
)قسم  اللغة  العربية(الدراسة الصباحية الدور األول والثاين١٩٨٧/١٩٨٨قائمة اخلرجيات للعام الدراسي /كلية التربية للبنات/جامعة بغداد
ت

اجلنساجلنسيةاألسمالقسم الكليةاجلامعة

الدور 
الذي 

جنح فيه 
الطالب

تاملالحظاسنة التخرجاملعدل

٨٨،٤٠١٩٨٧/١٩٨٨أألولانثىفاطمة خضري وحيداللغة  العربيةالتربية للبناتبغداد١

٨٥،٤٥١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىنادية خالد عبدهللاللغة العربيةالتربية للبناتبغداد٢

٨٤،٠٤١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىابتسام كاظم مهدياللغة  العربيةالتربية للبناتبغداد٣

٨٣،٥٩١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىبامسة حسن صاحلاللغة  العربيةالتربية للبناتبغداد٤

٨١،٤٠١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىسندس عبد القادرعزيزاللغة  العربيةالتربية للبناتبغداد٥

٨٠،٦٨١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىنوال شريف جاسماللغة  العربيةالتربية للبناتبغداد٦

٨٠،١١١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىراحبة عباس جنماللغة  العربيةالتربية للبناتبغداد٧

٧٩،٨١١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىحنان ستار فاضلاللغة  العربيةالتربية للبناتبغداد٨

٧٩،٠٦١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىاد خضري امحداللغة  العربيةالتربية للبناتبغداد٩

٧٨،٨٤١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىامل حممد يوسفاللغة  العربيةالتربية للبناتبغداد١٠

٧٨،٢٢١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىأباء عبد الصاحب مهدياللغة  العربيةالتربية للبناتبغداد١١

٧٨،٠٦١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىكرمية علي حسنياللغة  العربيةالتربية للبناتبغداد١٢

٧٧،٨٦١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىبتول راشد داوداللغة  العربيةالتربية للبناتبغداد١٣

٧٦،٨١١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىأرحيمة جنم عبداللغة  العربيةالتربية للبناتبغداد١٤

٧٦،٧٩١٩٨٧/١٩٨٨الولاانثىسعدية مهدي عبداهللاللغة  العربيةالتربية للبناتبغداد١٥



)قسم  اللغة  العربية(الدراسة الصباحية الدور األول والثاين١٩٨٧/١٩٨٨قائمة اخلرجيات للعام الدراسي /كلية التربية للبنات/جامعة بغداد
ت

اجلنساجلنسيةاألسمالقسمالكليةاجلامعة

الدور 
الذي 

جنح فيه 
الطالب

املالحظاتسنة التخرجاملعدل

٧٦،١٥١٩٨٧/١٩٨٨أألول      انثىاميان فاضل عبد ايداللغة  العربيةالتربية للبناتبغداد١٦

٧٦،٠٩١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىهدى جواد محوداللغة العربية      التربية للبناتبغداد١٧

٧٥،٤٠١٩٨٧/١٩٨٨الولاانثى هدير مهدي كاظم اللغة  العربيةالتربية للبناتبغداد١٨

٧٥،٢٩١٩٨٧/١٩٨٨االولانثى أميان حممود كاظماللغة  العربيةالتربية للبناتبغداد١٩

٧٥،٠٦١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىكاظمية عكال ياسراللغة  العربيةالتربية للبناتبغداد٢٠

٧٤،٤٣١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىهدى حممد حسنياللغة  العربيةالتربية للبناتبغداد٢١

٧٣،٨٧١٩٨٧/١٩٨٨االولانثى أميان عويد عبد الكرمياللغة  العربيةالتربية للبناتبغداد٢٢

٧٢،٢٩١٩٨٧/١٩٨٨االولانثى ميسون جودي شهيداللغة  العربيةالتربية للبناتبغداد٢٣

٧٢،٠٠١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىنادرة راضي كشوش   ةاللغة  العربيالتربية للبناتبغداد٢٤

٧١،١٥١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىشذى جاسم حممداللغة  العربيةالتربية للبناتبغداد٢٥

٧٠،٠٦١٩٨٧/١٩٨٨االولانثى خولة فخري جاسماللغة  العربيةالتربية للبناتبغداد٢٦

٦٩،٦٨١٩٨٧/١٩٨٨االولانثى هدى سامل جوادة  العربيةاللغالتربية للبناتبغداد٢٧

٦٩،٦٣١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىوجدان طعمة غضيباللغة  العربيةالتربية للبناتبغداد٢٨

٦٩،٥٠١٩٨٧/١٩٨٨االولانثى خلود حمسن حسون اللغة  العربيةالتربية للبناتبغداد٢٩

٦٩،١١١٩٨٧/١٩٨٨االولانثى هدى حمسن عبداللغة  العربيةة للبناتالتربيبغداد٣٠



)التاريخقسم  (الدراسة الصباحية الدور األول والثاين١٩٨٧/١٩٨٨قائمة اخلرجيات للعام الدراسي /كلية التربية للبنات/جامعة بغداد
ت

اجلنساجلنسيةاألسمالقسم الكليةاجلامعة

الدور 
الذي 

جنح فيه 
الطالب

التاريخاسنة التخرجاملعدل
ملالحظات

٩٧،٢٦١٩٨٧/١٩٨٨أألول      انثىرغباء منصور عبد الكرميالتاريخالتربية للبناتبغداد١

٩٤،٤٣١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىمنال مهدي رشيدالتاريخالتربية للبناتبغداد٢

