
المالحظاتسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

812008/2009االولانثىعراقٌةاٌمان جبار رضوي اسمر الكورجًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد1

80.682008/2009االولانثىعراقٌةسهى محمود ناٌف علً  الهٌازعًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد2

80.582008/2009االولانثىعراقٌةمروة شهاب احمد ابراهٌم  الجبوري التارٌخالتربٌة للبناتبغداد3

78.892008/2009االولانثىعراقٌةشٌماء عبود عون حبٌب الجٌزانًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد4

78.862008/2009االولانثىعراقٌةسندس جٌار حمود حسون المحٌاويالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد5

77.022008/2009االولانثىعراقٌةنورا عبد الحسٌن عطٌة عبد النجٌهالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد6

76.392008/2009االولانثىعراقٌةفاطمة سالم قاسم علً الطائًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد7

75.632008/2009االولانثىعراقٌةرؤى ثامر هادي حمد الدلٌمًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد8

75.352008/2009االولانثىعراقٌةرجاء عبد محمدعلً الخالديالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد9

74.872008/2009االولانثىعراقٌةشٌماء علً سوادي جابر  الحمداويالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد10

74.732008/2009االولانثىعراقٌةضفاف عواد حامد  حسون الجنابًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد11

74.612008/2009االولانثىعراقٌةنغم علً سوادي جابر المحمداويالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد12

74.482008/2009الثانًانثىعراقٌةهند عبد الرحمن عباس عبد الحسٌن القره غولًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد13

74.342008/2009االولانثىعراقٌةسارة عباس احمد سلمان النجارالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد14

مكرر74.342008/2009االولانثىعراقٌةهند خلٌل شاكر اسماعٌل البٌاتًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد15

72.992008/2009االولانثىعراقٌةنهى عبد الحسٌن كاطع جبر الالمًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد16

72.672008/2009االولانثىعراقٌةنداء غسان كرٌم مارد الفرطوسًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد17

72.482008/2009االولانثىعراقٌةرشا غالً علٌوي حسٌن الشمريالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد18

مسائ72.212008/2009ًاالولانثىعراقٌةزٌنب صدام سادة فرج الكنانًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد19

71.872008/2009االولانثىعراقٌةموج احمد محمد خضٌر الجنابًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد20

71.732008/2009االولانثىعراقٌةهبة عبد الكرٌم مهدي صالح البٌرمانًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد21

71.682008/2009االولانثىعراقٌةنجلة جاسم عبود عداي المساريالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد22

71.632008/2009االولانثىعراقٌةساكار عماد عبد هللا خضٌر زنكنهالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد23
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71.272008/2009االولانثىعراقٌةانتظار هادي جاسم طلفاح الدلٌمًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد24

71.232008/2009االولانثىعراقٌةاٌة علً ناٌف سامر عبٌد السهٌلًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد25

71.112008/2009االولانثىعراقٌةانغام قبطان غثوان محمود الدلٌمًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد26

70.332008/2009االولانثىعراقٌةضحى عادل ماضً جثٌر البغداديالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد27

70.282008/2009االولانثىعراقٌةزٌنة امٌن خلف اكطامً لدلفً التارٌخالتربٌة للبناتبغداد28

69.772008/2009االولانثىعراقٌةجنان صادق راشد حسٌن لبعكابً التارٌخالتربٌة للبناتبغداد29

69.592008/2009االولانثىعراقٌةنهاٌة نور حسٌن صالح الموسويالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد30

69.32008/2009االولانثىعراقٌةاٌالف ابراهٌم عبد احمد العزاويالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد31

مسائ69.162008/2009ًاالولانثىعراقٌةشٌماء حسن علً كمر المفرجًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد32

69.152008/2009االولانثىعراقٌةغفران محمد رضا سعٌد االلوسًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد33

68.872008/2009الثانًانثىعراقٌةمٌساء قاسم محمد غانم الجٌزانًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد34

68.492008/2009االولانثىعراقٌةنور علً نعٌم عبد الحسن الرفاعًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد35

68.62008/2009االولانثىعراقٌةاالء عبد الكرٌم عبد حسن الردٌنًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد36

