
المالحظاتسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

91.62008/2009 االولانثىعراقٌةجمٌلة عبد االمٌر طاهر حبٌب الخفاجًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد1

85.72008/2009 االولانثىعراقٌةخنساء حسن حسٌن كاظم البهادلًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد2

84.52008/2009 االولانثىعراقٌةرنا ناجً عزٌز جاسم الجاسماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد3

83.12008/2009 االولانثىعراقٌةشهد كمال خضٌر ابراهٌم العامرياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد4

81.62008/2009 االولانثىعراقٌةرسل ولٌد عبد الرزاق سبع الغرٌرياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد5

012008/2009. 80 االولانثىعراقٌةاسراء ضاري علً دلٌمً الغرٌرياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد6

76.62008/2009 االولانثىعراقٌةغادة منذر عبد الغفور محمد القبانًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد7

75.82008/2009 االولانثىعراقٌةهدٌل اسماعٌل محمود احمد الحٌانًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد8

75.62008/2009 االولانثىعراقٌةورود صالح عبٌد زغٌر عكاباللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد9

74.82008/2009 االولانثىعراقٌةهدٌة ابراهٌم حمادي حمد الحٌانًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد10

74.72008/2009 االولانثىعراقٌةرنا نفٌل كمال علً البٌاتًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد11

73.42008/2009 االولانثىعراقٌةبتول نعٌم ثجٌل علً العبادياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد12

73.42008/2009 االولانثىعراقٌةعال قاسم مهدي ماشاءهللا الخفافاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد13

72.52008/2009 االولانثىعراقٌةرشا رؤوف محمود احمد القٌسًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد14

71.12008/2009 االولانثىعراقٌةسهاد قٌس احمد فاضل الفراجًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد15

69.32008/2009 االولانثىعراقٌةسمٌة فخري عبد الحمٌد رشٌد اللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد16

69.12008/2009 االولانثىعراقٌةعلٌاء عبد هللا حسٌن سعٌد الالمًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد17

68.82008/2009 االولانثىعراقٌةاٌمان زهٌر فرحاناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد18

68.62008/2009 االولانثىعراقٌةانسام كاظم عودة سعد السراباللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد19

68.42008/2009 االولانثىعراقٌةاسراء جابر ثجٌل اسحالة العكٌلًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد20

67.22008/2009 االولانثىعراقٌةسناء خلٌل ابراهٌم مهدي العبدلًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد21

66.82008/2009 االولانثىعراقٌةرؤى ماجد شالل الذرب الجرادي اللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد22

66.52008/2009 االولانثىعراقٌةنور حبٌب عبد هللا حمٌد الشرقًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد23
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66.32008/2009 االولانثىعراقٌةاسٌل عبد الرزاق جهاد جاسم الحٌالًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد24

662008/2009 االولانثىعراقٌةرشا جاسم حواس ناصر البوغٌماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد25

65.72008/2009 االولانثىعراقٌةمٌالد مهذب بطرس ٌوسف بروضًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد26

65.62008/2009 االولانثىعراقٌةمرٌم مؤٌد عبد هللا عباس العبٌدياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد27

65.12008/2009 االولانثىعراقٌةسعاد سلمان مهدي خلف المسعودياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد28

64.92008/2009 االولانثىعراقٌةاسراء عالء الدٌن فائق عباس الشمرياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد29

64.82008/2009 االولانثىعراقٌةعبٌر عباس حسٌن سلمان الطائًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد30

64.82008/2009 االولانثىعراقٌةرٌام محمد ٌاسٌن داخل العبودياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد31

64.72008/2009 االولانثىعراقٌةمفاز اٌاد عبد الجبار شبو الشٌخلًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد32

64.62008/2009 االولانثىعراقٌةنهى ابراهٌم حمزة عبدهللا الداٌنًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد33

632008/2009الثانًانثىعراقٌةرونق زهٌر خلٌل محمد التمٌمًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد34

62.32008/2009الثانًانثىعراقٌةاسراء عباس جسام محمد العزاوياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد35

61.32008/2009 االولانثىعراقٌةصبٌحة حمٌد رشٌد محمد البكرياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد36

61.72008/2009 االولانثىعراقٌةهمسة حمٌد ٌاسٌن حسٌن الدلٌمًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد37

61.222008/2009 االولانثىعراقٌةهبة سمٌر حسن سلمان العبادياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد38

60.52008/2009الثانًانثىعراقٌةرحمة عامر فلٌح حسن الشمرياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد39

60.22008/2009 االولانثىعراقٌةسارة ثامر حسٌن كاظم الدلٌمًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد40

60.12008/2009الثانًانثىعراقٌةزهراء سعد محسن سلمان االفرٌجاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد41

60.12008/2009 االولانثىعراقٌةزٌنة عبد الكرٌم شاكر محمود العبٌدياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد42

602008/2009 االولانثىعراقٌةشهد فارس محمد خطاب الحدٌثًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد43

59.62008/2009الثانًانثىعراقٌةمروة عبد الوهاب عبد الجلٌل رشٌد اللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد44

59.32008/2009الثانًانثىعراقٌةنادٌة ضٌاء شاكر محمود المشهدانًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد45

59.12008/2009الثانًانثىعراقٌةرشا محسن جاسم سعٌد الجٌالوياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد46
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592008/2009الثانًانثىعراقٌةاٌسر مازن عبد هللا عبد اللطٌف الدورياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد47

مسائً/ تكمٌل58.52008/2009ًالثانًانثىعراقٌةسراب سالم كاطع اللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد48

58.42008/2009الثانًانثىعراقٌةسارة عبد الكرٌم قاسم خلف السودانًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد49

342008/2009 .58 االولانثىعراقٌةرشا خلٌل طعمة جابر الحسٌناوياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد50

58.12008/2009 االولانثىعراقٌةمٌعاد صادق حمود حسن الباوياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد51

57.32008/2009الثانًانثىعراقٌةسلوى كامل حسٌن عالوي الخفاجًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد52

56.92008/2009الثانًانثىعراقٌةنضال صبٌح مهنا نعمة الحسٌنًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد53

55.52008/2009الثانًانثىعراقٌةرنا ابراهٌم حمٌد  عباس الصالحًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد54

55.12008/2009الثانًانثىعراقٌةقبس غسان ظاهر معروف العلثاوياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد55

مسائً/ تكمٌل542008/2009ًالثانًانثىعراقٌةوفاء حسٌن علً رمضاناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد56