٩٣،١٣١٩٨٧/١٩٨٨االولانثى سناء عبد الرزاق ناصرالتاريخالتربية للبناتبغداد٣

٨٩،٢٧١٩٨٧/١٩٨٨االولانثى بامسة حممد خنجرالتاريخالتربية للبناتبغداد٤

٨٨،٦٧١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىوفاء مهنا معلى التاريخالتربية للبناتبغداد٥

٨٧،٧١١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىسلوى ابراهيم عباس التاريخالتربية للبناتبغداد٦

٨٧،٤٣١٩٨٧/١٩٨٨االولانثى شيماء طالب عبداهللا  التاريخالتربية للبناتبغداد٧

٨٦،٤٦١٩٨٧/١٩٨٨االولانثى رقية لطيف جاسم التاريخالتربية للبناتبغداد٨

٨٥،٩٢١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىنضال حممود خضري  التاريخالتربية للبناتبغداد٩

٨٥،٤٥١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىسليمة دمهوش مشعان التاريخالتربية للبناتبغداد١٠

٨٥،٤٤١٩٨٧/١٩٨٨االولانثى رغد سناء حممدالتاريخالتربية للبناتبغداد١١

٨٤،٩١١٩٨٧/١٩٨٨االولانثى ماجدة صاحل رجب التاريخالتربية للبناتبغداد١٢

٨٤،٣١١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىليلى وحيد حسن التاريخالتربية للبناتبغداد١٣

٨٣،٨٨١٩٨٧/١٩٨٨االولانثى وفاء كامل عليالتاريخالتربية للبناتبغداد١٤

٨٣،٨٤١٩٨٧/١٩٨٨االولانثى ساجدة جواد كاظمالتاريخالتربية للبناتبغداد١٥



)تاريخقسم  اال(الدراسة الصباحية الدور األول والثاين١٩٨٧/١٩٨٨قائمة اخلرجيات للعام الدراسي /كلية التربية للبنات/جامعة بغداد
ت

اجلنساجلنسيةاألسمالقسم الكليةاجلامعة

الدور 
الذي 

جنح فيه 
الطالب

املالحظاتسنة التخرجاملعدل

٨٣،٢٨١٩٨٧/١٩٨٨أألولانثىاستهار خضري عباسالتاريخالتربية للبناتبغداد١٦

٨٣،١٥١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىزهرة هاشم بدايالتاريخالتربية للبناتبغداد١٧

٨٣،٠٦١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىجنان كاظم جمديالتاريخالتربية للبناتبغداد١٨

٨٠،٣٨١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىسارة مهاوي حممد ةحسنالتاريخالتربية للبناتبغداد١٩

٨٠،٢٤١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىلبىن عبد احلميد نعمةالتاريخالتربية للبناتبغداد٢٠

٨٠،١٦١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىنادية شوكت يوسفالتاريخالتربية للبناتبغداد٢١

٧٩،٦١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىتغريد لطيف حيدرالتاريخالتربية للبناتبغداد٢٢

٧٨،٩٥١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىسعاد كاظم سعيدالتاريخالتربية للبناتبغداد٢٣

٧٧،٦٥١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىسلمى جهاد كاظمالتاريخالتربية للبناتبغداد٢٤

٧٧،٦١١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىاميان سطام محيدالتاريخالتربية للبناتبغداد٢٥

٧٧،١٦١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىهدى عبد محيدالتاريخالتربية للبناتبغداد٢٦

٧٦،٢١١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىزينب حممد فاضليخالتارالتربية للبناتبغداد٢٧

٧٥،٦٩١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىسناء عبد االمري فياضالتاريخالتربية للبناتبغداد٢٨

٧٤،٩٩١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىهدى القادر حمي الدينالتاريخالتربية للبناتبغداد٢٩

٧١،٠٣١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىعلي عبداهللانداءالتاريخالتربية للبناتبغداد٣٠

٦٥،٠٣١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىندام عبد االمريالتاريخالتربية للبناتبغداد٣١



)قسم  اجلغرافية (الدراسة الصباحية الدور األول والثاين١٩٨٧/١٩٨٨لدراسي قائمة اخلرجيات للعام ا/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد
ت

اجلنساجلنسيةاألسمالقسم الكليةاجلامعة

الدور 
الذي 

جنح فيه 
الطالب

املالحظاتسنة التخرجاملعدل

٧٧،٤٥١٩٨٧/١٩٨٨أألول      انثىليلى جرب حممود اجلغرافيةالتربية للبناتبغداد١٦

٧٦،٤٢١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىنعام حسني محداجلغرافيةالتربية للبناتبغداد١٧

٧٥،٨٦١٩٨٧/١٩٨٨االولانثى رفاه مجيل علي اجلغرافيةالتربية للبناتبغداد١٨

٧٥،١٤١٩٨٧/١٩٨٨االولانثى مىن امساعيل عبد اجلليلاجلغرافيةالتربية للبناتبغداد١٩

٧٤،٩٩١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىكوكب حبيب عبداهللاجلغرافيةالتربية للبناتبغداد٢٠

٧٤،٨٦١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىهامشية مطر حسني اجلغرافيةالتربية للبناتبغداد٢١

