٢٠٠٧\٦١،٠٣٢٠٠٨االولانثىالعراقیةرشا كریم شغاتيالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد33
٢٠٠٧\٥٩،٠٦٢٠٠٨االولانثىالعراقیةفرح عبد الكریم حسینالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد34
٢٠٠٧\٥٨،٦٥٢٠٠٨الثانيانثىالعراقیةسرى اسماعیل امینالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد35
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٢٠٠٧\٨٧،١٥٢٠٠٨االولانثىعراقیةفیرا حبیب حناعلم النفسالتربیة للبناتبغداد1
٢٠٠٧\٨٥،٣١٢٠٠٨االولانثىعراقیةسھام علي عبد اهللاعلم النفسالتربیة للبناتبغداد2
٢٠٠٧\٨١،٣٠٢٠٠٨االولانثىعراقیةھند نزار حمیدعلم النفسالتربیة للبناتبغداد3
٢٠٠٧\٨٠،٣١٢٠٠٨االولانثىعراقیةاعتدال لفتة نعمةعلم النفسالتربیة للبناتبغداد4
٢٠٠٧\٧٧،٥٢٢٠٠٨االولانثىعراقیةنور عامر كاظمعلم النفسالتربیة للبناتبغداد5
٢٠٠٧\٧٤،٩٨٢٠٠٨االولانثىعراقیةطیبة حسین مزعلعلم النفسالتربیة للبناتبغداد6
٢٠٠٧\٧٤،٦٢٢٠٠٨االولانثىعراقیةأماني عبد الخالق عبد الحسینعلم النفسالتربیة للبناتبغداد7
٢٠٠٧\٧٤،٤٥٢٠٠٨االولانثىعراقیةسلوى عثمان عباسعلم النفسالتربیة للبناتبغداد8
٢٠٠٧\٧٤،٢٤٢٠٠٨االولانثىعراقیةایمان صدام محمدعلم النفسالتربیة للبناتبغداد9
٢٠٠٧\٧٣،٧٥٢٠٠٨االولانثىعراقیةرشا سعد عوادعلم النفسالتربیة للبناتبغداد10
٢٠٠٧\٧٢،٦٥٢٠٠٨االولانثىعراقیةعلیاء غانم جاسمعلم النفسالتربیة للبناتبغداد11
٢٠٠٧\٧١،٦١٢٠٠٨االولانثىعراقیةمروة عادل ھاديعلم النفسالتربیة للبناتبغداد12
٢٠٠٧\٧١٢٠٠٨االولانثىعراقیةندى خالد حسنعلم النفسالتربیة للبناتبغداد13
٢٠٠٧\٦٨،٢٤٢٠٠٨االولانثىعراقیةزھراء علي عبیدعلم النفسالتربیة للبناتبغداد14
٢٠٠٧\٦٧،٤٢٢٠٠٨االولانثىعراقیةمنى رشید عاصيعلم النفسالتربیة للبناتبغداد15
٢٠٠٧\٦٥،١٠٢٠٠٨االولانثىعراقیةامیرة كاظم علیويعلم النفسالتربیة للبناتبغداد16
٢٠٠٧\٦٣،٢٦٢٠٠٨االولانثىعراقیةشیماء حسین عبد علوانعلم النفسالتربیة للبناتبغداد17
٢٠٠٧\٦٣،٠٦٢٠٠٨االولانثىعراقیةزینة علي فرھودعلم النفسالتربیة للبناتبغداد18
٢٠٠٧\٦٢،٣٣٢٠٠٨االولانثىعراقیةفاطمة ناصر عویدعلم النفسالتربیة للبناتبغداد19
٢٠٠٧\٦٢،٠٣٢٠٠٨االولانثىعراقیةنور فاروق جلوبعلم النفسالتربیة للبناتبغداد20
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٢٠٠٧\٧٧،٠٤٢٠٠٨االولانثىالعراقیةمنى جبار عباساالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١
٢٠٠٧\٧٢،٣٩٢٠٠٨االولانثىالعراقیةمنال راضي جبراالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢
٢٠٠٧\٧٢،٣٢٠٠٨االولانثىالعراقیةنور خلف قاسماالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣
٢٠٠٧\٧٠،٥٢٠٠٨االولانثىالعراقیةمارینا شمائیل بثیواالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٤

٢٠٠٧\٦٩،٩٩٢٠٠٨االولانثىالعراقیةرواء عماد یوسفاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٥
٢٠٠٧\٦٩،٣٢٢٠٠٨االولانثىالعراقیةبالسم تحسین علياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٦
٢٠٠٧\٦٩،١٨٢٠٠٨االولانثىالعراقیةنورة قاسم ثجیلاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٧
٢٠٠٧\٦٨،٢٢٠٠٨االولانثىالعراقیةھالة عدنان احمداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٨
٢٠٠٧\٦٧،٢٦٢٠٠٨االولانثىالعراقیةخولة غازي مصلحاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٩
٢٠٠٧\٦٧،١٨٢٠٠٨االولانثىالعراقیةرؤى عبد الملك سعیداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٠
٢٠٠٧\٦٦،٢٣٢٠٠٨الثانيانثىالعراقیةاالء داود احمداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١١

٢٠٠٧\٦٥،٣٨٤٢٠٠٨الثانيانثىالعراقیةرشا عدنان كاظماالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٢

٢٠٠٧\٦٥،٣٨٠٢٠٠٨االولانثىالعراقیةزینب عجیل عطیةاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٣

٢٠٠٧\٦٥،٢٢٢٠٠٨الثانيانثىالعراقیةغیداء صاحب حمزةاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٤

٢٠٠٧\٦٤،١٨٢٠٠٨االولانثىالعراقیةرواء صالح الدین حسیناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٥

٢٠٠٧\٦٣،٢٢٠٠٨الثانيانثىالعراقیةوجدان بشیر كاظماالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٦

٢٠٠٧\٦٢،٧٣٢٠٠٨الثانيانثىالعراقیةرشا ابراھیم سلیماالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٧

٢٠٠٧\٦٢،٢٦٢٠٠٨الثانيانثىالعراقیةزھرة فاضل محموداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٨
٢٠٠٧\٦٢،٠٣٢٢٠٠٨الثانيانثىالعراقیةمریم حسن كاطعاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٩
٢٠٠٧\٦٢،٠٣١٢٠٠٨الثانيانثىالعراقیةتغرید عبد حمود سفیحاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٠
٢٠٠٧\٦١،٦٨٢٠٠٨االولانثىالعراقیةایالف خضیر محمداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢١
٢٠٠٧\٦١،٤٨٢٠٠٨الثانيانثىالعراقیةمیادة زیدان خلفاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٢
٢٠٠٧\٦١،٠٤٢٠٠٨الثانيانثىالعراقیةنور عدنان خلفاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٣
٢٠٠٧\٦٠،٣٢٢٠٠٨الثانيانثىالعراقیةازھار صالح خالداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٤
٢٠٠٧\٥٩،٠٤٢٠٠٨الثانيانثىالعراقیةنور داود سھراالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٥
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٢٠٠٧\٥٨،٨٨٢٠٠٨الثانيانثىالعراقیةسھى ثائر عبد علياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٦
٢٠٠٧\٥٨،٧٧٢٠٠٨الثانيانثىالعراقیةعصمت خلیل حسیناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٧
تكمیلي٢٠٠٧\٥٧،٦٢٠٠٨الثانيانثىالعراقیةانتصار محمد فرجاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٨

