
المالحظاتسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

76.72008/2009االولانثىعراقٌةهدٌل كامل خضٌر معٌلً االنباريالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد1

73.82008/2009االولانثىعراقٌةمنال حسٌن احمد ابراهٌم الجبوريالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد2

72.52008/2009االولانثىعراقٌةندى ٌاس خضٌر علً الجنابًالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد3

71.42008/2009االولانثىعراقٌةزٌنة خضٌر عبد حمادي الدلٌمًالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد4

71.12008/2009االولانثىعراقٌةدٌنا محمد حسٌن محمد القٌسًالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد5

71.12008/2009االولانثىعراقٌةزهراء ظافر جبوري عبد علً  الجبوريالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد6

70.92008/2009االولانثىعراقٌةغفران عبد الكرٌم مجبل غالب الفتالويالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد7

70.12008/2009االولانثىعراقٌةعذراء عبد محمود عبطان النفاشالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد8

69.92008/2009االولانثىعراقٌةبتول صالل عبد الصاحب حسن الدرٌساويالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد9

69.72008/2009االولانثىعراقٌةرواء هاشم داود سلمان الكوشًالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد10

69.52008/2009االولانثىعراقٌةنور ضٌاء كرٌم عاشور الصرفهالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد11

69.32008/2009االولانثىعراقٌةاٌمان محمد حسٌن حسن المالكًالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد12

69.22008/2009االولانثىعراقٌةعفاف هاتف كرٌم شباط االبراهٌمًالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد13

69.22008/2009االولانثىعراقٌةزٌنب سعٌد كامل حمٌد  االطرشًالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد14

69.12008/2009االولانثىعراقٌةمروى مجٌد سلمان محمد العبٌديالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد15

69.12008/2009االولانثىعراقٌةنور عبد الزهرة موسى حسٌن الطائًالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد16

68.62008/2009االولانثىعراقٌةاسراء علً باهض حسٌن الفرطوسًالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد17

68.22008/2009االولانثىعراقٌةهالة فاضل عبد الرزاق محمدالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد18

68.12008/2009االولانثىعراقٌةرشا عبد الحسن نٌرك قنبرعلً الزبٌدي الخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد19

67.82008/2009االولانثىعراقٌةدنٌا اسعد عباس شنٌتر السعديالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد20

67.82008/2009االولانثىعراقٌةرنا غانم عبد الحسٌن حربً البنداويالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد21

67.62008/2009االولانثىعراقٌةدنٌا سعد محمد كاظم العجٌلًالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد22

67.192008/2009االولانثىعراقٌةمعصومة عبد االمٌر شنان الجبوريالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد23



المالحظاتسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

66.92008/2009االولانثىعراقٌةسرور حسٌن مبارك محمد العزاويالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد24

66.92008/2009االولانثىعراقٌةابتسام عبد االمٌر عباس علونالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد25

66.32008/2009االولانثىعراقٌةنور قاسم ٌونس حسٌن الشمريالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد26

66.22008/2009االولانثىعراقٌةبٌداء علً عبد حمد العكٌديالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد27

662008/2009االولانثىعراقٌةبسمة اسعد طاهر عبد الراويالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد28

65.52008/2009االولانثىعراقٌةمٌعاد كرٌم رحم مفتن العتابًالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد29

65.42008/2009االولانثىعراقٌةصابرٌن علً عبد الحسٌن سبهان الهنداويالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد30

65.32008/2009االولانثىعراقٌةعبٌر جلٌل مفتن وجرالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد31

65.12008/2009االولانثىعراقٌةنسرٌن علً حسن محمود العٌثاويالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد32

64.82008/2009االولانثىعراقٌةوجدان فاضل سودان صفر الربٌعًالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد33

64.42008/2009االولانثىعراقٌةرؤى عبد الحسٌن علً رشٌد الخزرجًالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد34

مسائ64.42008/2009ًاالولانثىعراقٌةوردة لٌث محمد سلطان الطائًالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد35

64.32008/2009االولانثىعراقٌةبثٌنة علً محمد مصطفى الطائًالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد36

63.92008/2009االولانثىعراقٌةصابرٌن حٌدر محمد عبد الواحد السودانًالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد37

63.82008/2009االولانثىعراقٌةفاتن صالح جهاد الدٌن حسونالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد38

63.32008/2009االولانثىعراقٌةرشا سعد ابراهٌم فهد العانًالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد39

63.22008/2009االولانثىعراقٌةرغده معتز خضر شنابة الرابديالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد40

مسائ62.42008/2009ًاالولانثىعراقٌةهدى حمٌد مجٌد خمٌس الحمدانًالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد41

مسائ62.22008/2009ًاالولانثىعراقٌةبشرى محمد ارزوقً وٌس الدوريالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد42

61.62008/2009االولانثىعراقٌةاسٌل جبار حسٌن راضً الفراتًالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد43

60.52008/2009االولانثىعراقٌةهند كاظم لفته جباره الالمًالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد44

60.22008/2009االولانثىعراقٌةرنا سبحان عبد هللا حسن بٌكالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد45

59.72008/2009االولانثىعراقٌةاسماء حسٌن مهدي عوٌد القٌسً الخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد46
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592008/2009االولانثىعراقٌةهبة قاسم جبار عجٌل البو محمدالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد47


