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٢٠٠٤\٨٦٫٨٨٢٠٠٥األولانثىعراقیةزبیدة معتز ھزاعالحاسباتالتربیة للبناتبغداد1

٢٠٠٤\٨٤٫١١٢٠٠٥األولانثىعراقیةرشا حسین عليالحاسباتالتربیة للبناتبغداد2
٢٠٠٤\٨٠٫١٢٠٠٥األولانثىعراقیةرشا علي حسنالحاسباتالتربیة للبناتبغداد3
٢٠٠٤\٧٨٫٩٧٢٠٠٥األولانثىعراقیةرشا جعفر جوادالحاسباتالتربیة للبناتبغداد4
٢٠٠٤\٧٨٫٨٢٢٠٠٥األولانثىعراقیةثناء جادر عبد الحسنالحاسباتالتربیة للبناتبغداد5
٢٠٠٤\٧٨٫٣٨٢٠٠٥األولانثىعراقیةنھلة شاكرجفطالحاسباتالتربیة للبناتبغداد6
٢٠٠٤\٧٧٫٩٩٢٠٠٥األولانثىعراقیةسرى حسب اهللا شناوةالحاسباتالتربیة للبناتبغداد7
٢٠٠٤\٧٧٫٥٢٢٠٠٥األولانثىعراقیةصبا زكریا یحیىالحاسباتالتربیة للبناتبغداد8
٢٠٠٤\٧٧٫٢١٢٠٠٥األولانثىعراقیةمیادة عبد اللطیف عبد الوھابالحاسباتالتربیة للبناتبغداد9
٢٠٠٤\٧٦٫٥٣٢٠٠٥األولانثىعراقیةعلیاء طالب كاظمالحاسباتالتربیة للبناتبغداد10
٢٠٠٤\٧٦٫٤٧٢٠٠٥األولانثىعراقیةزینب محمد عبد االمیرالحاسباتالتربیة للبناتبغداد11
٢٠٠٤\٧٦٫١٣٢٠٠٥األولانثىعراقیةابتسام حسین حمدالحاسباتالتربیة للبناتبغداد12
٢٠٠٤\٧٥٫٦٩٢٠٠٥األولانثىعراقیةنیفین احمد رؤوفالحاسباتالتربیة للبناتبغداد13
٢٠٠٤\٧٥٫٥١٢٠٠٥األولانثىعراقیةاسراء عبد العزیز رشادالحاسباتالتربیة للبناتبغداد14
٢٠٠٤\٧٥٫١٥٢٠٠٥األولانثىعراقیةأنعام جبار عبد الحسینالحاسباتالتربیة للبناتبغداد15
٢٠٠٤\٧٤٫٩٨٢٠٠٥األولانثىعراقیةشیماء احمد رشیدالحاسباتالتربیة للبناتبغداد16
٢٠٠٤\٧٤٫٣٦٢٠٠٥األولانثىعراقیةبسمة منفي جوادالحاسباتالتربیة للبناتبغداد17
٢٠٠٤\٧٣٫٤٦٢٠٠٥األولانثىعراقیةفاتن مھدي عبد الكریمالحاسباتالتربیة للبناتبغداد18
٢٠٠٤\٧٣٫٠٨٢٠٠٥األولانثىعراقیةوئام حمید مجیدالحاسباتالتربیة للبناتبغداد19
٢٠٠٤\٧٢٫٤١٢٠٠٥األولانثىعراقیةأیمان علي عبودالحاسباتالتربیة للبناتبغداد20
٢٠٠٤\٧١٫٤٩٢٠٠٥األولانثىعراقیةشھباء داود سلمانالحاسباتالتربیة للبناتبغداد21
٢٠٠٤\٧١٫٤٧٢٠٠٥األولانثىعراقیةاسراء فاضل سمیرالحاسباتالتربیة للبناتبغداد22
٢٠٠٤\٧١٫٣٦٢٠٠٥األولانثىعراقیةنور ناصر عباسالحاسباتالتربیة للبناتبغداد23
٢٠٠٤\٧١٫٠٩٢٠٠٥األولانثىعراقیةھدى عبد الحمید حسنالحاسباتالتربیة للبناتبغداد24
٢٠٠٤\٧٠٫٦٣٢٠٠٥األولانثىعراقیةرغد ھاشم عليالحاسباتالتربیة للبناتبغداد25
٢٠٠٤\٧٠٫٣٢٠٠٥األولانثىعراقیةرواء عبد الحمید عبد الرحیمالحاسباتالتربیة للبناتبغداد26
٢٠٠٤\٧٠٫١٤٢٠٠٥األولانثىعراقیةزینة مرتضى مھديالحاسباتالتربیة للبناتبغداد27
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٢٠٠٤\٧٠٫٠٢٢٠٠٥األولانثىعراقیةسما سمیر حسنالحاسباتالتربیة للبناتبغداد28
٢٠٠٤\٦٩٫٨٢٢٠٠٥األولانثىعراقیةغفران عبد االمیر كریمالحاسباتالتربیة للبناتبغداد29
٢٠٠٤\٦٩٫٧٢٢٠٠٥األولانثىعراقیةوسن محمد فاضلالحاسباتالتربیة للبناتبغداد30
٢٠٠٤\٦٩٫٥٧٢٠٠٥األولانثىعراقیةمیساء عبد الحسین حسنالحاسباتالتربیة للبناتبغداد31
٢٠٠٤\٦٩٫٣٨٢٠٠٥األولانثىعراقیةزینة حازم عبد الرحیمالحاسباتالتربیة للبناتبغداد32
٢٠٠٤\٦٩٫٣٦٢٠٠٥األولانثىعراقیةعرفان عبد ویسالحاسباتالتربیة للبناتبغداد33
٢٠٠٤\٦٩٫١٨٢٠٠٥األولانثىعراقیةسلوى مولود صعبالحاسباتالتربیة للبناتبغداد34
٢٠٠٤\٦٨٫٣٩٢٠٠٥األولانثىعراقیةإیناس حسین موزانالحاسباتالتربیة للبناتبغداد35
٢٠٠٤\٦٨٫١٨٢٠٠٥األولانثىعراقیةرنا نعیم حسنالحاسباتالتربیة للبناتبغداد36
٢٠٠٤\٦٨٫٠٥٢٠٠٥األولانثىعراقیةاسراء كریم عليالحاسباتالتربیة للبناتبغداد37
٢٠٠٤\٦٧٫٢٤٢٠٠٥األولانثىعراقیةرغد عماد طالبالحاسباتالتربیة للبناتبغداد38
٢٠٠٤\٦٦٫١٢٠٠٥األولانثىعراقیةسفانة عماد ھاشمالحاسباتالتربیة للبناتبغداد39
٢٠٠٤\٦٥٫٨٩٢٠٠٥األولانثىعراقیةھدى علي عوادالحاسباتالتربیة للبناتبغداد40
٢٠٠٤\٦٥٫٧١٢٠٠٥األولانثىعراقیةإیناس حسین تخیلالحاسباتالتربیة للبناتبغداد41
٢٠٠٤\٦٥٫٣٢٢٠٠٥األولانثىعراقیةرؤى حسون عنادالحاسباتالتربیة للبناتبغداد42
٢٠٠٤\٦٤٫١٨٢٠٠٥األولانثىعراقیةبركة محمد جواد محمد عليالحاسباتالتربیة للبناتبغداد43
٢٠٠٤\٦٣٫٢٣٢٠٠٥األولانثىعراقیةأیام حسن  عبد الرضاالحاسباتالتربیة للبناتبغداد44
٢٠٠٤\٦١٫٤٩٢٠٠٥األولانثىعراقیةصفا خالد ابراھیمالحاسباتالتربیة للبناتبغداد45
٢٠٠٤\٦٠٫٨٦٢٠٠٥األولانثىعراقیةوفاء ریاض جوادالحاسباتالتربیة للبناتبغداد46
٢٠٠٤\٥٩٫٤٢٠٠٥األولانثىعراقیةأیمان شوكت عبد اهللالحاسباتالتربیة للبناتبغداد47
٢٠٠٤\٥٨٫٥٢٢٠٠٥األولانثىعراقیةرؤى عبد الھادي جبارالحاسباتالتربیة للبناتبغداد48
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٢٠٠٤\٨٧٫٠٣٢٠٠٥األولانثىعراقیةلینا لیث یونس طاھراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد1
٢٠٠٤\٨٥٫٥٢٠٠٥األولانثىعراقیةفادیھ حمزة جواد ابراھیماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد2
٢٠٠٤\٨٣٫١٢٠٠٥األولانثىعراقیةبیداء خلیل ابراھیم دھشاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد3
٢٠٠٤\٨٠٫٠١٢٠٠٥األولانثىعراقیةنور سعد كمال یونساللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد4
٢٠٠٤\٧٨٫٣٣٢٠٠٥األولانثىعراقیةأنوار كاظم منسي جاسماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد5
٢٠٠٤\٧٧٫٦٣٢٠٠٥األولانثىعراقیةذكرى سعید حمید احمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد6
٢٠٠٤\٧٦٫٣٢٠٠٥األولانثىعراقیةزمن مھدي فاضلاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد7
٢٠٠٤\٧٤٫٩٨٢٠٠٥األولانثىعراقیةشیماء فالح خلف إدریساللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد8
٢٠٠٤\٧٤٫٧٣٢٠٠٥األولانثىعراقیةمنال سھام ناجي عبداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد9
٢٠٠٤\٧٤٫٤٨٢٠٠٥األولانثىعراقیةزھرة فرحان عبد شناوةاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد10
٢٠٠٤\٧٤٫٣٦٢٠٠٥األولانثىعراقیةاسراء عزت حمیداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد11
٢٠٠٤\٧٣٫٢٥٢٠٠٥األولانثىعراقیةاسراء منذر جمعةاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد12
٢٠٠٤\٧٢٫٤٣٢٠٠٥األولانثىعراقیةأسماء جبیر عبد الھادياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد13
٢٠٠٤\٧٢٫٠٣٢٠٠٥األولانثىعراقیةنھاد حسن علوان نصاراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد14
٢٠٠٤\٧١٫٨١٢٠٠٥األولانثىعراقیةمنى فلیح حسن حمادياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد15
٢٠٠٤\٧١٫٦٤٢٠٠٥األولانثىعراقیةشیماء صباح حموداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد16
٢٠٠٤\٧١٫٦٢٠٠٥األولانثىعراقیةعلیاء عبد الرزاق لفتةاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد17
٢٠٠٤\٧١٫١٣٢٠٠٥األولانثىعراقیةفاتن عبد الستار عجاجاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد18
٢٠٠٤\٧١٫٠٤٢٠٠٥األولانثىعراقیةسھى ارشد محمد النجاراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد19
٢٠٠٤\٧٠٫٨٧٢٠٠٥األولانثىعراقیةبیباز حسن عباس حمزةاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد20
٢٠٠٤\٧٠٫٥٤٢٠٠٥األولانثىعراقیةسوسن حسین جاسم عباساللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد21
٢٠٠٤\٦٨٫٣٦٢٠٠٥األولانثىعراقیةمروج غازي محمد ضبعاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد22
٢٠٠٤\٦٨٢٠٠٥األولانثىعراقیةأریج عبد القادر خلف عواداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد23
٢٠٠٤\٦٧٫٨٢٢٠٠٥األولانثىعراقیةنور اسعد سعیداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد24
٢٠٠٤\٦٧٫٨٢٢٠٠٥األولانثىعراقیةاسراء شاكر نورياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد25
٢٠٠٤\٦٧٫٧٩٢٠٠٥األولانثىعراقیةماجدة صبري شویعاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد26
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٢٠٠٤\٦٧٫٧٦٢٠٠٥األولانثىعراقیةھدیل محمد جاسم حمیداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد27
٢٠٠٤\٦٧٫٦٨٢٠٠٥األولانثىعراقیةرواء جابر مجبل سلومياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد28
٢٠٠٤\٦٧٫٥٤٢٠٠٥األولانثىعراقیةاسراء محمود مصطفى نجماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد29
٢٠٠٤\٦٧٫٣٨٢٠٠٥األولانثىعراقیةحال عبد احمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد30
٢٠٠٤\٦٦٫٩٨٢٠٠٥األولانثىعراقیةاسراء طارش عطیةاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد31
٢٠٠٤\٦٦٫٨٨٢٠٠٥األولانثىعراقیةرنین ابراھیم رشیداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد32
٢٠٠٤\٦٦٫٥١٢٠٠٥األولانثىعراقیةأسیل عبد اللطیف جواداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد33
٢٠٠٤\٦٦٫٣٦٢٠٠٥األولانثىعراقیةأزھار كاظم عودةاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد34
٢٠٠٤\٦٦٫٢١٢٠٠٥األولانثىعراقیةذكرى علي مجیداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد35
٢٠٠٤\٦٦٫٠٦٢٠٠٥األولانثىعراقیةمنتھى ھادي علواناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد36
٢٠٠٤\٦٦٫٠٥٢٠٠٥األولانثىعراقیةھند عبد الرزاق مھدياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد37
٢٠٠٤\٦٥٫٨٩٢٠٠٥األولانثىعراقیةأنوار علي حسناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد38
٢٠٠٤\٦٥٫٧٢٢٠٠٥األولانثىعراقیةھدى صالح شریف رزاقاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد39
٢٠٠٤\٦٥٫٤٢٠٠٥األولانثىعراقیةرؤى عباس حمد داوداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد40
٢٠٠٤\٦٥٫٣٢٢٠٠٥األولانثىعراقیةمیس شكر محموداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد41
٢٠٠٤\٦٤٫٩٢٢٠٠٥األولانثىعراقیةأنوار عبد الوھاب ناجياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد42
٢٠٠٤\٦٤٫٨٥٢٠٠٥األولانثىعراقیةانس أسامة محمد علياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد43
٢٠٠٤\٦٤٫٦٢٠٠٥األولانثىعراقیةأخالص عباس نصیف علياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد44
٢٠٠٤\٦٤٫٢٢٠٠٥األولانثىعراقیةشیماء مزاحم عبد الرزاقاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد45
٢٠٠٤\٦٣٫٨٨٢٠٠٥األولانثىعراقیةأحالم منفي حسناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد46
٢٠٠٤\٦٣٫٨٢٢٠٠٥األولانثىعراقیةإیالف مھدي جاسم احمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد47
٢٠٠٤\٦٣٫٧٧٢٠٠٥األولانثىعراقیةیسرى مصطفى قدرياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد48
٢٠٠٤\٦٣٫٤٢٢٠٠٥األولانثىعراقیةمنى راشد عبد سعیداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد49
٢٠٠٤\٦٣٫٣٤٢٠٠٥األولانثىعراقیةنور قصي سعدون عبد الرزاقاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد50
٢٠٠٤\٦٣٫١٨٢٠٠٥األولانثىفلسطینیةأالء حلمي عبد الكریم عبد اهللاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد51
٢٠٠٤\٦٢٫٧٢٢٠٠٥األولانثىعراقیةمعالي حسین حمود حسناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد52
٢٠٠٤\٦٢٫١٤٢٠٠٥األولانثىعراقیةنغم خلف عباس غانماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد53
٢٠٠٤\٦١٫٩١٢٠٠٥األولانثىعراقیةرشا علي حسن سلماناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد54
٢٠٠٤\٦١٫٨٥٢٠٠٥األولانثىعراقیةانتصار محمد مھدياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد55
٢٠٠٤\٦١٫٦٣٢٠٠٥األولانثىعراقیةأالء محمد نواف راشداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد56
٢٠٠٤\٦١٫٥٢٢٠٠٥األولانثىعراقیةأسیل عباس لفتةاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد57
٢٠٠٤\٦١٫٥٢٠٠٥األولانثىعراقیةرؤى جالل خلف عبداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد58



