
 الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة2005\75.32004األولانثىعراقٌةرباب جبار صبر عاٌدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد1

الصباحٌة2005\71.952004األولانثىعراقٌةزهراء عبد الرضا حسنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد2

الصباحٌة2005\71.72004األولانثىعراقٌةحال كاظم علٌوي جاسمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد3

الصباحٌة2005\71.32004األولانثىعراقٌةوسن عاشور حسنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد4

الصباحٌة2005\71.132004األولانثىعراقٌةرؤى رزاق علً الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد5

الصباحٌة2005\70.752004األولانثىعراقٌةذكاء فاضل جوادالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد6

الصباحٌة2005\70.542004األولانثىعراقٌةزٌنب حاكم هاشمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد7

الصباحٌة2005\68.572004األولانثىعراقٌةرنا اكبر كاظمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد8

الصباحٌة2005\68.262004األولانثىعراقٌةعهود مجبل كوكزالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد9

الصباحٌة2005\682004األولانثىعراقٌةالهام احمد فرحانالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد10

الصباحٌة2005\67.922004األولانثىعراقٌةزهراء فاضل جوادالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد11

الصباحٌة2005\67.222004األولانثىعراقٌةأمال عباس نوريالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد12

الصباحٌة2005\66.822004األولانثىعراقٌةرؤى قصً مهديالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد13

الصباحٌة2005\66.722004الثانًانثىعراقٌةأمال فتحً كرٌم محمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد14

الصباحٌة2005\66.72004الثانًانثىعراقٌةساجدة صباح مفتنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد15

الصباحٌة2005\66.562004األولانثىعراقٌةجٌهان صبٌح مصلحالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد16

الصباحٌة2005\66.542004األولانثىعراقٌةرغد عبد الكرٌم عبد الكاظمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد17

الصباحٌة2005\65.872004األولانثىعراقٌةعلٌاء طالب نعمةالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد18

الصباحٌة2005\65.842004األولانثىعراقٌةبٌداء حسٌن غانمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد19

الصباحٌة2005\65.552004األولانثىعراقٌةبتول ناصر زبونالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد20

الصباحٌة2005\64.932004األولانثىعراقٌةحوراء جمٌل ابراهٌمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد21

الصباحٌة2005\64.612004الثانًانثىعراقٌةنور محمد عبد الحسنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد22

الصباحٌة2005\64.442004الثانًانثىعراقٌةنادٌة جبار علًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد23

الصباحٌة2005\64.432004األولانثىعراقٌةسحر لطٌف سرحانالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد24
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الصباحٌة2005\64.412004األولانثىعراقٌةشٌماء جاسم رحٌمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد25

الصباحٌة2005\64.392004األولانثىعراقٌةأزهار كاظم جاسم عرٌبًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد26

الصباحٌة2005\63.792004الثانًانثىعراقٌةشٌماء سالم حمودالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد27

الصباحٌة2005\63.772004الثانًانثىعراقٌةابتهال عبد الحسن داٌخالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد28

الصباحٌة2005\63.372004الثانًانثىعراقٌةتٌماء سلٌمان جبٌرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد29

الصباحٌة2005\63.182004األولانثىعراقٌةعذراء محمود كاظمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد30

الصباحٌة2005\63.152004األولانثىعراقٌةدالٌا سعدون مطرعبدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد31

الصباحٌة2005\62.632004األولانثىعراقٌةزٌنب رابح كرٌمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد32

الصباحٌة2005\62.192004الثانًانثىعراقٌةوسن خلفه ساجت العمارالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد33

الصباحٌة2005\61.692004الثانًانثىعراقٌةسماهٌر ثجٌل عبد عبطانالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد34

الصباحٌة2005\61.622004األولانثىعراقٌةرشا خلٌل محمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد35

الصباحٌة2005\61.522004األولانثىعراقٌةحنان جمعة شرهانالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد36

الصباحٌة2005\61.062004األولانثىعراقٌةعبٌر جوٌد كاظمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد37

الصباحٌة2005\60.672004الثانًانثىعراقٌةورود ثامر نعمة حسنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد38

الصباحٌة2005\59.872004األولانثىعراقٌةسامٌة عجالن حٌاويالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد39

الصباحٌة2005\59.792004األولانثىعراقٌةأسٌل محمد بدنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد40

الصباحٌة2005\59.512004األولانثىعراقٌةرؤى عباس سعٌد مهديالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد41

الصباحٌة2005\58.972004الثانًانثىعراقٌةنغم عباس عبد الجبارالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد42

الصباحٌة2005\58.822004الثانًانثىعراقٌةحال خالد جبرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد43

