
المالحظاتسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

2008\79,842007االولانثىعراقٌةسمٌة ٌاسٌن خضٌرالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد1

2008\79,742007االولانثىعراقٌةنبراس علً حمودالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد2

2008\79,682007االولانثىعراقٌةذكرى حماد جاسمالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد3

2008\79,362007االولانثىعراقٌةوصال عبد العزٌز محمدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد4

2008\79,182007االولانثىعراقٌةمٌساء حاتم حمدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد5

2008\78,672007االولانثىعراقٌةاسراء عبد هللا حبٌترالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد6

2008\78,612007االولانثىعراقٌةمنال ٌوسف مفرودالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد7

2008\78,572007االولانثىعراقٌةمرٌم حامد فرحانالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد8

2008\78,472007االولانثىعراقٌةغفران كاظم حمودالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد9

2008\77,402007االولانثىعراقٌةمنتهى مناحً عنبرالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد10

2008\76,952007االولانثىعراقٌةسهٌر هاتف محمدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد11

2008\76,422007الثانًانثىعراقٌةرشا عٌد فٌصلالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد12

2008\76,312007االولانثىعراقٌةنغم احمد خضٌرالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد13

2008\75,762007الثانًانثىعراقٌةاالء عبد الزهرة هاملالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد14

2008\74,982007االولانثىعراقٌةنور عبد الزهرة جبارالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد15

2008\74,502007االولانثىعراقٌةرونق محً خلفالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد16

2008\73,772007الثانًانثىعراقٌةاسراء جبارعبد التارٌخالتربٌة للبناتبغداد17

2008\73,762007االولانثىعراقٌةمروة غازي محمدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد18

2008\73,732007االولانثىعراقٌةندى سلمان حامدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد19

2008\73,702007االولانثىعراقٌةٌسرى صفاء الدٌن ناجًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد20

2008\73,642007االولانثىعراقٌةرشا ناصر حسٌنالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد21

2008\73,552007االولانثىعراقٌةبٌداء عبد الرحمن ٌوسف التارٌخالتربٌة للبناتبغداد22

2008\72,252007االولانثىعراقٌةلمٌاء صادق مهدي التارٌخالتربٌة للبناتبغداد23
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2008\72,072007االولانثىعراقٌةنور عباس ٌوسفالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد24

2008\70,832007االولانثىعراقٌةاوراس عباس شاكرالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد25

2008\70,642007االولانثىعراقٌةسمارة مقداد صبحًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد26

2008\70,512007االولانثىعراقٌةذكرى علً حمودالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد27

2008\70,302007االولانثىعراقٌةهٌفاء سامً مجرالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد28

2008\69,702007االولانثىعراقٌةنهى حسن علوانالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد29

2008\69,522007االولانثىعراقٌةلٌنه احمد ابراهٌمالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد30

2008\69,402007االولانثىعراقٌةنور محمد عبد هللاالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد31

2008\69,322007االولانثىعراقٌةهالة عبد الخالق حسٌنالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد32

2008\68,492007االولانثىعراقٌةرواء قاسم محمدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد33

2008\68,192007االولانثىعراقٌةهبة هالل عبد الوهابالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد34

2008\67,472007االولانثىعراقٌةزهراء اعطٌوي كرٌدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد35

2008\67,212007االول انثىعراقٌةزٌنب شاكر حموديالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد36

2008\67,162007االولانثىعراقٌةزٌنب عبد الرضا موسىالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد37

2008\66,982007االولانثىعراقٌةحمٌدة عبد الحسٌن جلٌبالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد38

2008\66,262007االولانثىعراقٌةحال عزٌز ٌوسفالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد39

2008\65,822007الثانًانثىعراقٌةنور عباس لفتةالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد40

2008\65,612007االولانثىعراقٌةزمن منصور اسماعٌلالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد41

2008\65,212007االولانثىعراقٌةعلٌاء محمد صعٌوجالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد42

2008\64,322007الثانًانثىعراقٌةبلقٌس عبد القادر اكرمالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد43

2008\64,312007الثانًانثىعراقٌةخلود جاسم مطشرالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد44

2008\64,292007الثانًانثىعراقٌةرباب محمد احمدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد45

2008\64,242007االولانثىعراقٌةهناء علً جاسمالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد46
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2008\64,222007الثانًانثىعراقٌةاسراء مجٌد شهاب التارٌخالتربٌة للبناتبغداد47

2008\64,032007الثانًانثىعراقٌةنورس صالح خزعلالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد48

2008\63,972007االولانثىعراقٌةسمر خالد احمدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد49

2008\63,682007الثانًانثىعراقٌةزٌنة عالء عبودالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد50

2008\63,622007االولانثىعراقٌةفاطمة سلٌم قاسمالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد51

2008\63,572007االولانثىعراقٌةحنٌن حمادي ثوٌنًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد52

2008\63,222007االولانثىعراقٌةحوراء قاسم ظاهر التارٌخالتربٌة للبناتبغداد53

2008\63,092007االولانثىعراقٌةنور اكرم كاظمالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد54

2008\63,072007الثانًانثىعراقٌةعال سامً عبودالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد55

2008\62,912007االولانثىعراقٌةٌاسمٌن جمال مجٌدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد56

2008\62,412007االولانثىعراقٌةصبٌحة حسن جاسمالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد57

2008\62,262007الثانًانثىعراقٌةرشا ٌاسٌن هاشمالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد58

2008\61,62007االولانثىعراقٌةبٌداء عدنان شوٌعالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد59

2008\614512007الثانًانثىعراقٌةابتسام عبد العالً فرحانالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد60

2008\61,452007االولانثىعراقٌةرشا جاسم محمدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد61

2008\61,262007االولانثىعراقٌةفرح عدنان ٌاسالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد62

2008\61,052007االولانثىعراقٌةهدٌل عبد الكرٌم ٌونسالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد63

2008\61,022007االولانثىعراقٌةمنى مجٌد علًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد64

2008\60,802007الثانًانثىعراقٌةزٌنة محمد شرٌفالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد65

2008\60,332007الثانًانثىعراقٌةرسل عماد حسنالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد66

2008\59,612007الثانًانثىعراقٌةزٌنب حسن شلٌجالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد67

2008\59,62007االولانثىعراقٌةمها وهاب عبد المنعمالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد68

2008\59,532007الثانًانثىعراقٌةاٌمان صفاء عبد الجبارالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد69
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2008\59,492007الثانًانثىعراقٌةشٌماء قاسم محمدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد70

2008\58,352007الثانًانثىعراقٌةشٌماء عبد الرزاق جبارالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد71

مسائ2008ً\57,822007الثانًانثىعراقٌةالهام نوري اسماعٌلالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد72

2008\57,722007الثانًانثىعراقٌةاٌناس عبد االمٌر سعٌدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد73

2008\55,852007الثانًانثىعراقٌةرنا حمدان جاسمالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد74