٧٤،٦١١٩٨٧/١٩٨٨االولانثى سناء رشيد فياضاجلغرافيةالتربية للبناتبغداد٢٢

٧٤،٠٤١٩٨٧/١٩٨٨االولانثى امل منصور حممد اجلغرافيةالتربية للبناتبغداد٢٣

٧٣،٨٥١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىوفاء حسني مسري اجلغرافيةالتربية للبناتبغداد٢٤

٧٣،٦٢١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىاهلام فاضل محوداجلغرافيةالتربية للبناتبغداد٢٥

٧١،٩٨١٩٨٧/١٩٨٨االولانثى حنان طالب حممداجلغرافيةالتربية للبناتبغداد٢٦

٧١،٨٩١٩٨٧/١٩٨٨االولانثى سلوى حممد زهور اجلغرافيةالتربية للبناتبغداد٢٧

٧١،١٤١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىصباح جاسم عباساجلغرافيةالتربية للبناتبغداد٢٨

٦٩،٢٩١٩٨٧/١٩٨٨االولانثى اميان يوسفاجلغرافيةالتربية للبناتبغداد٢٩

٦٨،١٧١٩٨٧/١٩٨٨االولانثى حسيبة رحيم اجلغرافيةالتربية للبناتبغداد٣٠



)قسم  اجلغرافية (الدراسة الصباحية الدور األول والثاين١٩٨٧/١٩٨٨قائمة اخلرجيات للعام الدراسي /كلية التربية للبنات/جامعة بغداد
ت

اجلنساجلنسيةاألسمالقسم الكليةاجلامعة

الدور 
الذي 

جنح فيه 
الطالب

املالحظاتسنة التخرجاملعدل

٧٧،٤٥١٩٨٧/١٩٨٨أألول      انثىليلى جرب حممود اجلغرافيةالتربية للبناتبغداد١٦

٧٦،٤٢١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىنعام حسني محداجلغرافيةالتربية للبناتبغداد١٧

٧٥،٨٦١٩٨٧/١٩٨٨االولانثى رفاه مجيل علي اجلغرافيةالتربية للبناتبغداد١٨

٧٥،١٤١٩٨٧/١٩٨٨االولانثى مىن امساعيل عبد اجلليلاجلغرافيةالتربية للبناتبغداد١٩

٧٤،٩٩١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىكوكب حبيب عبداهللاجلغرافيةلتربية للبناتابغداد٢٠

٧٤،٨٦١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىهامشية مطر حسني اجلغرافيةالتربية للبناتبغداد٢١

٧٤،٦١١٩٨٧/١٩٨٨االولانثى سناء رشيد فياضاجلغرافيةالتربية للبناتبغداد٢٢

٧٤،٠٤١٩٨٧/١٩٨٨االولانثى امل منصور حممد اجلغرافيةية للبناتالترببغداد٢٣

٧٣،٨٥١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىوفاء حسني مسري اجلغرافيةالتربية للبناتبغداد٢٤

٧٣،٦٢١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىاهلام فاضل محوداجلغرافيةالتربية للبناتبغداد٢٥

٧١،٩٨١٩٨٧/١٩٨٨االولانثى حنان طالب حممداجلغرافيةناتالتربية للببغداد٢٦

٧١،٨٩١٩٨٧/١٩٨٨االولانثى سلوى حممد زهور اجلغرافيةالتربية للبناتبغداد٢٧

٧١،١٤١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىصباح جاسم عباساجلغرافيةالتربية للبناتبغداد٢٨

٦٩،٢٩١٩٨٧/١٩٨٨االولانثى اميان يوسفغرافيةاجلالتربية للبناتبغداد٢٩

٦٨،١٧١٩٨٧/١٩٨٨االولانثى حسيبة رحيم اجلغرافيةالتربية للبناتبغداد٣٠





ت
اجلنساجلنسيةاألسمالقسم الكليةاجلامعة

الدور 
الذي 

جنح فيه 
الطالب

املالحظاتسنة التخرجاملعدل

١٩٨٧/١٩٨٨أألول      انثىالتربية للبناتبغداد١٦

١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىالتربية للبناتبغداد١٧

١٩٨٧/١٩٨٨االولانثى التربية للبناتبغداد١٨

١٩٨٧/١٩٨٨االولانثى التربية للبناتبغداد١٩

١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىالتربية للبناتبغداد٢٠

١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىالتربية للبناتبغداد٢١

١٩٨٧/١٩٨٨االولانثى التربية للبناتبغداد٢٢

١٩٨٧/١٩٨٨االولانثى التربية للبناتبغداد٢٣

١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىالتربية للبناتبغداد٢٤

١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىالتربية للبناتبغداد٢٥

١٩٨٧/١٩٨٨االولانثى التربية للبناتبغداد٢٦

١٩٨٧/١٩٨٨االولانثى التربية للبناتبغداد٢٧

١٩٨٧/١٩٨٨االولثىانالتربية للبناتبغداد٢٨

١٩٨٧/١٩٨٨االولانثى التربية للبناتبغداد٢٩

١٩٨٧/١٩٨٨االولانثى اجلغرافيةالتربية للبناتبغداد٣٠





)قسم  الفيزياء (الدراسة الصباحية الدور األول والثاين١٩٨٧/١٩٨٨قائمة اخلرجيات للعام الدراسي /كلية التربية للبنات/جامعة بغداد
ت