٢٠٠٤\٦١٫٤٦٢٠٠٥األولانثىعراقیةصابرین جبار عبد علياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد59
٢٠٠٤\٦١٫٣٧٢٠٠٥األولانثىعراقیةنور عالء موسى محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد60
٢٠٠٤\٦١٫٢٢٢٠٠٥األولانثىعراقیةباسمة محمد فیاض كعاعاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد61
٢٠٠٤\٦١٫١١٢٠٠٥األولانثىعراقیةسھى شعبان بكرياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد62
٢٠٠٤\٦٠٫٨٢٢٠٠٥األولانثىعراقیةفرح ولید ضایف محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد63
٢٠٠٤\٦٠٫٨١٢٠٠٥األولانثىعراقیةأفراح حمید عبد اهللاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد64
٢٠٠٤\٦٠٫٦١٢٠٠٥األولانثىعراقیةیسرى جبر حسیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد65
٢٠٠٤\٦٠٫٥٤٢٠٠٥األولانثىعراقیةوفاء عبید عواداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد66
٢٠٠٤\٦٠٫٥١٢٠٠٥األولانثىعراقیةانتصار شاكر محمود سالماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد67
٢٠٠٤\٦٠٫٣٦٢٠٠٥األولانثىعراقیةصبا نصر ابراھیم جاسماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد68
٢٠٠٤\٥٩٫٩٥٢٠٠٥األولانثىعراقیةبیداء سمیر جاسماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد69
٢٠٠٤\٥٩٫٣٤٢٠٠٥األولانثىعراقیةاسراء محمد طاھراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد70
٢٠٠٤\٥٩٫٢٩٢٠٠٥األولانثىعراقیةزینب علي حسیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد71
٢٠٠٤\٥٨٫٨٩٢٠٠٥األولانثىعراقیةمارال كریكور بوغوزاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد72
٢٠٠٤\٥٨٫٨٥٢٠٠٥الثانيانثىعراقیةنازك عثمان رمضاناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد73
٢٠٠٤\٥٨٫٧٩٢٠٠٥األولانثىعراقیةعلیاء حسین مجیداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد74
٢٠٠٤\٥٨٫٧٦٢٠٠٥األولانثىعراقیةقبس ذیاب كاملاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد75
٢٠٠٤\٥٨٫٧٤٢٠٠٥األولانثىعراقیةنبراس كریم ناصر جعفراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد76
٢٠٠٤\٥٨٫٢٧٢٠٠٥األولانثىفلسطینیةرندة ابراھیم احمد عبد القادراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد77
٢٠٠٤\٥٨٫٢٦٢٠٠٥األولانثىعراقیةشیماء محمد علي حسوناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد78
٢٠٠٤\٥٨٫٢٥٢٠٠٥الثانيانثىعراقیةسحر محمد حمیشاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد79
٢٠٠٤\٥٨٫٠٨٢٠٠٥األولانثىعراقیةأنعام حسام محمود جاسماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد80
٢٠٠٤\٥٨٫٠٦٢٠٠٥األولانثىعراقیةزینب طارق طھاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد81
٢٠٠٤\٥٨٫٠٥٢٠٠٥الثانيانثىعراقیةبان صادق سعد اهللاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد82
٢٠٠٤\٥٧٫٩٣٢٠٠٥األولانثىعراقیةبروین یاسین كاكة عبد اهللاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد83
٢٠٠٤\٥٧٫٨٨٢٠٠٥األولانثىعراقیةنور سالم خلف لفتةاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد84
٢٠٠٤\٥٧٫٧٩٢٠٠٥الثانيانثىعراقیةزینب جابر مطراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد85
٢٠٠٤\٥٧٫٧٧٢٠٠٥األولانثىعراقیةسھیر سلطان حمیداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد86
٢٠٠٤\٥٧٫٦٨٢٠٠٥الثانيانثىعراقیةربیعة جلوب عاصياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد87
٢٠٠٤\٥٧٫٥٦٢٠٠٥الثانيانثىعراقیةأنعام احمد جاسماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد88
٢٠٠٤\٥٧٫٤٣٢٠٠٥األولانثىعراقیةساجدة عباس ذیباناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد89
٢٠٠٤\٥٧٫٤٣٢٠٠٥األولانثىعراقیةھدیل رحمن رستماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد90



٢٠٠٤\٥٧٫٤٢٢٠٠٥األولانثىعراقیةإیناس عزیز علوان خماساللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد91
٢٠٠٤\٥٧٫٢٩٢٠٠٥الثانيانثىعراقیةرضاء عبد االمیر كاظماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد92
٢٠٠٤\٥٧٫٢٢٠٠٥الثانيانثىعراقیةوسماء عیادة عداياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد93
٢٠٠٤\٥٦٫٩٨٢٠٠٥األولانثىعراقیةھمسة حسین جبر دافوكاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد94
٢٠٠٤\٥٦٫٣٤٢٠٠٥األولانثىعراقیةأسماء كاظم احمد محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد95
٢٠٠٤\٥٦٫٣٤٢٠٠٥الثانيانثىعراقیةوجدان عاتي نعیماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد96
٢٠٠٤\٥٦٫١٨٢٠٠٥الثانيانثىعراقیةزینب باسم عبوداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد97
٢٠٠٤\٥٥٫٥٩٢٠٠٥األولانثىعراقیةھدیل زیاد علي عباساللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد98
٢٠٠٤\٥٥٫٣٢٠٠٥الثانيانثىعراقیةسناء سریح كاظماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد99
٥٥٫١٧الثانيانثىعراقیةشیماء عبد ضیولاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد100

٢٠٠٤\٢٠٠٥

٥٤٫٦٨الثانيانثىعراقیةإیناس عبد السالم محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد101
٢٠٠٤\٢٠٠٥
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٢٠٠٤\٨٤٫٤٤٢٠٠٥األولانثىالعراقیةھناء عبد الجبار عزیزاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١
٢٠٠٤\٨٣٫١٨٢٠٠٥األولانثىالعراقیةسلمى داود سلماناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢
٢٠٠٤\٨٠٫٠٨٢٠٠٥األولانثىالعراقیةھبة جواد كاظماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣
٢٠٠٤\٧٩٫٥٥٢٠٠٥األولانثىالعراقیةأنوار قاسم محمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤
٢٠٠٤\٧٨٫٤١٢٠٠٥األولانثىالعراقیةأحالم عباس كریماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥
٢٠٠٤\٧٧٫١٢٢٠٠٥األولانثىالعراقیةسمر احمد حسناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦
٢٠٠٤\٧٦٫٢٥٢٠٠٥األولانثىالعراقیةرغد ھاشم محمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧
٢٠٠٤\٧٦٫٠١٢٠٠٥األولانثىالعراقیةمھا عباس دارياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٨
٢٠٠٤\٧٥٫٣٩٢٠٠٥األولانثىالعراقیةأنوار داود حیداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٩
٢٠٠٤\٧٤٫٩٢٢٠٠٥األولانثىالعراقیةانتصار عبد الجبار محمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٠
٢٠٠٤\٧٣٫٤٥٢٠٠٥األولانثىالعراقیةزینة رعد نشمياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١١
٢٠٠٤\٧٣٫٣٦٢٠٠٥األولانثىالعراقیةأیمان علي ذیاباللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٢
٢٠٠٤\٧٣٫٠١٢٠٠٥األولانثىالعراقیةوفاء حسن سلماناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٣
٢٠٠٤\٧٢٫٩٣٢٠٠٥األولانثىالعراقیةغیداء جذاب مھوساللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٤
٢٠٠٤\٧٢٫٩٣٢٠٠٥األولانثىالعراقیةإثمار حسن جبراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٥
٢٠٠٤\٧٢٫٨٢٢٠٠٥األولانثىالعراقیةاسراء عباس كاظماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٦
٢٠٠٤\٧٢٫٤٦٢٠٠٥األولانثىالعراقیةسناء جاسب حافظاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٧
٢٠٠٤\٧١٫٨٨٢٠٠٥األولانثىالعراقیةأمال فالح حسوناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٨
٢٠٠٤\٧١٫٨٤٢٠٠٥األولانثىالعراقیةعلیاء حسان حسناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٩
٢٠٠٤\٧١٫٨٢٢٠٠٥األولانثىالعراقیةنور نوري احمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٠
٢٠٠٤\٧١٫١٧٢٠٠٥األولانثىالعراقیةفردوس جبار طاھراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢١
٢٠٠٤\٧٠٫٨٨٢٠٠٥األولانثىالعراقیةرغد حمزة كاظماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٢
٢٠٠٤\٧٠٫٨٧٢٠٠٥األولانثىالعراقیةابتھال محمد خضیراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٣
٢٠٠٤\٧٠٫٤٢٢٠٠٥األولانثىالعراقیةأیثار ریسان فلیحاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٤
٢٠٠٤\٧٠٫٠٥٢٠٠٥األولانثىالعراقیةغصون خضیر عباساللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٥
٢٠٠٤\٦٩٫٩٢٠٠٥األولانثىالعراقیةمھا عیسى عباساللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٦

قائمة الخریجات  للعام الدراسي ٢٠٠٥/٢٠٠٤   /  كلیة التربیة للبنات الدراسة الصباحیة الدور االول والثاني



٢٠٠٤\٦٩٫٦١٢٠٠٥األولانثىالعراقیةصفیة محمد حسیناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٧
٢٠٠٤\٦٩٫٤٤٢٠٠٥األولانثىالعراقیةفرح زھیر محمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٨
٢٠٠٤\٦٩٫٢٨٢٠٠٥األولانثىالعراقیةلبنى عادل راضياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٩
٢٠٠٤\٦٩٫٠٦٢٠٠٥األولانثىالعراقیةبیداء حمید رشیداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٠
٢٠٠٤\٦٨٫٧٢٢٠٠٥األولانثىالعراقیةیاسمین احمد عبد االمیراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣١
٢٠٠٤\٦٨٫٦٢٢٠٠٥األولانثىالعراقیةتحریر شھاب احمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٢
٢٠٠٤\٦٨٫٥٢٠٠٥األولانثىالعراقیةنبراس عبد االمیر علياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٣
٢٠٠٤\٦٨٫٤٧٢٠٠٥األولانثىالعراقیةعبیر فاضل ھادياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٤
٢٠٠٤\٦٨٫٤٦٢٠٠٥األولانثىالعراقیةرشا كاظم راضياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٥
٢٠٠٤\٦٨٫١٩٢٠٠٥األولانثىالعراقیةشیماء عریب زغیراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٦
٢٠٠٤\٦٧٫٨٢٠٠٥األولانثىالعراقیةحنان حسین مھدياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٧
٢٠٠٤\٦٥٫٩٣٢٠٠٥األولانثىالعراقیةوسن بنیان شمكلياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٨
٢٠٠٤\٦٥٫٨٢٢٠٠٥األولانثىالعراقیةوفاء عبد المحسن علواناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٩
٢٠٠٤\٦٥٫٧٢٢٠٠٥األولانثىالعراقیةسھى أكرم ھادياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٠
٢٠٠٤\٦٥٫١٤٢٠٠٥األولانثىالعراقیةنور عبد الباسط حمیداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤١
٢٠٠٤\٦٤٫٩٦٢٠٠٥األولانثىالعراقیةھیام رعد جواداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٢
٢٠٠٤\٦٤٫٧٧٢٠٠٥الثانيانثىالعراقیةمھا جاسم نجماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٣
٢٠٠٤\٦٤٫٧٢٢٠٠٥األولانثىالعراقیةنھاد سعد احمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٤
٢٠٠٤\٦٤٫٥٢٢٠٠٥األولانثىالعراقیةسھام جلیل علیوياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٥
٢٠٠٤\٦٤٫٣١٢٠٠٥األولانثىالعراقیةلمیاء اسماعیل علياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٦
٢٠٠٤\٦٤٫١٦٢٠٠٥األولانثىالعراقیةورود صباح عزیزاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٧
٢٠٠٤\٦٤٫٠١٢٠٠٥األولانثىالعراقیةزینب عبد اهللا علياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٨
٢٠٠٤\٦٣٫٧٦٢٠٠٥األولانثىالعراقیةنھى رحمن كریماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٩
٢٠٠٤\٦٣٫٥٦٢٠٠٥األولانثىالعراقیةإیناس عبد الھادياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٠
٢٠٠٤\٦٣٫٤٥٢٠٠٥الثانيانثىالعراقیةمیامي مكي ھاشماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥١
٢٠٠٤\٦٣٫٢٤٢٠٠٥األولانثىالعراقیةرؤى علي عشعوشاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٢
٢٠٠٤\٦٢٫٩٣٢٠٠٥األولانثىالعراقیةریم عبد السید عبوداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٣
٢٠٠٤\٦٢٫٨٦٢٠٠٥األولانثىالعراقیةنسرین عبد الحسن ھاللاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٤
٢٠٠٤\٦٢٫٧٤٢٠٠٥األولانثىالعراقیةزینة ستار نعیماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٥
٢٠٠٤\٦٢٫٦٥٤٢٠٠٥األولانثىالعراقیةاسراء عدنان عبوداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٦
٢٠٠٤\٦٢٫٦٥٢٢٠٠٥الثانيانثىالعراقیةابتھال جبر محمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٧
٢٠٠٤\٦٢٫٣٣٢٠٠٥األولانثىالعراقیةسھیلة حریجة حسناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٨



