
المالحظاتسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسیةاالسم الثالثيالقسمالكلیةالجامعةت
٢٠٠٢-٨٨.٩٢٢٢٠٠١االولانثىعراقیةمیساء تقي عبد الحسنعلوم الحیاةالتربیة الرازيدیالى.١
٢٠٠١-٨٢.٧٤٤٢٠٠١االولانثىعراقیةانتصار حسین عليعلوم الحیاةالتربیة الرازيدیالى.٢
٢٠٠٢-٨٠.٧٢٥٢٠٠١االولانثىعراقیةجنان محمد مباركعلوم الحیاةالتربیة الرازيدیالى.٣
٢٠٠٢-٨٠.٢٧٧٢٠٠١االولانثىعراقیةزینة محمد نصرعلوم الحیاةالتربیة الرازيدیالى.٤
٢٠٠١-٧٨.٣٩٢٢٠٠١االولانثىعراقیةمیاء ابراھیم علوانظعلوم الحیاةالتربیة الرازيدیالى.٥
٢٠٠٢-٧٨.١٨٩٢٠٠١االولانثىعراقیةسندس عادل ناجيعلوم الحیاةالتربیة الرازيدیالى.٦
٢٠٠٢-٧٦.٢٢٤٢٠٠١االولانثىعراقیةاسراء تاج الدین عباسعلوم الحیاةالتربیة الرازيدیالى.٧
٢٠٠١-٧٦.٠٩٧٢٠٠١االولانثىعراقیةسناء نجم عبدعلوم الحیاةالتربیة الرازيدیالى.٨
٢٠٠٢-٧٦.٠٣٢٢٠٠١االولانثىعراقیةنادیة فوزي عبدعلوم الحیاةالتربیة الرازيدیالى.٩
٢٠٠٢-٧٥.٣٦٢٢٠٠١االولانثىعراقیةسحر غانم محمودعلوم الحیاةالتربیة الرازيدیالى.١٠
٢٠٠١-٧٤.٥٦٢٢٠٠١االولثىانعراقیةلمیاء خالد محمدعلوم الحیاةالتربیة الرازيدیالى.١١
٢٠٠٢-٧٣.٨٩٧٢٠٠١االولانثىعراقیةأزھار حاتم سلمانعلوم الحیاةالتربیة الرازيدیالى.١٢
٢٠٠٢-٧٣.٧٥٤٢٠٠١االولانثىعراقیةزینة حبیب طاھر       علوم الحیاةالتربیة الرازيدیالى.١٣
٢٠٠١-٧٣.٢٥٣٢٠٠١االولانثىعراقیةسناء حسن محمدعلوم الحیاةالتربیة الرازيدیالى.١٤
٢٠٠٢-٧٢.٨٩٦٢٠٠١االولانثىعراقیةمیعاد حمزة خضیرعلوم الحیاةالتربیة الرازيدیالى.١٥
٢٠٠٢-٧٢.٤٨٣٢٠٠١االولانثىعراقیةبیداء نزار عبد المجیدعلوم الحیاةالتربیة الرازيدیالى.١٦
٢٠٠١-٧٢.٣١٤٢٠٠١االولانثىعراقیةماجد محمودجنانعلوم الحیاةالتربیة الرازيدیالى.١٧
٢٠٠٢-٧١.٨٧٩٢٠٠١االولانثىعراقیةتغرید نافع عیسىعلوم الحیاةالتربیة الرازيدیالى.١٨
٢٠٠٢-٧١.٢٦١٢٠٠١االولانثىعراقیةسو الف غضبان جاسمعلوم الحیاةالتربیة الرازيدیالى.١٩
٢٠٠١-٧٠.٨٩٦٢٠٠١االولانثىعراقیةأسیل فاضل فراراةعلوم الحیالتربیة الرازيدیالى.٢٠
٢٠٠٢-٦٩.٩٢٣٢٠٠١االولانثىعراقیةعاصفة كاظم طھعلوم الحیاةالتربیة الرازيدیالى.٢١
٢٠٠٢-٦٩.٧٠٢٢٠٠١االولانثىعراقیةزینب عبد حسناويعلوم الحیاةالتربیة الرازيدیالى.٢٢
٢٠٠١-٦٩.٦١٧٢٠٠١االولانثىعراقیةزینب شوقي كاظمحیاةعلوم الالتربیة الرازيدیالى.٢٣
٢٠٠٢-٦٩.٣٢٠٠١االولانثىعراقیةنازار فائق رحیمعلوم الحیاةالتربیة الرازيدیالى.٢٤
٢٠٠٢-٦٩.٢٢٨٢٠٠١االولانثىعراقیةفاطمة عبد المنعم مجیدعلوم الحیاةالتربیة الرازيدیالى.٢٥