اجلنساجلنسيةاألسمالقسم الكليةاجلامعة

الدور 
الذي 

جنح فيه 
الطالب

املالحظاتسنة التخرجاملعدل

٨٢،٠٥١٩٨٧/١٩٨٨ل      أألوانثىهدى حممد جعفر الفيزياءالتربية للبناتبغداد١

٨٠،٧٣١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىسعاد غفوريالفيزياءالتربية للبناتبغداد٢

٧٨،٥٢١٩٨٧/١٩٨٨االولانثى جيان عبد ايدالفيزياءالتربية للبناتبغداد٣

٧٨،٢٣١٩٨٧/١٩٨٨االولانثى ازهار غفر امحدالفيزياءالتربية للبناتبغداد٤

٧٧،١٩١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىسالمة حسنالفيزياءالتربية للبناتبغداد٥

٧٦،٦٩١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىمائدة حسن عليالفيزياءالتربية للبناتبغداد٦

٧٦،١٢١٩٨٧/١٩٨٨االولانثى عدوية حمسن علوانالفيزياءالتربية للبناتبغداد٧

٧٣،٤٣١٩٨٧/١٩٨٨االولانثى بان جت ناجيالفيزياءلتربية للبناتابغداد٨

٧٣،٣٦١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىشذى كرمي عرييبالفيزياءالتربية للبناتبغداد٩

٧٣،١٢١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىصبا مجيلالفيزياءالتربية للبناتبغداد١٠

٧٢،٦٢١٩٨٧/١٩٨٨االولانثى اميان حمسن رشيداءالفيزيالتربية للبناتبغداد١١

٧٢،٢١١٩٨٧/١٩٨٨االولانثى حنان خريو عنوينالفيزياءالتربية للبناتبغداد١٢

٧١،٥٢١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىرحيمة جابر غشاينالفيزياءالتربية للبناتبغداد١٣

٧٠،٦٢١٩٨٧/١٩٨٨االولانثى داود سلمانشذى الفيزياءالتربية للبناتبغداد١٤

٧٠،٢١١٩٨٧/١٩٨٨االولانثى اكرام كاظم عليالفيزياءالتربية للبناتبغداد١٥



ت
اجلنساجلنسيةاألسمالقسم الكليةاجلامعة

الدور 
الذي 

جنح فيه 
الطالب

املالحظاتسنة التخرجاملعدل

٦٩،٩٣١٩٨٧/١٩٨٨أألول      انثىهدى فتاح عبد علي الفيزياءالتربية للبناتدبغدا١٦

٦٨،٠٢١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىحنان كاظم باقرالفيزياءالتربية للبناتبغداد١٧

٦٧،٦٩١٩٨٧/١٩٨٨االولانثى مىن علي عبداهللالفيزياءالتربية للبناتبغداد١٨

٦٧،٤٣١٩٨٧/١٩٨٨االولانثى فاطمة ناصر عبداهللالفيزياءلتربية للبناتابغداد١٩

٦٧،١٩١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىملى امحد ساملالفيزياءالتربية للبناتبغداد٢٠

٦٦،٦٤١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىنسرين عمر ثابتالفيزياءالتربية للبناتبغداد٢١

٦٤،٤٨١٩٨٧/١٩٨٨االولانثى حليمة حاجم عباسالفيزياءبناتالتربية للبغداد٢٢

٦٤،٤٠١٩٨٧/١٩٨٨االولانثى ناسك علي حجةالفيزياءالتربية للبناتبغداد٢٣

٦٣،١٢١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىزينب عبد الرزاقالفيزياءالتربية للبناتبغداد٢٤



)قسم  الكيمياء (الدراسة الصباحية الدور األول والثاين١٩٨٧/١٩٨٨قائمة اخلرجيات للعام الدراسي /كلية التربية للبنات/جامعة بغداد
ت

اجلنساجلنسيةاألسمالقسم الكليةاجلامعة

الدور 
الذي 

جنح فيه 
الطالب

املالحظاتخرجسنة التاملعدل

٨١،٣٢١٩٨٧/١٩٨٨أألولانثىمسري سعيدمىن الكيمياءالتربية للبناتبغداد١

٨٠،٨٥١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىجنان حسني مرتضىالكيمياءالتربية للبناتبغداد٢

٧٩،٥١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىناهدة كرمي راضيالكيمياءالتربية للبناتبغداد٣

٧٩،٠٠١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىمي غازي سليمالكيمياءالتربية للبناتبغداد٤

٧٤،٧٥١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىسلمى عبد الرضا عباسالكيمياءالتربية للبناتبغداد٥

٧٤،١٧١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىنريان علي حسنيالكيمياءالتربية للبناتبغداد٦

٧٢،٢١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىبتول علي عباسالكيمياءبناتالتربية للبغداد٧

٧١،٩٢١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىسناء سعود عايزالكيمياءالتربية للبناتبغداد٨

٧١،٣٧١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىشيماء صربي شناوةالكيمياءالتربية للبناتبغداد٩

٧١،٣٢١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىد مهدي صاحلبسعاالكيمياءالتربية للبناتبغداد١٠

٧٠،٢١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىعالية علي حممدالكيمياءالتربية للبناتبغداد١١

٦٩،٤٧١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىامل بديوي حسنيالكيمياءالتربية للبناتبغداد١٢

