
الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة89.042010/2011الدور االولانثىالعراقٌةوفاءعبد الكاظم رؤوف محمدالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد1

الصباحٌة82.992010/2011الدور االولانثىالعراقٌةهند سالم عبد االمٌر علًالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد2

الصباحٌة81.272010/2011الدور االولانثىالعراقٌةٌسرى مصلح حسن  حمودالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد3

الصباحٌة81.242010/2011الدور االولانثىالعراقٌةضً سامً جسام حماديالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد4

الصباحٌة80.572010/2011الدور االولانثىالعراقٌةمٌس غازي محسن مرزدكالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد5

الصباحٌة80.132010/2011الدور االولانثىالعراقٌةهدٌل كامل عبد هللا عبٌدالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد6

الصباحٌة78.292010/2011الدور االولانثىالعراقٌةهبة حسن شلٌج بنٌانالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد7

الصباحٌة78.272010/2011الدور االولانثىالعراقٌةسمر سعدي خمٌس علًالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد8

الصباحٌة77.292010/2011الدور االولانثىالعراقٌةشهد كفاح بحر محمدالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد9

الصباحٌة77.182010/2011الدور االولانثىالعراقٌةرند عالء كامل لهمودالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد10

الصباحٌة772010/2011الدور االولانثىالعراقٌةرغدة عادل كاظم غرٌبالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد11

الصباحٌة76.782010/2011الدور االولانثىالعراقٌةنور انور موسى محمدالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد12

الصباحٌة76.732010/2011الدور االولانثىالعراقٌةشهلة حمد عبد السادة غترالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد13

الصباحٌة75.982010/2011الدور االولانثىالعراقٌةاسراء علً نوري فٌاضالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد14

الصباحٌة75.742010/2011الدور االولانثىالعراقٌةشروق ناظم ابراهٌم عٌسىالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد15

الصباحٌة74.612010/2011الدور االولانثىالعراقٌةمها سعد عبد هللا زبالةالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد16

الصباحٌة74.212010/2011الدور االولانثىالعراقٌةدالل عبود حسن نجمالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد17

الصباحٌة73.1782010/2011الدور االولانثىالعراقٌةنور محمد رحٌمة الزمالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد18

الصباحٌة73.1752010/2011الدور االولانثىالعراقٌةغفران خضٌر جدوع حسنالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد19

الصباحٌة72.922010/2011الدور االولانثىالعراقٌةهالة ستار جبار قاسمالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد20

الصباحٌة72.92010/2011الدور االولانثىالعراقٌةهناء صبٌح رجب حسٌنالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد21

الصباحٌة72.822010/2011الدور االولانثىالعراقٌةنور عبد الكرٌم مهدي احمدالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد22

الصباحٌة72.562010/2011الدور االولانثىالعراقٌةفلاير حسٌن عواد مخلفالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد23
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الصباحٌة72.362010/2011الدور االولانثىالعراقٌةندى صباح مهلهل حسٌنالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد24

الصباحٌة72.062010/2011الدور االولانثىالعراقٌةزهراء صباح جبار نباتالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد25

الصباحٌة71.982010/2011الدور االولانثىالعراقٌةشروق جبار امحان عنادالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد26

الصباحٌة71.912010/2011الدور االولانثىالعراقٌةاٌمان نزار عبد هللا محمدالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد27

الصباحٌة71.842010/2011الدور االولانثىالعراقٌةهبة ناصر جاسم محمدالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد28

الصباحٌة71.672010/2011الدور االولانثىالعراقٌةسجا حمٌد علً غزالالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد29

الصباحٌة71.22010/2011الدور االولانثىالعراقٌةبسمة غانم صالح حمٌدالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد30

الصباحٌة70.122010/2011الدور االولانثىالعراقٌةاالء عبد االمٌرمحمد محمد حسٌنالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد31

الصباحٌة70.112010/2011الدور االولانثىالعراقٌةٌاسمٌن حسٌن ثجٌل عٌسىالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد32

الصباحٌة70.012010/2011الدور االولانثىالعراقٌةزٌنة سلمان عبد نعمةالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد33

الصباحٌة69.822010/2011الدور االولانثىالعراقٌةنور منٌر سبع جمعةالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد34