٢٠٠٧\٥٦،٤١٢٠٠٨الثانيانثىالعراقیةصفاء لطیف علياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٩
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٢٠٠٧\٩٢،٢٥٢٠٠٨االولانثىعراقیةأیثار منتصر شعالنریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد1
٢٠٠٧\٨٢،٦٦٢٠٠٨االولانثىعراقیةرغدة علي محمدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد2
٢٠٠٧\٨٠،٦٥٢٠٠٨االولانثىعراقیةایناس عبد الوھابریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد3
٢٠٠٧\٧٧،٧١٢٠٠٨االولانثىعراقیةسوسن محمد حسینریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد4
٢٠٠٧\٧٤،١٥٢٠٠٨االولانثىعراقیةصباح جاسم قاسمریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد5
٢٠٠٧\٧٤،١٣٢٠٠٨االولانثىعراقیةعلیاء محمد حسینریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد6
٢٠٠٧\٧٣،٧١٢٠٠٨االولانثىعراقیةاالء محمد رؤوفریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد7
٢٠٠٧\٧٣،٦٧٢٠٠٨االولانثىعراقیةشیماء عبد المنعمریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد8
٢٠٠٧\٧٣،٥٣٢٠٠٨االولانثىعراقیةعبیر عبد االمیر حمیدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد9
٢٠٠٧\٧١،٨٠٢٠٠٨االولانثىعراقیةھدیل حامد رشیدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد10
٢٠٠٧\٧١،٢٣٢٠٠٨االولانثىعراقیةسحر جبار جمیلریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد11
٢٠٠٧\٧٠،٥٣٢٠٠٨االولانثىعراقیةسمیة نھا عبد العزیزدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد12
٢٠٠٧\٦٩،٥٣٢٠٠٨االولانثىعراقیةرنا سامي شاكرریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد13
٢٠٠٧\٦٨،٨٧٢٠٠٨االولانثىعراقیةشھزالن طارق راشدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد14
٢٠٠٧\٦٨،٦٢٢٠٠٨االولانثىعراقیةنادیة داود غانمریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد15
٢٠٠٧\٦٧،٩٦٢٠٠٨االولانثىعراقیةفرقان حسن عليریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد16
٢٠٠٧\٦٦،٩٤٢٠٠٨االولانثىعراقیةھبة عامر حامدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد17
٢٠٠٧\٦٦،٧٤٢٠٠٨االولانثىعراقیةریم محمود كاملریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد18
٢٠٠٧\٦٦،٥٤٢٠٠٨االولانثىعراقیةامل كاظم جبرریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد19
٢٠٠٧\٦٦،٠٥٢٠٠٨االولانثىعراقیةشروق جمیل محمدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد20
٢٠٠٧\٦٥،٢٣٢٠٠٨االولانثىعراقیةسماح حسن سیدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد21
٢٠٠٧\٦٥،١٣٢٠٠٨االولانثىعراقیةھدى محمد ناصرریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد22
٢٠٠٧\٦٤،٩٦٢٠٠٨االولانثىعراقیةشیرین ریاض عليریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد23
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		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 2008/2007   /  كلية التربية للبنات الدراسة الصباحية والمسائية الدور الاول والثاني

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

		1		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		رواء محسن علوان		عراقية		انثى		الاول		82,29		2007\2008

		2		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		سمر سعد سلمان		عراقية		انثى		الاول		80,3		2007\2008

		3		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		رفاه جواد فرحان		عراقية		انثى		الاول		73,58		2007\2008

		4		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		انتظار علي حسين		عراقية		انثى		الاول		72,43		2007\2008

		5		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		مروة مصطفى احمد		عراقية		انثى		الاول		70,88		2007\2008

		6		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		زهراء اسامة حوري		عراقية		انثى		الاول		70,73		2007\2008

		7		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		سرى خاشع بديوي		عراقية		انثى		الاول		70,16		2007\2008

		8		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		اروى اسماعيل سلمان		عراقية		انثى		الاول		69,78		2007\2008

		9		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		رقية كاظم عبد الرضا		عراقية		انثى		الاول		69,49		2007\2008

		10		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		سارة عبد الكريم ثويني		عراقية		انثى		الاول		68,45		2007\2008

		11		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		رغدة سمير عباس		عراقية		انثى		الاول		68		2007\2008

		12		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		زينب عبد الحسين فجاج		عراقية		انثى		الاول		67,17		2007\2008

		13		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		دعاء عدنان سلمان		عراقية		انثى		الاول		66,64		2007\2008

		14		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		نور محمد رافع		عراقية		انثى		الاول		66,43		2007\2008

		15		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		رشا نصيف جاسم		عراقية		انثى		الاول		66,41		2007\2008

		16		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		ميعاد جلوب عاشور		عراقية		انثى		الثاني		66,33		2007\2008

		17		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		منى حازم توفيق		عراقية		انثى		الاول		65,87		2007\2008

		18		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		نورا محمد خضير		عراقية		انثى		الاول		65,13		2007\2008

		19		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		علياء كريم عباس		عراقية		انثى		الاول		64,24		2007\2008

		20		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		نور ياسين خضير		عراقية		انثى		الاول		64,2		2007\2008

		21		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		ريود ياسين خضير		عراقية		انثى		الاول		63,88		2007\2008

		22		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		سارة مؤيد عبد الواحد		عراقية		انثى		الاول		63,75		2007\2008

		23		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		نور حمودي عذاب		عراقية		انثى		الاول		63,3		2007\2008

		24		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		نجلاء حميد كاظم		عراقية		انثى		الاول		63,27		2007\2008

		25		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		زينب شاكر سلمان		عراقية		انثى		الثاني		62,49		2007\2008		مسائي

		26		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		انسام أحمد قاسم		عراقية		انثى		الاول		62,19		2007\2008

		27		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		انوار علي فرحان		عراقية		انثى		الثاني		60,81		2007\2008

		28		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		هبة ابراهيم جواد		عراقية		انثى		الثاني		60,29		2007\2008

		29		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		نور حيدر عبد الجبار		عراقية		انثى		الثاني		59,28		2007\2008

		30		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		هديل ليث حاتم		عراقية		انثى		الثاني		59,24		2007\2008		مسائي

		31		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		امال حنش سلمان		عراقية		انثى		الثاني		58,82		2007\2008

		32		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		مروة جمال ياسين		عراقية		انثى		الثاني		57,65		2007\2008

		33		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		ايلاف حميد صعيب		عراقية		انثى		الثاني		56,59		2007\2008

		34		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		لمياء حنون سلمان		عراقية		انثى		الثاني		56,52		2007\2008

		35		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		اسراء حسين عليوي		عراقية		انثى		الثاني		56,20		2007\2008

		36		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		زينة ضياء رشيد		عراقية		انثى		الثاني		55,45		2007\2008		مسائي

		37		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		رؤى نبيل راسم		عراقية		انثى		الاول		53,65		2007\2008		مسائي

		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 2008/2007   /  كلية التربية للبنات الدراسة الصباحية والمسائية 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		بحار صدام اسماعيل		عراقية		انثى		الاول		88,33		2007\2008

		2		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		رؤى هشام خزعل		عراقية		انثى		الاول		85,96		2007\2008

		3		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		نغم صلاح جاسم		عراقية		انثى		الاول		84,47		2007\2008

		4		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		رغد كريم وهيب		عراقية		انثى		الاول		82,5		2007\2008

		5		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		سهير هميم محمد صالح		عراقية		انثى		الاول		78,75		2007\2008

		6		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		انعام علي عبد الحسين		عراقية		انثى		الاول		76,28		2007\2008

		7		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		عبير علي عناد		عراقية		انثى		الاول		76,01		2007\2008

		8		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		سمر صادق محمود		عراقية		انثى		الاول		74,7		2007\2008

		9		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		احلام رسن ابراهيم		عراقية		انثى		الاول		74,65		2007\2008

		10		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		اسراء محمد علي		عراقية		انثى		الاول		74,5		2007\2008