٦٧،٥٢١٩٨٧/١٩٨٨االولثىاناستربق مهدي هنديالكيمياءالتربية للبناتبغداد١٣

٦٦،٥٥١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىأالء عباس عمرانالكيمياءالتربية للبناتبغداد١٤

٦٥،٩١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىسليمة ابو اهليل مرجانالكيمياءالتربية للبناتبغداد١٥



)قسم  االقتصاد املنزيل (الدراسة الصباحية الدور األول والثاين١٩٨٧/١٩٨٨ائمة اخلرجيات للعام الدراسي ق/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد
ت

اجلنساجلنسيةاألسمالقسم الكليةاجلامعة

الدور 
الذي 

جنح فيه 
الطالب

املالحظاتسنة التخرجاملعدل

٨٣،٨٢١٩٨٧/١٩٨٨أألولانثىكجناح جواد مطلاالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد١

٨٢،٤٧١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىندى هاشم عبداالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٢

٨٢،٠٥١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىصبيحة امحداالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٣

٨٠،٣٥١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىسوسن حممد علياالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٤

٧٩،٨٢١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىسناء عبد املطلباالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٥

٧٨،٩٧١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىزاهد غازي علواناالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٦

٧٨،٣٨١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىحانأمرية فراالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٧

٧٨،٣٢١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىميعاد امحداالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٨

٧٧،٥٣١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىسناء غازي سلماناالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٩

٧٧،٥٢١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىال حممدشكران كماالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد١٠

٧٦،٩٧١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىاميان عبيد ناصراالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد١١

٧٦،٩٤١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىهالة زاد حممداالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد١٢

٧٦،٦٧١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىاشراق حممد سعيديلاالقتصاد املنزالتربية للبناتبغداد١٣

٧٦،٥٨١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىازهار عباس جميداالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد١٤

٧٦،٥٢١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىجناة حممد علياالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد١٥



ت
اجلنساجلنسيةاألسمالقسم الكليةاجلامعة

الدور 
الذي 

جنح فيه 
الطالب

املالحظاتسنة التخرجاملعدل

٧٦،٢٣١٩٨٧/١٩٨٨أألولانثىابتسام شاكراالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد١٦

٧٥،٩١١٩٨٧/١٩٨٨االولىانثاميان عبد االمريحسناالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد١٧

٧٥،٧٩١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىانتصار عبد علياالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد١٨

٧٥،٧٦١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىيسرى ياسني حاجم االقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد١٩

٧٥،٥٥١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىتكليفطروب عماداالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٢٠

٧٥،٣٥١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىمها ناطق عبد احلميداالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٢١

٧٥،٢٣١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىنادية عبد الرمحناالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٢٢

٧٤،٨٨١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىزينب طارق محدملنزيلاالقتصاد االتربية للبناتبغداد٢٣

٧٤،٧٩١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىابتسام حممد امحداالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٢٤

٧٤،٢٩١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىياسني بتول خلف االقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٢٥

٧٤،٨٠١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىكييت كركورسركيساالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٢٦

٧٤،٠٦١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىسحر حممد ادهماالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٢٧

٧٣،٨٨١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىمليحة حممد حسنياالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٢٨

٧٣،٨٥١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىهيفاء حممود امحداالقتصاد املنزيلة للبناتالتربيبغداد٢٩

٧٣،٨٢١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىديار يوسف حممداالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٣٠



ت
اجلنساجلنسيةاألسمالقسم الكليةاجلامعة

الدور 
الذي 
ه جنح في

الطالب

املالحظاتسنة التخرجاملعدل

٧٣،٧٨١٩٨٧/١٩٨٨أألولانثىسهام عزيز حميسن االقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٣١

٧٣،٧٠١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىشروق ابراهيم مهدي االقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٣٢

٧٣،٣٨١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىغصون قاسم عباسملنزيلاالقتصاد االتربية للبناتبغداد٣٣

٧٣،٢٣١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىاميان راضي كرماالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٣٤

٧٣،١١١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىساجدة عبد علي االقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٣٥

٧٣،١١١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىنعيمة حممد مشيتقتصاد املنزيلاالالتربية للبناتبغداد٣٦

٧٣،٠٥١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىهناء حسني موسىاالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٣٧

٧٣،٠٠١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىمها شاكر حممداالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٣٨

٧٢،٨٢١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىآسيا عبد الرسولاالقتصاد املنزيللبناتالتربية لبغداد٣٩

٧٢،٧٣١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىجلني حممد حسنياالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٤٠

٧٣،٦٤١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىلة تاج االقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٤١

٧١،٩٧١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىافتخار حسنياالقتصاد املنزيلية للبناتالترببغداد٤٢

٧١،٨٥١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىمتارة ازاداالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٤٣

٧١،٦٨١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىسعدية سلطان لفتة االقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٤٤

٧١،٦٧١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىمىن راجي ناهي االقتصاد املنزيللتربية للبناتابغداد٤٥



ت
اجلنساجلنسيةاألسمالقسم الكليةاجلامعة

الدور 
الذي 

جنح فيه 
الطالب

املالحظاتسنة التخرجاملعدل

٧١،٤٤١٩٨٧/١٩٨٨أألولانثىأميان عبد احلسني محيداالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٤٦

٧١،٤١١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىعبري جواد كاظماالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٤٧

٧١،٣٧١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىدى محيد حسون هاالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٤٨

٧٠،٤٨١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىمسرية كرمي سلطاناالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٤٩

