
الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة77,272006/2005الدوراالولانثىالعراقٌةنادٌن محمد خالد محمود المشهدانً االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد1

الصباحٌة74.832006/2005الدوراالولانثىالعراقٌةشٌماء سعدون محمد عباس الجنابًاالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد2

الصباحٌة74.312006/2005الدوراالولانثىالعراقٌةنضال ولٌد محمد سعٌد صالح القٌسًاالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد3

الصباحٌة73.622006/2005الدوراالولانثىالعراقٌةنور عبد الستار علوان كاظم الطائًاالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد4

الصباحٌة72.292006/2005الدوراالولانثىالعراقٌةارجوان عبد المولى جلٌل جابر المولىاالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد5

الصباحٌة71.412006/2005الدوراالولانثىالعراقٌةنسرٌن وحٌد سبهان سعد الدراجًاالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد6

الصباحٌة69.82006/2005الدوراالولانثىالعراقٌةشهد طالل مشعل نصري الربٌعًاالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد7

الصباحٌة69.292006/2005الدوراالولانثىالعراقٌةنور احمد عواد كرٌم الكبٌسًاالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد8

الصباحٌة68.122006/2005الدوراالولانثىالعراقٌةصفا حامد نجٌب عبد الجبار القشطٌنًاالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد9

الصباحٌة67.542006/2005الدوراالولانثىالعراقٌةنور محمد شهاب احمد التمٌمًاالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد10

الصباحٌة67.482006/2005الدوراالولانثىالعراقٌةفرح خٌر هللا فواز عبٌد الحٌانًاالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد11

الصباحٌة67.022006/2005الدوراالولانثىالعراقٌةشٌماء طالب علً كاظم الحٌاوياالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد12

الصباحٌة65.652006/2005الدوراالولانثىالعراقٌةرشا علً صالح عطٌة العٌثاوي االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد13

الصباحٌة65.262006/2005الدوراالولانثىالعراقٌةالهام حطاب فرحان مشلوش العكٌلًاالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد14

الصباحٌة65.092006/2005الدوراالولانثىالعراقٌةدعاء داخل احمد عران الركابًاالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد15

الصباحٌة63.992006/2005الدوراالولانثىالعراقٌةنغم قاسم محمد مناتً الدلفًاالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد16

الصباحٌة63.372006/2005الدوراالولانثىالعراقٌةسحر عبد الحسٌن محمد رضا حسٌن الهنداوياالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد17

الصباحٌة63.192006/2005الدوراالولانثىالعراقٌةرنا هٌثم رمضان عمر العانًاالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد18

الصباحٌة62.952006/2005الدوراالولانثىالعراقٌةاستبرق ستار سعدون عبادة الحجام االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد19

الصباحٌة62.822006/2005الدوراالولانثىالعراقٌةاسٌل ماجد ضاري عباس الطائًاالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد20

الصباحٌة62.562006/2005الدوراالولانثىالعراقٌةرنا فاضل سعٌد حسٌن الجبوري االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد21

الصباحٌة62.222006/2005الدوراالولانثىالعراقٌةاسراء جواد كاظم ابراهٌم الجبورياالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد22

الصباحٌة62.192006/2005الدوراالولانثىالعراقٌةشذى هاشم فالح حسٌن الربٌعًاالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد23

الصباحٌة61.92006/2005الدوراالولانثىالعراقٌةسماح صالح حسٌن حمد العٌثاوياالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد24
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الصباحٌة61.872006/2005الدوراالولانثىالعراقٌةشٌماء حسن عبد الرضا صباح العبودي االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد25

الصباحٌة61.512006/2005الدوراالولانثىالعراقٌةاٌمان كاظم فهد خشن المالكًاالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد26

الصباحٌة61.392006/2005الدوراالولانثىالعراقٌةفرح ابراهٌم سلمان محمد العانً االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد27

الصباحٌة60.992006/2005الدوراالولانثىالعراقٌةسارة مزاحم مجبل راشد الغرٌرياالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد28

الصباحٌة60.722006/2005الدوراالولانثىالعراقٌةبان احمد جاسم جبر العامرياالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد29

الصباحٌة60.532006/2005الدوراالولانثىالعراقٌةفلاير لطٌف بلعوط شمخً الخفاجًاالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد30

الصباحٌة60.292006/2005الدوراالولانثىالعراقٌةاسراء محسن عبد علً محسن العبادياالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد31

الصباحٌة59.912006/2005الدوراالولانثىالعراقٌةمسرة فٌصل مهدي محمد العامرياالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد32

الصباحٌة59.82006/2005الدوراالولانثىالعراقٌةسوزان صباح ٌوسف هرمز دٌشا االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد33

الصباحٌة59.752006/2005الدوراالولانثىالعراقٌةهدى مصطفى عبٌد دفاك التمٌمًاالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد34

الصباحٌة58.32006/2005الدوراالولانثىالعراقٌةاسراء فٌصل محمد احمد العٌثاوياالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد35

الصباحٌة58.022006/2005الدوراالولانثىالعراقٌةشٌماء محمد كاظم محمد العكٌدي االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد36

الصباحٌة57.82006/2005الدوراالولانثىالعراقٌةفلاير نجاح حمزة عباس السامرائً االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد37

الصباحٌة57.32006/2005الدوراالولانثىالعراقٌةتمارة هاشم محمد عبد الستار الخالدياالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد38

الصباحٌة56.72006/2005الدوراالولانثىالعراقٌةمرٌم حنش حاجم شاهر الغرٌرياالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد39

الصباحٌة56.112006/2005الدوراالولانثىالعراقٌةروسن قاسم نجم عبٌد الجبراالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد40

الصباحٌة56.032006/2005الدورالثانًانثىالعراقٌةامل علً جاسم محمد الجنابًاالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد41

الصباحٌة55.182006/2005الدورالثانًانثىالعراقٌةرجاء كامل سلمان عباس العكٌدياالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد42

الصباحٌة54.682006/2005الدورالثانًانثىالعراقٌةحوراءمحمد عطوان زاٌر الكعبً االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد43