		11		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		زينة سعد نجم		عراقية		انثى		الاول		74,45		2007\2008

		12		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		الاء موسى جاسم		عراقية		انثى		الاول		73,93		2007\2008

		13		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		تغريد مخيلف محسن		عراقية		انثى		الاول		73,8		2007\2008

		14		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		رامية وليد أرام صبري		عراقية		انثى		الاول		72,83		2007\2008		مسائي

		15		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		مروة فائق سعود		عراقية		انثى		الاول		72,3		2007\2008

		16		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		شيماء اكرم احمد		عراقية		انثى		الاول		71,68		2007\2008

		17		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		رؤى حسن علي		عراقية		انثى		الاول		71,5		2007\2008

		18		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		سجى رياض عبد المنعم		عراقية		انثى		الاول		71,48		2007\2008

		19		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		لمياء حكيم محسن		عراقية		انثى		الاول		71,45		2007\2008

		20		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		استبرق علي حسين		عراقية		انثى		الاول		71,1		2007\2008

		21		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		رنا عاصم عبد الهادي		عراقية		انثى		الاول		71,05		2007\2008

		22		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		حوراء سالم عبد الامير		عراقية		انثى		الاول		70,54		2007\2008

		23		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		حنين مازن عبد اللطيف		عراقية		انثى		الاول		69,89		2007\2008

		24		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		رشا سعد نوري		عراقية		انثى		الاول		69,79		2007\2008

		25		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		سوزان عبد حسن		عراقية		انثى		الثاني		69,71		2007\2008

		26		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		منال ظافر ابراهيم		عراقية		انثى		الاول		69,15		2007\2008

		27		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		رغد كاظم داخل		عراقية		انثى		الاول		68,45		2007\2008

		28		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		حنان ياسين فاضل		عراقية		انثى		الاول		68,39		2007\2008

		29		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		هاجر كاظم صابر		عراقية		انثى		الاول		68,23		2007\2008

		30		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		هدى كامل خضير		عراقية		انثى		الاول		66,22		2007\2008

		31		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		مكية صالح هادي		عراقية		انثى		الثاني		65,81		2007\2008		تكميلي

		32		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		سحر حميد حسن		عراقية		انثى		الاول		64,69		2007\2008

		33		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		جنان حيدر حميد		عراقية		انثى		الاول		64,66		2007\2008

		34		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		غادة شاكر لطيف		عراقية		انثى		الاول		64,52		2007\2008

		35		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		لمياء فؤاد عودة		عراقية		انثى		الاول		64,36		2007\2008

		36		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		نور عيسى عبود		عراقية		انثى		الاول		63,6		2007\2008

		37		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		ميثاق حسن جبار		عراقية		انثى		الاول		63,14		2007\2008

		38		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		هيفاء راشد حسين		عراقية		انثى		الثاني		62,97		2007\2008		تكميلي

		39		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		زينة غازي كامل		عراقية		انثى		الاول		62,57		2007\2008

		40		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		ياسمين عبد الحسين حمودي		عراقية		انثى		الاول		62,56		2007\2008

		41		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		زينب جواد كزار		عراقية		انثى		الثاني		62,5		2007\2008

		42		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		رنا عيسى محمد		عراقية		انثى		الثاني		62,11		2007\2008

		43		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		امال غانم عبد الهادي		عراقية		انثى		الثاني		62,06		2007\2008

		44		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		مروة عبد حسين		عراقية		انثى		الاول		61,79		2007\2008

		45		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		هند فريد عباس		عراقية		انثى		الاول		61,59		2007\2008

		46		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		اسماء ناجح عبد الوهاب		عراقية		انثى		الثاني		61,52		2007\2008

		47		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		جنان أجباري فريح		عراقية		انثى		الثاني		61,28		2007\2008

		48		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		رشا عيسى محمد		عراقية		انثى		الثاني		61,18		2007\2008

		49		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		هبة حسن عبد		عراقية		انثى		الاول		61,05		2007\2008

		50		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		زهراء عبد الكريم طعمة		عراقية		انثى		الاول		60,8		2007\2008

		51		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		حنان عبد زيد		عراقية		انثى		الثاني		60,52		2007\2008

		52		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		ميديا عادل جميل		عراقية		انثى		الثاني		60,47		2007\2008

		53		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		ايمان حسين محمد علي		عراقية		انثى		الثاني		59,98		2007\2008

		54		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		رغد امجد رشيد		عراقية		انثى		الثاني		59,87		2007\2008

		55		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		زهراء عبد السلام علي		عراقية		انثى		الثاني		59,78		2007\2008

		56		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		سنان احمد عريان		عراقية		انثى		الثاني		59,75		2007\2008		مسائي

		57		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		هبة سعد مجيد		عراقية		انثى		الاول		58,93		2007\2008		مسائي

		58		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		حنان خالد غفوري		عراقية		انثى		الاول		58,91		2007\2008

		59		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		رشا محمد مضحي		عراقية		انثى		الثاني		58,65		2007\2008

		60		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		نهى فارس عبد الله		عراقية		انثى		الثاني		58,5		2007\2008

		61		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		هويدا محمد علي		عراقية		انثى		الثاني		58,3		2007\2008		مسائي

		62		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		مها زلال ياسين		عراقية		انثى		الثاني		58,19		2007\2008

		63		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		شذى قابل عبيد		عراقية		انثى		الثاني		57,68		2007\2008

		64		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		حوراء عبد السلام علي		عراقية		انثى		الثاني		57,67		2007\2008

		65		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		انتصار فتاح علي		عراقية		انثى		الثاني		57,37		2007\2008		مسائي

		66		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		ايناس عبد الستار عبد الامير		عراقية		انثى		الثاني		57,22		2007\2008		مسائي

		67		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		جوان عز الدين رحيم		عراقية		انثى		الاول		57		2007\2008

		68		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		رواء هاشم جاسم		عراقية		انثى		الثاني		56,93		2007\2008

		69		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		رنا عبد الله صايل		عراقية		انثى		الثاني		56,83		2007\2008

		70		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		نورا محمد امين		عراقية		انثى		الثاني		56,77		2007\2008

		71		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		ميادة عبد الكريم ابراهيم		عراقية		انثى		الثاني		56,29		2007\2008

		72		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		نور عبد المهدي سعيد		عراقية		انثى		الثاني		56,09		2007\2008		مسائي

		73		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		مروة جلال عبيد		عراقية		انثى		الثاني		56,07		2007\2008

		74		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		نور محمد غربي		عراقية		انثى		الثاني		55,36		2007\2008

		75		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		مها جمال جمعه		عراقية		انثى		الثاني		54,76		2007\2008

		76		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		جلنار ناجي عليوي		عراقية		انثى		الثاني		54,69		2007\2008		مسائي

		77		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		سرور محسن نجم		عراقية		انثى		الثاني		53,80		2007\2008

		78		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		نورة عباس عبد الامير		عراقية		انثى		الثاني		53,39		2007\2008		مسائي تكميلي

		79		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		زينة حمود خلف		عراقية		انثى		الثاني		52,85		2007\2008		مسائي  تكميلي

		80		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		انسام مهدي شاكر		عراقية		انثى		الثاني		51,73		2007\2008		مسائي  تكميلي

		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 2008/2007   /  كلية التربية للبنات الدراسة الصباحية والمسائية 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		انفال عصام اسماعيل		العراقية		انثى		الاول		86,55		2007\2008

		2		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		ابتسام جبر منهل		العراقية		انثى		الاول		83,24		2007\2008

		3		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		شيماء حامد حسين		العراقية		انثى		الاول		80,89		2007\2008

		4		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		بيداء عبد الحسن ردام		العراقية		انثى		الاول		80,82		2007\2008

