
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2017 /82.294802016االولصباحًانثىعراقٌةغفران علً راضً حسن االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد1

2017 /78.662802016االولصباحًانثىعراقٌةزهراء محمد دخٌل هللا حسن االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد2

2017 /76.194802016االولصباحًانثىعراقٌةزٌنة لطٌف حمد مطر االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد3

2017 /74.384202016االولصباحًانثىعراقٌةرسل عصام محسن طاهر االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد4

2017 /72.462602016االولصباحًانثىعراقٌةعبٌر احمد سالم جعفر االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد5

2017 /71.837802016االولصباحًانثىعراقٌةتبارك حٌدر حسٌن هاشم االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد6

2017 /71.285802016االولصباحًانثىعراقٌةسارة نزٌه سمٌر حسن االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد7

2017 /70.587802016االولصباحًانثىعراقٌةشهد مالك داود عبود االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد8

2017 /70.265202016االولصباحًانثىعراقٌةفاطمة عادل ٌوسف كاظم االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد9

2017 /69.342802016االولصباحًانثىعراقٌةمنار ٌحٌى عبدهللا حسن االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد10

2017 /69.187802016االولصباحًانثىعراقٌةوئام داود كاظم داود االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد11

2017 /68.852402016االولصباحًانثىعراقٌةاٌات رشٌد ماشاف سٌد االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد12

2017 /68.638402016االولصباحًانثىعراقٌةزٌنب علً هادي عباس االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد13

2017 /68.629002016االولصباحًانثىعراقٌةضحى عبد الزهرة غضان االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد14

2017 /67.876602016االولصباحًانثىعراقٌةسما سمٌر كاظم اسماعٌل االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد15

2017 /67.817202016االولصباحًانثىعراقٌةدالٌا حسٌن علً مهبول االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد16

2017 /67.797102016االولصباحًانثىعراقٌةزٌنب عدنان سعدون كمون االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد17

2017 /67.729802016االولصباحًانثىعراقٌةاٌات عالء حسٌن ردام االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد18

2017 /67.594802016االولصباحًانثىعراقٌةرهام ثائر انور جمعة االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد19

2017 /67.459202016االولصباحًانثىعراقٌةضحى باسم محمد ناصر االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد20

2017 /67.164002016االولصباحًانثىعراقٌةمرٌم جاسم كاظم عبدهللا االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد21

2017 /67.104602016االولصباحًانثىعراقٌةسارة عباس حمزة ناٌف االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد22

2017 /66.702202016االولصباحًانثىعراقٌةاٌات فوزي محٌسن علٌوي االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد23



التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2017 /66.680202016االولصباحًانثىعراقٌةنسرٌن مهدي جسام كاظم االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد24

2017 /66.359002016االولصباحًانثىعراقٌةزٌنب طالب هاشم فٌاض االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد25

2017 /66.309602016االولصباحًانثىعراقٌةمٌس عزٌز حمد غاٌب االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد26

2017 /66.063802016االولصباحًانثىعراقٌةمها صهٌب عباس عبد االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد27

2017 /65.679202016االولصباحًانثىعراقٌةمروة عادل كرٌم عدوان  االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد28

2017 /64.881802016الثانًصباحًانثىعراقٌةسارة ولٌد غضبان جاسم االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد29

2017 /64.840402016االولصباحًانثىعراقٌةمٌالد علً مندي محمد االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد30

2017 /64.510402016االولصباحًانثىعراقٌةمهجة موسى حسن علً االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد31

2017 /64.270002016الثانًصباحًانثىعراقٌةنور علً صالح علً االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد32

2017 /64.219602016الثانًصباحًانثىعراقٌةتبارك خالد كاظم زاٌراالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد33

2017 /64.124402016االولصباحًانثىعراقٌةرٌام حسٌن كاظم حسون االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد34

2017 /63.628802016االولصباحًانثىعراقٌةهاجر حمزة صباح حسٌن االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد35

2017 /63.490402016االولصباحًانثىعراقٌةسجى عباس صباح مزبان االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد36

