
الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة87.362010/2011الدور االولانثىالعراقٌةسعاد نوري ٌاسٌن موسى الموسوياالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد1

الصباحٌة82.962010/2011الدور االولانثىالعراقٌةفاتن احمد عبد الحسٌن جبر الجمٌلًاالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد2

الصباحٌة80.882010/2011الدور االولانثىالعراقٌةسرى سعد احمد نصٌف العزاوياالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد3

الصباحٌة80.762010/2011الدور االولانثىالعراقٌةدعاء حامد فلٌح حسن الخطاوياالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد4

الصباحٌة79.62010/2011الدور االولانثىالعراقٌةنور عادل عطٌة سالمة العتبًاالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد5

الصباحٌة74.12010/2011الدور االولانثىالعراقٌةشهد خالد حمٌد علً الجنابًاالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد6

الصباحٌة72.632010/2011الدور االولانثىالعراقٌةنور حٌدر حمزة ناصر الدلبوزياالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد7

الصباحٌة72.592010/2011الدور االولانثىالعراقٌةفٌحاء خلف احمد صالح العٌثاوياالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد8

الصباحٌة70.952010/2011الدور االولانثىالعراقٌةنور عاصً خلف هندي المولىاالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد9

الصباحٌة70.482010/2011الدور االولانثىالعراقٌةرنا عبود عبد الحسٌن لفتة الكعبًاالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد10

الصباحٌة70.292010/2011الدور االولانثىالعراقٌةدنٌا ناهً سلمان عجرش المشهدانًاالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد11

الصباحٌة69.632010/2011الدور االولانثىالعراقٌةدالٌا هادي بخٌت عبد الحمٌرياالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد12

الصباحٌة69.092010/2011الدور االولانثىالعراقٌةابتسام عبد الهادي حفاتً مناتً الكنانًاالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد13

الصباحٌة68.892010/2011الدور االولانثىالعراقٌةتقى ضٌاء حسٌن هاشم المعالًاالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد14

الصباحٌة68.492010/2011الدور االولانثىالعراقٌةمٌس فالح صاحب  شذر الخفاجًاالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد15

الصباحٌة67.652010/2011الدور االولانثىالعراقٌةمنى سعدي كرٌم نفل النعٌمًاالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد16

الصباحٌة67.442010/2011الدور االولانثىالعراقٌةمروة ستار جبر منٌهل الكنانًاالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد17

الصباحٌة67.4362010/2011الدور االولانثىالعراقٌةسراب اٌاد علً جبوري حسن المفرجًاالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد18

الصباحٌة67.272010/2011الدور االولانثىالعراقٌةشذى جبار اسماعٌل علً الشمرياالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد19

الصباحٌة67.122010/2011الدور االولانثىالعراقٌةشهد صالح مطر طرٌم السعدياالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد20

الصباحٌة66.932010/2011الدور االولانثىالعراقٌةمٌس حكمت جمٌل مهدي حسٌن الخفاجًاالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد21

الصباحٌة66.52010/2011الدور االولانثىالعراقٌةسارة نجم عبد الزهرة علً موزان الحمٌداوياالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد22

الصباحٌة65.722010/2011الدور االولانثىالعراقٌةعبٌر داود سلمان علً العجٌلًاالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد23

الصباحٌة65.522010/2011الدور االولانثىالعراقٌةاصفاد سلمان لطٌف حسٌن الدلٌمًاالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد24
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الصباحٌة65.372010/2011الدور االولانثىالعراقٌةنورس جبار حسن حمزة العتابًاالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد25

الصباحٌة64.92010/2011الدور االولانثىالعراقٌةفرٌدة ماهر محمد زكً صادق الجبورياالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد26

الصباحٌة64.532010/2011الدور االولانثىالعراقٌةزٌنب علً هدام سهر العبودياالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد27

الصباحٌة64.512010/2011الدور االولانثىالعراقٌةرشا حسٌن علً صٌهود المكصوصاالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد28

الصباحٌة64.42010/2011الدور االولانثىالعراقٌةسحر صالح هامل خرٌبط الشوٌلًاالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد29

الصباحٌة64.12010/2011الدور االولانثىالعراقٌةإستبرق لطفً محمود سعٌد الشمرياالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد30

الصباحٌة63.992010/2011الدور االولانثىالعراقٌةوفاء داود سلمان محمد امٌن العانًاالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد31

الصباحٌة63.752010/2011الدور االولانثىالعراقٌةاٌناس عماد حمٌد جاسم العنٌزياالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد32

الصباحٌة62.912010/2011الثانًانثىالعراقٌةهبة عبد الكاظم عبد االمٌر الطائًاالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد33

الصباحٌة62.892010/2011الدور االولانثىالعراقٌةإزهار سعدون عبود فرج الخفاجًاالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد34

الصباحٌة62.632010/2011الدور االولانثىالعراقٌةسهى محمد حنش علكم الرزاوياالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد35

الصباحٌة61.542010/2011الثانًانثىالعراقٌةرجاء كامل جوٌد جبر هللا العكٌلًاالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد36

الصباحٌة61.212010/2011الدور االولانثىالعراقٌةحنان جبار علٌوي جدوع الفتالوياالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد37

الصباحٌة61.12010/2011الدور االولانثىالعراقٌةشجن جبار كاظم حسن الشرعاالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد38

الصباحٌة60.412010/2011الدور االولانثىالعراقٌةاٌات عالء ناجً صالح السعٌدياالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد39

الصباحٌة60.242010/2011الثانًانثىالعراقٌةدعاء عباس خضٌر عبد الطائًاالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد40

الصباحٌة60.012010/2011الدور االولانثىالعراقٌةهند مهدي طالع دحام الخفاجًاالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد41

الصباحٌة59.962010/2011الثانًانثىالعراقٌةاسراء ماجد وداعة قمر الشمرياالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد42

الصباحٌة59.42010/2011الدور االولانثىالعراقٌةٌسرى عبد الكرٌم عباس سالم الجبورياالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد43

الصباحٌة58.892010/2011الدور االولانثىالعراقٌةنور اكرم زبون حسن السودانًاالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد44

الصباحٌة58.652010/2011التكمٌلًانثىالعراقٌةسارة ٌعقوب طارشاالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد45

الصباحٌة58.642010/2011الثانًانثىالعراقٌةرؤى جاسم محمداالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد46

الصباحٌة57.922010/2011الثانًانثىالعراقٌةرشا سالم اسماعٌل داود الجنابًاالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد47

الصباحٌة57.672010/2011الثانًانثىالعراقٌةشٌماء زٌدان خلف القرٌشًاالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد48
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الصباحٌة56.492010/2011الدور االولانثىالعراقٌةزٌنب كاظم جاسم محمد االسدياالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد49

الصباحٌة56.32010/2011الثانًانثىالعراقٌةنور علً مهدي علً المشهدانًاالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد50

الصباحٌة55.622010/2011الثانًانثىالعراقٌةسارة محمد حسن جواد العلوياالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد51

الصباحٌة54.912010/2011الثانًانثىالعراقٌةاقبال مزهر عوٌد جاسماالقتصاد المنزلًالتربٌة للبناتبغداد52