المالحظاتسنة التخرجالمعدلالجنسالجنسیةاالسم الثالثيعلوم حیاة التربیة الرازي دیالىت
٢٠٠٢-٦٩.١٦٢٠٠١االولانثىعراقیة طیف رعد مجیدعلوم حیاة التربیة الرازي دیالى.٢٦
٢٠٠١-٦٨.٥٢٦٢٠٠١االولذكرعراقیة عمار احمد سلطانعلوم حیاة التربیة الرازي دیالى.٢٧
٢٠٠٢-٦٧.٧٣٨٢٠٠١االولذكرعراقیة علي حسین مسلمعلوم حیاة التربیة الرازي دیالى.٢٨
٢٠٠٢-٦٧.٣٦٩٢٠٠١االولانثىعراقیة لطیفة مجید رشیدعلوم حیاة التربیة الرازي دیالى.٢٩
٢٠٠١-٦٧.٠٠٩٢٠٠١االولذكرعراقیة سالم طھ كاظمعلوم حیاة التربیة الرازي دیالى.٣٠
٢٠٠٢-٦٦.٦٢٤٢٠٠١االولانثىعراقیة سعاد عبد الكریم سبععلوم حیاة التربیة الرازي دیالى.٣١
٢٠٠٢-٦٥.٩٨١٢٠٠١االولانثىعراقیة شیماء حاتم عبد هللاعلوم حیاة التربیة الرازي دیالى.٣٢
٢٠٠١-٦٥.٨٩١٢٠٠١االولانثىعراقیة بشرى صباح محمدعلوم حیاة التربیة الرازي دیالى.٣٣
(٢٠٠٢-٦٥.٨٨١٢٠٠١االولذكرعراقیة حسام یوسف صالحعلوم حیاة التربیة الرازي دیالى.٣٤

)٥/٥/٢٠٠٨في ٣٧٨٤
٢٠٠٢-٦٥.٦٠٤٢٠٠١االولذكرعراقیة انس احمد الیاسعلوم حیاة التربیة الرازي دیالى.٣٥
التربیة دیالى.٣٦

الرازي 
٢٠٠١-٦٥.٠٠٥٢٠٠١االولذكرعراقیة صالح عباس زیدانعلوم حیاة 

التربیة دیالى.٣٧
الرازي 

٢٠٠٢-٦٤.٩٢٩٢٠٠١االولانثىعراقیة أماني عدنان حسنعلوم حیاة 

التربیة دیالى.٣٨
الرازي 

٢٠٠٢-٦٤.٧٧٢٢٠٠١االولانثىعراقیة مھا علي عبد األمیرعلوم حیاة 

التربیة ىدیال.٣٩
الرازي 

٢٠٠١-٦٤.٦٤٨٢٠٠١االولانثىعراقیة أحالم حسین عبیدعلوم حیاة 

التربیة دیالى.٤٠
الرازي 

٢٠٠٢-٦٤.٣١٣٢٠٠١االولانثىعراقیة امتثال ثامر جھادعلوم حیاة 

التربیة دیالى.٤١
الرازي 

٢٠٠٢-٦٣.٢٣٧٢٠٠١االولانثىعراقیة شیماء عبد الكریم عزیزعلوم حیاة 

التربیة دیالى.٤٢
الرازي 

٢٠٠١-٦٣.٠٤٩٢٠٠١االولانثىعراقیة غمراء سرھید ماھودعلوم حیاة 

التربیة دیالى.٤٣
الرازي 

٢٠٠٢-٦٢.٥٧٨٢٠٠١االولانثىعراقیة وفاء عبد هللا جاسمعلوم حیاة 

التربیة دیالى.٤٤
الرازي 

٢٠٠٢-٦٠.٨٥٨٢٠٠١ولاالانثىعراقیة أسیل شھاب احمدعلوم حیاة 

التربیة دیالى.٤٥
الرازي 

٢٠٠١-٦٠.٠١١٢٠٠١االولانثىعراقیة سوزان محمود خضرعلوم حیاة 

التربیة دیالى.٤٦
الرازي 

٢٠٠٢-٥٩.٩١٣٢٠٠١االولذكرعراقیة غسان ردام عیدانعلوم حیاة 

التربیة دیالى.٤٧
الرازي 

٢٠٠٢-٥٨.٣٥٤٢٠٠١االولنثىاعراقیة جھینة صادر كمالعلوم حیاة 

التربیة دیالى.٤٨
الرازي 

٢٠٠١-٥٦.٨٤٣٢٠٠١االولانثىعراقیة انتصار عباس عبد هللاعلوم حیاة 

التربیة دیالى.٤٩
الرازي 

٢٠٠٢-٥٦.٤٦٢٢٠٠١االولانثىعراقیة جیھان نبھان حسینعلوم حیاة 