		5		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		ميسم عبد الحسن حيدر		العراقية		انثى		الاول		80,23		2007\2008

		6		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		نهى عبد الكاظم كاطع		العراقية		انثى		الاول		78,45		2007\2008

		7		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		ابتهال محمود حسين		العراقية		انثى		الاول		77,78		2007\2008

		8		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		هبة حسين عزيز		العراقية		انثى		الاول		77,36		2007\2008

		9		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		نجلاء محسن فليح		العراقية		انثى		الاول		77,2		2007\2008

		10		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		مروة فاضل جعفر		العراقية		انثى		الاول		76,78		2007\2008

		11		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		فضيلة مزعل حميد		العراقية		انثى		الاول		76,38		2007\2008

		12		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		مريم عبد الله احمد		العراقية		انثى		الاول		75,02		2007\2008

		13		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		اسراء عادل انور		العراقية		انثى		الاول		74,68		2007\2008		مسائي

		14		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		ميسون حافظ محمد		العراقية		انثى		الاول		74,66		2007\2008

		15		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		زينب جعفر محسن		العراقية		انثى		الاول		74,44		2007\2008

		16		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		شيماء محمد شريف		العراقية		انثى		الاول		73,53		2007\2008

		17		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		زمن صاحب مهدي		العراقية		انثى		الاول		73,39		2007\2008

		18		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		سجى جبار عبيد		العراقية		انثى		الاول		73,09		2007\2008

		19		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		هديل عباس عبد الله		العراقية		انثى		الاول		73,03		2007\2008

		20		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		سراب مطير يوسف		العراقية		انثى		الاول		72,51		2007\2008

		21		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		زينة فرحان كريم		العراقية		انثى		الاول		72,16		2007\2008

		22		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		زينة صباح حسين		العراقية		انثى		الاول		72,14		2007\2008

		23		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		هدى نجم عبد خضير		العراقية		انثى		الاول		72,08		2007\2008

		24		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		رواء جواد كاظم		العراقية		انثى		الاول		71,01		2007\2008

		25		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		فردوس حميد جاسم		العراقية		انثى		الاول		70,77		2007\2008

		26		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		زهراء شاكر فاضل		العراقية		انثى		الاول		70,50		2007\2008

		27		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		نبراس خليل ابراهيم		العراقية		انثى		الاول		70,49		2007\2008

		28		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		حنان صالح مهدي		العراقية		انثى		الاول		70,34		2007\2008

		29		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		امنة عبد عودة مهدي		العراقية		انثى		الاول		70,14		2007\2008

		30		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		زينة شايع خليل		العراقية		انثى		الثاني		69,85		2007\2008

		31		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		سجى محمود عبد الله		العراقية		انثى		الاول		69,60		2007\2008

		32		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		هدى عجيل بريسم		العراقية		انثى		الاول		69,26		2007\2008

		33		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		مريم محمود جاسم		العراقية		انثى		الاول		69,12		2007\2008

		34		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		صفاء عبد المنعم احمد		العراقية		انثى		الاول		69,11		2007\2008

		35		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		سرى ماجد عبيد		العراقية		انثى		الاول		68,89		2007\2008

		36		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		ايات مزهر حسون		العراقية		انثى		الثاني		68,76		2007\2008

		37		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		علياء باسم فخري		العراقية		انثى		الاول		68,69		2007\2008

		38		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		رباب حسين حمادي		العراقية		انثى		الاول		68,64		2007\2008

		39		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		جنان رحمن عباس		العراقية		انثى		الاول		68,58		2007\2008

		40		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		انوار عبد الكريم خلف		العراقية		انثى		الاول		68,33		2007\2008

		41		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		فادية جبار عنفوص		العراقية		انثى		الاول		66,83		2007\2008

		42		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		ايناس خضير عودة		العراقية		انثى		الاول		66,83		2007\2008		مسائي

		43		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		نورس عبد الله رشيد		العراقية		انثى		الاول		66,51		2007\2008

		44		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		ابتسام انعيم جاسم		العراقية		انثى		الثاني		66,43		2007\2008

		45		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		غيداء قيس جلوب		العراقية		انثى		الاول		66,37		2007\2008

		46		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		سمارة نوري عطوف		العراقية		انثى		الاول		66,13		2007\2008		مسائي

		47		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		رغد عادل كتاب		العراقية		انثى		الاول		65,85		2007\2008

		48		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		ندى مهدي سالم		العراقية		انثى		الاول		65,09		2007\2008

		49		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		بيان مبدر سعدون		العراقية		انثى		الاول		64,93		2007\2008

		50		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		سرور عبد الامير شريف		العراقية		انثى		الاول		64,92		2007\2008

		51		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		افراح كاظم سمير		العراقية		انثى		الاول		64,43		2007\2008

		52		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		وسن مصطفى صبيح		العراقية		انثى		الاول		63,99		2007\2008

		53		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		مروة محمد عبود		العراقية		انثى		الاول		63,94		2007\2008

		54		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		وفاء فاضل محمد		العراقية		انثى		الاول		63,16		2007\2008

		55		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		اسراء قاسم محمد		العراقية		انثى		الاول		62,92		2007\2008

		56		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		زهراء سعد خضير		العراقية		انثى		الاول		62,84		2007\2008

		57		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		انتصار حمد جمعة		العراقية		انثى		الاول		62,72		2007\2008

		58		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		اشواق محي بربوتي		العراقية		انثى		الاول		62,44		2007\2008

		59		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		مروة محمد عبد علي		العراقية		انثى		الاول		62,4		2007\2008

		60		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		سجى صادق حسن		العراقية		انثى		الثاني		61,65		2007\2008

		61		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		زينب سالم محمد		العراقية		انثى		الثاني		61,59		2007\2008

		62		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		نجلاء عبد الواحد اسكندر		العراقية		انثى		الاول		60,32		2007\2008

		63		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		اسراء مهدي عباس		العراقية		انثى		الاول		60,32		2007\2008

		64		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		شيماء حنين منصر		العراقية		انثى		الثاني		60,23		2007\2008

		65		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		ياسمين ضرار جاسم		العراقية		انثى		الاول		59,86		2007\2008

		66		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		نور فوزي أكرم		العراقية		انثى		الاول		58,89		2007\2008

		67		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		ريام فوزي مطشر		العراقية		انثى		الاول		58,68		2007\2008

		68		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		ورود عبد الزهرة كاطع		العراقية		انثى		الاول		58,40		2007\2008

		69		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		بحار حاتم خضير		العراقية		انثى		الاول		58,14		2007\2008

		70		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		جنان هادي عبيد		العراقية		انثى		الاول		58,06		2007\2008

		71		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		نور فاروق علي		العراقية		انثى		الاول		57,82		2007\2008

		72		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		نغم علي عبد		العراقية		انثى		الثاني		57,43		2007\2008

		73		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		نور سعدي حسين		العراقية		انثى		الاول		55,81		2007\2008

		74		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		دانية عبد الهادي عبدالله		العراقية		انثى		الاول		55,61		2007\2008

		75		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		شكرية محمود خلف		العراقية		انثى		الثاني		54,99		2007\2008

		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 2008/2007   /  كلية التربية للبنات الدراسة الصباحية والمسائية الدور الاول والثاني

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

		1		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		سمية ياسين خضير		عراقية		انثى		الاول		79,84		2007\2008

		2		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		نبراس علي حمود		عراقية		انثى		الاول		79,74		2007\2008

		3		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ذكرى حماد جاسم		عراقية		انثى		الاول		79,68		2007\2008

		4		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		وصال عبد العزيز محمد		عراقية		انثى		الاول		79,36		2007\2008

		5		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ميساء حاتم حمد		عراقية		انثى		الاول		79,18		2007\2008

