
المالحظاتسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

2007-88,332008االولانثىعراقٌةبحار صدام اسماعٌلاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد1

2007-85,962008االولانثىعراقٌةرؤى هشام خزعل اللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد2

2007-84,472008االولانثىعراقٌةنغم صالح جاسماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد3

2007-82,52008االولانثىعراقٌةرغد كرٌم وهٌباللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد4

2007-78,752008االولانثىعراقٌةسهٌر همٌم محمد صالحاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد5

2007-76,282008االولانثىعراقٌةانعام علً عبد الحسٌناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد6

2007-76,012008االولانثىعراقٌةعبٌر علً عناداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد7

2007-74,72008االولانثىعراقٌةسمر صادق محموداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد8

2007-74,652008االولانثىعراقٌةاحالم رسن ابراهٌماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد9

2007-74,52008االولانثىعراقٌةاسراء محمد علً عبد هللااللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد10

2007-74,452008االولانثىعراقٌةزٌنه سعد نجماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد11

2007-73,932008االولانثىعراقٌةاالء موسى جاسماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد12

2007-73,82008االولانثىعراقٌةتغرٌد مخٌلف محسناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد13

مسائ2007ً-72,832008 االولانثىعراقٌةرامٌة ولٌد أرام صبرياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد14

2007-72,32008االولانثىعراقٌةمروة فائق سعوداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد15

2007-71,682008االولانثىعراقٌةشٌماء اكرم احمداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد16

2007-71,52008االولانثىعراقٌةرؤى حسن علًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد17

2007-71,482008االولانثىعراقٌةسجى رٌاض عبد المنعماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد18

2007-71,452008االولانثىعراقٌةلمٌاء حكٌم محسناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد19

2007-71,12008االولانثىعراقٌةاستبرق علً حسٌناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد20

2007-71,052008االولانثىعراقٌةرنا عاصم عبد الهادياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد21

2007-70,542008االولانثىعراقٌةحوراء سالم عبد االمٌراللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد22

2007-69,892008االولانثىعراقٌةحنٌن مازن عبد اللطٌفاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد23



المالحظاتسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

2007-69,792008االولانثىعراقٌةرشا سعد نورياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد24

2007-69,712008الثانًانثىعراقٌةسوزان عبد حسناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد25

2007-69,152008االولانثىعراقٌةمنال ظافر ابراهٌماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد26

2007-68,452008االولانثىعراقٌةرغد كاظم داخلاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد27

2007-68,392008االولانثىعراقٌةحنان ٌاسٌن فاضلاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد28

2007-68,232008االولانثىعراقٌةهاجر كاظم صابراللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد29

2007-66,222008االولانثىعراقٌةهدى كامل خضٌر اللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد30

تكمٌل2007ً-65,812008الثانً  انثىعراقٌةمكٌة صالح هادياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد31

2007-64,692008االولانثىعراقٌةسحر حمٌد حسناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد32

2007-64,662008االولانثىعراقٌةجنان حٌدر حمٌداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد33

2007-64,522008االولانثىعراقٌةغادة شاكر لطٌفاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد34

2007-64,362008االولانثىعراقٌةلمٌاء فؤاد عودةاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد35

2007-63,62008االول انثىعراقٌةنور عٌسى عبوداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد36

2007-63,142008االولانثىعراقٌةمٌثاق حسن جباراللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد37

تكمٌل2007ً-62,972008الثانً انثىعراقٌةهٌفاء راشد حسناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد38

2007-62,572008االولانثىعراقٌةزٌنة غازي كاملاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد39

2007-62,562008االولانثىعراقٌةٌاسمٌن عبد الحسٌن حمودياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد40

2007-62,52008الثانًانثىعراقٌةزٌنب جواد كزاراللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد41

2007-62,112008الثانًانثىعراقٌةرنا عٌسى محمداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد42

2007-62,062008الثانًانثىعراقٌةامال غانم عبد الهادياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد43

2007-61,792008االولانثىعراقٌةمروة عبد حسٌناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد44

2007-61,592008االولانثىعراقٌةهند فرٌد عباساللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد45

2007-61,522008الثانًانثىعراقٌةاسماء ناجح عبد الوهاباللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد46



المالحظاتسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

2007-61,282008الثانًانثىعراقٌةجنان أجباري فرٌحاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد47

2007-61,182008الثانًانثىعراقٌةرشا عٌسى محمداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد48

2007-61,052008االولانثىعراقٌةهبة حسن عبداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد49

2007-60,82008االولانثىعراقٌةزهراء عبد الكرٌم طعمةاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد50

2007-60,522008الثانًانثىعراقٌةحنان عبد زٌد عبد العباساللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد51

2007-60,472008الثانًانثىعراقٌةمٌدٌا عادل جمٌلاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد52

2007-59,982008الثانًانثىعراقٌةاٌمان حسٌن محمد علًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد53

2007-59,872008الثانًانثىعراقٌةرغد امجد رشٌداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد54

2007-59,782008الثانًانثىعراقٌةزهراء عبد السالم علًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد55

مسائ2007ً-59,752008 الثانًانثىعراقٌةسنان احمد عرٌاناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد56

مسائ2007ً-58,932008االولانثىعراقٌةهبة سعد مجٌداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد57

2007-58,912008االولانثىعراقٌةحنان خالد غفورياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد58

2007-58,652008الثانًانثىعراقٌةرشا محمد مضحًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد59

2007-58,52008الثانًانثىعراقٌةنها فارس عبد هللااللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد60

مسائً 2007-58,32008الثانًانثىعراقٌةهوٌدا محمد علًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد61

2007-58,192008الثانًانثىعراقٌةمها زالل ٌاسٌناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد62

2007-57,682008الثانًانثىعراقٌةشذى قابل عبٌداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد63

2007-57,672008الثانًانثىعراقٌةحوراء عبد السالم علًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد64

مسائ2007ً-57,372008 الثانًانثىعراقٌةانتصار فتاح علًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد65

مسائ2007ً-57,222008الثانًانثىعراقٌةاٌناس عبد الستار عبد االمٌراللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد66

2007-572008االولانثىعراقٌةجوان عز الدٌن رحٌماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد67

2007-56,932008الثانًانثىعراقٌةرواء هاشم جاسم اللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد68

2007-56,832008الثانًانثىعراقٌةرنا عبد هللا صاٌلاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد69



المالحظاتسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

2007-56,772008الثانًانثىعراقٌةنورا محمد امٌناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد70

2007-56,292008الثانًانثىعراقٌةمٌادة عبد الكرٌم ابراهٌماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد71

مسائ2007ً-56,092008 الثانًانثىعراقٌةنور عبد المهدي سعٌداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد72

2007-56,072008الثانًانثىعراقٌةمروة جالل عبٌداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد73

2007-55,362008الثانًانثىعراقٌةنور محمد غربًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد74

2007-54,762008الثانًانثىعراقٌةمها جمال جمعهاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد75

مسائ2007ً-54,692008 الثانًانثىعراقٌةجلنار ناجً علٌوياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد76

2007-53,802008الثانًانثىعراقٌةسرور محسن نجماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد77

مسائً تكمٌلً 2007-53,392008 الثانً انثىعراقٌةنورة عباس عبد االمٌراللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد78

مسائً  تكمٌلً  2007-52,852008 الثانً انثىعراقٌةزٌنة حمود خلفاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد79

مسائً  تكمٌلً  2007-51,732008 الثانً انثىعراقٌةانسام مهدي شاكراللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد80