٢٠٠٤\٦٢٫٢٢٢٠٠٥األولانثىالعراقیةھدى رسول ولياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٩
٢٠٠٤\٦١٫٩١٢٠٠٥األولانثىالعراقیةأالء عباس فاضلاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٠
٢٠٠٤\٦١٫٩٢٠٠٥األولانثىالعراقیةغفران رحیم صباراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦١
٢٠٠٤\٦١٫٨٨٢٠٠٥األولانثىالعراقیةإیناس عبود حسیناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٢
٢٠٠٤\٦١٫٠٦٢٠٠٥الثانيانثىالعراقیةرشا علي عبیداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٣
٢٠٠٤\٦٠٫٩٦٢٠٠٥الثانيانثىالعراقیةأسماء عبد الحسین حمیدياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٤
٢٠٠٤\٦٠٫٧٧٢٠٠٥األولانثىالعراقیةسلوى عدنان راشداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٥
٢٠٠٤\٦٠٫٥٧٢٠٠٥الثانيانثىالعراقیةخیریة مكي ھادياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٦
٢٠٠٤\٦٠٫٤٨٢٠٠٥األولانثىالعراقیةازدھار یحیى ابراھیماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٧
٢٠٠٤\٦٠٫٤٦٢٠٠٥األولانثىالعراقیةسناء محمد صكراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٨
٢٠٠٤\٦٠٫٢٤٢٠٠٥األولانثىالعراقیةبتول سلمان سداوياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٩
٢٠٠٤\٦٠٫١٢٢٠٠٥الثانيانثىالعراقیةحال ونیس محمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧٠
٢٠٠٤\٥٩٫٩٤٢٠٠٥الثانيانثىالعراقیةعالیة عبد اإللھ نورياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧١
٢٠٠٤\٥٩٫٩٢٠٠٥األولانثىالعراقیةھند احمد ابراھیماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧٢
٢٠٠٤\٥٩٫٨٦٢٠٠٥األولانثىالعراقیةبركات احمد عباساللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧٣
٢٠٠٤\٥٩٫٨٢٠٠٥األولانثىالعراقیةرشا عالء فیصلاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧٤
٢٠٠٤\٥٩٫٠٥٢٠٠٥الثانيانثىالعراقیةحنان جواد محمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧٥
٢٠٠٤\٥٧٫٨٢٠٠٥الثانيانثىالعراقیةھبة یاسین حبیباللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧٦
٢٠٠٤\٥٧٫٤٦٢٠٠٥األولانثىالعراقیةشیماء عطوان تمراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧٧
٢٠٠٤\٥٦٫٣٦٢٠٠٥األولانثىالعراقیةشیرین كامل عبد الحسیناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧٨
٢٠٠٤\٥٦٫٢٥٢٠٠٥الثانيانثىالعراقیةانتصار علي حسناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧٩
٢٠٠٤\٥٥٫٤٥٢٠٠٥األولانثىالعراقیةعلیاء محسن علياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٨٠
٢٠٠٤\٥٥٫٣٤٢٠٠٥األولانثىالعراقیةرغد سعدي حمودياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٨١
٢٠٠٤\٥٤٫٥٨٢٠٠٥الثانيانثىالعراقیةأیمان عمار ریشاناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٨٢
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٢٠٠٤\٨٠٫٥٤٢٠٠٥األولانثىعراقیةلیلى حسین حمودالتاریخالتربیة للبناتبغداد١
٢٠٠٤\٧٨٫٢٣٢٠٠٥األولانثىعراقیةانتظار دمان ساھيالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢
٢٠٠٤\٧٦٫٦٢٠٠٥األولانثىعراقیةحوراء محسن عبد الرضاالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣
٢٠٠٤\٧٦٢٠٠٥األولانثىعراقیةخلود كاظم عباسالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤
٢٠٠٤\٧٥٫٨٣٢٠٠٥األولانثىعراقیةنسرین جاسم ھاديالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥
٢٠٠٤\٧٣٫٩٢٠٠٥األولانثىعراقیةأنوار مھدي كاظمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦
٢٠٠٤\٧٣٫٤٦٢٠٠٥األولانثىعراقیةرقیة حامد صالحالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧
٢٠٠٤\٧٣٫٤٢٢٠٠٥األولانثىعراقیةأسیل كاظم رماحالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨
٢٠٠٤\٧٣٫٢١٢٠٠٥األولانثىعراقیةختام ھادي حمزةالتاریخالتربیة للبناتبغداد٩

٢٠٠٤\٧٢٫٦٥٢٠٠٥األولانثىعراقیةشھباء عاصم توفیقالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٠
٢٠٠٤\٧٢٫٤٤٨٢٠٠٥األولانثىعراقیةسرى ماجد حسنالتاریخالتربیة للبناتبغداد١١
٢٠٠٤\٧٢٫٤٤١٢٠٠٥األولانثىعراقیةانتصار حسین ھاشمالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٢
٢٠٠٤\٧٢٫٢٣٢٠٠٥األولانثىعراقیةسھام عبد االمیر عباسالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٣
٢٠٠٤\٧١٫٧٤٢٠٠٥األولانثىعراقیةنور ھادي عبد عطیةالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٤
٢٠٠٤\٧١٫٥٥٢٠٠٥األولانثىعراقیةشذى عبد اهللا عليالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٥
٢٠٠٤\٧١٫٤٩٢٠٠٥األولانثىعراقیةرشا علي یاسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٦
٢٠٠٤\٧١٫٤٨٢٠٠٥األولانثىعراقیةشروق ھالل سعدونالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٧
٢٠٠٤\٧١٫٤٢٠٠٥األولانثىعراقیةأالء عز الدین حسانالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٨
٢٠٠٤\٧٠٫٢٩٢٠٠٥األولانثىعراقیةشیماء جاسم حمودالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٩
٢٠٠٤\٧٠٫١٣٢٠٠٥األولانثىعراقیةھدیل عبد االمیر سكرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٠
٢٠٠٤\٦٩٫٤٥٢٠٠٥الثانيانثىعراقیةمیس طالب حسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢١
٢٠٠٤\٦٩٫٠١٢٠٠٥األولانثىعراقیةزھرة محمد احمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٢
٢٠٠٤\٦٨٫٧٢٠٠٥األولانثىعراقیةأنغام عبد الرحمن خلفالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٣
٢٠٠٤\٦٨٫٦٨٢٠٠٥األولانثىعراقیةرشا مبلط خضیرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٤
٢٠٠٤\٦٨٫٤١٢٠٠٥األولانثىعراقیةسھى حمزة خضیرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٥
٢٠٠٤\٦٧٫٩٣٢٠٠٥األولانثىعراقیةعلیاء جبار حسنالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٦
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٢٠٠٤\٦٧٫٤٢٢٠٠٥األولانثىعراقیةبشرى عبید كافيالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٧
٢٠٠٤\٦٦٫٧٩٢٠٠٥األولانثىعراقیةأمال غازي جالبالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٨
٢٠٠٤\٦٦٫٧٢٠٠٥األولانثىعراقیةھدیر داود سلمانالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٩
٢٠٠٤\٦٦٫٦٦٢٠٠٥األولانثىعراقیةرند عبد المنعم محمد عليالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٠
٢٠٠٤\٦٦٫٥٢٠٠٥األولانثىعراقیةوسن عامرحامدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣١
٢٠٠٤\٦٦٫٤٨٢٠٠٥األولانثىعراقیةنھلة سعدون عاصيالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٢
٢٠٠٤\٦٦٫٣٣٢٠٠٥األولانثىعراقیةابتسام عبد الرسول عطیةالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٣
٢٠٠٤\٦٦٫٠٤٢٠٠٥األولانثىعراقیةكحالء فائق راضيالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٤
٢٠٠٤\٦٥٫٩٤٢٠٠٥األولانثىعراقیةدینا محسن مزةالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٥
٢٠٠٤\٦٥٫٧٣٢٠٠٥األولانثىعراقیةناھده عصمان حسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٦
٢٠٠٤\٦٥٫٦٥٢٠٠٥األولانثىعراقیةحوراء حاتم حمزةالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٧
٢٠٠٤\٦٥٫٦٣٢٠٠٥األولانثىعراقیةمنى فیصل محمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٨
٢٠٠٤\٦٥٫٥٣٢٠٠٥الثانيانثىعراقیةانتصار عبد النبي جابرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٩
٢٠٠٤\٦٥٫٣٤٢٠٠٥األولانثىعراقیةبراق نعمة جاسمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٠
٢٠٠٤\٦٥٫٢٧٢٠٠٥األولانثىعراقیةعلیاء محمد عباسالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤١
٢٠٠٤\٦٥٫٢٦٢٠٠٥األولانثىعراقیةرنا علوان طویقالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٢
٢٠٠٤\٦٥٫١٦٢٠٠٥األولانثىعراقیةأبرار فیاض جاسمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٣
٢٠٠٤\٦٤٫٨٧٢٠٠٥الثانيانثىعراقیةفاطمة جبار ردادالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٤
٢٠٠٤\٦٤٫٦١٢٠٠٥األولانثىعراقیةزھراء حقي اسماعیلالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٥
٢٠٠٤\٦٤٫٤٧٢٠٠٥األولانثىعراقیةنجوان محمد جاسمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٦
٢٠٠٤\٦٤٫٤٣٢٠٠٥الثانيانثىعراقیةأماني سھام مصطاحالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٧
٢٠٠٤\٦٤٫٢٧٢٠٠٥األولانثىعراقیةدالیا عبد اللطیف غالمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٨
٢٠٠٤\٦٣٫٣٨٢٠٠٥األولانثىعراقیةعفراء محمد عباسالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٩
٢٠٠٤\٦٣٫٠١٢٠٠٥الثانيانثىعراقیةانتظار محمد حمزةالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٠
٢٠٠٤\٦٢٫٦٥٢٠٠٥األولانثىعراقیةعذراء عذاب علوانالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥١
٢٠٠٤\٦٢٫٦٢٢٠٠٥األولانثىعراقیةروى حسین كاظمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٢
٢٠٠٤\٦٢٫٥٧٢٠٠٥األولانثىعراقیةرباب عباس عدايالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٣
٢٠٠٤\٦١٫٤٤٢٠٠٥األولانثىعراقیةأخالص دردوح محيالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٤
٢٠٠٤\٦١٫٢٢٠٠٥األولانثىعراقیةسھى جمیل جسامالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٥
٢٠٠٤\٦٠٫٥٥٢٠٠٥األولانثىعراقیةماجدة علي حسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٦
٢٠٠٤\٦٠٫٥٢٢٠٠٥الثانيانثىعراقیةبیداء ھاشم مريالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٧
٢٠٠٤\٦٠٫٢١٢٠٠٥األولانثىعراقیةوجدان شھید محسنالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٨



٢٠٠٤\٥٩٫٦٢٠٠٥األولانثىعراقیةمھا جلیل رشكالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٩
٢٠٠٤\٥٩٫٠٩٢٠٠٥الثانيانثىعراقیةحال اسماعیل شكرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٠
٢٠٠٤\٥٧٫٦٦٢٠٠٥األولانثىعراقیةسھاد سلیمان حسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦١
٢٠٠٤\٥٧٫٥٤٢٠٠٥الثانيانثىعراقیةنورس عماد حسنالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٢
٢٠٠٤\٥٦٫٧٣٢٠٠٥األولانثىعراقیةنریمان جاسم محمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٣
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٢٠٠٤\٧٥٫٣٢٠٠٥األولانثىعراقیةرباب جبار صبر عایدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد1
٢٠٠٤\٧١٫٩٥٢٠٠٥األولانثىعراقیةزھراء عبد الرضا حسنالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد2
٢٠٠٤\٧١٫٧٢٠٠٥األولانثىعراقیةحال كاظم علیوي جاسمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد3
٢٠٠٤\٧١٫٣٢٠٠٥األولانثىعراقیةوسن عاشور حسنالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد4
٢٠٠٤\٧١٫١٣٢٠٠٥األولانثىعراقیةرؤى رزاق عليالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد5
٢٠٠٤\٧٠٫٧٥٢٠٠٥األولانثىعراقیةذكاء فاضل جوادالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد6
٢٠٠٤\٧٠٫٥٤٢٠٠٥األولانثىعراقیةزینب حاكم ھاشمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد7
٢٠٠٤\٦٨٫٥٧٢٠٠٥األولانثىعراقیةرنا اكبر كاظمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد8
٢٠٠٤\٦٨٫٢٦٢٠٠٥األولانثىعراقیةعھود مجبل كوكزالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد9
٢٠٠٤\٦٨٢٠٠٥األولانثىعراقیةالھام احمد فرحانالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد10
٢٠٠٤\٦٧٫٩٢٢٠٠٥األولانثىعراقیةزھراء فاضل جوادالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد11
٢٠٠٤\٦٧٫٢٢٢٠٠٥األولانثىعراقیةأمال عباس نوريالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد12
٢٠٠٤\٦٦٫٨٢٢٠٠٥األولانثىعراقیةرؤى قصي مھديالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد13
٢٠٠٤\٦٦٫٧٢٢٠٠٥الثانيانثىعراقیةأمال فتحي كریم محمدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد14
٢٠٠٤\٦٦٫٧٢٠٠٥األولانثىعراقیةساجدة صباح مفتنالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد15
٢٠٠٤\٦٦٫٥٦٢٠٠٥األولانثىعراقیةجیھان صبیح مصلحالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد16
٢٠٠٤\٦٦٫٥٤٢٠٠٥األولانثىعراقیةرغد عبد الكریم عبد الكاظمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد17
٢٠٠٤\٦٥٫٨٧٢٠٠٥األولانثىعراقیةعلیاء طالب نعمةالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد18
٢٠٠٤\٦٥٫٨٤٢٠٠٥األولانثىعراقیةبیداء حسین غانمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد19
٢٠٠٤\٦٥٫٥٥٢٠٠٥األولانثىعراقیةبتول ناصر زبونالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد20
٢٠٠٤\٦٤٫٩٣٢٠٠٥األولانثىعراقیةحوراء جمیل ابراھیمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد21
٢٠٠٤\٦٤٫٦١٢٠٠٥الثانيانثىعراقیةنور محمد عبد الحسنالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد22
٢٠٠٤\٦٤٫٤٤٢٠٠٥الثانيانثىعراقیةنادیة جبار عليالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد23
٢٠٠٤\٦٤٫٤٣٢٠٠٥األولانثىعراقیةسحر لطیف سرحانالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد24
٢٠٠٤\٦٤٫٤١٢٠٠٥األولانثىعراقیةشیماء جاسم رحیمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد25
٢٠٠٤\٦٤٫٣٩٢٠٠٥األولانثىعراقیةأزھار كاظم جاسم عریبيالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد26
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٢٠٠٤\٦٣٫٧٩٢٠٠٥الثانيانثىعراقیةشیماء سالم حمودالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد27
٢٠٠٤\٦٣٫٧٧٢٠٠٥الثانيانثىعراقیةابتھال عبد الحسن دایخالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد28
٢٠٠٤\٦٣٫٣٧٢٠٠٥الثانيانثىعراقیةتیماء سلیمان جبیرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد29
٢٠٠٤\٦٣٫١٨٢٠٠٥األولانثىعراقیةعذراء محمود كاظمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد30
٢٠٠٤\٦٣٫١٥٢٠٠٥األولانثىعراقیةدالیا سعدون مطرعبدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد31
٢٠٠٤\٦٢٫٦٣٢٠٠٥األولانثىعراقیةزینب رابح كریمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد32
٢٠٠٤\٦٢٫١٩٢٠٠٥األولانثىعراقیةوسن خلفھ ساجت العمارالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد33
٢٠٠٤\٦١٫٦٩٢٠٠٥الثانيانثىعراقیةسماھیر ثجیل عبد عبطانالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد34
٢٠٠٤\٦١٫٦٢٢٠٠٥األولانثىعراقیةرشا خلیل محمدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد35
٢٠٠٤\٦١٫٥٢٢٠٠٥األولانثىعراقیةحنان جمعة شرھانالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد36
٢٠٠٤\٦١٫٠٦٢٠٠٥األولانثىعراقیةعبیر جوید كاظمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد37
٢٠٠٤\٦٠٫٦٧٢٠٠٥الثانيانثىعراقیةورود ثامر نعمة حسنالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد38
٢٠٠٤\٥٩٫٨٧٢٠٠٥األولانثىعراقیةسامیة عجالن حیاويالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد39
٢٠٠٤\٥٩٫٧٩٢٠٠٥األولانثىعراقیةأسیل محمد بدنالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد40
٢٠٠٤\٥٩٫٥١٢٠٠٥األولانثىعراقیةرؤى عباس سعید مھديالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد41
٢٠٠٤\٥٨٫٩٧٢٠٠٥الثانيانثىعراقیةنغم عباس عبد الجبارالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد42
٢٠٠٤\٥٨٫٨٢٢٠٠٥الثانيانثىعراقیةحال خالد جبرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد43
٢٠٠٤\٥٨٫٧١٢٠٠٥الثانيانثىعراقیةنضال خالد رحیمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد44
٢٠٠٤\٥٨٫٣١٢٠٠٥الثانيانثىعراقیةسعاد مصلح سعودالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد45
٢٠٠٤\٥٨٫٢٧٢٠٠٥الثانيانثىعراقیةمیرسین مصطفى زورابالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد46
٢٠٠٤\٥٧٫٩٢٢٠٠٥الثانيانثىعراقیةشیماء كاظم مخیلفالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد47
٢٠٠٤\٥٧٫٨٢٢٠٠٥الثانيانثىعراقیةایفان خورشید محمدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد48
٢٠٠٤\٥٧٫٥٦٢٠٠٥الثانيانثىعراقیةلمى مھدي حسنالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد49
٢٠٠٤\٥٧٫٤١٢٠٠٥الثانيانثىعراقیةھدیل محمد عباسالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد50
٢٠٠٤\٥٧٫٣٧٢٠٠٥الثانيانثىعراقیةھدى عبد علي موسىالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد51
٢٠٠٤\٥٦٫٩٥٢٠٠٥الثانيانثىعراقیةورود طارق حمزةالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد52
٢٠٠٤\٥٦٫٦٤٢٠٠٥الثانيانثىعراقیةفضیلة عباس خلفالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد53
٢٠٠٤\٥٦٫٢٤٢٠٠٥الثانيانثىعراقیةافتخار لطیف طعمھالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد54
٢٠٠٤\٥٦٫١١٢٠٠٥الثانيانثىعراقیةأسماء عاید كمر حمدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد55
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٢٠٠٤\٨٧٫١٦٢٠٠٥األولانثىعراقیةأنوار زھیر نوريعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١
٢٠٠٤\٨٤٫٤٦٢٠٠٥األولانثىعراقیةرحاب عبد الغفور خلفعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢
٢٠٠٤\٨٠٫٣١٢٠٠٥األولانثىعراقیةنھلة عبد رشیدعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣
٢٠٠٤\٨٠٫١٩٢٠٠٥األولانثىعراقیةأناس اسماعیل حسنعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٤
٢٠٠٤\٨٠٫١٦٢٠٠٥األولانثىعراقیةفاطمة حمید صالحعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٥
٢٠٠٤\٧٩٫٣٥٢٠٠٥الثانيانثىعراقیةأیمان عكاب حسینعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٦
٢٠٠٤\٧٨٫١٧٢٠٠٥األولانثىعراقیةفادیھ محمد حمزةعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٧
٢٠٠٤\٧٦٫٥٦٢٠٠٥األولانثىعراقیةودیان قبطان عثوانعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٨
٢٠٠٤\٧٥٫٩٥٢٠٠٥األولانثىعراقیةبسعاد رضا حسینعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٩