		6		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		اسراء عبد الله جبير		عراقية		انثى		الاول		78,67		2007\2008

		7		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		منال يوسف مفرود		عراقية		انثى		الاول		78,61		2007\2008

		8		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		مريم حامد فرحان		عراقية		انثى		الاول		78,57		2007\2008

		9		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		غفران كاظم حمود		عراقية		انثى		الاول		78,47		2007\2008

		10		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		منتهى مناحي عنبر		عراقية		انثى		الاول		77,40		2007\2008

		11		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		سهير هاتف محمد		عراقية		انثى		الاول		76,95		2007\2008

		12		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		رشا عيد فيصل		عراقية		انثى		الثاني		76,42		2007\2008

		13		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		نغم احمد خضير		عراقية		انثى		الاول		76,31		2007\2008

		14		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		الاء عبد الزهرة هامل		عراقية		انثى		الثاني		75,76		2007\2008

		15		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		نور عبد الزهرة جبار		عراقية		انثى		الاول		74,98		2007\2008

		16		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		رونق محي خلف		عراقية		انثى		الاول		74,50		2007\2008

		17		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		اسراء جبارعبد علي		عراقية		انثى		الثاني		73,77		2007\2008

		18		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		مروة غازي محمد		عراقية		انثى		الاول		73,76		2007\2008

		19		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ندى سلمان حامد		عراقية		انثى		الاول		73,73		2007\2008

		20		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		يسرى صفاء الدين ناجي		عراقية		انثى		الاول		73,70		2007\2008

		21		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		رشا ناصر حسين		عراقية		انثى		الاول		73,64		2007\2008

		22		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		بيداء عبد الرحمن يوسف		عراقية		انثى		الاول		73,55		2007\2008

		23		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		لمياء صادق مهدي		عراقية		انثى		الاول		72,25		2007\2008

		24		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		نور عباس يوسف		عراقية		انثى		الاول		72,07		2007\2008

		25		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		اوراس عباس شاكر		عراقية		انثى		الثاني		70,83		2007\2008

		26		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		سمارة مقداد صبحي		عراقية		انثى		الاول		70,64		2007\2008

		27		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ذكرى علي حمود		عراقية		انثى		الاول		70,51		2007\2008

		28		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		هيفاء سامي مجر		عراقية		انثى		الاول		70,30		2007\2008

		29		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		نهى حسن علوان		عراقية		انثى		الاول		69,70		2007\2008

		30		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		لينا احمد ابراهيم		عراقية		انثى		الاول		69,52		2007\2008

		31		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		نور محمد عبد الله		عراقية		انثى		الاول		69,40		2007\2008

		32		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		هالة عبد الخالق حسين		عراقية		انثى		الاول		69,32		2007\2008

		33		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		رواء قاسم محمد		عراقية		انثى		الاول		68,49		2007\2008

		34		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		هبة هلال عبد الوهاب		عراقية		انثى		الاول		68,19		2007\2008

		35		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		زهراء اعطيوي كديد		عراقية		انثى		الاول		67,47		2007\2008

		36		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		زينة شاكر حمودي		عراقية		انثى		الاول		67,21		2007\2008

		37		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		زينب عبد الرضا موسى		عراقية		انثى		الاول		67,16		2007\2008

		38		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		حميدة عبد الحسين جليب		عراقية		انثى		الاول		66,98		2007\2008

		39		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		حلا عزيز يوسف		عراقية		انثى		الاول		66,26		2007\2008

		40		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		نور عباس لفتة		عراقية		انثى		الثاني		65,82		2007\2008

		41		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		زمن منصور اسماعيل		عراقية		انثى		الاول		65,61		2007\2008

		42		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		علياء محمد صعيوج		عراقية		انثى		الاول		65,21		2007\2008

		43		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		بلقيس عبد القادر اكرم		عراقية		انثى		الثاني		64,32		2007\2008

		44		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		خلود جاسم مطشر		عراقية		انثى		الثاني		64,31		2007\2008

		45		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		رباب محمد احمد		عراقية		انثى		الثاني		64,29		2007\2008

		46		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		هناء علي جاسم		عراقية		انثى		الاول		64,24		2007\2008

		47		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		اسراء مجيد شهاب		عراقية		انثى		الاول		64,22		2007\2008

		48		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		نورس صالح خزعل		عراقية		انثى		الثاني		64,03		2007\2008

		49		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		سمر خالد احمد		عراقية		انثى		الاول		63,97		2007\2008

		50		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		زينة علاء عبود		عراقية		انثى		الثاني		63,68		2007\2008

		51		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		فاطمة سليم قاسم		عراقية		انثى		الاول		63,62		2007\2008

		52		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		حنين حمادي ثويني		عراقية		انثى		الاول		63,57		2007\2008

		53		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		حوراء قاسم ظاهر		عراقية		انثى		الاول		63,22		2007\2008

		54		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		نورا اكرم كاظم		عراقية		انثى		الاول		63,09		2007\2008

		55		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		علا سامي عبود		عراقية		انثى		الثاني		63,07		2007\2008

		56		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ياسمين جمال مجيد		عراقية		انثى		الاول		62,91		2007\2008

		57		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		صبيحة حسن جاسم		عراقية		انثى		الاول		62,41		2007\2008

		58		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		رشا ياسين هاشم		عراقية		انثى		الثاني		62,26		2007\2008

		59		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		بيداء عدنان شويع		عراقية		انثى		الاول		61,6		2007\2008

		60		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ابتسام عبد العالي فرحان		عراقية		انثى		الثاني		61,451		2007\2008

		61		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		رشا جاسم محمد		عراقية		انثى		الاول		61,45		2007\2008

		62		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		فرح عدنان ياس		عراقية		انثى		الاول		61,26		2007\2008

		63		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		هديل عبد الكريم يونس		عراقية		انثى		الاول		61,05		2007\2008

		64		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		منى مجيد علي		عراقية		انثى		الاول		61,02		2007\2008

		65		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		زيبنة محمد شريف		عراقية		انثى		الثاني		60,80		2007\2008

		66		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		رسل عماد حسن		عراقية		انثى		الثاني		60,33		2007\2008

		67		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		زينب حسن شليج		عراقية		انثى		الثاني		59,61		2007\2008

		68		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		مها وهاب عبد المنعم		عراقية		انثى		الاول		59,6		2007\2008

		69		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ايمان صفاء عبد الجبار		عراقية		انثى		الثاني		59,53		2007\2008

		70		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		شيماء قاسم محمد		عراقية		انثى		الثاني		59,49		2007\2008

		71		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		شيماء عبد الرزاق جبار		عراقية		انثى		الثاني		58,35		2007\2008

		72		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		الهام نوري اسماعيل		عراقية		انثى		الثاني		57,82		2007\2008		مسائي

		73		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ايناس عبد الامير سعيد		عراقية		انثى		الثاني		57,72		2007\2008

		74		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		رنا حمدان جاسم		عراقية		انثى		الثاني		55,85		2007\2008

		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 2008/2007   /  كلية التربية للبنات الدراسة الصباحية والمسائية الدور الاول والثاني

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

		1		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		رشا عواد عيدان		عراقية		انثى		الاول		84,44		2007\2008

		2		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		مريم عمران عيسى		عراقية		انثى		الاول		83,20		2007\2008

		3		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		شيماء حسين مهدي		عراقية		انثى		الاول		82,93		2007\2008

		4		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		نور عباس عبد الله		عراقية		انثى		الاول		82,36		2007\2008

		5		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		ضمياء محسن شاكر		عراقية		انثى		الاول		76,40		2007\2008

		6		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		سراب مهدي هادي		عراقية		انثى		الاول		75,61		2007\2008		مسائي

		7		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		انسام علي زغير		عراقية		انثى		الاول		75,24		2007\2008