٧٠،٣٨١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىزينب فيصلاالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٥٠

٧٠،٢٣١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىوصال زهرون نعمانزيلاالقتصاد املنالتربية للبناتبغداد٥١

٧٠،٠٢١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىاألء حممد سليماالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٥٢

٦٩،٢٦١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىسناء كاظم االقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٥٣

٧٩،٠٨١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىوفاء نعمة مشخي د املنزيلاالقتصاالتربية للبناتبغداد٥٤

٦٨،٩٧١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىخولة كرمي ساور االقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٥٥

٦٨،٨٨١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىسهام حممود جالباالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٥٦

٦٨،٥٣١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىفاطمة امحد حسنياالقتصاد املنزيلناتالتربية للببغداد٥٧

٦٨،٠٦١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىحليمة شاكر امحداالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٥٨

٦٨،٠٥١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىاية خلف سعداالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٥٩

٦٧،٩٤١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىبشرى هادياالقتصاد املنزيلتربية للبناتالبغداد٦٠



ت
اجلنساجلنسيةاألسمالقسم الكليةاجلامعة

الدور 
الذي 

جنح فيه 
الطالب

املالحظاتسنة التخرجاملعدل

٦٧،٨٨١٩٨٧/١٩٨٨أألولانثىسول حممد والت راالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٦١

٦٧،٤٤١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىرغد فوزي حممداالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٦٢

٦٧،٨٢١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىشذى عبداهللاالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٦٣

٦٧،٧٣١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىيلى جاسم عبد احلسنيلاالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٦٤

٦٧،٢٦١٩٨٧/١٩٨٨الثاينانثىانعام فاضل حسنياالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٦٥

٦٦،٥٢١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىعفراء فاضلاالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٦٦

٦٦،٣٥١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىمي سلماناد املنزيلاالقتصالتربية للبناتبغداد٦٧

٦٦،٢١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىامل ناصر حسني االقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٦٨

٦٥،٦٥١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىازهار غازي مطشراالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٦٩

٦٥،٥٨١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىنضال كاظم عباستصاد املنزيلاالقالتربية للبناتبغداد٧٠

٦٥،٢١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىفائزة عبد الرزاقاالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٧١

٦٤،٧٦١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىاميان صاحب جرباالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٧٢

٦٤،٢٦١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىاواز جنم حممداالقتصاد املنزيلبناتالتربية للبغداد٧٣

٦٢،٨٥١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىاشواق حسني حبيباالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٧٤

٦٢،٨٢١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىصبيحة امساعيل االقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٧٥



ت
اجلنساجلنسيةاألسمالقسم الكليةاجلامعة

الدور 
الذي 

جنح فيه 
الطالب

املالحظاتسنة التخرجاملعدل

٦٢،٥٥١٩٨٧/١٩٨٨أألولانثىامل كزاز لفتةاالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٧٦

٦١،٦٧١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىنعيمة جعفر ناصر تصاد املنزيلاالقالتربية للبناتبغداد٧٧

٦١،٣٥١٩٨٧/١٩٨٨الثاينانثىشروق عبد الكاظم عباس االقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٧٨

٦٠،٠٠١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىاميان عبد صاحل االقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٧٩

٥٩،١٨١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىحياة عثمان سلطاناالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٨٠

٥٩،٢٠١٩٨٧/١٩٨٨الثاينانثىجيان حسني حسناالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٨١

٥٨،٩١١٩٨٧/١٩٨٨الثاينانثىزينب ناصر عبد احلسنياالقتصاد املنزيلالتربية للبناتبغداد٨٢



))قسم اللغة االنكليزية((والثاينالدراسة الصباحية الدور االول ١٩٨٧/١٩٨٨قائمة اخلرجيات للعام الدراسي /كلية التربية للبنات/جامعة بغداد
ت