الصباحٌة2005\58.712004الثانًانثىعراقٌةنضال خالد رحٌمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد44

الصباحٌة2005\58.312004الثانًانثىعراقٌةسعاد مصلح حمودالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد45

الصباحٌة2005\58.272004الثانًانثىعراقٌةمٌرسٌن مصطفى زورابالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد46

الصباحٌة2005\57.922004الثانًانثىعراقٌةشٌماء كاظم مخٌلفالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد47

الصباحٌة2005\57.822004الثانًانثىعراقٌةاٌفان خورشٌد محمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد48
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الصباحٌة2005\57.562004الثانًانثىعراقٌةلمى مهدي حسنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد49

الصباحٌة2005\57.412004الثانًانثىعراقٌةهدٌل محمد عباسالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد50

الصباحٌة2005\57.372004الثانًانثىعراقٌةهدى عبد علً موسىالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد51

الصباحٌة2005\56.952004الثانًانثىعراقٌةورود طارق حمزةالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد52

الصباحٌة2005\56.642004الثانًانثىعراقٌةفضٌلة عباس خلفالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد53

الصباحٌة2005\56.242004الثانًانثىعراقٌةافتخار لطٌف طعمهالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد54

الصباحٌة2005\56.112004االولانثىعراقٌةأسماء عاٌد كمر حمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد55
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المسائٌة2004\77.452005األولانثىعراقٌةأنوار أكرم حسٌنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد1

المسائٌة2004\77.362005األولانثىعراقٌةدنٌا وحٌد عبد االمٌرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد2

المسائٌة2004\75.442005األولانثىعراقٌةلمى مؤٌد نافع ابراهٌمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد3

المسائٌة2004\74.42005األولانثىعراقٌةزمن كاظم عبٌس غضبالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد4

المسائٌة2004\72.492005األولانثىعراقٌةمها علً هاديالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد5

المسائٌة2004\70.742005األولانثىعراقٌةبتول حسن خلف حسٌنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد6

المسائٌة2004\70.362005األولانثىعراقٌةأزل محمد ماجدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد7

المسائٌة2004\70.112005األولانثىعراقٌةصبا رشٌد حمٌدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد8

المسائٌة2004\69.482005األولانثىعراقٌةرسل هاشم احمد عبد الرحمنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد9

المسائٌة2004\69.272005األولانثىعراقٌةإٌالف محمود سلٌمان الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد10

المسائٌة2004\68.972005األولانثىعراقٌةلٌلى احمد جواد كاظمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد11

المسائٌة2004\68.712005األولانثىعراقٌةزٌنة حسن كاظم صادقالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد12

المسائٌة2004\67.492005األولانثىعراقٌةضحى وحٌد عبد االمٌرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد13
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المسائٌة2004\67.192005األولانثىعراقٌةنسرٌن صبحً محل علًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد14

المسائٌة2004\67.122005الثانًانثىعراقٌةهدى محمد ابراهٌمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد15

المسائٌة2004\66.972005األولانثىعراقٌةوسن حسن خضٌر الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد16

المسائٌة2004\66.932005األولانثىعراقٌةرؤى مهدي قدوريالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد17

المسائٌة2004\66.752005الثانًانثىعراقٌةنور عادل رٌحانالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد18

المسائٌة2004\66.392005الثانًانثىعراقٌةحنان حواس سواديالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد19

المسائٌة2004\66.382005الثانًانثىعراقٌةرنا مجٌد ثلجالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد20

المسائٌة2004\66.362005األولانثىعراقٌةإٌناس محمد طاهرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد21

المسائٌة2004\66.062005األولانثىعراقٌةوسن صالح عبد الكرٌمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد22

المسائٌة2004\65.652005الثانًانثىعراقٌةاسراء كاظم اسماعٌلالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد23

المسائٌة2004\64.832005األولانثىعراقٌةابتسام حسن دوازة علًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد24

المسائٌة2004\64.822005الثانًانثىعراقٌةاسراء ناجً علً حسنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد25

المسائٌة2004\64.382005الثانًانثىعراقٌةهبة عونً عبد المجٌدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد26

المسائٌة2004\64.22005األولانثىعراقٌةسوسن صبحً محل علًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد27

المسائٌة2004\64.192005الثانًانثىعراقٌةدٌنا رعد سلطانالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد28

المسائٌة2004\63.912005األولانثىعراقٌةتغرٌد حسن دوازة علًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد29

المسائٌة2004\63.442005األولانثىعراقٌةرنا عبد الرحٌم مجٌدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد30

المسائٌة2004\62.732005الثانًانثىعراقٌةنضال رحٌم عبدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد31