		8		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		عهود صادق محمد		عراقية		انثى		الاول		75,23		2007\2008

		9		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		دعاء عباس عودة		عراقية		انثى		الاول		74,79		2007\2008

		10		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		رقية علي ظاهر		عراقية		انثى		الاول		73,57		2007\2008

		11		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		هدى حسن علي		عراقية		انثى		الاول		73,51		2007\2008

		12		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		سمر جواد عوني		عراقية		انثى		الاول		73,45		2007\2008

		13		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		زينب ابراهيم زيدان		عراقية		انثى		الاول		73,36		2007\2008

		14		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		فرح اكرم عباس		عراقية		انثى		الثاني		73,18		2007\2008

		15		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		ايناس علي سعود		عراقية		انثى		الاول		72,96		2007\2008

		16		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		زهراء عبد الرضا ثجيل		عراقية		انثى		الاول		72,85		2007\2008

		17		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		عذراء علي عبيد		عراقية		انثى		الاول		72,60		2007\2008

		18		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		ايات هادي حسن		عراقية		انثى		الاول		72,42		2007\2008

		19		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		سعاد صكبان صالح		عراقية		انثى		الاول		72,17		2007\2008

		20		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		هند عباس خميس		عراقية		انثى		الاول		71,78		2007\2008

		21		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		شيماء خالد ابراهيم		عراقية		انثى		الاول		71,61		2007\2008

		22		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		سحر يارولي بيجان سوزة		عراقية		انثى		الاول		71,05		2007\2008

		23		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		انتظار مهدي عمران		عراقية		انثى		الاول		70,81		2007\2008

		24		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		وفاء نجاح عبد القادر		عراقية		انثى		الاول		70,66		2007\2008

		25		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		افراح خضير عباس		عراقية		انثى		الاول		70,41		2007\2008

		26		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		وسن فائق توفيق		عراقية		انثى		الاول		70,26		2007\2008

		27		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		نغم فاضل حسن		عراقية		انثى		الاول		70,25		2007\2008

		28		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		رغد صبيح عبود		عراقية		انثى		الاول		70,07		2007\2008

		29		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		امتياز قادر صالح		عراقية		انثى		الاول		69,55		2007\2008		مسائي

		30		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		مروة مهدي جبر		عراقية		انثى		الاول		69,49		2007\2008

		31		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		هبة نافع ابو سودة		عراقية		انثى		الاول		69,33		2007\2008

		32		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		ضحى احسان علي		عراقية		انثى		الاول		68,86		2007\2008

		33		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		رفل محمد احمد		عراقية		انثى		الاول		68,41		2007\2008

		34		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		مها حامد احمد		عراقية		انثى		الاول		68,22		2007\2008

		35		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		رشا ظاهر محمد		عراقية		انثى		الاول		68,17		2007\2008

		36		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		اشواق صالح نعمة		عراقية		انثى		الاول		67,64		2007\2008

		37		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		هناء جبار طاهر		عراقية		انثى		الاول		67,07		2007\2008

		38		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		اخلاص جبر علي		عراقية		انثى		الاول		67,06		2007\2008

		39		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		مروة نهاد كامل		عراقية		انثى		الاول		66,26		2007\2008

		40		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		رحاب عباس خضير		عراقية		انثى		الاول		66,05		2007\2008

		41		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		ايمان جبار مظلوم		عراقية		انثى		الاول		66		2007\2008

		42		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		حوراء حميد فليح		عراقية		انثى		الاول		65,89		2007\2008

		43		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		سليمة كرم الله جاسم		عراقية		انثى		الاول		65,77		2007\2008

		44		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		اخلاص موحان عبد الكريم		عراقية		انثى		الاول		65,55		2007\2008

		45		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		صابرين رضا هاشم		عراقية		انثى		الاول		65,35		2007\2008

		46		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		اسماء جهاد محمد		عراقية		انثى		الاول		64,55		2007\2008

		47		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		بيداء حمزة عبد حسين		عراقية		انثى		الاول		64,25		2007\2008

		48		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		دعاء عبد الجبار عبد الله		عراقية		انثى		الاول		63,99		2007\2008

		49		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		سهى منير عبد العباس		عراقية		انثى		الاول		63,84		2007\2008

		50		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		حلا شاكر عبد الكريم		عراقية		انثى		الاول		63,83		2007\2008

		51		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		زينب عبد المهدي جاسم		عراقية		انثى		الاول		63,44		2007\2008

		52		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		شذى شاكر محسن		عراقية		انثى		الاول		63,15		2007\2008

		53		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		زهراء سامي علي		عراقية		انثى		الاول		62,63		2007\2008

		54		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		داليا يونس عبد اللامي		عراقية		انثى		الاول		62,40		2007\2008

		55		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		هبة رياض خليل		عراقية		انثى		الاول		61,58		2007\2008

		56		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		شيماء خلف ذياب		عراقية		انثى		الاول		61,49		2007\2008

		57		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		اسيل محسن اسماعيل		عراقية		انثى		الثاني		60,92		2007\2008		مسائي

		58		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		لينا علي سلمان		عراقية		انثى		الثاني		60,32		2007\2008

		59		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		وفاء سلمان عدوان		عراقية		انثى		الاول		60,29		2007\2008

		60		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		امل حسين ناصر		عراقية		انثى		الثاني		59,94		2007\2008

		61		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		الاء جبار عبد الكريم		عراقية		انثى		الاول		59		2007\2008

		62		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		رسل عبد الرزاق شادي		عراقية		انثى		الثاني		58,27		2007\2008

		63		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		فاطمة طه حسين		عراقية		انثى		الاول		58,19		2007\2008

		64		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		بيداء حامد بجاي		عراقية		انثى		الثاني		57,11		2007\2008

		65		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		منى حمدان جاسم		عراقية		انثى		الاول		56,38		2007\2008

		66		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		رويدة كاظم علي		عراقية		انثى		الثاني		56,35		2007\2008

		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 2008/2007   /  كلية التربية للبنات الدراسة الصباحية والمسائية 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		زهرة علي عباس		عراقية		انثى		الاول		94,29		2007\2008

		2		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		بيداء صالح سلمان		عراقية		انثى		الاول		91,21		2007\2008

		3		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		مها داود سلمان		عراقية		انثى		الاول		87,85		2007\2008

		4		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		بتول محمد حسين		عراقية		انثى		الاول		86,63		2007\2008

		5		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		شكرية موسى مزعل		عراقية		انثى		الاول		85,36		2007\2008

		6		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		لطيفة كريم صالح		عراقية		انثى		الاول		84,35		2007\2008

		7		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		سارة سعد محمد		عراقية		انثى		الاول		84,22		2007\2008

		8		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		اسراء نجم عبد الله		عراقية		انثى		الاول		79,25		2007\2008

		9		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		اخلاص هادي خضير		عراقية		انثى		الاول		79,20		2007\2008

		10		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		زهراء نور الدين جاسم		عراقية		انثى		الاول		78,46		2007\2008

		11		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		ميسون صافي مشاري		عراقية		انثى		الاول		78,23		2007\2008

		12		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		ضفاء صعيجر بهيرو		عراقية		انثى		الاول		77,32		2007\2008

		13		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		شيماء جبار قاسم		عراقية		انثى		الاول		76,56		2007\2008

		14		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		سعاد طعيس رباش		عراقية		انثى		الاول		76,35		2007\2008

		15		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		عذراء نصر محمد		عراقية		انثى		الاول		75,21		2007\2008

		16		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		رشا حسين عباس		عراقية		انثى		الاول		75,13		2007\2008

		17		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		اسراء عبد الستار محمد		عراقية		انثى		الاول		75,11		2007\2008

		18		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		سهاد محمد خريسان		عراقية		انثى		الاول		74,29		2007\2008

