
الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة87.912009/2010االولانثىعراقٌةنور علً صدام عبد العكٌبًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد1

الصباحٌة82.312009/2010االولانثىعراقٌةصفاء عبد الباقً عبد الرسول عبد الرضا حجٌجوالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد2

الصباحٌة82.082009/2010االولانثىعراقٌةاسٌل سالم ٌوسف غٌاض الشاعلًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد3

الصباحٌة81.852009/2010االولانثىعراقٌةهدى غالً اهوٌن مشخول الحسٌناويالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد4

الصباحٌة80.82009/2010االولانثىعراقٌةبشرى ستار خلف حسٌن الدلٌمًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد5

الصباحٌة79.412009/2010االولانثىعراقٌةوفاء حمٌد رشٌدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد6

الصباحٌة77.952009/2010االولانثىعراقٌةزٌنب كاظم خضٌر راشد االنباريالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد7

الصباحٌة77.942009/2010االولانثىعراقٌةعذراء حمزة عباس هزاع العامريالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد8

الصباحٌة77.632009/2010االولانثىعراقٌةسارة جمعه حسٌن كاظم الفٌاضالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد9

الصباحٌة77.262009/2010االولانثىعراقٌةهبة عبد الرسول عبد الكاظم لهوف العبٌديالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد10

الصباحٌة77.252009/2010االولانثىعراقٌةانعام موسى حسٌن راضً السعديالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد11

الصباحٌة76.52009/2010االولانثىعراقٌةنقاء منذر محمد حسن الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد12

الصباحٌة76.312009/2010االولانثىعراقٌةمروه شاكر حمٌد موسى الربٌعًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد13

الصباحٌة75.642009/2010االولانثىعراقٌةبٌداء هادي عبد هللا نافل الشوٌلًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد14

الصباحٌة75.622009/2010االولانثىعراقٌةزٌنة داخل فزٌع عبد الخزعلًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد15

الصباحٌة74.942009/2010االولانثىعراقٌةاٌمان كمال عبد االمٌر باقر فخر الدٌنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد16

الصباحٌة74.482009/2010االولانثىعراقٌةمرٌم علً داود سلمان الخزرجًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد17

الصباحٌة73.642009/2010االولانثىعراقٌةمرٌم علً جسام حمد الزبٌديالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد18

الصباحٌة73.542009/2010االولانثىعراقٌةسارة جمعه محمد سالم البطاويالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد19

الصباحٌة72.992009/2010االولانثىعراقٌةمروة لؤي محمد سعٌد العانًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد20

الصباحٌة72.52009/2010االولانثىعراقٌةعبٌر عباس محسن دٌوان السرايالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد21

الصباحٌة71.782009/2010االولانثىعراقٌةصابرٌن حمدي اسكندر محمد الخالديالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد22

الصباحٌة71.62009/2010االولانثىعراقٌةمروة احمد عبد اللطٌف توفٌق السلمانًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد23

الصباحٌة71.322009/2010االولانثىعراقٌةمروة جمال عبد مرزوك الجنابًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد24
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الصباحٌة71.282009/2010االولانثىعراقٌةزهراء ماجد رضا محمود السعديالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد25

الصباحٌة71.012009/2010االولانثىعراقٌةسهام كاظم علً حسٌن السطانًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد26

الصباحٌة70.392009/2010االولانثىعراقٌةٌاسمٌن صالح عباس خنجر الجبوريالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد27

الصباحٌة70.312009/2010االولانثىعراقٌةهند حسن عبد القادر عباس النعٌمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد28

الصباحٌة70.32009/2010االولانثىعراقٌةرفل جمال جبٌر حرج األلوسً الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد29

الصباحٌة70.072009/2010االولانثىعراقٌةزهراء ضٌاء سالم علوان التمٌمًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد30

الصباحٌة69.572009/2010االولانثىعراقٌةصباح ناهض عبار غربًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد31