٢٠٠٤\٧٥٫٨٩٢٠٠٥األولانثىعراقیةھالة فاروق عبد الحافظعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٠
٢٠٠٤\٧٥٫٥٥٢٠٠٥األولانثىعراقیةرنا ثامر راھيعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١١
٢٠٠٤\٧٤٫٨٦٢٠٠٥األولانثىعراقیةھیفاء جاسم حماديعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٢
٢٠٠٤\٧٣٫٩١٢٠٠٥األولانثىعراقیةأیمان شاكر محمودعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٣
٢٠٠٤\٧٣٫٦٧٢٠٠٥األولانثىعراقیةدیانا ناھض محیيعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٤
٢٠٠٤\٧٣٫٦٤٢٠٠٥األولانثىعراقیةشیماء حمزة عذابعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٥
٢٠٠٤\٧٢٫٨٢٠٠٥األولانثىعراقیةانتظار طالب ضھدعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٦
٢٠٠٤\٧٢٫٧٩٢٠٠٥األولانثىعراقیةأحالم فرحان عبیدعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٧
٢٠٠٤\٧٢٫٤٤٢٠٠٥األولانثىعراقیةبشرى فاضل عبد صالحعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٨
٢٠٠٤\٧١٫٦٦٢٠٠٥األولانثىعراقیةزھراء محمد عبد الحسنعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٩
٢٠٠٤\٧١٫٥٣٢٠٠٥األولانثىعراقیةأالء سعید فلیحعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٠
٢٠٠٤\٧١٫٥١٢٠٠٥األولانثىعراقیةفاطمة رزاق غازيعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢١
٢٠٠٤\٧٠٫٠٥٢٠٠٥األولانثىعراقیةدنیا ضیاء ماھرعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٢
٢٠٠٤\٧٠٫٠٣٢٠٠٥الثانيانثىعراقیةأسماء نعمة نجمعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٣
٢٠٠٤\٦٧٫٦٨٢٠٠٥الثانيانثىعراقیةعبیر حمید خمیسعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٤
٢٠٠٤\٦٧٫١٥٢٠٠٥األولانثىعراقیةسلمى داود سلمانعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٥
٢٠٠٤\٦٧٫٠٥٢٠٠٥األولانثىعراقیةعفاف حسن ھلیلعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٦
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٢٠٠٤\٦٦٫٤٢٠٠٥األولانثىعراقیةشیماء جبار یوسفعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٧
٢٠٠٤\٦٦٫٢٧٢٠٠٥الثانيانثىعراقیةخالدة رضا حسنعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٨
٢٠٠٤\٦٥٫٩٧٢٠٠٥األولانثىعراقیةشھلة محسن مشكورعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٩
٢٠٠٤\٦٥٫٨٥٢٠٠٥األولانثىعراقیةنادیة قاسم خضیرعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣٠
٢٠٠٤\٦٤٫٦٩٢٠٠٥الثانيانثىعراقیةاسراء محمود عباسعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣١
٢٠٠٤\٦٤٫٥٥٢٠٠٥األولانثىعراقیةوفاء سالم عدايعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣٢
٢٠٠٤\٦٤٫٣٦٢٠٠٥األولانثىعراقیةفاطمة جمال حسونيعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣٣
٢٠٠٤\٦٤٫١٩٢٠٠٥األولانثىعراقیةابتھال ھادي حسنعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣٤
٢٠٠٤\٦٣٫٧٤٢٠٠٥األولانثىعراقیةشیماء عبد مرزوكعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣٥
٢٠٠٤\٦٣٫٢٤٢٠٠٥األولانثىعراقیةھند طالب حمیدعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣٦
٢٠٠٤\٦٢٫٧٤٢٠٠٥الثانيانثىعراقیةأمل اسماعیل كاظمعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣٧
٢٠٠٤\٦٢٫٦٨٢٠٠٥األولانثىعراقیةحیاة راشد طعیمةعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣٨
٢٠٠٤\٦٢٫٦٥٢٠٠٥األولانثىعراقیةھناء فرحان عبد الحسینعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣٩
٢٠٠٤\٦٢٫٤٢٠٠٥األولانثىعراقیةزھراء محمد حسینعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٤٠
٢٠٠٤\٦٢٫٠٨٢٠٠٥الثانيانثىعراقیةھبة سھیل سواديعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٤١
٢٠٠٤\٦١٫٧١٢٠٠٥األولانثىعراقیةقسمة حسن ساجتعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٤٢
٢٠٠٤\٦١٫٢٤٢٠٠٥األولانثىعراقیةنغم نجم عطیةعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٤٣
٢٠٠٤\٦١٫١٧٢٠٠٥الثانيانثىعراقیةشیماء علي شبیبعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٤٤
٢٠٠٤\٦١٫٠٢٢٠٠٥الثانيانثىعراقیةنادیة یوسف ابراھیمعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٤٥
٢٠٠٤\٦٠٫٩٨٢٠٠٥الثانيانثىعراقیةیسرى علیوي محمدعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٤٦
٢٠٠٤\٦٠٫٥٢٢٠٠٥الثانيانثىعراقیةخلود احمد سرحانعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٤٧
٢٠٠٤\٦٠٫٤٦٢٠٠٥الثانيانثىعراقیةشیماء صاحب عبودعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٤٨
٢٠٠٤\٦٠٫٢٢٠٠٥الثانيانثىعراقیةرشا ھادي مانععلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٤٩
٢٠٠٤\٥٩٫٢٥٢٠٠٥الثانيانثىعراقیةرؤى ماجد عبد شحاذةعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٥٠
٢٠٠٤\٥٨٫٩٤٢٠٠٥األولانثىعراقیةعذراء كاظم حسینعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٥١
٢٠٠٤\٥٨٫٥٢٢٠٠٥الثانيانثىعراقیةمي نوري عليعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٥٢
٢٠٠٤\٥٨٫٢٦٢٠٠٥الثانيانثىعراقیةعلیاء راسم حسنعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٥٣
٢٠٠٤\٥٧٫٩٧٢٠٠٥الثانيانثىعراقیةرؤى مطر ابر خزیمةعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٥٤
٢٠٠٤\٥٧٫٧٦٢٠٠٥الثانيانثىعراقیةسیران نوري باويعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٥٥
٢٠٠٤\٥٧٫٤١٢٠٠٥الثانيانثىعراقیةیاسمین كریم شجاععلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٥٦
٢٠٠٤\٥٦٫٩٩٢٠٠٥الثانيانثىعراقیةذكرى كاظم حسنعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٥٧
٢٠٠٤\٥٦٫٣٢٠٠٥الثانيانثىعراقیةختام كامل ھالمةعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٥٨



٢٠٠٤\٥٥٫٥٧٢٠٠٥الثانيانثىعراقیةأنوار جبار غضیبعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٥٩
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٢٠٠٤\٧٩٫٨٩٢٠٠٥األولانثىالعراقیةدینا داود محمدالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد1
٢٠٠٤\٧٥٫٠٩٢٠٠٥األولانثىالعراقیةسلوى علي جوادالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد2
٢٠٠٤\٧٥٫٠٤٢٠٠٥األولانثىالعراقیةسماھر سعد نجمالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد3
٢٠٠٤\٧٤٫٨٩٢٠٠٥األولانثىالعراقیةندى رزاق صالحالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد4
٢٠٠٤\٧٣٫٨٢٠٠٥األولانثىالعراقیةرغد جلوب منشدالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد5
٢٠٠٤\٧٢٫٧١٢٠٠٥األولانثىالعراقیةرشا كاظم احمدالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد6
٢٠٠٤\٧١٫٧٤٢٠٠٥األولانثىالعراقیةسجى قحطان محمدالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد7
٢٠٠٤\٧١٫٣٩٢٠٠٥األولانثىالعراقیةسمیة كریم عليالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد8
٢٠٠٤\٦٩٫٧٣٢٠٠٥األولانثىالعراقیةماھرة حمید سلیمالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد9
٢٠٠٤\٦٩٫١٢٠٠٥األولانثىالعراقیةمیدیا جھاد عليالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد10
٢٠٠٤\٦٩٫٠٩٢٠٠٥األولانثىالعراقیةخولھ ریسان غانمالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد11
٢٠٠٤\٦٨٫٦٦٢٠٠٥األولانثىالعراقیةھناء كمال طلعتالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد12
٢٠٠٤\٦٨٫٣٥٢٠٠٥األولانثىالعراقیةفاطمة طالب سالمالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد13
٢٠٠٤\٦٨٫٠٩٢٠٠٥األولانثىالعراقیةنداء ھادي صالحالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد14
٢٠٠٤\٦٧٫٩٢٠٠٥األولانثىالعراقیةبیداء جاسم جودةالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد15
٢٠٠٤\٦٦٫٨٨٢٠٠٥األولانثىالعراقیةفاطمة كریم رحیمالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد16
٢٠٠٤\٦٥٫٤٤٢٠٠٥األولانثىالعراقیةزینة علي عبد الشایعالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد17
٢٠٠٤\٦٥٫٣٢٢٠٠٥األولانثىالعراقیةصبا بكر محمدالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد18
٢٠٠٤\٦٣٫٧٦٢٠٠٥األولانثىالعراقیةنادیة وضاح عبد العظیمالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد19
٢٠٠٤\٦٢٫٠٥٢٠٠٥األولانثىالعراقیةزمن خالد كریمالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد20
٢٠٠٤\٥٧٫٨٧٢٠٠٥األولانثىالعراقیةامنة تمیم حمزةالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد21
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٢٠٠٤\٨٠٫٤٢٠٠٥األولانثىعراقیةإستبرق عبد اهللاعلم النفسالتربیة للبناتبغداد١
٢٠٠٤\٧٨٫٨١٢٠٠٥األولانثىعراقیةمیس الریم عبد الكریمعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٢
٢٠٠٤\٧٤٫١٩٢٠٠٥األولانثىعراقیةانتصار عباس حسینعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٣
٢٠٠٤\٧٣٫٣٦٢٠٠٥األولانثىعراقیةمنتھى عباس ذیابعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٤
٢٠٠٤\٧١٫٩٦٢٠٠٥األولانثىعراقیةأشواق فرھود غضبانعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٥
٢٠٠٤\٦٨٫٥٩٢٠٠٥األولانثىعراقیةمیس محسن حسینعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٦
٢٠٠٤\٦٨٫٤٢٠٠٥األولانثىعراقیةیاسمین حكمت عثمانعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٧
٢٠٠٤\٦٦٫٤٨٢٠٠٥األولانثىعراقیةوجدان جلیل كریمعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٨
٢٠٠٤\٦٦٫٣١٢٠٠٥األولانثىعراقیةوفاء كرم محمدعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٩
٢٠٠٤\٦٥٫٨٣٢٠٠٥األولانثىعراقیةأفراح كاظم منصورعلم النفسالتربیة للبناتبغداد١٠
٢٠٠٤\٦٥٫٣٨٢٠٠٥األولانثىعراقیةشیماء محیمید فرحانعلم النفسالتربیة للبناتبغداد١١
٢٠٠٤\٦٤٫١٩٢٠٠٥األولانثىعراقیةأیمان حمید خضیرعلم النفسالتربیة للبناتبغداد١٢
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٢٠٠٤\٨٢٫٢٤٢٠٠٥األولانثىالعراقیةشیماء داود ھادي زكاطاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١
٢٠٠٤\٨٠٫٠٧٢٠٠٥األولانثىالعراقیةنور حسین عبد الجلیل حسن علياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢
٢٠٠٤\٧٩٫٧٨٢٠٠٥األولانثىالعراقیةبان شریف عبد المنعم عبد الجلیلاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣
٢٠٠٤\٧٣٫٩٩٢٠٠٥األولانثىالعراقیةمالذ عصام صبري عیداناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٤

