
المالحظاتسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

82.32008/2009االولانثىعراقٌةندى تركً سلمان عباس الزغٌبًالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد1

74.652008/2009 االولانثىعراقٌةحنان عبد الرزاق محمد فرج العامريالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد2

73.512008/2009 االولانثىعراقٌةمروة طارش عبٌد احمدالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد3

73.162008/2009 االولانثىعراقٌةامل عبد الصاحب علً عبد الجبار الخزرجًالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد4

71.492008/2009 االولانثىعراقٌةصابرٌن فرحان غنً كاوي الجبوريالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد5

70.942008/2009 االولانثىعراقٌةساندرا جرجٌس زورا ٌوسف ٌاقوالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد6

70.062008/2009 االولانثىعراقٌةمروة سامً رشام عبد الزوبعًالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد7

69.212008/2009 االولانثىعراقٌةاسٌل حمزة حمٌد علً العكابًالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد8

68.922008/2009 االولانثىعراقٌةاالء صفاء فاضل حسٌن الربٌعًالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد9

68.832008/2009 االولانثىعراقٌةرنا ضٌاء ابراهٌم عبد االبراهٌمًالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد10

68.482008/2009 االولانثىعراقٌةلٌنا كمال الٌاس شمو نكارهالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد11

68.292008/2009 االولانثىعراقٌةنرجس محمد عبٌد حسٌن الكرطانًالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد12

68.052008/2009 االولانثىعراقٌةمرٌم عدنان حسن  محمد الكٌارةالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد13

67.62008/2009 االولانثىعراقٌةنور عبد الواحد احمد حسٌن الجنابًالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد14

67.052008/2009 االولانثىعراقٌةمها جواد كاظم عبد التمٌمًالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد15

66.082008/2009 االولانثىعراقٌةهبة صالح مهدي خلٌل الهنداويالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد16

65.662008/2009 االولانثىعراقٌةافنان جعفر عباس عبد المجٌد حمنديالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد17

65.62008/2009 االولانثىعراقٌةعال صفاء مهدي عبود المحٌاويالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد18

65.562008/2009 االولانثىعراقٌةزٌنب سمٌر عبد االمٌر علً العبٌديالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد19

65.192008/2009 االولانثىعراقٌةسهى دفاع ثابت رداد العكٌلًالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد20

64.952008/2009 االولانثىعراقٌةروٌدة سعد رشٌد مهدي القرٌشًالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد21

64.492008/2009 االولانثىعراقٌةوسن فلٌح حسن سامً الجبوريالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد22

64.462008/2009 االولانثىعراقٌةسرى غازي قداح حمودي الصفارالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد23
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64.392008/2009الثانًانثىعراقٌةنور موفق محمد حسٌن الالمًالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد24

64.332008/2009 االولانثىعراقٌةهبة هشام مجٌد عرٌبً السعديالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد25

64.12008/2009 االولانثىعراقٌةشهباء عبد الحسٌن موسى الجابريالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد26

63.442008/2009الثانًانثىعراقٌةغٌداء ناصر علٌوي عطٌة الربٌعًالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد27

62.452008/2009 االولانثىعراقٌةرقٌة حمزة ناجً حسن الشمريالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد28

61.072008/2009الثانًانثىعراقٌةوسن عجٌل الزم ناصر السودانًالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد29

60.752008/2009 االولانثىعراقٌةزٌنب ٌلماز شهباز عباس النجارالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد30

60.482008/2009 االولانثىعراقٌةسارة طارق حسٌن علً الشمريالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد31

مسائ60.372008/2009ً االولانثىعراقٌةرشا طالب حسن جاسم مساريالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد32

مسائ60.232008/2009ً االولانثىعراقٌةاسراء تركً علوان شاٌش الخالديالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد33

60.012008/2009الثانًانثىعراقٌةراوٌة احمد شرقً دروٌش الشجٌريالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد34

59.232008/2009 الثانًانثىعراقٌةنهلة جمٌل عبد الزهرة   حبٌب الحمٌداويالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد35

59.232008/2009الثانًانثىعراقٌةصابرٌن عبد الزهرة كرٌم محسن الحاسباتالتربٌة للبناتبغداد36

58.512008/2009الثانًانثىعراقٌةابتهال مؤٌد خضٌر عباس التمٌمًالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد37

58.132008/2009الثانًانثىعربٌةخلود احمد محمد موسى المالحًالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد38

58.022008/2009الثانًانثىعراقٌةوسن سعد محمود حسٌن العامريالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد39

57.362008/2009الثانًانثىعراقٌةفاطمة عبد الكرٌم لعٌبً  زهر االمٌرالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد40

57.092008/2009الثانًانثىعراقٌةشمس قصً محمد سعود الجبوريالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد41

تكمٌل56.752008/2009ًالثانًانثىعراقٌةاخالص علً صكر سعدون الزٌديالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد42

56.572008/2009الثانًانثىعراقٌةهالة لوثر عبد ٌحٌى الحجازيالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد43

56.562008/2009الثانًانثىعراقٌةنور عبد الكرٌم عاٌد علً الثوٌنًالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد44

56.262008/2009الثانًانثىعراقٌةهند عصام جاسم  محمد الزبٌديالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد45

56.152008/2009 االولانثىعراقٌةشذى قٌس عاٌد محمد المعاضٌديالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد46
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مسائ55.12008/2009ًالثانًانثىعراقٌةرسل حسٌن مهدي مرهج العبٌديالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد47

54.172008/2009الثانًانثىعراقٌةشهد جبار خورشٌد رشٌد الربٌعًالحاسباتالتربٌة للبناتبغداد48