68.192008/2009االولانثىعراقٌةمروة عبد عون عبد التاج عبدعون العقابًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد37

67.472008/2009الثانًانثىعراقٌةمروة علً غرٌب طعمه عبٌد الحسناويالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد38

67.432008/2009الثانًانثىعراقٌةحنٌن عبد الوهاب محمد علً المهداويالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد39

67.552008/2009االولانثىعراقٌةزهراء هادي عطٌة مجلً المفرجًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد40

67.532008/2009االولانثىعراقٌةنادٌة لعٌبً دبخ حسن السراجًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد41

67.282008/2009االولانثىعراقٌةزهراء حاتم سلمان فٌاض العامريالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد42

67.152008/2009االولانثىعراقٌةصفا سالم محمد عباس المعموريالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد43

66.732008/2009االولانثىعراقٌةرغد علً محمد راشد العباديالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد44

66.582008/2009الثانًانثىعراقٌةاخالص طالب محمد جاسم النعٌمًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد45

66.42008/2009االولانثىعراقٌةزٌنب محسن صالل زمام الشمريالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد46
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66.22008/2009االولانثىعراقٌةصابرٌن شهاب نوري خضٌر االنباريالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد47

66.022008/2009االولانثىعراقٌةمروة رزاق ناجً حمود الرماحًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد48

65.092008/2009الثانًانثىعراقٌةاحالم داود سلمان سعدون الدلفًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد49

65.012008/2009االولانثىعراقٌةسهاد خضٌر عباس خلف الركابًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد50

64.82008/2009االولانثىعراقٌةبٌداء نجم عبٌد حسون الجنابًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد51

تكمٌل63.812008/2009ًالثانًانثىعراقٌةرؤى صالح الدٌن مهدي هادي الهنداويالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد52

64.732008/2009الثانًانثىعراقٌةابتسام كردي عنفوص جاسم الدلٌمًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد53

63.722008/2009الثانًانثىعراقٌةمٌس مناضل مردان جواد الجمٌلًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد54

63.72008/2009الثانًانثىعراقٌةاٌمان فلٌح موسى ناصر الداٌنًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد55

مسائ63.332008/2009ًالثانًانثىعراقٌةاٌناس عالء الدٌن حسٌن الشمريالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد56

63.182008/2009االولانثىعراقٌةامنة عبد الواحد سالم نعمة البهادلًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد57

63.042008/2009االولانثىعراقٌةورود عبٌد كاظم ناصر الكرٌطًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد58

63.022008/2009االولانثىعراقٌةنور مهدي ابراهٌم حسنالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد59

62.292008/2009االولانثىعراقٌةهبة فالح حسن عبد الغنً الشمريالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد60

61.922008/2009الثانًانثىعراقٌةزهراء ادٌب سوادي محسن الكوفًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد61

61.652008/2009االولانثىعراقٌةصابرٌن حسن جبار حسن الربٌعًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد62

61.472008/2009الثانًانثىعراقٌةوسن شهاب احمد حسن التمٌمًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد63

60.832008/2009الثانًانثىعراقٌةمروة عبد الجبار مهدي علً السودانًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد64

60.672008/2009الثانًانثىعراقٌةاسراء ابراهٌم خلٌل عناد الدلٌمًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد65

60.522008/2009االولانثىعراقٌةشروق مهدي عبود محمد الربٌعًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد66

60.072008/2009الثانًانثىعراقٌةاٌمان هادي حمٌد جاسم العالكالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد67

59.842008/2009الثانًانثىعراقٌةامال علً كاظم موسى السودانًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد68

59.552008/2009االولانثىعراقٌةسحر عبد حسٌن عٌدان الشمريالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد69
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59.132008/2009االولانثىعراقٌةنوال عبد الرزاق جبار حمٌد السعديالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد70

مسائ55.992008/2009ًاالولانثىعراقٌةزٌنب عبد اللطٌف حسٌن علٌوي العامريالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد71

53.252008/2009االولانثىعراقٌةزٌنب محمد عبٌد سلمان الدلٌمًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد72

52.942008/2009االولانثىعراقٌةنورة طلعت حمد امٌن عزٌز شبابان سبخاويالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد73