الصباحٌة69.82010/2011الدور االولانثىالعراقٌةاسراء عبد الكرٌم حسٌن علوانالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد35

الصباحٌة69.762010/2011الدور االولانثىالعراقٌةٌاسمٌن فتاح رشٌد محسنالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد36

الصباحٌة69.662010/2011الدور االولانثىالعراقٌةزٌنة محمد احمد مصطفىالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد37

الصباحٌة69.622010/2011الدور االولانثىالعراقٌةشٌماء فؤاد عبد الهادي رشٌدالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد38

الصباحٌة69.612010/2011الدور االولانثىالعراقٌةطٌبة علً اٌاد علً جبوري حسنالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد39

الصباحٌة69.482010/2011الدور االولانثىالعراقٌةانفال محمد رضا سعٌدالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد40

الصباحٌة69.232010/2011الدور االولانثىالعراقٌةنرجس عبد االمٌرعودة مزعلالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد41

الصباحٌة69.092010/2011الدور االولانثىالعراقٌةنورس عامر مجٌد حمودالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد42

الصباحٌة68.732010/2011الدور االولانثىالعراقٌةمرٌم باسم مارزٌنا اٌشوعالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد43

الصباحٌة68.462010/2011الدور االولانثىالعراقٌةصفا عبد السالم محمد علًالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد44

الصباحٌة68.322010/2011الدور االولانثىالعراقٌةمروة مهدي اسماعٌل حسٌنالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد45

الصباحٌة67.962010/2011الدور االولانثىالعراقٌةرنا صباح حمٌد كاظمالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد46
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الصباحٌة67.492010/2011الدور االولانثىالعراقٌةسرى عبد الحسٌن علًالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد47

الصباحٌة67.312010/2011الدور االولانثىالعراقٌةنور عبد الكرٌم محمد حسنالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد48

الصباحٌة66.962010/2011الدور االولانثىالعراقٌةاسمهان سالم حسن حمودالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد49

الصباحٌة66.352010/2011الدور االولانثىالعراقٌةسحر صبري محمد جالبالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد50

الصباحٌة66.212010/2011الدور االولانثىالعراقٌةصابرٌن ولٌد عبد الحسٌن عبد هللاالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد51

الصباحٌة65.992010/2011الدور االولانثىالعراقٌةاٌمان عبد جبار مشجلالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد52

الصباحٌة65.392010/2011الدور االولانثىالعراقٌةرغد ماجد عبد الحسن حسٌنالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد53

الصباحٌة65.032010/2011الدور االولانثىالعراقٌةدعاء رفعت جاسم محمدالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد54

الصباحٌة64.912010/2011الدور االولانثىالعراقٌةشهالء رفٌع خزعل سلمانالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد55

الصباحٌة64.72010/2011الدور االولانثىالعراقٌةرؤى حسن عبد هللا خضٌرالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد56

الصباحٌة64.362010/2011الدور االولانثىالعراقٌةشٌماء حاتم حمٌد جاسمالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد57

الصباحٌة64.092010/2011الدور االولانثىالعراقٌةحوراء طه احمد حسنالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد58

الصباحٌة63.942010/2011الدور االولانثىالعراقٌةلبنى حمٌد محمد مدهوشالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد59

الصباحٌة62.672010/2011الدور االولانثىالعراقٌةدالل عبد الكرٌم خضٌر عباسالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد60

الصباحٌة62.162010/2011الثانًانثىالعراقٌةٌاسمٌن عالوي حمد جاسمالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد61

الصباحٌة61.622010/2011الثانًانثىالعراقٌةجاسمالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد62

الصباحٌة61.452010/2011الدور االولانثىالعراقٌةهبة نعمة جلود شانًالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد63

الصباحٌة60.882010/2011الدور االولانثىالعراقٌةرغد عباس علً حسٌنالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد64

الصباحٌة60.132010/2011الدور االولانثىالعراقٌةصابرٌن حامد شاكر عبودالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد65

الصباحٌة58.562010/2011الدور االولانثىالعراقٌةازهار سعد جهاد عبد هللاالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد66

الصباحٌة55.532010/2011الثانًانثىالعراقٌةسارة محسن عبد علًالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد67
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المسائٌة61.412010/2011االولانثىالعراقٌةمٌسم راسم خلفالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد1