اجلنساجلنسيةاألسمالقسمالكليةاجلامعة

الدور 
الذي 

جنح فيه 
الطالب

املالحظاتسنة التخرجاملعدل

٩٠،٥٠١٩٨٧/١٩٨٨أألولانثىسليمة عبد الزهرةاللغة االنكليزيةالتربية للبناتبغداد١

٧٩،٧٥١٩٨٧/١٩٨٨أألولانثىلندا خالد سعيدكليزيةاللغة االنالتربية للبناتبغداد٢

٧٧،٩٣١٩٨٧/١٩٨٨أألولانثىعروبة مجيل مهنااللغة االنكليزيةالتربية للبناتبغداد٣

٧٦،٩٣١٩٨٧/١٩٨٨أألولانثىمىن امحداللغة االنكليزيةالتربية للبناتبغداد٤

٧٥،٦٩١٩٨٧/١٩٨٨أألولانثىعامرة عيسى الياسكليزيةاللغة االنالتربية للبناتبغداد٥

٧٣،٤٨١٩٨٧/١٩٨٨أألولانثىصديقة جعاز لفتةاللغة االنكليزيةالتربية للبناتبغداد٦

٧١،٤٠١٩٨٧/١٩٨٨أألولانثىهند حامد حممداللغة االنكليزيةالتربية للبناتبغداد٧

٧١،٣٧١٩٨٧/١٩٨٨أألولانثىماري عمران مهديغة االنكليزيةاللالتربية للبناتبغداد٨

٧١،٢٤١٩٨٧/١٩٨٨أألولانثىفاطمة عبد الرزاقاللغة االنكليزيةالتربية للبناتبغداد٩

٧٠،٤٨١٩٨٧/١٩٨٨أألولانثىثناء جليل ظاهراللغة االنكليزيةالتربية للبناتبغداد١٠

٦٨،٢٩١٩٨٧/١٩٨٨أألولانثىساندرا سركون تومااللغة االنكليزيةللبناتالتربية بغداد١١

٦٧،٤٥١٩٨٧/١٩٨٨أألولانثىاسيل هادي جنماللغة االنكليزيةالتربية للبناتبغداد١٢

٦٧،٣٢١٩٨٧/١٩٨٨أألولانثىزينب عبد الرزاقاللغة االنكليزيةالتربية للبناتبغداد١٣

٦٦،٩٠١٩٨٧/١٩٨٨أألولانثىانتصار مهدي كاظماللغة االنكليزيةالتربية للبناتادبغد١٤

٦٦،٨٦١٩٨٧/١٩٨٨أألولانثىعروبة امحد عبيداللغة االنكليزيةالتربية للبناتبغداد١٥



ت
اجلنساجلنسيةاألسمالقسم الكليةاجلامعة

الدور 
الذي 

ح فيه جن
الطالب

املالحظاتسنة التخرجاملعدل

٦٦،٨٤١٩٨٧/١٩٨٨أألولانثىهناء عبد احلميداللغة االنكليزيةالتربية للبناتبغداد١٦

٦٦،٧٧١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىشيالن محة شريفاللغة االنكليزيةالتربية للبناتبغداد١٧

٦٥،٤٧١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىتيم جميد الشمريليزيةاللغة االنكالتربية للبناتبغداد١٨

٦٥،٤٠١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىسحر صبحي فليحاللغة االنكليزيةالتربية للبناتبغداد١٩

٦٥،٣٥١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىبان عزيز عبوداللغة االنكليزيةالتربية للبناتبغداد٢٠

٦٥،٣٣١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىوحيدة عبد محودة االنكليزيةاللغالتربية للبناتبغداد٢١

٦٤،٣٢١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىهيفاء خزعل محادياللغة االنكليزيةالتربية للبناتبغداد٢٢

٦٢،٨١١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىذكرى عبد الكرمياللغة االنكليزيةالتربية للبناتبغداد٢٣

٦١،٥٥١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىمجيلة حسن علياللغة االنكليزيةللبناتالتربية بغداد٢٤

٦١،٢٠١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىبشرى أرحيم عكشاللغة االنكليزيةالتربية للبناتبغداد٢٥

٥٩،١٣١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىاحالم جميد جاسماللغة االنكليزيةالتربية للبناتبغداد٢٦

٥٨،٩٦١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىأمساء محيد عبداللغة االنكليزيةالتربية للبناتبغداد٢٧

٦٤،٧٥١٩٨٧/١٩٨٨الثاينانثىهدى حسني عليلياللغة االنكليزيةالتربية للبناتبغداد٢٨



)قسم  علوم االحياة (الدراسة الصباحية الدور األول والثاين١٩٨٧/١٩٨٨للعام الدراسي قائمة اخلرجيات /كلية التربية للبنات/بغدادجامعة



ت
اجلنساجلنسيةاألسمالقسم الكليةاجلامعة

الدور 
الذي 

جنح فيه 
الطالب

املالحظاتسنة التخرجاملعدل

٨٨،٢٣١٩٨٧/١٩٨٨أألولانثىهناء فرحان عبد احلميدعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد١

٨٠،٦٠١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىزينب عبد عونعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد٢

٧٨،٦٥١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىحماسن عبد عليعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد٣

٧٨،٣٥١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىجنان صادق عبد الكرميعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد٤

٧٤،٣٠١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىبشرى حممد جابرعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد٥

٧٢،٩٥١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىمي نافع جميدعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد٦

٧٢،٧٥١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىامساء حامت درورعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد٧

٧٠،٩٥١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىعلية حسني عوادعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد٨

٦٩،١٠١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىمقبولة جاسم حممدعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد٩

٦٨،٩٣١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىماجدة لطفي عبد اجلميليعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد١٠

٦٨،٩٣١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىهدى كرمي جعفرعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد١١

٦٨،٣٣١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىرجاء حسني حسنعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد١٢

٦٨،١٠١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىرقية عبد الرزاقعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد١٣

٦٦،٩٨١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىاعتدال هاتف عمرانعلوم احلياةالتربية للبناتدبغدا١٤

٦٦،٥٠١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىاشواق قاسم حممدعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد١٥



)قسم  علوم االحياة (الدراسة الصباحية الدور األول والثاين١٩٨٧/١٩٨٨قائمة اخلرجيات للعام الدراسي /كلية التربية للبنات/جامعة بغداد
ت

اجلنساجلنسيةاألسمالقسم الكليةاجلامعة

الدور 
الذي 

جنح فيه 
الطالب

املالحظاتسنة التخرجاملعدل

٦٥،٨٥١٩٨٧/١٩٨٨أألولانثىامل عبد الكاظمعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد١٦

٦٥،٠٥١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىخالدة عسكر هواسعلوم احلياةالتربية للبناتغدادب١٧

٦٤،٩٨١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىليلى اكرم كرميعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد١٨

٦٣،٩٥١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىانوار لطيف سلمانعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد١٩

