
المالحظاتسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

2008\84,442007االولانثىعراقٌةرشا عواد عٌدانالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد1

2008\83,202007االولانثىعراقٌةمرٌم عمران عٌسىالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد2

2008\82,932007االولانثىعراقٌةشٌماء حسٌن مهديالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد3

2008\82,362007االولانثىعراقٌةنور عباس عبد هللاالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد4

2008\76,402007االولانثىعراقٌةضمٌاء محسن شاكرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد5

مسائ2008ً\75,612007االولانثىعراقٌةسراب مهدي هاديالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد6

2008\75,242007االولانثىعراقٌةانسام علً زغٌرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد7

2008\75,232007االولانثىعراقٌةعهود صادق محمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد8

2008\74,792007االولانثىعراقٌةدعاء عباس عودةالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد9

2008\73,572007االولانثىعراقٌةرقٌة علً ظاهرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد10

2008\73,512007االولانثىعراقٌةهدى حسن علًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد11

2008\73,452007االولانثىعراقٌةسمر جواد عونًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد12

2008\73,362007االولانثىعراقٌةزٌنب ابراهٌم زٌدانالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد13

2008\73,182007الثانًانثىعراقٌةفرح اكرم عباسالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد14

2008\72,962007االولانثىعراقٌةاٌناس علً سعودالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد15

2008\72,852007االولانثىعراقٌةزهراء عبد الرضا ثجٌلالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد16

2008\72,602007االولانثىعراقٌةعذراء علً عبٌدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد17

2008\72,422007االولانثىعراقٌةاٌات هادي حسنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد18

2008\72,172007االولانثىعراقٌةسعاد صكبان صالحالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد19

2008\71,782007االولانثىعراقٌةهند عباس خمٌسالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد20

2008\71,612007االولانثىعراقٌةشٌماء خالد ابراهٌمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد21

2008\71,052007االولانثىعراقٌةسحر ٌارولً بٌجان سوزةالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد22

2008\70,812007االولانثىعراقٌةانتظار مهدي عمرانالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد23

2008\70,662007االولانثىعراقٌةوفاء نجاح عبد القادرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد24
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2008\70,412007االولانثىعراقٌةافراح خضٌر عباسالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد25

2008\70,262007االولانثىعراقٌةوسن فائق توفٌقالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد26

2008\70,252007االولانثىعراقٌةنغم فاضل حسنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد27

2008\70,072007االولانثىعراقٌةرغد صبٌح عبودالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد28

مسائ2008ً\69,552007 االولانثىعراقٌةامتٌاز قادر صالحالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد29

2008\69,492007االولانثىعراقٌةمروة مهدي جبرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد30

2008\69,332007االولانثىعراقٌةهبة نافع ابو سودةالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد31

2008\68,862007االولانثىعراقٌةضحى احسان علًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد32

2008\68,412007االولانثىعراقٌةرفل محمد احمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد33

2008\68,222007االولانثىعراقٌةمها حامد احمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد34

2008\68,172007االولانثىعراقٌةرشا ظاهر محمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد35

2008\67,642007االولانثىعراقٌةاشواق صالح نعمةالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد36

2008\67,072007االولانثىعراقٌةهناء جبار طاهرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد37

2008\67,062007االولانثىعراقٌةاخالص جبر علًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد38

2008\66,262007االولانثىعراقٌةمروة نهاد كاملالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد39

2008\66,052007االولانثىعراقٌةرحاب عباس خضٌرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد40

2008\662007االولانثىعراقٌةاٌمان جبار مظلومالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد41

2008\65,892007االولانثىعراقٌةحوراء حمٌد فلٌحالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد42

2008\65,772007االولانثىعراقٌةسلٌمة كرم هللا جاسمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد43

2008\65,552007االولانثىعراقٌةاخالص موحان عبد الكرٌمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد44

2008\65,352007االولانثىعراقٌةصابرٌن رضا هاشمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد45

2008\64,552007االولانثىعراقٌةاسماء جهاد محمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد46

2008\64,252007االولانثىعراقٌةبٌداء حمزة عبد حسٌنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد47

2008\63,992007االولانثىعراقٌةدعاء عبد الجبار عبد هللاالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد48
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2008\63,842007االولانثىعراقٌةسهى منٌر عبد العباسالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد49

2008\63,832007االولانثىعراقٌةحال شاكر عبد الكرٌمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد50

2008\63,442007االولانثىعراقٌةزٌنب عبد المهدي جاسمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد51

2008\63,152007االولانثىعراقٌةشذى شاكر محسنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد52

2008\62,632007االولانثىعراقٌةزهراء سامً علًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد53

2008\62,402007االولانثىعراقٌةدالٌا ٌونس عبد موسىالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد54

2008\61,582007االولانثىعراقٌةهبة رٌاض خلٌلالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد55

2008\61,492007االولانثىعراقٌةشٌماء خلف ذٌابالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد56

مسائ2008ً\60,922007الثانًانثىعراقٌةاسٌل محسن اسماعٌلالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد57

2008\60,322007الثانًانثىعراقٌةلٌنا علً سلمانالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد58

2008\60,292007االولانثىعراقٌةوفاء سلمان عدوانالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد59

2008\59,942007الثانًانثىعراقٌةامل حسٌن ناصرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد60

2008\592007االولانثىعراقٌةاالء جبار عبد الكرٌمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد61

2008\58,272007الثانًانثىعراقٌةرسل عبد الرزاق شاويالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد62

2008\58,192007االولانثىعراقٌةفاطمة طه حسٌنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد63

2008\57,112007الثانًانثىعراقٌةبٌداء حامد بجايالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد64

2008\56,382007االولانثىعراقٌةمنى حمدان جاسمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد65

2008\56,352007الثانًانثىعراقٌةروٌدة كاظم علً الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد66


