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المسائٌة2007\58.512006االولانثىعراقٌةنادٌة عباس علوانالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد23

المسائٌة2007\58.322006االولانثىعراقٌةبٌداء منتصر فرج رموالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد24



 الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة2007\58.312006االولانثىعراقٌةسوزان احمد جاسمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد25

المسائٌة2007\57.942006االولانثىعراقٌةورود عبد الرسول اسماعٌلالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد26

المسائٌة2007\57.72006الثانًانثىعراقٌةانتصار قادر ارحٌمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد27

المسائٌة2007\57.362006الثانًانثىعراقٌةهند سعد ذٌابالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد28

المسائٌة2007\57.062006الثانًانثىعراقٌةنغم كوثر طاهرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد29

المسائٌة2007\56.82006االولانثىعراقٌةاٌناس مصلح احمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد30

المسائٌة2007\56.232006الثانًانثىعراقٌةرشا عباس صالحالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد31

المسائٌة2007\54.992006االولانثىعراقٌةنور مؤٌد عبد هللاالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد32

المسائٌة2007\54.832006الثانًانثىعراقٌةامنه فائق ٌونسالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد33

المسائٌة2007\54.642006الثانًانثىعراقٌةاٌفان عدنان عبٌدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد34

المسائٌة2007\54.612006الثانًانثىعراقٌةنور الهدى عدنان حطحوطالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد35

المسائٌة2007\54.32006الثانًانثىعراقٌةسارة عبد الكرٌم عبد المنعمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد36

المسائٌة2007\54.22006الثانًانثىعراقٌةهبة هادي فرجالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد37

المسائٌة2007\54.092006الثانًانثىعراقٌةرشا صبار  باجً عبد هللاالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد38