الصباحٌة66.932009/2010االولانثىعراقٌةورود طارق عبٌد جوحان الزبٌديالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد32

الصباحٌة66.92009/2010االولانثىعراقٌةحنان محمد حمودي هوٌان الطائًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد33

الصباحٌة66.832009/2010االولانثىعراقٌةابتهال كرٌم كاظم علً الربٌعً الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد34

الصباحٌة66.532009/2010االولانثىعراقٌةتمارا جبار جمعة كعب الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد35

الصباحٌة66.442009/2010االولانثىعراقٌةسها حازم حمٌد اسماعٌل االنصاريالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد36

الصباحٌة66.182009/2010االولانثىعراقٌةحنان حسٌن حمزة عباس الربٌعًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد37

الصباحٌة66.142009/2010االولانثىعراقٌةافراح عبد الحسن جواد الزبٌديالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد38

الصباحٌة65.862009/2010االولانثىعراقٌةرواء عبد الحسٌن لعٌبً شمخً المصالٌخالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد39

الصباحٌة65.672009/2010االولانثىعراقٌةسارة احمد عبد شهاب الدلٌمًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد40

الصباحٌة65.22009/2010االولانثىعراقٌةازهار رهٌف داود شانً الفتالويالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد41

الصباحٌة63.72009/2010االولانثىعراقٌةانوار عبدعلً عبد الرحمن عباس العمٌديالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد42

الصباحٌة63.32009/2010االولانثىعراقٌةنجوان حسٌن علوان جاسم الدحٌدحالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد43

الصباحٌة63.242009/2010االولانثىعراقٌةرواء علً حسٌن داغر العباديالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد44

الصباحٌة62.952009/2010االولانثىعراقٌةمروة مازن محمد حسٌن الخشالًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد45

الصباحٌة62.932009/2010االولانثىعراقٌةنور سردار عز الدٌن احمد الكلًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد46

الصباحٌة62.182009/2010االولانثىعراقٌةسجى كاظم محمد دهش السلمانالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد47

الصباحٌة61.92009/2010الثانًانثىعراقٌةنورا اكرم مجٌد رشٌد الحٌالً الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد48
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الصباحٌة61.312009/2010الثانًانثىعراقٌةرجاء عباس شمخً جبر الشمري الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد49

الصباحٌة60.972009/2010االولانثىعراقٌةافتخار جاسم حسٌن حمٌدي الربٌعًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد50

الصباحٌة60.962009/2010االولانثىعراقٌةمروة طالب كاظم حمد الفضلًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد51

الصباحٌة60.132009/2010االولانثىعراقٌةسناء صبٌح صالح رسن العلٌاويالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد52

الصباحٌة59.362009/2010الثانًانثىعراقٌةسجى ضٌف سعدون حسن الدلٌمًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد53

الصباحٌة59.192009/2010االولانثىعراقٌةنورا عواد صالح ناٌف الشمريالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد54

الصباحٌة58.82009/2010الثانًانثىعراقٌةدعاء حمٌد خلف كعٌور القره غولً الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد55

الصباحٌة58.42009/2010الثانًانثىعراقٌةمٌادة محمود سعٌد عداي الشرٌفً الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد56

الصباحٌة57.72009/2010الثانًانثىعراقٌةهبة ثامر عبد الستار عبد الستار عبد الرحمن النعٌمً الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد57

الصباحٌة57.552009/2010الثانًانثىعراقٌةامل حسن شوٌل محمد الفرٌجًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد58

الصباحٌة57.322009/2010الثانًانثىعراقٌةحنٌن احمد شاكر محمودالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد59

الصباحٌة56.662009/2010الثانًانثىعراقٌةمروة شهاب حمد نعمه القره غولًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد60

الصباحٌة56.352009/2010االولانثىعراقٌةمروة شالل اسماعٌل نوري القٌسًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد61

الصباحٌة56.152009/2010الثانًانثىعراقٌةخدٌجة رزاق عبود حمد الربٌعً الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد62