٢٠٠٤\٧٢٫٢٢٢٠٠٥األولانثىالعراقیةنانسي خوشابا میخائیل خمواالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٥
٢٠٠٤\٧٠٫٦٨٢٠٠٥األولانثىالعراقیةزینب جمعة جبر رسناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٦
٢٠٠٤\٧٠٫٤٩٢٠٠٥األولانثىالعراقیةھبة محمد علي كاظماالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٧
٢٠٠٤\٦٩٫٥١٢٠٠٥األولانثىالعراقیةسھى سالم حمید داوداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٨
٢٠٠٤\٦٦٫٩٤٢٠٠٥األولانثىالعراقیةعال مزھر محمد رضا محمداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٩
٢٠٠٤\٦٥٫٦٨٢٠٠٥األولانثىالعراقیةفاتن عاشور كعید كریدياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٠
٢٠٠٤\٦٥٫٦٤٢٠٠٥األولانثىالعراقیةأشواق حسن عبد االمیراالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١١

٢٠٠٤\٦٤٫١٤٢٠٠٥األولانثىالعراقیةعتاب حسین علي ابراھیماالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٢

٢٠٠٤\٦٣٫٦٥٢٠٠٥األولانثىالعراقیةزینب ھادي موسى احمداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٣

٢٠٠٤\٦٣٫٥٦٢٠٠٥األولانثىالعراقیةأمي رھیف كاظم نزالاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٤

٢٠٠٤\٦٣٫٢٨٢٠٠٥األولانثىالعراقیةانتصار جبار جنغ عذاباالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٥

٢٠٠٤\٦٣٫٢٦٢٠٠٥األولانثىالعراقیةصفاء عثمان محموداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٦

٢٠٠٤\٦٢٫٨٣٢٠٠٥األولانثىالعراقیةأیمان كاظم كریم حسناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٧

٢٠٠٤\٦٢٫٥٨٢٠٠٥الثانيانثىالعراقیةسمراء عادل اسماعیلاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٨
٢٠٠٤\٦٢٫٤٢٢٠٠٥األولانثىالعراقیةنادیة كاظم شندياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٩
٢٠٠٤\٦١٫٥٧٢٠٠٥األولانثىالعراقیةریمان حكمت علي حسیناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٠
٢٠٠٤\٦١٫٢٧٢٠٠٥األولانثىالعراقیةأسماء بشیر حامداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢١
٢٠٠٤\٦٠٫٩٨٢٠٠٥األولانثىالعراقیةریم عبد الجبار علياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٢
٢٠٠٤\٦٠٫٩٢٠٠٥األولانثىالعراقیةنعم سعد جعفر حسناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٣
٢٠٠٤\٦٠٫٥٤٢٠٠٥األولانثىالعراقیةإیناس حسن خضیراالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٤
٢٠٠٤\٦٠٫١٧٢٠٠٥األولانثىالعراقیةتیسیر محمد غنداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٥
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٢٠٠٤\٦٠٫٠٥٢٠٠٥األولانثىالعراقیةورقاء مثنى ابراھیم مسلماالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٦
٢٠٠٤\٥٩٫٦٢٠٠٥األولانثىالعراقیةسوزان مجید طعمھ مجیداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٧
٢٠٠٤\٥٨٫٩٥٢٠٠٥األولانثىالعراقیةأسیا حسین حامد رھیفاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٨
٢٠٠٤\٥٨٫٩٤٢٠٠٥األولانثىالعراقیةانتصار عبد علي خلف حسیناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٩
٢٠٠٤\٥٨٫٧٤٢٠٠٥الثانيانثىالعراقیةمیسون حسین علي عبد االمیراالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٠
٢٠٠٤\٥٨٫٥٤٢٠٠٥الثانيانثىالعراقیةحنان حامد سلمان علياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣١
٢٠٠٤\٥٨٫٥٢٢٠٠٥الثانيانثىالعراقیةرنا محمد حسین كاظماالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٢
٢٠٠٤\٥٨٫٤٦٢٠٠٥األولانثىالعراقیةمنار شاكر محموداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٣
٢٠٠٤\٥٧٫٥٣٢٠٠٥الثانيانثىالعراقیةوصال مناحي كزار كاظماالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٤
٢٠٠٤\٥٧٫٥١٢٠٠٥األولانثىالعراقیةأشواق شعالن عبد عذاباالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٥
٢٠٠٤\٥٧٫٢٦٢٠٠٥األولانثىالعراقیةفرح علي عباس علياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٦
٢٠٠٤\٥٧٫٢٣٢٠٠٥الثانيانثىفلسطینیةوركاء احمد ذیب محمداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٧
٢٠٠٤\٥٧٫١٣٢٠٠٥الثانيانثىالعراقیةرشا یاسین سلمان محلاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٨
٢٠٠٤\٥٦٫٨٢٠٠٥الثانيانثىفلسطینیةلینا خالد صالح فائزاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٩
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٢٠٠٤\٨٣٫٥٣٢٠٠٥األولانثىعراقیةھبة عبد الواحد الزمریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد1
٢٠٠٤\٨٣٫٢٢٠٠٥األولانثىعراقیةحال عبد الواحد نجمریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد2
٢٠٠٤\٨٠٫٨٧٢٠٠٥األولانثىعراقیةنضال سھیم حسنریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد3
٢٠٠٤\٨٠٫٨٥٢٠٠٥األولانثىعراقیةھبة فالح حسنریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد4
٢٠٠٤\٧٩٫٦٧٢٠٠٥األولانثىعراقیةھبة محمد عبد الكاظمریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد5
٢٠٠٤\٧٩٫٠١٢٠٠٥األولانثىعراقیةزینب صالح شوليریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد6
٢٠٠٤\٩٧٢٠٠٥األولانثىعراقیةأفراح سبتي جاسمریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد7
٢٠٠٤\٧٨٫٣٩٢٠٠٥األولانثىعراقیةلینا أیوب حناریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد8
٢٠٠٤\٧٦٫٤٢٢٠٠٥األولانثىعراقیةأفاق شوكت عبد اهللاریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد9
٢٠٠٤\٧٥٫٧٢٢٠٠٥األولانثىعراقیةأسیل صباح حمیدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد10
٢٠٠٤\٧٥٫٦٣٢٠٠٥األولانثىعراقیةتماره ھاشم محمودریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد11
٢٠٠٤\٧٥٫٣٧٢٠٠٥األولانثىعراقیةاسیل جبار حسنریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد12
٢٠٠٤\٧٣٫٠٤٢٠٠٥األولانثىعراقیةسھیر عزیز محمدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد13
٢٠٠٤\٦٩٫٣٣٢٠٠٥األولانثىعراقیةأنوار غالب ھاشمریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد14
٢٠٠٤\٦٩٫١٦٢٠٠٥األولانثىعراقیةخلود جبار صیوانریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد15
٢٠٠٤\٦٨٫٣٢٢٠٠٥األولانثىعراقیةمنى عواد فاضلریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد16
٢٠٠٤\٦٧٫٧٥٢٠٠٥األولانثىعراقیةرغد مراد كاظمریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد17
٢٠٠٤\٦٧٫٥٥٢٠٠٥األولانثىعراقیةزینة حسین علي محمدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد18
٢٠٠٤\٦٤٫٥٩٢٠٠٥األولانثىعراقیةزینب عبد العظیم عثمانریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد19
٢٠٠٤\62.32٢٠٠٥األولانثىعراقیةمیعاد طالب علي حسنریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد20
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		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 2005/2004   /  كلية التربية للبنات الدراسة الصباحية الدور الاول والثاني

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

		1		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		زبيدة معتز هزاع		عراقية		انثى		الأول		86.88		2004\2005

		2		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		رشا حسين علي		عراقية		انثى		الأول		84.11		2004\2005

		3		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		رشا علي حسن		عراقية		انثى		الأول		80.1		2004\2005

		4		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		رشا جعفر جواد		عراقية		انثى		الأول		78.97		2004\2005

		5		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		ثناء جادر عبد الحسن		عراقية		انثى		الأول		78.82		2004\2005

		6		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		نهلة شاكرجفط		عراقية		انثى		الأول		78.38		2004\2005

		7		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		سرى حسب الله شناوة		عراقية		انثى		الأول		77.99		2004\2005

		8		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		صبا زكريا يحيى		عراقية		انثى		الأول		77.52		2004\2005

		9		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		ميادة عبد اللطيف عبد الوهاب		عراقية		انثى		الأول		77.21		2004\2005

		10		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		علياء طالب كاظم		عراقية		انثى		الأول		76.53		2004\2005

		11		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		زينب محمد عبد الامير		عراقية		انثى		الأول		76.47		2004\2005

		12		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		ابتسام حسين حمد		عراقية		انثى		الأول		76.13		2004\2005

		13		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		نيفين احمد رؤوف		عراقية		انثى		الأول		75.69		2004\2005

		14		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		اسراء عبد العزيز رشاد		عراقية		انثى		الأول		75.51		2004\2005

		15		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		أنعام جبار عبد الحسين		عراقية		انثى		الأول		75.15		2004\2005

		16		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		شيماء احمد رشيد		عراقية		انثى		الأول		74.98		2004\2005

		17		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		بسمة منفي جواد		عراقية		انثى		الأول		74.36		2004\2005

		18		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		فاتن مهدي عبد الكريم		عراقية		انثى		الأول		73.46		2004\2005

		19		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		وئام حميد مجيد		عراقية		انثى		الأول		73.08		2004\2005

		20		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		أيمان علي عبود		عراقية		انثى		الأول		72.41		2004\2005

		21		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		شهباء داود سلمان		عراقية		انثى		الأول		71.49		2004\2005

		22		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		اسراء فاضل سمير		عراقية		انثى		الأول		71.47		2004\2005

		23		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		نور ناصر عباس		عراقية		انثى		الأول		71.36		2004\2005

		24		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		هدى عبد الحميد حسن		عراقية		انثى		الأول		71.09		2004\2005

		25		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		رغد هاشم علي		عراقية		انثى		الأول		70.63		2004\2005

		26		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		رواء عبد الحميد عبد الرحيم		عراقية		انثى		الأول		70.3		2004\2005

		27		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		زينة مرتضى مهدي		عراقية		انثى		الأول		70.14		2004\2005

		28		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		سما سمير حسن		عراقية		انثى		الأول		70.02		2004\2005

		29		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		غفران عبد الامير كريم		عراقية		انثى		الأول		69.82		2004\2005

		30		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		وسن محمد فاضل		عراقية		انثى		الأول		69.72		2004\2005

		31		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		ميساء عبد الحسين حسن		عراقية		انثى		الأول		69.57		2004\2005

		32		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		زينة حازم عبد الرحيم		عراقية		انثى		الأول		69.38		2004\2005

		33		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		عرفان عبد ويس		عراقية		انثى		الأول		69.36		2004\2005

		34		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		سلوى مولود صعب		عراقية		انثى		الأول		69.18		2004\2005

		35		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		إيناس حسين موزان		عراقية		انثى		الأول		68.39		2004\2005

		36		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		رنا نعيم حسن		عراقية		انثى		الأول		68.18		2004\2005

		37		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		اسراء كريم علي		عراقية		انثى		الأول		68.05		2004\2005

		38		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		رغد عماد طالب		عراقية		انثى		الأول		67.24		2004\2005

		39		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		سفانة عماد هاشم		عراقية		انثى		الأول		66.1		2004\2005

		40		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		هدى علي عواد		عراقية		انثى		الأول		65.89		2004\2005

		41		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		إيناس حسين تخيل		عراقية		انثى		الأول		65.71		2004\2005

		42		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		رؤى حسون عناد		عراقية		انثى		الأول		65.32		2004\2005

		43		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		بركة محمد جواد محمد علي		عراقية		انثى		الأول		64.18		2004\2005

		44		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		أيام حسن  عبد الرضا		عراقية		انثى		الأول		63.23		2004\2005

		45		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		صفا خالد ابراهيم		عراقية		انثى		الأول		61.49		2004\2005

		46		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		وفاء رياض جواد		عراقية		انثى		الأول		60.86		2004\2005

		47		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		أيمان شوكت عبد الله		عراقية		انثى		الأول		59.4		2004\2005

		48		بغداد		التربية للبنات		الحاسبات		رؤى عبد الهادي جبار		عراقية		انثى		الأول		58.52		2004\2005

		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 2005/2004   /  كلية التربية للبنات الدراسة الصباحية الدور الاول والثاني

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

		1		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		لينا ليث يونس طاهر		عراقية		انثى		الأول		87.03		2004\2005

		2		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		فاديه حمزة جواد ابراهيم		عراقية		انثى		الأول		85.5		2004\2005

		3		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		بيداء خليل ابراهيم دهش		عراقية		انثى		الأول		83.1		2004\2005

		4		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		نور سعد كمال يونس		عراقية		انثى		الأول		80.01		2004\2005

		5		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		أنوار كاظم منسي جاسم		عراقية		انثى		الأول		78.33		2004\2005

		6		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		ذكرى سعيد حميد احمد		عراقية		انثى		الأول		77.63		2004\2005

		7		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		زمن مهدي فاضل		عراقية		انثى		الأول		76.3		2004\2005

		8		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		شيماء فالح خلف إدريس		عراقية		انثى		الأول		74.98		2004\2005

		9		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		منال سهام ناجي عبد		عراقية		انثى		الأول		74.73		2004\2005

		10		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		زهرة فرحان عبد شناوة		عراقية		انثى		الأول		74.48		2004\2005

		11		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		اسراء عزت حميد		عراقية		انثى		الأول		74.36		2004\2005

		12		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		اسراء منذر جمعة		عراقية		انثى		الأول		73.25		2004\2005

		13		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		أسماء جبير عبد الهادي		عراقية		انثى		الأول		72.43		2004\2005

		14		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		نهاد حسن علوان نصار		عراقية		انثى		الأول		72.03		2004\2005

		15		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		منى فليح حسن حمادي		عراقية		انثى		الأول		71.81		2004\2005

		16		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		شيماء صباح حمود		عراقية		انثى		الأول		71.64		2004\2005

