
الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة2007\82.542006االولانثىالعراقٌةرقٌة شمخً جابر مطراالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد1

الصباحٌة2007\80.12006االولانثىالعراقٌةنور محمد ٌاسر فلٌح االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد2

الصباحٌة2007\78.922006االولانثىالعراقٌةزهراء ٌحٌى عسكر االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد3

الصباحٌة2007\78.312006االولانثىالعراقٌةامل عبادي عبد حسن ذباحاالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد4

الصباحٌة2007\74.82006االولانثىالعراقٌةٌاسمٌن احمد منصور حسٌناالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد5

الصباحٌة2007\73.22006االولانثىالعراقٌةنور سعٌد شرهان دٌبساالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد6

الصباحٌة2007\72.882006االولانثىالعراقٌةسراب خلٌل سرحاناالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد7

الصباحٌة2007\72.782006االولانثىالعراقٌةشٌماء عبد المحسن هالل االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد8

الصباحٌة2007\72.232006االولانثىالعراقٌةزٌنب شاكر حمد هللااالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد9

الصباحٌة2007\71.952006االولانثىالعراقٌةاسراء طارق رحٌم حمادياالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد10

الصباحٌة2007\71.462006االولانثىالعراقٌةامال عدنان عبد االمٌر صبرياالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد11

الصباحٌة2007\70.42006االولانثىالعراقٌةدٌانا عدنان حمزة حساناالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد12

الصباحٌة2007\70.212006االولانثىالعراقٌةبهاء فاضل عبد الحسٌن االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد13

الصباحٌة2007\69.632006االولانثىالعراقٌةاالء عواد عبد الجلٌل احمداالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد14

الصباحٌة2007\69.622006االولانثىالعراقٌةحسناء عبد الجبار حسٌن احمداالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد15

الصباحٌة2007\69.42006االولانثىالعراقٌةهدى عبد الرحمن كرٌم حموداالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد16

الصباحٌة2007\67.452006االولانثىالعراقٌةرغد عبد الغنً عبد الشهٌد االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد17

الصباحٌة2007\67.312006االولانثىالعراقٌةجوانه عبد الجبار عزٌز االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد18

الصباحٌة2007\67.242006االولانثىالعراقٌةرغد جاسم حسناالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد19

الصباحٌة2007\66.92006االولانثىالعراقٌةهبة فرحان صالح خلفاالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد20

الصباحٌة2007\66.362006االولانثىالعراقٌةفرح مصطفى حمداناالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد21

الصباحٌة2007\65.82006االولانثىالعراقٌةاالء شنشول مهنا طهواشاالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد22

الصباحٌة2007\65.222006االولانثىالعراقٌةرجاء عبد االمٌر محمد جواداالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد23

الصباحٌة2007\65.062006االولانثىالعراقٌةضمٌاء نصٌف جاسم االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد24
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الصباحٌة2007\65.022006االولانثىالعراقٌةبسمه عودة داغر فٌصلاالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد25

الصباحٌة2007\64.812006االولانثىالعراقٌةهند عبد هللا حمد محمداالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد26

الصباحٌة2007\64.432006االولانثىالعراقٌةعلٌاء حسٌن عبد هللا حسٌناالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد27

الصباحٌة2007\64.322006االولانثىالعراقٌةاسٌل محمد سلمان داوداالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد28

الصباحٌة2007\64.292006االولانثىالعراقٌةلٌنا عدنان علً حسٌناالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد29

الصباحٌة2007\64.222006االولانثىالعراقٌةاعتماد صبحً علوان محمداالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد30

الصباحٌة2007\64.082006االولانثىالعراقٌةحنان جبار احمد كمراالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد31

الصباحٌة2007\64.072006االولانثىالعراقٌةصبا عبد الحمزة حسٌناالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد32

الصباحٌة2007\64.042006االولانثىالعراقٌةسهام محرف نهار منصوراالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد33

الصباحٌة2007\63.882006االولانثىالعراقٌةزمن هٌثم فاضل كلٌلاالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد34

الصباحٌة2007\63.812006االولانثىالعراقٌةاربد عبد الكاظم احمد االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد35

الصباحٌة2007\63.372006االولانثىالعراقٌةنور صباح محسن طاهراالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد36

الصباحٌة2007\63.232006االولانثىالعراقٌةاٌمان حسن حسٌناالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد37

الصباحٌة2007\62.872006االولانثىالعراقٌةمرٌم علً عبد الرزاق حسٌناالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد38

الصباحٌة2007\62.832006االولانثىالعراقٌةرؤى عبد الرحٌم حمادياالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد39

الصباحٌة2007\62.712006االولانثىالعراقٌةشٌماء عبد الكاظم مجبلاالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد40

الصباحٌة2007\62.452006االولانثىالعراقٌةسارة عباس فاضلاالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد41

الصباحٌة2007\62.322006االولانثىالعراقٌةلٌنه فالح حسناالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد42

الصباحٌة2007\62.292006االولانثىالعراقٌةرٌم نبٌل فاضل محً الدٌناالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد43

الصباحٌة2007\61.882006االولانثىالعراقٌةابتهال كامل نصً االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد44

الصباحٌة2007\61.272006االولانثىالعراقٌةزٌنب فٌاض عبداالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد45

الصباحٌة2007\60.862006االولانثىالعراقٌةمٌس شاكر هالل سعدوناالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد46

الصباحٌة2007\60.332006االولانثىالعراقٌةسماء شاكر حمٌد راضًاالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد47

الصباحٌة2007\60.272006االولانثىالعراقٌةرغدة صباح هادياالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد48
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الصباحٌة2007\59.982006االولانثىالعراقٌةنور كرٌم سلٌمان دفاراالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد49

الصباحٌة2007\59.392006االولانثىالعراقٌةمروة محمد فلٌح حسناالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد50

الصباحٌة2007\59.312006الثانً انثىالعراقٌةنادٌة مظلوم عدواناالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد51

الصباحٌة2007\58.982006االولانثىالعراقٌةشٌماء رزاق سلمان مصدكاالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد52

الصباحٌة2007\58.92006الثانًانثىالعراقٌةهبة عبد االمٌر عبد الحسناالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد53

الصباحٌة2007\58.392006االولانثىالعراقٌةزٌنب عبود حسن االقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد54

الصباحٌة2007\56.642006الثانًانثىالعراقٌةاالء شاكر صباحاالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد55