2017 /63.273402016الثانًصباحًانثىعراقٌةحنٌن عبد الرزاق طاهر االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد37

2017 /63.177802016االولصباحًانثىعراقٌةدعاء حمدان عبود حوٌتماالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد38

2017 /62.978602016الثانًصباحًانثىعراقٌةحنٌن عدنان محمد حلبوص االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد39

2017 /62.972202016االولصباحًانثىعراقٌةكوثر عبد الحسٌن محسن االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد40

2017 /62.950802016االولصباحًانثىعراقٌةنور جواد حبٌب حسن االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد41

2017 /62.905002016الثانًصباحًانثىعراقٌةاسماء ابراهٌم ناصر محمد االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد42

2017 /62.895002016الثانًصباحًانثىعراقٌةافراح عدنان شٌاع فلٌح االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد43

2017 /62.141602016االولصباحًانثىعراقٌةسارة صباح مصطفى مهدي االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد44

2017 /61.992802016الثانًصباحًانثىعراقٌةهدٌل محمد عباس علً االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد45

2017 /61.946002016االولصباحًانثىعراقٌةتبارك عبد الخضر عبدهللا  االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد46
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2017 /61.802402016االولصباحًانثىعراقٌةمرٌم عباس حمزة فرهود االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد47

2017 /61.766802016االولصباحًانثىعراقٌةرغدة مظفر شالل حبٌب االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد48

2017 /61.611802016الثانًصباحًانثىعراقٌةزهراء عبد الرزاق عبد الحسن االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد49

2017 /61.558802016الثانًصباحًانثىعراقٌةامٌمة عٌسى عباس عبد عون االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد50

2017 /61.492002016االولصباحًانثىعراقٌةنور حسن هادي عودة االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد51

2017 /61.478602016االولصباحًانثىعراقٌةمٌالد فخري عٌدان حمد االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد52

2017 /61.446602016الثانًصباحًانثىعراقٌةسفانة رٌاض صالح حمادي االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد53

2017 /61.214802016االولصباحًانثىعراقٌةنور مجٌد علً جودة االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد54

2017 /61.067602016الثانًصباحًانثىعراقٌةبتول عامر عبد الحسٌن محمد االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد55

2017 /60.805002016الثانًصباحًانثىعراقٌةعزٌزة شوقً ٌوسف نور االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد56

2017 /60.787402016االولصباحًانثىعراقٌةمٌس حاتم محمد عبٌد االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد57

2017 /60.781802016الثانًصباحًانثىعراقٌةسارة ٌحٌى جاسم محمد االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد58

2017 /60.750002016االولصباحًانثىعراقٌةسحر ٌاسٌن صاٌل عبد االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد59

2017 /60.706202016الثانًصباحًانثىعراقٌةهند ضٌاء جٌاد عبد االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد60

2017 /60.670602016الثانًصباحًانثىعراقٌةسارة قاسم محمد نخش االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد61

2017 /60.669602016الثانًصباحًانثىعراقٌةرشا محمد نخش سالم االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد62

2017 /60.636002016االولصباحًانثىعراقٌةغفران عالء داود سلمان االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد63

2017 /60.556802016الثانًصباحًانثىعراقٌةعال رعد عبدهللا عفٌس االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد64

2017 /60.461402016االولصباحًانثىعراقٌةنورهان قحطان حسٌن علً االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد65

2017 /60.291202016الثانًصباحًانثىعراقٌةنورة محمد شرهان لفتة االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد66

2017 /60.111002016الثانًصباحًانثىعراقٌةدعاء حسن شنشل حسٌن االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد67

2017 /60.036102016االولصباحًانثىعراقٌةزٌنب سلٌم رشٌد عبد االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد68

2017 /59.984202016الثانًصباحًانثىعراقٌةحنٌن كرٌم شعٌب عبدهللا االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد69



التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2017 /59.900202016االولصباحًانثىعراقٌةاسراء صاحب مجهول عذاب االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد70