		19		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		احلام محمد عبد		عراقية		انثى		الثاني		72,80		2007\2008

		20		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		سارة لؤي عدنان		عراقية		انثى		الاول		71,38		2007\2008

		21		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		وفاء ستار جبار		عراقية		انثى		الثاني		70,05		2007\2008

		22		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		سحر سعدون عبد		عراقية		انثى		الاول		68,36		2007\2008

		23		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		نوال محمد صالح		عراقية		انثى		الاول		68,23		2007\2008

		24		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		وفاء خلف حسين		عراقية		انثى		الاول		67,70		2007\2008

		25		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		شيماء جبار لعيبي		عراقية		انثى		الاول		67,26		2007\2008

		26		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		سعاد محمد نايف		عراقية		انثى		الاول		66,44		2007\2008

		27		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		رشا حسن سلمان		عراقية		انثى		الاول		66,41		2007\2008

		28		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		فرح عيدان سلومي		عراقية		انثى		الاول		65,86		2007\2008

		29		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		نبيهة فاضل اسماعيل		عراقية		انثى		الاول		65,61		2007\2008

		30		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		زينب حياء الله كرم		عراقية		انثى		الاول		65,10		2007\2008

		31		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		غصون فندي خضير		عراقية		انثى		الاول		64,64		2007\2008

		32		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		سحر محمد حسن		عراقية		انثى		الاول		64,14		2007\2008

		33		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		ازهار شاكر بدر		عراقية		انثى		الثاني		61,96		2007\2008

		34		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		هناء شاكر عبيد		عراقية		انثى		الثاني		61,74		2007\2008

		35		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		ايناس فاضل كامل		عراقية		انثى		الاول		61,69		2007\2008

		36		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		اريج عبد الغني عبد السلام		عراقية		انثى		الثاني		61,46		2007\2008

		37		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		سارة علي جبر		عراقية		انثى		الاول		59,20		2007\2008

		38		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		رشا علي نوري		عراقية		انثى		الثاني		59,01		2007\2008

		39		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		زهراء محمد عبد الله		عراقية		انثى		الاول		58,88		2007\2008

		40		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		صبا صبري رجب		عراقية		انثى		الثاني		58,61		2007\2008

		41		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		ايناس عباس محمد		عراقية		انثى		الثاني		58,24		2007\2008

		42		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		سهى خالد عبد الله		عراقية		انثى		الاول		58,23		2007\2008

		43		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		اسيل عدنان عباس		عراقية		انثى		الثاني		58,08		2007\2008

		44		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		بتول عبد مرهج		عراقية		انثى		الثاني		57,98		2007\2008

		45		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		فاطمة عماد ياسين		عراقية		انثى		الاول		57,87		2007\2008

		46		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		سحر نعيم والي		عراقية		انثى		الثاني		56,59		2007\2008

		47		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		ازهار جاسم شناوة		عراقية		انثى		الاول		55,49		2007\2008

		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 2008/2007   /  كلية التربية للبنات الدراسة الصباحية والمسائية 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		زينب زيني موسى		العراقية		انثى		الاول		87,01		2007\2008

		2		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		اسراء علي رشيد		العراقية		انثى		الاول		84,02		2007\2008

		3		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		سرى قاسم مطر		العراقية		انثى		الاول		78,92		2007\2008

		4		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		رنا نعمة عبد الزهرة		العراقية		انثى		الاول		74,83		2007\2008

		5		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		زهراء نافع فاضل		العراقية		انثى		الاول		74,10		2007\2008

		6		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		زمن مجيد حميد		العراقية		انثى		الاول		72,62		2007\2008

		7		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		رنا دريد محمد		العراقية		انثى		الاول		71,86		2007\2008

		8		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		رؤى صلاح الدين محمد		العراقية		انثى		الاول		71,39		2007\2008

		9		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		رنا عواد ابراهيم		العراقية		انثى		الاول		70,45		2007\2008

		10		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		رشا دريد محمد		العراقية		انثى		الاول		70,18		2007\2008

		11		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		وسن ياس خضر		العراقية		انثى		الاول		70,17		2007\2008

		12		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		حنان نعمة نجم		العراقية		انثى		الاول		69,51		2007\2008

		13		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		رفل حامد راضي		العراقية		انثى		الاول		68,83		2007\2008

		14		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		زهراء فيصل ابراهيم		العراقية		انثى		الاول		68,81		2007\2008

		15		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		هدى علي حيدر		العراقية		انثى		الاول		68,31		2007\2008

		16		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		هبة ياسين خليل		العراقية		انثى		الاول		68,27		2007\2008

		17		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		فرح سلمان حسين		العراقية		انثى		الاول		68,20		2007\2008

		18		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		بشرى عبود حسين		العراقية		انثى		الاول		67,48		2007\2008

		19		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		هدى جبار كطامي		العراقية		انثى		الاول		66,90		2007\2008

		20		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		ميسم مهدي مرزة		العراقية		انثى		الاول		66,67		2007\2008

		21		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		عبير ماهر حسن		العراقية		انثى		الاول		66		2007\2008

		22		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		شيماء شهاب احمد		العراقية		انثى		الاول		65,31		2007\2008

		23		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		نسرين عبود كريم		العراقية		انثى		الاول		65,24		2007\2008

		24		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		سرى ضياء لطيف		العراقية		انثى		الاول		64,55		2007\2008

		25		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		هبة علي نصير		العراقية		انثى		الاول		63,94		2007\2008

		26		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		حوراء جلال لطيف		العراقية		انثى		الاول		63,85		2007\2008

		27		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		جيهان عبود عبد الله		العراقية		انثى		الاول		63,54		2007\2008

		28		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		نور اكرم فاضل		العراقية		انثى		الاول		63,44		2007\2008

		29		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		هند جواد خليفة		العراقية		انثى		الاول		62,47		2007\2008		مسائي

		30		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		نور عدي حاتم		العراقية		انثى		الاول		61,52		2007\2008

		31		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		رشا سالم ربيع		العراقية		انثى		الاول		61,39		2007\2008

		32		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		تمارا كاظم جاسم		العراقية		انثى		الاول		61,20		2007\2008

		33		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		رشا كريم شغاتي		العراقية		انثى		الاول		61,03		2007\2008

		34		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		فرح عبد الكريم حسين		العراقية		انثى		الاول		59,06		2007\2008

		35		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		سرى اسماعيل امين		العراقية		انثى		الثاني		58,65		2007\2008

		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 2008/2007   /  كلية التربية للبنات الدراسة الصباحية والمسائية الدور الاول والثاني

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

		1		بغداد		التربية للبنات		علم النفس		فيرا حبيب حنا		عراقية		انثى		الاول		87,15		2007\2008

		2		بغداد		التربية للبنات		علم النفس		سهام علي عبد الله		عراقية		انثى		الاول		85,31		2007\2008

		3		بغداد		التربية للبنات		علم النفس		هند نزار حميد		عراقية		انثى		الاول		81,30		2007\2008

		4		بغداد		التربية للبنات		علم النفس		اعتدال لفتة نعمة		عراقية		انثى		الاول		80,31		2007\2008

		5		بغداد		التربية للبنات		علم النفس		نور عامر كاظم		عراقية		انثى		الاول		77,52		2007\2008

		6		بغداد		التربية للبنات		علم النفس		طيبة حسين مزعل		عراقية		انثى		الاول		74,98		2007\2008

		7		بغداد		التربية للبنات		علم النفس		أماني عبد الخالق عبد الحسين		عراقية		انثى		الاول		74,62		2007\2008

		8		بغداد		التربية للبنات		علم النفس		سلوى عثمان عباس		عراقية		انثى		الاول		74,45		2007\2008