		17		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		علياء عبد الرزاق لفتة		عراقية		انثى		الأول		71.6		2004\2005

		18		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		فاتن عبد الستار عجاج		عراقية		انثى		الأول		71.13		2004\2005

		19		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		سهى ارشد محمد النجار		عراقية		انثى		الأول		71.04		2004\2005

		20		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		بيباز حسن عباس حمزة		عراقية		انثى		الأول		70.87		2004\2005

		21		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		سوسن حسين جاسم عباس		عراقية		انثى		الأول		70.54		2004\2005

		22		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		مروج غازي محمد ضبع		عراقية		انثى		الأول		68.36		2004\2005

		23		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		أريج عبد القادر خلف عواد		عراقية		انثى		الأول		68		2004\2005

		24		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		نور اسعد سعيد		عراقية		انثى		الأول		67.82		2004\2005

		25		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		اسراء شاكر نوري		عراقية		انثى		الأول		67.82		2004\2005

		26		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		ماجدة صبري شويع		عراقية		انثى		الأول		67.79		2004\2005

		27		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		هديل محمد جاسم حميد		عراقية		انثى		الأول		67.76		2004\2005

		28		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		رواء جابر مجبل سلومي		عراقية		انثى		الأول		67.68		2004\2005

		29		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		اسراء محمود مصطفى نجم		عراقية		انثى		الأول		67.54		2004\2005

		30		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		حلا عبد احمد		عراقية		انثى		الأول		67.38		2004\2005

		31		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		اسراء طارش عطية		عراقية		انثى		الأول		66.98		2004\2005

		32		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		رنين ابراهيم رشيد		عراقية		انثى		الأول		66.88		2004\2005

		33		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		أسيل عبد اللطيف جواد		عراقية		انثى		الأول		66.51		2004\2005

		34		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		أزهار كاظم عودة		عراقية		انثى		الأول		66.36		2004\2005

		35		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		ذكرى علي مجيد		عراقية		انثى		الأول		66.21		2004\2005

		36		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		منتهى هادي علوان		عراقية		انثى		الأول		66.06		2004\2005

		37		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		هند عبد الرزاق مهدي		عراقية		انثى		الأول		66.05		2004\2005

		38		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		أنوار علي حسن		عراقية		انثى		الأول		65.89		2004\2005

		39		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		هدى صالح شريف رزاق		عراقية		انثى		الأول		65.72		2004\2005

		40		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		رؤى عباس حمد داود		عراقية		انثى		الأول		65.4		2004\2005

		41		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		ميس شكر محمود		عراقية		انثى		الأول		65.32		2004\2005

		42		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		أنوار عبد الوهاب ناجي		عراقية		انثى		الأول		64.92		2004\2005

		43		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		انس أسامة محمد علي		عراقية		انثى		الأول		64.85		2004\2005

		44		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		أخلاص عباس نصيف علي		عراقية		انثى		الأول		64.6		2004\2005

		45		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		شيماء مزاحم عبد الرزاق		عراقية		انثى		الأول		64.2		2004\2005

		46		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		أحلام منفي حسن		عراقية		انثى		الأول		63.88		2004\2005

		47		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		إيلاف مهدي جاسم احمد		عراقية		انثى		الأول		63.82		2004\2005

		48		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		يسرى مصطفى قدري		عراقية		انثى		الأول		63.77		2004\2005

		49		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		منى راشد عبد سعيد		عراقية		انثى		الأول		63.42		2004\2005

		50		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		نور قصي سعدون عبد الرزاق		عراقية		انثى		الأول		63.34		2004\2005

		51		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		ألاء حلمي عبد الكريم عبد الله		فلسطينية		انثى		الأول		63.18		2004\2005

		52		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		معالي حسين حمود حسن		عراقية		انثى		الأول		62.72		2004\2005

		53		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		نغم خلف عباس غانم		عراقية		انثى		الأول		62.14		2004\2005

		54		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		رشا علي حسن سلمان		عراقية		انثى		الأول		61.91		2004\2005

		55		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		انتصار محمد مهدي		عراقية		انثى		الأول		61.85		2004\2005

		56		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		ألاء محمد نواف راشد		عراقية		انثى		الأول		61.63		2004\2005

		57		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		أسيل عباس لفتة		عراقية		انثى		الأول		61.52		2004\2005

		58		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		رؤى جلال خلف عبد		عراقية		انثى		الأول		61.5		2004\2005

		59		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		صابرين جبار عبد علي		عراقية		انثى		الأول		61.46		2004\2005

		60		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		نور علاء موسى محمد		عراقية		انثى		الأول		61.37		2004\2005

		61		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		باسمة محمد فياض كعاع		عراقية		انثى		الأول		61.22		2004\2005

		62		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		سهى شعبان بكري		عراقية		انثى		الأول		61.11		2004\2005

		63		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		فرح وليد ضايف محمد		عراقية		انثى		الأول		60.82		2004\2005

		64		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		أفراح حميد عبد الله		عراقية		انثى		الأول		60.81		2004\2005

		65		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		يسرى جبر حسين		عراقية		انثى		الأول		60.61		2004\2005

		66		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		وفاء عبيد عواد		عراقية		انثى		الأول		60.54		2004\2005

		67		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		انتصار شاكر محمود سالم		عراقية		انثى		الأول		60.51		2004\2005

		68		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		صبا نصر ابراهيم جاسم		عراقية		انثى		الأول		60.36		2004\2005

		69		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		بيداء سمير جاسم		عراقية		انثى		الأول		59.95		2004\2005

		70		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		اسراء محمد طاهر		عراقية		انثى		الأول		59.34		2004\2005

		71		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		زينب علي حسين		عراقية		انثى		الأول		59.29		2004\2005

		72		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		مارال كريكور بوغوز		عراقية		انثى		الأول		58.89		2004\2005

		73		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		نازك عثمان رمضان		عراقية		انثى		الثاني		58.85		2004\2005

		74		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		علياء حسين مجيد		عراقية		انثى		الأول		58.79		2004\2005

		75		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		قبس ذياب كامل		عراقية		انثى		الأول		58.76		2004\2005

		76		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		نبراس كريم ناصر جعفر		عراقية		انثى		الأول		58.74		2004\2005

		77		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		رندة ابراهيم احمد عبد القادر		فلسطينية		انثى		الأول		58.27		2004\2005

		78		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		شيماء محمد علي حسون		عراقية		انثى		الأول		58.26		2004\2005

		79		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		سحر محمد حميش		عراقية		انثى		الثاني		58.25		2004\2005

		80		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		أنعام حسام محمود جاسم		عراقية		انثى		الأول		58.08		2004\2005

		81		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		زينب طارق طه		عراقية		انثى		الأول		58.06		2004\2005

		82		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		بان صادق سعد الله		عراقية		انثى		الثاني		58.05		2004\2005

		83		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		بروين ياسين كاكة عبد الله		عراقية		انثى		الأول		57.93		2004\2005

		84		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		نور سالم خلف لفتة		عراقية		انثى		الأول		57.88		2004\2005

		85		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		زينب جابر مطر		عراقية		انثى		الثاني		57.79		2004\2005

		86		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		سهير سلطان حميد		عراقية		انثى		الأول		57.77		2004\2005

		87		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		ربيعة جلوب عاصي		عراقية		انثى		الثاني		57.68		2004\2005

		88		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		أنعام احمد جاسم		عراقية		انثى		الثاني		57.56		2004\2005

		89		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		ساجدة عباس ذيبان		عراقية		انثى		الأول		57.43		2004\2005

		90		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		هديل رحمن رستم		عراقية		انثى		الأول		57.43		2004\2005

		91		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		إيناس عزيز علوان خماس		عراقية		انثى		الأول		57.42		2004\2005

		92		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		رضاء عبد الامير كاظم		عراقية		انثى		الثاني		57.29		2004\2005

		93		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		وسماء عيادة عداي		عراقية		انثى		الثاني		57.2		2004\2005

		94		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		همسة حسين جبر دافوك		عراقية		انثى		الأول		56.98		2004\2005

		95		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		أسماء كاظم احمد محمد		عراقية		انثى		الأول		56.34		2004\2005

		96		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		وجدان عاتي نعيم		عراقية		انثى		الثاني		56.34		2004\2005

		97		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		زينب باسم عبود		عراقية		انثى		الثاني		56.18		2004\2005

		98		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		هديل زياد علي عباس		عراقية		انثى		الأول		55.59		2004\2005

		99		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		سناء سريح كاظم		عراقية		انثى		الثاني		55.3		2004\2005

		100		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		شيماء عبد ضيول		عراقية		انثى		الثاني		55.17		2004\2005

		101		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		إيناس عبد السلام محمد		عراقية		انثى		الثاني		54.68		2004\2005

		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 2005/2004   /  كلية التربية للبنات الدراسة الصباحية الدور الاول والثاني

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

		1		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		هناء عبد الجبار عزيز		العراقية		انثى		الأول		84.44		2004\2005

		2		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		سلمى داود سلمان		العراقية		انثى		الأول		83.18		2004\2005

		3		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		هبة جواد كاظم		العراقية		انثى		الأول		80.08		2004\2005

		4		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		أنوار قاسم محمد		العراقية		انثى		الأول		79.55		2004\2005

		5		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		أحلام عباس كريم		العراقية		انثى		الأول		78.41		2004\2005

		6		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		سمر احمد حسن		العراقية		انثى		الأول		77.12		2004\2005

		7		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		رغد هاشم محمد		العراقية		انثى		الأول		76.25		2004\2005

		8		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		مها عباس داري		العراقية		انثى		الأول		76.01		2004\2005

		9		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		أنوار داود حيد		العراقية		انثى		الأول		75.39		2004\2005

		10		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		انتصار عبد الجبار محمد		العراقية		انثى		الأول		74.92		2004\2005

		11		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		زينة رعد نشمي		العراقية		انثى		الأول		73.45		2004\2005

		12		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		أيمان علي ذياب		العراقية		انثى		الأول		73.36		2004\2005

		13		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		وفاء حسن سلمان		العراقية		انثى		الأول		73.01		2004\2005

		14		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		غيداء جذاب مهوس		العراقية		انثى		الأول		72.93		2004\2005

		15		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		إثمار حسن جبر		العراقية		انثى		الأول		72.93		2004\2005

		16		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		اسراء عباس كاظم		العراقية		انثى		الأول		72.82		2004\2005

		17		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		سناء جاسب حافظ		العراقية		انثى		الأول		72.46		2004\2005

		18		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		أمال فالح حسون		العراقية		انثى		الأول		71.88		2004\2005

		19		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		علياء حسان حسن		العراقية		انثى		الأول		71.84		2004\2005

		20		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		نور نوري احمد		العراقية		انثى		الأول		71.82		2004\2005

		21		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		فردوس جبار طاهر		العراقية		انثى		الأول		71.17		2004\2005

		22		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		رغد حمزة كاظم		العراقية		انثى		الأول		70.88		2004\2005

		23		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		ابتهال محمد خضير		العراقية		انثى		الأول		70.87		2004\2005

		24		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		أيثار ريسان فليح		العراقية		انثى		الأول		70.42		2004\2005

		25		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		غصون خضير عباس		العراقية		انثى		الأول		70.05		2004\2005

		26		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		مها عيسى عباس		العراقية		انثى		الأول		69.9		2004\2005

		27		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		صفية محمد حسين		العراقية		انثى		الأول		69.61		2004\2005

		28		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		فرح زهير محمد		العراقية		انثى		الأول		69.44		2004\2005

		29		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		لبنى عادل راضي		العراقية		انثى		الأول		69.28		2004\2005

		30		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		بيداء حميد رشيد		العراقية		انثى		الأول		69.06		2004\2005

		31		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		ياسمين احمد عبد الامير		العراقية		انثى		الأول		68.72		2004\2005

		32		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		تحرير شهاب احمد		العراقية		انثى		الأول		68.62		2004\2005

		33		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		نبراس عبد الامير علي		العراقية		انثى		الأول		68.5		2004\2005

		34		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		عبير فاضل هادي		العراقية		انثى		الأول		68.47		2004\2005

		35		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		رشا كاظم راضي		العراقية		انثى		الأول		68.46		2004\2005

		36		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		شيماء عريب زغير		العراقية		انثى		الأول		68.19		2004\2005

		37		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		حنان حسين مهدي		العراقية		انثى		الأول		67.8		2004\2005

		38		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		وسن بنيان شمكلي		العراقية		انثى		الأول		65.93		2004\2005

		39		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		وفاء عبد المحسن علوان		العراقية		انثى		الأول		65.82		2004\2005

		40		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		سهى أكرم هادي		العراقية		انثى		الأول		65.72		2004\2005

		41		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		نور عبد الباسط حميد		العراقية		انثى		الأول		65.14		2004\2005

		42		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		هيام رعد جواد		العراقية		انثى		الأول		64.96		2004\2005

		43		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		مها جاسم نجم		العراقية		انثى		الثاني		64.77		2004\2005

		44		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		نهاد سعد احمد		العراقية		انثى		الأول		64.72		2004\2005

		45		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		سهام جليل عليوي		العراقية		انثى		الأول		64.52		2004\2005

		46		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		لمياء اسماعيل علي		العراقية		انثى		الأول		64.31		2004\2005

		47		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		ورود صباح عزيز		العراقية		انثى		الأول		64.16		2004\2005

		48		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		زينب عبد الله علي		العراقية		انثى		الأول		64.01		2004\2005

		49		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		نهى رحمن كريم		العراقية		انثى		الأول		63.76		2004\2005

		50		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		إيناس عبد الهادي		العراقية		انثى		الأول		63.56		2004\2005

		51		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		ميامي مكي هاشم		العراقية		انثى		الثاني		63.45		2004\2005

		52		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		رؤى علي عشعوش		العراقية		انثى		الأول		63.24		2004\2005

		53		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		ريم عبد السيد عبود		العراقية		انثى		الأول		62.93		2004\2005

		54		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		نسرين عبد الحسن هلال		العراقية		انثى		الأول		62.86		2004\2005

		55		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		زينة ستار نعيم		العراقية		انثى		الأول		62.74		2004\2005

		56		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		اسراء عدنان عبود		العراقية		انثى		الأول		62.654		2004\2005

		57		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		ابتهال جبر محمد		العراقية		انثى		الثاني		62.652		2004\2005

		58		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		سهيلة حريجة حسن		العراقية		انثى		الأول		62.33		2004\2005

		59		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		هدى رسول ولي		العراقية		انثى		الأول		62.22		2004\2005

		60		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		ألاء عباس فاضل		العراقية		انثى		الأول		61.91		2004\2005

		61		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		غفران رحيم صبار		العراقية		انثى		الأول		61.9		2004\2005

		62		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		إيناس عبود حسين		العراقية		انثى		الأول		61.88		2004\2005

		63		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		رشا علي عبيد		العراقية		انثى		الثاني		61.06		2004\2005