٦٣،٨٣١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىسناء ناجي حممدعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد٢٠

٦٣،٧٨١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىاميان صاحل عبد احلسنيعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد٢١

٦٣،٣٠١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىهدى امحد حممدعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد٢٢

٦٠،٩٠١٩٨٧/١٩٨٨الثاينانثىسهام سعدون غنامعلوم احلياةالتربية للبناتبغداد٢٣





)الكيمياءقسم (الدراسة الصباحية الدور األول والثاين١٩٨٧/١٩٨٨م الدراسي قائمة اخلرجيات للعا/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد
ت

اجلنساجلنسيةاألسمالقسم الكليةاجلامعة

الدور 
الذي 

جنح فيه 
الطالب

املالحظاتسنة التخرجاملعدل

٦٥،٣١٩٨٧/١٩٨٨أألولانثىجنان ادور حسنيالكيمياءالتربية للبناتبغداد١٦

٦٥،٢١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىاالء حسني حممد عليالكيمياءالتربية للبناتبغداد١٧

٦٥،١١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىسعاد حسن حممد عليالكيمياءالتربية للبناتبغداد١٨

٦٤،٥٥١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىانتصار رزوقي كناويالكيمياءالتربية للبناتبغداد١٩

٦٤،٣٢١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىصفاء كاظم ديوانالكيمياءالتربية للبناتادبغد٢٠

٦٤،١١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىامساء محادي حسنيالكيمياءالتربية للبناتبغداد٢١

٦٢،٦٧١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىخلود خليل ابراهيمالكيمياءالتربية للبناتبغداد٢٢

٦٢،٥٥١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىافراح حممد عبدالكيمياءللبناتالتربية بغداد٢٣

٦٢،٢٧١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىمنتهى رحيم عليالكيمياءالتربية للبناتبغداد٢٤

٦١،٥١٩٨٧/١٩٨٨أألولانثىساهرة عبد االمريحممدالكيمياءالتربية للبناتبغداد٢٥

٦١،١٢١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىليلى خضري ذعذاعمياءالكيالتربية للبناتبغداد٢٦

٦٠،٠٧١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىسهام رضا عبداهللالكيمياءالتربية للبناتبغداد٢٧

٥٩،٦١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىايام ريان عبدالعاللكيمياءالتربية للبناتبغداد٢٨







ت
املالحظاتسنة التخرجاملعدلالدور الذي جنح فيه الطالباجلنساجلنسيةاألسمالقسمالكليةاجلامعة

٨٣،٩٥١٩٨٧/١٩٨٨أألولانثىغادة حسن عبد الباقيالرياضياتالتربية للبناتبغداد١

٨٢،٧٨١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىهيام صاحل حسنيالرياضياتالتربية للبناتبغداد٢

٨٢،٥٦١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىنسرين سليمان حاجيالرياضياتالتربية للبناتبغداد٣

٨٢،٠٥١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىمىن امحد محيدالرياضياتالتربية للبناتبغداد٤

٧٩،٣٩١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىهيفاء صاحب حسنيالرياضياتالتربية للبناتبغداد٥

٧٦،٤٩١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىخريية علي فتاحالرياضياتالتربية للبناتبغداد٦

٧٦،٠٠١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىرباب حمسن محودالرياضياتالتربية للبناتبغداد٧

٧٤،٢٠١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىاقبال جاسم حممدالرياضياتالتربية للبناتبغداد٨

٧٣،٧٣١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىحنان حمسن حياويالرياضياتالتربية للبناتبغداد٩

٧٣،٧٣١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىشذى عبد االمريالرياضياتالتربية للبناتبغداد١٠

٧٢،٨٥١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىهناء كاظم عزيزالرياضياتالتربية للبناتبغداد١١

٧١،٩٨١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىنادية لطفي محديالرياضياتلتربية للبناتابغداد١٢

٧٠،٢٢١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىميسون جاسم حممد ياسنيالرياضياتالتربية للبناتبغداد١٣

٦٩،٣٧١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىبشرى فاهم محزةالرياضياتالتربية للبناتبغداد١٤

٦٨،٩٨١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىسحر عبد االمري كتابالرياضياتة للبناتالتربيبغداد١٥

٦٦،٨٠١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىزينب ابراهيم جوادالرياضياتالتربية للبناتبغداد١٦



)قسم  الرياضيات(الدراسة الصباحية الدور األول والثاين١٩٨٧/١٩٨٨ة اخلرجيات للعام الدراسي قائم/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد
ت

املالحظاتسنة التخرجاملعدلالدور الذي جنح فيه الطالباجلنساجلنسيةاألسمالقسمالكليةاجلامعة

٦٣،٨٣١٩٨٧/١٩٨٨أألولانثىابتسام حممود طاهرالرياضياتالتربية للبناتبغداد١٧

٦٠،٥١١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىمواسم مجيل عبد االمريالرياضياتالتربية للبناتبغداد١٨

٥٩،٧٣١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىزينب جواد عبداهللالرياضياتالتربية للبناتبغداد١٩

٥٧،٢٠١٩٨٧/١٩٨٨االولانثىبشرى مطر طالبالرياضياتالتربية للبناتبغداد٢٠

٥٨،٢٠١٩٨٧/١٩٨٨الثاينانثىهناء كاظم شهابالرياضياتالتربية للبناتبغداد٢١