		9		بغداد		التربية للبنات		علم النفس		ايمان صدام محمد		عراقية		انثى		الاول		74,24		2007\2008

		10		بغداد		التربية للبنات		علم النفس		رشا سعد عواد		عراقية		انثى		الاول		73,75		2007\2008

		11		بغداد		التربية للبنات		علم النفس		علياء غانم جاسم		عراقية		انثى		الاول		72,65		2007\2008

		12		بغداد		التربية للبنات		علم النفس		مروة عادل هادي		عراقية		انثى		الاول		71,61		2007\2008

		13		بغداد		التربية للبنات		علم النفس		ندى خالد حسن		عراقية		انثى		الاول		71		2007\2008

		14		بغداد		التربية للبنات		علم النفس		زهراء علي عبيد		عراقية		انثى		الاول		68,24		2007\2008

		15		بغداد		التربية للبنات		علم النفس		منى رشيد عاصي		عراقية		انثى		الاول		67,42		2007\2008

		16		بغداد		التربية للبنات		علم النفس		اميرة كاظم عليوي		عراقية		انثى		الاول		65,10		2007\2008

		17		بغداد		التربية للبنات		علم النفس		شيماء حسين عبد علوان		عراقية		انثى		الاول		63,26		2007\2008

		18		بغداد		التربية للبنات		علم النفس		زينة علي فرهود		عراقية		انثى		الاول		63,06		2007\2008

		19		بغداد		التربية للبنات		علم النفس		فاطمة ناصر عويد		عراقية		انثى		الاول		62,33		2007\2008

		20		بغداد		التربية للبنات		علم النفس		نور فاروق جلوب		عراقية		انثى		الاول		62,03		2007\2008

		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 2008/2007   /  كلية التربية للبنات الدراسة الصباحية والمسائية الدور الاول والثاني

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

		1		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		منى جبار عباس		العراقية		انثى		الاول		77,04		2007\2008

		2		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		منال راضي جبر		العراقية		انثى		الاول		72,39		2007\2008

		3		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		نور خلف قاسم		العراقية		انثى		الاول		72,3		2007\2008

		4		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		مارينا شمائيل بثيو		العراقية		انثى		الاول		70,5		2007\2008

		5		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		رواء عماد يوسف		العراقية		انثى		الاول		69,99		2007\2008

		6		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		بلاسم تحسين علي		العراقية		انثى		الاول		69,32		2007\2008

		7		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		نورة قاسم ثجيل		العراقية		انثى		الاول		69,18		2007\2008

		8		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		هالة عدنان احمد		العراقية		انثى		الاول		68,2		2007\2008

		9		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		خولة غازي مصلح		العراقية		انثى		الاول		67,26		2007\2008

		10		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		رؤى عبد الملك سعيد		العراقية		انثى		الاول		67,18		2007\2008

		11		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		الاء داود احمد		العراقية		انثى		الثاني		66,23		2007\2008

		12		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		رشا عدنان كاظم		العراقية		انثى		الثاني		65,384		2007\2008

		13		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		زينب عجيل عطية		العراقية		انثى		الاول		65,380		2007\2008

		14		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		غيداء صاحب حمزة		العراقية		انثى		الثاني		65,22		2007\2008

		15		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		رواء صلاح الدين حسين		العراقية		انثى		الاول		64,18		2007\2008

		16		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		وجدان بشير كاظم		العراقية		انثى		الثاني		63,2		2007\2008

		17		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		رشا ابراهيم سليم		العراقية		انثى		الثاني		62,73		2007\2008

		18		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		زهرة فاضل محمود		العراقية		انثى		الثاني		62,26		2007\2008

		19		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		مريم حسن كاطع		العراقية		انثى		الثاني		62,032		2007\2008

		20		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		تغريد عبد حمود سفيح		العراقية		انثى		الثاني		62,031		2007\2008

		21		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		ايلاف خضير محمد		العراقية		انثى		الاول		61,68		2007\2008

		22		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		ميادة زيدان خلف		العراقية		انثى		الثاني		61,48		2007\2008

		23		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		نور عدنان خلف		العراقية		انثى		الثاني		61,04		2007\2008

		24		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		ازهار صالح خالد		العراقية		انثى		الثاني		60,32		2007\2008

		25		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		نور داود سهر		العراقية		انثى		الثاني		59,04		2007\2008

		26		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		سهى ثائر عبد علي		العراقية		انثى		الثاني		58,88		2007\2008

		27		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		عصمت خليل حسين		العراقية		انثى		الثاني		58,77		2007\2008

		28		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		انتصار محمد فرج		العراقية		انثى		الثاني		57,6		2007\2008		تكميلي

		29		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		صفاء لطيف علي		العراقية		انثى		الثاني		56,41		2007\2008

		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 2008/2007   /  كلية التربية للبنات الدراسة الصباحية والمسائية الدور الاول والثاني

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

		1		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		أيثار منتصر شعلان		عراقية		انثى		الاول		92,25		2007\2008

		2		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		رغدة علي محمد		عراقية		انثى		الاول		82,66		2007\2008

		3		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		ايناس عبد الوهاب		عراقية		انثى		الاول		80,65		2007\2008

		4		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		سوسن محمد حسين		عراقية		انثى		الاول		77,71		2007\2008

		5		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		صباح جاسم قاسم		عراقية		انثى		الاول		74,15		2007\2008

		6		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		علياء محمد حسين		عراقية		انثى		الاول		74,13		2007\2008

		7		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		الاء محمد رؤوف		عراقية		انثى		الاول		73,71		2007\2008

		8		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		شيماء عبد المنعم		عراقية		انثى		الاول		73,67		2007\2008

		9		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		عبير عبد الامير حميد		عراقية		انثى		الاول		73,53		2007\2008

		10		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		هديل حامد رشيد		عراقية		انثى		الاول		71,80		2007\2008

		11		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		سحر جبار جميل		عراقية		انثى		الاول		71,23		2007\2008

		12		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		سمية نها عبد العزيزد		عراقية		انثى		الاول		70,53		2007\2008

		13		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		رنا سامي شاكر		عراقية		انثى		الاول		69,53		2007\2008

		14		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		شهزلان طارق راشد		عراقية		انثى		الاول		68,87		2007\2008

		15		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		نادية داود غانم		عراقية		انثى		الاول		68,62		2007\2008

		16		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		فرقان حسن علي		عراقية		انثى		الاول		67,96		2007\2008

		17		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		هبة عامر حامد		عراقية		انثى		الاول		66,94		2007\2008

		18		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		ريم محمود كامل		عراقية		انثى		الاول		66,74		2007\2008

		19		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		امل كاظم جبر		عراقية		انثى		الاول		66,54		2007\2008

		20		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		شروق جميل محمد		عراقية		انثى		الاول		66,05		2007\2008

		21		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		سماح حسن سيد		عراقية		انثى		الاول		65,23		2007\2008

		22		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		هدى محمد ناصر		عراقية		انثى		الاول		65,13		2007\2008

		23		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		شيرين رياض علي		عراقية		انثى		الاول		64,96		2007\2008

		24		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		هبة طلال لطيف		عراقية		انثى		الاول		63,35		2007\2008

		25		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		نغم احمد عباس		عراقية		انثى		الاول		61,66		2007\2008

		26		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		رنا حسين علي		عراقية		انثى		الاول		61,49		2007\2008

		27		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		رؤى كريم جابر		عراقية		انثى		الاول		61,21		2007\2008

		28		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		هدى حامد عبد الغني		عراقية		انثى		الاول		59,03		2007\2008

		29		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		هبة سعدي غني		عراقية		انثى		الاول		58,22		2007\2008

		30		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		حنان محمد سلطان		عراقية		انثى		الاول		55,86		2007\2008		+
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