2017 /59.726602016االولصباحًانثىعراقٌةفاطمة عظٌم حسٌن محمد االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد71

2017 /59.709202016الثانًصباحًانثىعراقٌةنورة صبٌح خالد لعٌبً االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد72

2017 /59.655602016الثانًصباحًانثىعراقٌةازهار شاكر حامد عٌسى االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد73

2017 /59.614802016االولصباحًانثىعراقٌةمكارم عثمان احمد ونً االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد74

2017 /59.600202016الثانًصباحًانثىعراقٌةاٌات عماد خلٌل ابراهٌم االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد75

2017 /59.556202016الثانًصباحًانثىعراقٌةاسراء علً ناصر حسٌن االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد76

2017 /59.526802016االولصباحًانثىعراقٌةفٌحاء شالل عبد الكرٌم علً االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد77

2017 /59.485802016الثانًصباحًانثىعراقٌةرؤى جواد كاظم مخٌلف االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد78

2017 /59.183602016الثانًصباحًانثىعراقٌةزهراء عباس ذرب سحٌب االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد79

2017 /58.932802016الثانًصباحًانثىعراقٌةدعاء حسٌن نجم مهدي االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد80

2017 /58.925202016االولصباحًانثىعراقٌةرؤى سعد قدوري علً االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد81

2017 /58.884802016االولصباحًانثىعراقٌةحنٌن سعدون عبٌس محمد االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد82

2017 /58.871102016االولصباحًانثىعراقٌةحلوة حسٌن علً حسٌن االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد83

2017 /58.639202016الثانًصباحًانثىعراقٌةفاطمة مقداد سلمان علوان االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد84

2017 /58.553202016الثانًصباحًانثىعراقٌةرحاب كشٌش مرهج منخً االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد85

2017 /58.159002016الثانًصباحًانثىعراقٌةسماء هٌثم محمود ندٌم االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد86

2017 /57.940602016االولصباحًانثىعراقٌةرفل ثامر محمد حسٌن االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد87

2017 /57.780002016الثانًصباحًانثىعراقٌةقمر عبد الرزاق حماد شٌبان االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد88

2017 /57.773602016الثانًصباحًانثىعراقٌةرٌا  خلٌل اسماعٌل صادق   االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد89

2017 /57.730202016الثانًصباحًانثىعراقٌةدعاء محمد جلوب حسٌن االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد90

2017 /57.708202016الثانًصباحًانثىعراقٌةحنٌن سعد حمٌد نصٌف االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد91

2017 /57.525802016الثانًصباحًانثىعراقٌةاراء جابر محمد لطٌف االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد92
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2017 /57.256202016االولصباحًانثىعراقٌةمرٌم عٌسى رضا حسون االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد93

2017 /57.102202016الثانًصباحًانثىعراقٌةامل عبد االمٌر عبد الستار االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد94

2017 /56.945002016الثانًصباحًانثىعراقٌةمالك صادق جعفر كاظم االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد95

2017 /56.595402016الثانًصباحًانثىعراقٌةشهد ضٌاء جواد كاظم االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد96

2017 /56.518802016االولصباحًانثىعراقٌةمروة خالص سلمان خضٌر االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد97

2017 /56.304202016الثانًصباحًانثىعراقٌةرؤى عادل نصٌف جاسم االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد98

2017 /56.302602016الثانًصباحًانثىعراقٌةجنان محمد عبد محمد االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد99

2017 /56.180002016الثانًصباحًانثىعراقٌةرغد رعد حمٌد مجٌد االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد100

2017 /55.955002016الثانًصباحًانثىعراقٌةدعاء كاظم عذاب خلٌف االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد101

2017 /55.867202016الثانًصباحًانثىعراقٌةاٌة عامر مٌزر عوٌد االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد102

2017 /55.378002016الثانًصباحًانثىعراقٌةسمر لبٌب عبد المجٌد ابراهٌم االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد103

2017 /54.818602016الثانًصباحًانثىعراقٌةرشى سعٌد حسن مسلم االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد104


