
المالحظاتسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

84.92008/2009االولانثىعراقٌةوسن شاكر طعمة علٌوي ال ٌونسالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد1

83.22008/2009االولانثىعراقٌةعذراء جاسم عبود عداي المساريالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد2

82.62008/2009االولانثىعراقٌةرشا جبار علٌوي زٌون الربٌعًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد3

822008/2009االولانثىعراقٌةعلٌاء زكً هادي حسٌن الخفاجًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد4

81.12008/2009االولانثىعراقٌةسرى ادهم ابراهٌم جاسم العزاويالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد5

80.12008/2009االولانثىعراقٌةندى هاتف جعفر مزبان المحمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد6

77.82008/2009االولانثىعراقٌةاالء حمٌد جهاد  سلٌمان المندالويالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد7

76.92008/2009االولانثىعراقٌةنورا جمال عبد كرٌم العبادي الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد8

74.22008/2009االولانثىعراقٌةهناء عبد الجلٌل فاخر عباس ال نورالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد9

742008/2009االولانثىعراقٌةهند عبد الواحد صٌوان علً الكعبًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد10

73.92008/2009االولانثىعراقٌةهدٌل عبد الزهرة جبار صالح السعديالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد11

73.92008/2009االولانثىعراقٌةنسرٌن حمٌد جبار حمٌدي الدلٌمًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد12

73.82008/2009االولانثىعراقٌةوئام عباس عبد هللا جواد العبٌديالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد13

72.92008/2009االولانثىعراقٌةشٌماء كتاب عبٌد  داود الجرٌاويالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد14

72.62008/2009االولانثىعراقٌةزٌنب مهدي حسن كاظم االسديالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد15

72.52008/2009االولانثىعراقٌةزٌنب مقداد حسن ناصر البهادلًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد16

72.42008/2009االولانثىعراقٌةفادٌة محمد تاج راضً التمٌمًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد17

72.12008/2009االولانثىعراقٌةهدٌل علً حٌدر ساري القرٌشًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد18

71.42008/2009االولانثىعراقٌةهند احمد عباس محمد المحٌاويالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد19

312008/2009 .70االولانثىعراقٌةسرى كاظم ناصر خلف المعموريالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد20

70.22008/2009االولانثىعراقٌةاسراء رضا علً محمد البدريالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد21

69.92008/2009االولانثىعراقٌةرغد عبد هللا وادي مجر المصالٌخالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد22

69.72008/2009االولانثىعراقٌةعلٌاء عبد المنعم رضا سلمان المهداويالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد23

69.42008/2009االولانثىعراقٌةمها حسٌن جاسم حسن االجلًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد24



المالحظاتسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

68.12008/2009االولانثىعراقٌةبٌداء كاظم جاسم محمد الجمٌلًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد25

67.72008/2009االولانثىعراقٌةمها جبار عزٌز جاسم العلويالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد26

67.52008/2009االولانثىعراقٌةهدى سعدون جمعة سعد السرايالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد27

67.42008/2009االولانثىعراقٌةسرى حبٌب عٌسى اشناوة السودانًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد28

66.82008/2009االولانثىعراقٌةهدى ناصر رسن جري البهادلًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد29

66.42008/2009االولانثىعراقٌةازهار نجم عبٌد حسون الجنابًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد30

65.92008/2009االولانثىعراقٌةنور صفاء كامل كاظم القرٌشًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد31

65.72008/2009االولانثىعراقٌةاسٌل ادور دبدب لفته الجنابًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد32

65.22008/2009االولانثىعراقٌةنهى ابراهٌم حسن الربٌعًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد33

65.12008/2009االولانثىعراقٌةهبة عبد الرزاق محمد عبد الغفور السامرائًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد34

64.92008/2009االولانثىعراقٌةشذى محمد مصطفى عبد الجلٌل عبد الهاديالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد35

64.92008/2009االولانثىعراقٌةحنان صبٌح عبد الرضا لفته السراجًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد36

64.72008/2009االولانثىعراقٌةرشا ناجً عبٌد فزع الدلٌمًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد37

63.72008/2009االولانثىعراقٌةاٌمان كرٌم أحمد مطرود الخالديالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد38

63.62008/2009االولانثىعراقٌةهدٌر مؤٌد حسٌن علوان العلوانالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد39

63.52008/2009االولانثىعراقٌةعبٌر عبد االمٌر خادم رسن الكعبًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد40

63.32008/2009االولانثىعراقٌةلجٌن احمد محمود احمد الجبوريالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد41

62.92008/2009االولانثىعراقٌةحال نوري عبد عباده الفتالويالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد42

62.22008/2009الثانًانثىعراقٌةاسماء نعمة عبد الحسٌن عرمش الواسطًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد43

60.62008/2009االولانثىعراقٌةاٌناس مسحول هلٌل محمد العمريالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد44

59.92008/2009الثانًانثىعراقٌةسجى عباس عبود الجبوريالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد45

58.62008/2009االولانثىعراقٌةدنٌا كرٌم عودة نفل الربٌعًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد46