		64		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		أسماء عبد الحسين حميدي		العراقية		انثى		الثاني		60.96		2004\2005

		65		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		سلوى عدنان راشد		العراقية		انثى		الأول		60.77		2004\2005

		66		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		خيرية مكي هادي		العراقية		انثى		الثاني		60.57		2004\2005

		67		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		ازدهار يحيى ابراهيم		العراقية		انثى		الأول		60.48		2004\2005

		68		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		سناء محمد صكر		العراقية		انثى		الأول		60.46		2004\2005

		69		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		بتول سلمان سداوي		العراقية		انثى		الأول		60.24		2004\2005

		70		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		حلا ونيس محمد		العراقية		انثى		الثاني		60.12		2004\2005

		71		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		عالية عبد الإله نوري		العراقية		انثى		الثاني		59.94		2004\2005

		72		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		هند احمد ابراهيم		العراقية		انثى		الأول		59.9		2004\2005

		73		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		بركات احمد عباس		العراقية		انثى		الأول		59.86		2004\2005

		74		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		رشا علاء فيصل		العراقية		انثى		الأول		59.8		2004\2005

		75		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		حنان جواد محمد		العراقية		انثى		الثاني		59.05		2004\2005

		76		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		هبة ياسين حبيب		العراقية		انثى		الثاني		57.8		2004\2005

		77		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		شيماء عطوان تمر		العراقية		انثى		الأول		57.46		2004\2005

		78		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		شيرين كامل عبد الحسين		العراقية		انثى		الأول		56.36		2004\2005

		79		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		انتصار علي حسن		العراقية		انثى		الثاني		56.25		2004\2005

		80		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		علياء محسن علي		العراقية		انثى		الأول		55.45		2004\2005

		81		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		رغد سعدي حمودي		العراقية		انثى		الأول		55.34		2004\2005

		82		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		أيمان عمار ريشان		العراقية		انثى		الثاني		54.58		2004\2005

		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 2005/2004   /  كلية التربية للبنات الدراسة الصباحية الدور الاول والثاني

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

		1		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ليلى حسين حمود		عراقية		انثى		الأول		80.54		2004\2005

		2		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		انتظار دمان ساهي		عراقية		انثى		الأول		78.23		2004\2005

		3		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		حوراء محسن عبد الرضا		عراقية		انثى		الأول		76.6		2004\2005

		4		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		خلود كاظم عباس		عراقية		انثى		الأول		76		2004\2005

		5		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		نسرين جاسم هادي		عراقية		انثى		الأول		75.83		2004\2005

		6		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		أنوار مهدي كاظم		عراقية		انثى		الأول		73.9		2004\2005

		7		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		رقية حامد صالح		عراقية		انثى		الأول		73.46		2004\2005

		8		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		أسيل كاظم رماح		عراقية		انثى		الأول		73.42		2004\2005

		9		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ختام هادي حمزة		عراقية		انثى		الأول		73.21		2004\2005

		10		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		شهباء عاصم توفيق		عراقية		انثى		الأول		72.65		2004\2005

		11		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		سرى ماجد حسن		عراقية		انثى		الأول		72.448		2004\2005

		12		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		انتصار حسين هاشم		عراقية		انثى		الأول		72.441		2004\2005

		13		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		سهام عبد الامير عباس		عراقية		انثى		الأول		72.23		2004\2005

		14		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		نور هادي عبد عطية		عراقية		انثى		الأول		71.74		2004\2005

		15		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		شذى عبد الله علي		عراقية		انثى		الأول		71.55		2004\2005

		16		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		رشا علي ياسين		عراقية		انثى		الأول		71.49		2004\2005

		17		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		شروق هلال سعدون		عراقية		انثى		الأول		71.48		2004\2005

		18		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ألاء عز الدين حسان		عراقية		انثى		الأول		71.4		2004\2005

		19		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		شيماء جاسم حمود		عراقية		انثى		الأول		70.29		2004\2005

		20		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		هديل عبد الامير سكر		عراقية		انثى		الأول		70.13		2004\2005

		21		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ميس طالب حسين		عراقية		انثى		الثاني		69.45		2004\2005

		22		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		زهرة محمد احمد		عراقية		انثى		الأول		69.01		2004\2005

		23		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		أنغام عبد الرحمن خلف		عراقية		انثى		الأول		68.7		2004\2005

		24		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		رشا مبلط خضير		عراقية		انثى		الأول		68.68		2004\2005

		25		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		سهى حمزة خضير		عراقية		انثى		الأول		68.41		2004\2005

		26		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		علياء جبار حسن		عراقية		انثى		الأول		67.93		2004\2005

		27		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		بشرى عبيد كافي		عراقية		انثى		الأول		67.42		2004\2005

		28		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		أمال غازي جلاب		عراقية		انثى		الأول		66.79		2004\2005

		29		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		هدير داود سلمان		عراقية		انثى		الأول		66.7		2004\2005

		30		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		رند عبد المنعم محمد علي		عراقية		انثى		الأول		66.66		2004\2005

		31		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		وسن عامرحامد		عراقية		انثى		الأول		66.5		2004\2005

		32		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		نهلة سعدون عاصي		عراقية		انثى		الأول		66.48		2004\2005

		33		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ابتسام عبد الرسول عطية		عراقية		انثى		الأول		66.33		2004\2005

		34		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		كحلاء فائق راضي		عراقية		انثى		الأول		66.04		2004\2005

		35		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		دينا محسن مزة		عراقية		انثى		الأول		65.94		2004\2005

		36		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ناهده عصمان حسين		عراقية		انثى		الأول		65.73		2004\2005

		37		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		حوراء حاتم حمزة		عراقية		انثى		الأول		65.65		2004\2005

		38		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		منى فيصل محمد		عراقية		انثى		الأول		65.63		2004\2005

		39		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		انتصار عبد النبي جابر		عراقية		انثى		الثاني		65.53		2004\2005

		40		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		براق نعمة جاسم		عراقية		انثى		الأول		65.34		2004\2005

		41		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		علياء محمد عباس		عراقية		انثى		الأول		65.27		2004\2005

		42		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		رنا علوان طويق		عراقية		انثى		الأول		65.26		2004\2005

		43		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		أبرار فياض جاسم		عراقية		انثى		الأول		65.16		2004\2005

		44		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		فاطمة جبار رداد		عراقية		انثى		الثاني		64.87		2004\2005

		45		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		زهراء حقي اسماعيل		عراقية		انثى		الأول		64.61		2004\2005

		46		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		نجوان محمد جاسم		عراقية		انثى		الأول		64.47		2004\2005

		47		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		أماني سهام مصطاح		عراقية		انثى		الثاني		64.43		2004\2005

		48		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		داليا عبد اللطيف غلام		عراقية		انثى		الأول		64.27		2004\2005

		49		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		عفراء محمد عباس		عراقية		انثى		الأول		63.38		2004\2005

		50		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		انتظار محمد حمزة		عراقية		انثى		الثاني		63.01		2004\2005

		51		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		عذراء عذاب علوان		عراقية		انثى		الأول		62.65		2004\2005

		52		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		روى حسين كاظم		عراقية		انثى		الأول		62.62		2004\2005

		53		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		رباب عباس عداي		عراقية		انثى		الأول		62.57		2004\2005

		54		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		أخلاص دردوح محي		عراقية		انثى		الأول		61.44		2004\2005

		55		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		سهى جميل جسام		عراقية		انثى		الأول		61.2		2004\2005

		56		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ماجدة علي حسين		عراقية		انثى		الأول		60.55		2004\2005

		57		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		بيداء هاشم مري		عراقية		انثى		الثاني		60.52		2004\2005

		58		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		وجدان شهيد محسن		عراقية		انثى		الأول		60.21		2004\2005

		59		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		مها جليل رشك		عراقية		انثى		الأول		59.6		2004\2005

		60		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		حلا اسماعيل شكر		عراقية		انثى		الثاني		59.09		2004\2005

		61		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		سهاد سليمان حسين		عراقية		انثى		الأول		57.66		2004\2005

		62		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		نورس عماد حسن		عراقية		انثى		الثاني		57.54		2004\2005

		63		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		نريمان جاسم محمد		عراقية		انثى		الأول		56.73		2004\2005

		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 2005/2004   /  كلية التربية للبنات الدراسة الصباحية الدور الاول والثاني

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

		1		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		رباب جبار صبر عايد		عراقية		انثى		الأول		75.3		2004\2005

		2		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		زهراء عبد الرضا حسن		عراقية		انثى		الأول		71.95		2004\2005

		3		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		حلا كاظم عليوي جاسم		عراقية		انثى		الأول		71.7		2004\2005

		4		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		وسن عاشور حسن		عراقية		انثى		الأول		71.3		2004\2005

		5		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		رؤى رزاق علي		عراقية		انثى		الأول		71.13		2004\2005

		6		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		ذكاء فاضل جواد		عراقية		انثى		الأول		70.75		2004\2005

		7		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		زينب حاكم هاشم		عراقية		انثى		الأول		70.54		2004\2005

		8		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		رنا اكبر كاظم		عراقية		انثى		الأول		68.57		2004\2005

		9		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		عهود مجبل كوكز		عراقية		انثى		الأول		68.26		2004\2005

		10		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		الهام احمد فرحان		عراقية		انثى		الأول		68		2004\2005

		11		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		زهراء فاضل جواد		عراقية		انثى		الأول		67.92		2004\2005

		12		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		أمال عباس نوري		عراقية		انثى		الأول		67.22		2004\2005

		13		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		رؤى قصي مهدي		عراقية		انثى		الأول		66.82		2004\2005

		14		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		أمال فتحي كريم محمد		عراقية		انثى		الثاني		66.72		2004\2005

		15		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		ساجدة صباح مفتن		عراقية		انثى		الأول		66.7		2004\2005

		16		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		جيهان صبيح مصلح		عراقية		انثى		الأول		66.56		2004\2005

		17		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		رغد عبد الكريم عبد الكاظم		عراقية		انثى		الأول		66.54		2004\2005

		18		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		علياء طالب نعمة		عراقية		انثى		الأول		65.87		2004\2005

		19		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		بيداء حسين غانم		عراقية		انثى		الأول		65.84		2004\2005

		20		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		بتول ناصر زبون		عراقية		انثى		الأول		65.55		2004\2005

		21		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		حوراء جميل ابراهيم		عراقية		انثى		الأول		64.93		2004\2005

		22		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		نور محمد عبد الحسن		عراقية		انثى		الثاني		64.61		2004\2005

		23		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		نادية جبار علي		عراقية		انثى		الثاني		64.44		2004\2005

		24		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		سحر لطيف سرحان		عراقية		انثى		الأول		64.43		2004\2005

		25		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		شيماء جاسم رحيم		عراقية		انثى		الأول		64.41		2004\2005

		26		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		أزهار كاظم جاسم عريبي		عراقية		انثى		الأول		64.39		2004\2005

		27		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		شيماء سالم حمود		عراقية		انثى		الثاني		63.79		2004\2005

		28		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		ابتهال عبد الحسن دايخ		عراقية		انثى		الثاني		63.77		2004\2005

		29		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		تيماء سليمان جبير		عراقية		انثى		الثاني		63.37		2004\2005

		30		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		عذراء محمود كاظم		عراقية		انثى		الأول		63.18		2004\2005

		31		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		داليا سعدون مطرعبد		عراقية		انثى		الأول		63.15		2004\2005

		32		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		زينب رابح كريم		عراقية		انثى		الأول		62.63		2004\2005

		33		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		وسن خلفه ساجت العمار		عراقية		انثى		الأول		62.19		2004\2005

		34		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		سماهير ثجيل عبد عبطان		عراقية		انثى		الثاني		61.69		2004\2005

		35		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		رشا خليل محمد		عراقية		انثى		الأول		61.62		2004\2005

		36		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		حنان جمعة شرهان		عراقية		انثى		الأول		61.52		2004\2005

		37		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		عبير جويد كاظم		عراقية		انثى		الأول		61.06		2004\2005

		38		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		ورود ثامر نعمة حسن		عراقية		انثى		الثاني		60.67		2004\2005

		39		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		سامية عجلان حياوي		عراقية		انثى		الأول		59.87		2004\2005

		40		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		أسيل محمد بدن		عراقية		انثى		الأول		59.79		2004\2005

		41		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		رؤى عباس سعيد مهدي		عراقية		انثى		الأول		59.51		2004\2005

		42		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		نغم عباس عبد الجبار		عراقية		انثى		الثاني		58.97		2004\2005

		43		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		حلا خالد جبر		عراقية		انثى		الثاني		58.82		2004\2005

		44		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		نضال خالد رحيم		عراقية		انثى		الثاني		58.71		2004\2005

		45		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		سعاد مصلح سعود		عراقية		انثى		الثاني		58.31		2004\2005

		46		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		ميرسين مصطفى زوراب		عراقية		انثى		الثاني		58.27		2004\2005

		47		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		شيماء كاظم مخيلف		عراقية		انثى		الثاني		57.92		2004\2005

		48		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		ايفان خورشيد محمد		عراقية		انثى		الثاني		57.82		2004\2005

		49		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		لمى مهدي حسن		عراقية		انثى		الثاني		57.56		2004\2005

		50		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		هديل محمد عباس		عراقية		انثى		الثاني		57.41		2004\2005

		51		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		هدى عبد علي موسى		عراقية		انثى		الثاني		57.37		2004\2005

		52		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		ورود طارق حمزة		عراقية		انثى		الثاني		56.95		2004\2005

		53		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		فضيلة عباس خلف		عراقية		انثى		الثاني		56.64		2004\2005

		54		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		افتخار لطيف طعمه		عراقية		انثى		الثاني		56.24		2004\2005

		55		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		أسماء عايد كمر حمد		عراقية		انثى		الثاني		56.11		2004\2005

		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 2005/2004   /  كلية التربية للبنات الدراسة الصباحية الدور الاول والثاني

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

		1		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		أنوار زهير نوري		عراقية		انثى		الأول		87.16		2004\2005

		2		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		رحاب عبد الغفور خلف		عراقية		انثى		الأول		84.46		2004\2005

		3		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		نهلة عبد رشيد		عراقية		انثى		الأول		80.31		2004\2005

		4		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		أناس اسماعيل حسن		عراقية		انثى		الأول		80.19		2004\2005

		5		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		فاطمة حميد صالح		عراقية		انثى		الأول		80.16		2004\2005

		6		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		أيمان عكاب حسين		عراقية		انثى		الثاني		79.35		2004\2005

		7		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		فاديه محمد حمزة		عراقية		انثى		الأول		78.17		2004\2005

		8		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		وديان قبطان عثوان		عراقية		انثى		الأول		76.56		2004\2005

		9		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		بسعاد رضا حسين		عراقية		انثى		الأول		75.95		2004\2005

		10		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		هالة فاروق عبد الحافظ		عراقية		انثى		الأول		75.89		2004\2005

		11		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		رنا ثامر راهي		عراقية		انثى		الأول		75.55		2004\2005