المسائٌة2004\62.162005الثانًانثىعراقٌةاسراء جاسم سلٌمانالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد32

المسائٌة2004\62.5672005الثانًانثىعراقٌةلقاء موسى عبد الحمزةالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد33

المسائٌة2004\62.5642005الثانًانثىعراقٌةنسرٌن محمد طه حسنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد34

المسائٌة2004\62.272005الثانًانثىعراقٌةرباب محسن عباس علًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد35

المسائٌة2004\62.252005الثانًانثىعراقٌةسهاد احمد خضٌرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد36

المسائٌة2004\62.022005الثانًانثىعراقٌةحنان عبد الرضا فاضلالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد37
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المسائٌة2004\61.982005األولانثىعراقٌةأمال عدنان عبودالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد38

المسائٌة2004\61.352005الثانًانثىعراقٌةلٌلى هادي عبٌس صباحالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد39

المسائٌة2004\61.042005الثانًانثىعراقٌةبان شهاب احمد سهٌلالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد40

المسائٌة2004\60.862005الثانًانثىعراقٌةرٌاحٌن برهان عبود لطوفالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد41

المسائٌة2004\60.462005األولانثىعراقٌةشٌماء هاشم عبد الوهابالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد42

المسائٌة2004\60.312005الثانًانثىعراقٌةزٌنب حسٌن داودالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد43

المسائٌة2004\60.082005الثانًانثىعراقٌةخدٌجة عبد الزهرة حسنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد44

المسائٌة2004\60.062005الثانًانثىعراقٌةجٌهان شاكر عماش حسٌنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد45

المسائٌة2004\60.042005األولانثىعراقٌةزهراء هادي مهدي صالحالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد46

المسائٌة2004\59.992005الثانًانثىعراقٌةهبة عٌسى زناد محمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد47

المسائٌة2004\59.962005الثانًانثىعراقٌةزٌنب حمود جمعةالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد48

المسائٌة2004\59.92005الثانًانثىعراقٌةأٌمان جاسم جوادالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد49

المسائٌة2004\59.852005الثانًانثىعراقٌةسهٌلة عطٌة جبرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد50

المسائٌة2004\59.82005الثانًانثىعراقٌةحال حسٌن علوان حماديالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد51

المسائٌة2004\59.452005الثانًانثىعراقٌةعذراء جمٌل جاسم حماديالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد52

المسائٌة2004\59.352005الثانًانثىعراقٌةمنار علً عبد الحسٌنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد53

المسائٌة2004\59.052005الثانًانثىعراقٌةفاتن فائق كاظم جدوعالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد54

المسائٌة2004\58.92005الثانًانثىعراقٌةأفراح سامً عجٌل سهٌلالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد55

المسائٌة2004\58.882005الثانًانثىعراقٌةانتصار جاسم محمد عبد هللاالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد56

المسائٌة2004\58.682005الثانًانثىعراقٌةحنان فالح حسن جاسمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد57

المسائٌة2004\58.532005الثانًانثىعراقٌةبٌداء شابو ٌونان متًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد58

المسائٌة2004\58.092005الثانًانثىعراقٌةهناء جمعة شاتول عبٌدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد59

المسائٌة2004\57.732005الثانًانثىعراقٌةسناء كنعان ٌحٌىالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد60

المسائٌة2004\57.472005الثانًانثىعراقٌةهند عبد الرزاق عوادالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد61



 الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة2004\57.132005الثانًانثىعراقٌةفاطمة ستار احمد سبتًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد62

المسائٌة2004\57.12005الثانًانثىعراقٌةرقٌة باسم ٌحٌىالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد63

المسائٌة2004\56.912005الثانًانثىعراقٌةنورة عباس تاٌه ماشًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد64

المسائٌة2004\56.622005الثانًانثىعراقٌةسمٌرة غازي مشكور جبرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد65

المسائٌة2004\56.462005الثانًانثىعراقٌةسعاد محمد حموديالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد66

المسائٌة2004\56.072005الثانًانثىعراقٌةزمن فالح ابراهٌم الجاسمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد67

المسائٌة2004\55.992005الثانًانثىعراقٌةهدٌل جمال نوري نصٌفالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد68

المسائٌة2004\55.82005الثانًانثىعراقٌةلمى عادل محمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد69

المسائٌة2004\55.422005الثانًانثىعراقٌةرغد ستار عبد علًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد70

المسائٌة2004\55.092005الثانًانثىعراقٌةمٌسلون لطٌف عبٌسالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد71

المسائٌة2004\54.582005الثانًانثىعراقٌةختام طالب غضبان احمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد72

المسائٌة2004\52.662005الثانًانثىعراقٌةاسل جبار محمود شهابالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد73


