
 الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة83.082006/2005الدوراالولانثىعراقٌةهبة محمد فٌاض العزاويالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد1

الصباحٌة79.622006/2005الدوراالولانثىعراقٌةزٌنة كاظم صبار الكنانًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد2

الصباحٌة78.362006/2005الدوراالولانثىعراقٌةاٌناس حامدعزٌز القٌسًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد3

الصباحٌة73.792006/2005الدوراالولانثىعراقٌةحال كرٌم ٌاس خضٌر الجبوريالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد4

الصباحٌة73.112006/2005الدوراالولانثىعراقٌةسمر عبد الحسن صوب هللا الربٌعًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد5

الصباحٌة71.12006/2005الدوراالولانثىعراقٌةدنٌا موسى كاظم الزبٌديالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد6

الصباحٌة70.22006/2005الدوراالولانثىعراقٌةعبٌر عبد الكرٌم سلمان الباوي الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد7

الصباحٌة70.22006/2005الدوراالولانثىعراقٌةامال هالل عبودالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد8

الصباحٌة69.722006/2005الدوراالولانثىعراقٌةرشا محمد حسنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد9

الصباحٌة69.182006/2005الدوراالولانثىعراقٌةفرح مهند عبد الرزاقالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد10

الصباحٌة69.172006/2005الدوراالولانثىعراقٌةبتول كاظم دحام صدام الزبٌديالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد11

الصباحٌة67.512006/2005الدوراالولانثىعراقٌةمرٌم فرج بطرس حنا تومًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد12

الصباحٌة66.652006/2005الدوراالولانثىعراقٌةاٌمان ٌوسف محً مهدي الحٌالًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد13

الصباحٌة66.222006/2005الدوراالولانثىعراقٌةحنان اركان عودة الحجامًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد14

الصباحٌة65.482006/2005الدوراالولانثىعراقٌةحال محمد تركً مصلح الدلٌمًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد15

الصباحٌة65.362006/2005الدوراالولانثىعراقٌةرباب راشد عبد سعٌد العوٌسًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد16

الصباحٌة65.352006/2005الدوراالولانثىعراقٌةهند عدنان عكاب الدلٌمًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد17

الصباحٌة65.322006/2005الدوراالولانثىعراقٌةرشا عبد العباس حسن االبٌضالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد18

الصباحٌة65.162006/2005الدوراالولانثىعراقٌةسكنه علً نعمة الشروعًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد19

الصباحٌة64.942006/2005الدور الثانًانثىعراقٌةعذراء ٌاسٌن ابراهٌمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد20

الصباحٌة64.732006/2005الدوراالولانثىعراقٌةٌاسمٌن مجٌد حمٌد مجٌد الجمٌلًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد21

الصباحٌة63.522006/2005الدور الثانًانثىعراقٌةنبراس حسٌن علً محمد الطائًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد22

الصباحٌة62.262006/2005الدور الثانًانثىعراقٌةندى هادي عبٌد الراجحً الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد23

الصباحٌة62.172006/2005الدوراالولانثىعراقٌةانتصار رٌاض بتور الخزاعًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد24
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الصباحٌة62.132006/2005الدور الثانًانثىعراقٌةنور عواد حسٌن العقٌلًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد25

الصباحٌة62.072006/2005الدوراالولانثىعراقٌةنهى كامل هادي الربٌعً الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد26

الصباحٌة61.742006/2005الدوراالولانثىعراقٌةهبة حسام هادي جاسم الربٌعً الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد27

الصباحٌة60.712006/2005الدوراالولانثىعراقٌةوئام ابراهٌم خلفالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد28

الصباحٌة60.492006/2005الدوراالولانثىعراقٌةتماضر خٌر هللا سالم الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد29

الصباحٌة60.112006/2005الدور الثانًانثىعراقٌةسحر راجً ابراهٌم الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد30

الصباحٌة59.972006/2005الدوراالولانثىعراقٌةشروق علوان شاكر حمزة الزبٌديالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد31

الصباحٌة59.552006/2005الدوراالولانثىعراقٌةبسمة جمٌل حسونً العكٌلًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد32

الصباحٌة58.72006/2005الدور الثانًانثىعراقٌةنور ٌاس خضر المرشدي الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد33

الصباحٌة57.272006/2005الدور الثانًانثىعراقٌةمروة فوزي عبد عبد هللا الصافًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد34

الصباحٌة57.232006/2005الدوراالولانثىعراقٌةبراء عباس خمٌس القره غولًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد35

الصباحٌة56.892006/2005الدور الثانًانثىعراقٌةخدٌجة كاظم عطٌةالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد36

الصباحٌة55.552006/2005الدور الثانًانثىعراقٌةفرح كاظم عبد الحسٌن الطائًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد37
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المسائٌة84.912006/2005األولانثىعراقٌةعذراء عبد حمد كرموتالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد1

المسائٌة75.882006/2005األولانثىعراقٌةرسل فٌصل عبد هللاالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد2

المسائٌة72.492006/2005األولانثىعراقٌةشٌماء مجٌد علٌويالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد3

المسائٌة69.052006/2005األولانثىعراقٌةنورا ابراهٌم دوٌجالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد4

المسائٌة69.042006/2005األولانثىعراقٌةزٌنب رعد حسٌنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد5

المسائٌة68.962006/2005األولانثىعراقٌةأطٌاف قاسم زوٌرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد6

المسائٌة68.012006/2005األولانثىعراقٌةسرور سمٌر علًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد7
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المسائٌة67.882006/2005األولانثىعراقٌةسرى حسٌن محسنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد8

المسائٌة67.082006/2005األولانثىعراقٌةبراء علً حسٌنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد9

المسائٌة66.942006/2005األولانثىعراقٌةمثال عامر جمٌلالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد10

المسائٌة66.722006/2005األولانثىعراقٌةأنسام عبد الرحمن جاسمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد11

المسائٌة66.362006/2005األولانثىعراقٌةزٌنب ستار عبد االمٌرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد12

المسائٌة66.152006/2005األولانثىعراقٌةزٌنة ولٌد خالدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد13

المسائٌة65.552006/2005األولانثىعراقٌةسناء عبد هللا سلطانالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد14

المسائٌة65.272006/2005األولانثىعراقٌةرنا غسان ٌونسالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد15

المسائٌة64.092006/2005األولانثىعراقٌةحنان علً حسٌن علًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد16

المسائٌة63.422006/2005األولانثىعراقٌةفائزة متعب مشكورالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد17

المسائٌة63.42006/2005األولانثىعراقٌةعبٌر عبد الهادي سلٌمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد18

المسائٌة63.22006/2005األولانثىعراقٌةحال عبد القادر ناٌفالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد19

المسائٌة632006/2005الثانًانثىعراقٌةشهباء احمد عباسالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد20

المسائٌة60.392006/2005الثانًانثىعراقٌةجانٌت ابرم عودٌشوالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد21

المسائٌة59.512006/2005األولانثىعراقٌةبدرٌة محمود جاسمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد22

المسائٌة59.22006/2005الثانًانثىعراقٌةأفراح خلٌل ابراهٌمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد23

المسائٌة57.142006/2005الثانًانثىعراقٌةروٌده علً عبد الهاديالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد24

المسائٌة56.672006/2005الثانًانثىعراقٌةحال هشام حسٌنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد25

المسائٌة55.342006/2005الثانًانثىعراقٌةزٌنب غاوي هناويالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد26

المسائٌة52.862006/2005الثانًانثىعراقٌةزٌنة عبد المطلب عبد اللطٌفالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد27