		12		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		هيفاء جاسم حمادي		عراقية		انثى		الأول		74.86		2004\2005

		13		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		أيمان شاكر محمود		عراقية		انثى		الأول		73.91		2004\2005

		14		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		ديانا ناهض محيي		عراقية		انثى		الأول		73.67		2004\2005

		15		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		شيماء حمزة عذاب		عراقية		انثى		الأول		73.64		2004\2005

		16		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		انتظار طالب ضهد		عراقية		انثى		الأول		72.8		2004\2005

		17		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		أحلام فرحان عبيد		عراقية		انثى		الأول		72.79		2004\2005

		18		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		بشرى فاضل عبد صالح		عراقية		انثى		الأول		72.44		2004\2005

		19		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		زهراء محمد عبد الحسن		عراقية		انثى		الأول		71.66		2004\2005

		20		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		ألاء سعيد فليح		عراقية		انثى		الأول		71.53		2004\2005

		21		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		فاطمة رزاق غازي		عراقية		انثى		الأول		71.51		2004\2005

		22		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		دنيا ضياء ماهر		عراقية		انثى		الأول		70.05		2004\2005

		23		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		أسماء نعمة نجم		عراقية		انثى		الثاني		70.03		2004\2005

		24		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		عبير حميد خميس		عراقية		انثى		الثاني		67.68		2004\2005

		25		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		سلمى داود سلمان		عراقية		انثى		الأول		67.15		2004\2005

		26		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		عفاف حسن هليل		عراقية		انثى		الأول		67.05		2004\2005

		27		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		شيماء جبار يوسف		عراقية		انثى		الأول		66.4		2004\2005

		28		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		خالدة رضا حسن		عراقية		انثى		الثاني		66.27		2004\2005

		29		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		شهلة محسن مشكور		عراقية		انثى		الأول		65.97		2004\2005

		30		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		نادية قاسم خضير		عراقية		انثى		الأول		65.85		2004\2005

		31		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		اسراء محمود عباس		عراقية		انثى		الثاني		64.69		2004\2005

		32		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		وفاء سالم عداي		عراقية		انثى		الأول		64.55		2004\2005

		33		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		فاطمة جمال حسوني		عراقية		انثى		الأول		64.36		2004\2005

		34		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		ابتهال هادي حسن		عراقية		انثى		الأول		64.19		2004\2005

		35		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		شيماء عبد مرزوك		عراقية		انثى		الأول		63.74		2004\2005

		36		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		هند طالب حميد		عراقية		انثى		الأول		63.24		2004\2005

		37		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		أمل اسماعيل كاظم		عراقية		انثى		الثاني		62.74		2004\2005

		38		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		حياة راشد طعيمة		عراقية		انثى		الأول		62.68		2004\2005

		39		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		هناء فرحان عبد الحسين		عراقية		انثى		الأول		62.65		2004\2005

		40		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		زهراء محمد حسين		عراقية		انثى		الأول		62.4		2004\2005

		41		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		هبة سهيل سوادي		عراقية		انثى		الثاني		62.08		2004\2005

		42		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		قسمة حسن ساجت		عراقية		انثى		الأول		61.71		2004\2005

		43		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		نغم نجم عطية		عراقية		انثى		الأول		61.24		2004\2005

		44		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		شيماء علي شبيب		عراقية		انثى		الثاني		61.17		2004\2005

		45		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		نادية يوسف ابراهيم		عراقية		انثى		الثاني		61.02		2004\2005

		46		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		يسرى عليوي محمد		عراقية		انثى		الثاني		60.98		2004\2005

		47		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		خلود احمد سرحان		عراقية		انثى		الثاني		60.52		2004\2005

		48		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		شيماء صاحب عبود		عراقية		انثى		الثاني		60.46		2004\2005

		49		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		رشا هادي مانع		عراقية		انثى		الثاني		60.2		2004\2005

		50		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		رؤى ماجد عبد شحاذة		عراقية		انثى		الثاني		59.25		2004\2005

		51		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		عذراء كاظم حسين		عراقية		انثى		الأول		58.94		2004\2005

		52		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		مي نوري علي		عراقية		انثى		الثاني		58.52		2004\2005

		53		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		علياء راسم حسن		عراقية		انثى		الثاني		58.26		2004\2005

		54		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		رؤى مطر ابر خزيمة		عراقية		انثى		الثاني		57.97		2004\2005

		55		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		سيران نوري باوي		عراقية		انثى		الثاني		57.76		2004\2005

		56		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		ياسمين كريم شجاع		عراقية		انثى		الثاني		57.41		2004\2005

		57		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		ذكرى كاظم حسن		عراقية		انثى		الثاني		56.99		2004\2005

		58		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		ختام كامل هلامة		عراقية		انثى		الثاني		56.3		2004\2005

		59		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		أنوار جبار غضيب		عراقية		انثى		الثاني		55.57		2004\2005

		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 2005/2004   /  كلية التربية للبنات الدراسة الصباحية الدور الاول والثاني

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

		1		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		دينا داود محمد		العراقية		انثى		الأول		79.89		2004\2005

		2		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		سلوى علي جواد		العراقية		انثى		الأول		75.09		2004\2005

		3		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		سماهر سعد نجم		العراقية		انثى		الأول		75.04		2004\2005

		4		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		ندى رزاق صالح		العراقية		انثى		الأول		74.89		2004\2005

		5		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		رغد جلوب منشد		العراقية		انثى		الأول		73.8		2004\2005

		6		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		رشا كاظم احمد		العراقية		انثى		الأول		72.71		2004\2005

		7		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		سجى قحطان محمد		العراقية		انثى		الأول		71.74		2004\2005

		8		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		سمية كريم علي		العراقية		انثى		الأول		71.39		2004\2005

		9		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		ماهرة حميد سليم		العراقية		انثى		الأول		69.73		2004\2005

		10		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		ميديا جهاد علي		العراقية		انثى		الأول		69.1		2004\2005

		11		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		خوله ريسان غانم		العراقية		انثى		الأول		69.09		2004\2005

		12		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		هناء كمال طلعت		العراقية		انثى		الأول		68.66		2004\2005

		13		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		فاطمة طالب سالم		العراقية		انثى		الأول		68.35		2004\2005

		14		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		نداء هادي صالح		العراقية		انثى		الأول		68.09		2004\2005

		15		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		بيداء جاسم جودة		العراقية		انثى		الأول		67.9		2004\2005

		16		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		فاطمة كريم رحيم		العراقية		انثى		الأول		66.88		2004\2005

		17		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		زينة علي عبد الشايع		العراقية		انثى		الأول		65.44		2004\2005

		18		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		صبا بكر محمد		العراقية		انثى		الأول		65.32		2004\2005

		19		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		نادية وضاح عبد العظيم		العراقية		انثى		الأول		63.76		2004\2005

		20		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		زمن خالد كريم		العراقية		انثى		الأول		62.05		2004\2005

		21		بغداد		التربية للبنات		الخدمة الاجتماعية		امنة تميم حمزة		العراقية		انثى		الأول		57.87		2004\2005

		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 2005/2004   /  كلية التربية للبنات الدراسة الصباحية الدور الاول والثاني

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

		1		بغداد		التربية للبنات		علم النفس		إستبرق عبد الله		عراقية		انثى		الأول		80.4		2004\2005

		2		بغداد		التربية للبنات		علم النفس		ميس الريم عبد الكريم		عراقية		انثى		الأول		78.81		2004\2005

		3		بغداد		التربية للبنات		علم النفس		انتصار عباس حسين		عراقية		انثى		الأول		74.19		2004\2005

		4		بغداد		التربية للبنات		علم النفس		منتهى عباس ذياب		عراقية		انثى		الأول		73.36		2004\2005

		5		بغداد		التربية للبنات		علم النفس		أشواق فرهود غضبان		عراقية		انثى		الأول		71.96		2004\2005

		6		بغداد		التربية للبنات		علم النفس		ميس محسن حسين		عراقية		انثى		الأول		68.59		2004\2005

		7		بغداد		التربية للبنات		علم النفس		ياسمين حكمت عثمان		عراقية		انثى		الأول		68.4		2004\2005

		8		بغداد		التربية للبنات		علم النفس		وجدان جليل كريم		عراقية		انثى		الأول		66.48		2004\2005

		9		بغداد		التربية للبنات		علم النفس		وفاء كرم محمد		عراقية		انثى		الأول		66.31		2004\2005

		10		بغداد		التربية للبنات		علم النفس		أفراح كاظم منصور		عراقية		انثى		الأول		65.83		2004\2005

		11		بغداد		التربية للبنات		علم النفس		شيماء محيميد فرحان		عراقية		انثى		الأول		65.38		2004\2005

		12		بغداد		التربية للبنات		علم النفس		أيمان حميد خضير		عراقية		انثى		الأول		64.19		2004\2005

		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 2005/2004   /  كلية التربية للبنات الدراسة الصباحية الدور الاول والثاني

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

		1		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		شيماء داود هادي زكاط		العراقية		انثى		الأول		82.24		2004\2005

		2		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		نور حسين عبد الجليل حسن علي		العراقية		انثى		الأول		80.07		2004\2005

		3		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		بان شريف عبد المنعم عبد الجليل		العراقية		انثى		الأول		79.78		2004\2005

		4		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		ملاذ عصام صبري عيدان		العراقية		انثى		الأول		73.99		2004\2005

		5		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		نانسي خوشابا ميخائيل خمو		العراقية		انثى		الأول		72.22		2004\2005

		6		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		زينب جمعة جبر رسن		العراقية		انثى		الأول		70.68		2004\2005

		7		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		هبة محمد علي كاظم		العراقية		انثى		الأول		70.49		2004\2005

		8		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		سهى سالم حميد داود		العراقية		انثى		الأول		69.51		2004\2005

		9		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		علا مزهر محمد رضا محمد		العراقية		انثى		الأول		66.94		2004\2005

		10		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		فاتن عاشور كعيد كريدي		العراقية		انثى		الأول		65.68		2004\2005

		11		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		أشواق حسن عبد الامير		العراقية		انثى		الأول		65.64		2004\2005

		12		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		عتاب حسين علي ابراهيم		العراقية		انثى		الأول		64.14		2004\2005

		13		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		زينب هادي موسى احمد		العراقية		انثى		الأول		63.65		2004\2005

		14		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		أمي رهيف كاظم نزال		العراقية		انثى		الأول		63.56		2004\2005

		15		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		انتصار جبار جنغ عذاب		العراقية		انثى		الأول		63.28		2004\2005

		16		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		صفاء عثمان محمود		العراقية		انثى		الأول		63.26		2004\2005

		17		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		أيمان كاظم كريم حسن		العراقية		انثى		الأول		62.83		2004\2005

		18		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		سمراء عادل اسماعيل		العراقية		انثى		الثاني		62.58		2004\2005

		19		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		نادية كاظم شندي		العراقية		انثى		الأول		62.42		2004\2005

		20		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		ريمان حكمت علي حسين		العراقية		انثى		الأول		61.57		2004\2005

		21		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		أسماء بشير حامد		العراقية		انثى		الأول		61.27		2004\2005

		22		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		ريم عبد الجبار علي		العراقية		انثى		الأول		60.98		2004\2005

		23		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		نعم سعد جعفر حسن		العراقية		انثى		الأول		60.9		2004\2005

		24		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		إيناس حسن خضير		العراقية		انثى		الأول		60.54		2004\2005

		25		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		تيسير محمد غند		العراقية		انثى		الأول		60.17		2004\2005

		26		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		ورقاء مثنى ابراهيم مسلم		العراقية		انثى		الأول		60.05		2004\2005

		27		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		سوزان مجيد طعمه مجيد		العراقية		انثى		الأول		59.6		2004\2005

		28		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		أسيا حسين حامد رهيف		العراقية		انثى		الأول		58.95		2004\2005

		29		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		انتصار عبد علي خلف حسين		العراقية		انثى		الأول		58.94		2004\2005

		30		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		ميسون حسين علي عبد الامير		العراقية		انثى		الثاني		58.74		2004\2005

		31		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		حنان حامد سلمان علي		العراقية		انثى		الثاني		58.54		2004\2005

		32		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		رنا محمد حسين كاظم		العراقية		انثى		الثاني		58.52		2004\2005

		33		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		منار شاكر محمود		العراقية		انثى		الأول		58.46		2004\2005

		34		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		وصال مناحي كزار كاظم		العراقية		انثى		الثاني		57.53		2004\2005

		35		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		أشواق شعلان عبد عذاب		العراقية		انثى		الأول		57.51		2004\2005

		36		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		فرح علي عباس علي		العراقية		انثى		الأول		57.26		2004\2005

		37		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		وركاء احمد ذيب محمد		فلسطينية		انثى		الثاني		57.23		2004\2005

		38		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		رشا ياسين سلمان محل		العراقية		انثى		الثاني		57.13		2004\2005

		39		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		لينا خالد صالح فائز		فلسطينية		انثى		الثاني		56.8		2004\2005

		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 2005/2004   /  كلية التربية للبنات الدراسة الصباحية الدور الاول والثاني

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

		1		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		هبة عبد الواحد لازم		عراقية		انثى		الأول		83.53		2004\2005

		2		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		حلا عبد الواحد نجم		عراقية		انثى		الأول		83.2		2004\2005

		3		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		نضال سهيم حسن		عراقية		انثى		الأول		80.87		2004\2005

		4		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		هبة فالح حسن		عراقية		انثى		الأول		80.85		2004\2005

		5		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		هبة محمد عبد الكاظم		عراقية		انثى		الأول		79.67		2004\2005

		6		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		زينب صالح شولي		عراقية		انثى		الأول		79.01		2004\2005

		7		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		أفراح سبتي جاسم		عراقية		انثى		الأول		97		2004\2005

		8		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		لينا أيوب حنا		عراقية		انثى		الأول		78.39		2004\2005

		9		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		أفاق شوكت عبد الله		عراقية		انثى		الأول		76.42		2004\2005

		10		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		أسيل صباح حميد		عراقية		انثى		الأول		75.72		2004\2005

		11		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		تماره هاشم محمود		عراقية		انثى		الأول		75.63		2004\2005

		12		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		اسيل جبار حسن		عراقية		انثى		الأول		75.37		2004\2005

		13		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		سهير عزيز محمد		عراقية		انثى		الأول		73.04		2004\2005

		14		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		أنوار غالب هاشم		عراقية		انثى		الأول		69.33		2004\2005

		15		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		خلود جبار صيوان		عراقية		انثى		الأول		69.16		2004\2005

		16		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		منى عواد فاضل		عراقية		انثى		الأول		68.32		2004\2005

		17		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		رغد مراد كاظم		عراقية		انثى		الأول		67.75		2004\2005

		18		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		زينة حسين علي محمد		عراقية		انثى		الأول		67.55		2004\2005

		19		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		زينب عبد العظيم عثمان		عراقية		انثى		الأول		64.59		2004\2005

		20		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		ميعاد طالب علي حسن		عراقية		انثى		الأول		62.32		2004\2005
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