
الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة2013-88.309892012الدور االولانثىعراقٌةدموع حسٌن محمد علًالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد1

الصباحٌة2013-87.243632012الدور االولانثىعراقٌةسارة خضٌر عباس حسنالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد2

الصباحٌة2013-83.47312012الدور االولانثىعراقٌةزٌنب صالح وهاب جوٌزيالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد3

الصباحٌة2013-82.943842012الدور االولانثىعراقٌةسارة محمد ٌوسف جعفرالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد4

الصباحٌة2013-81.000472012الدور االولانثىعراقٌةدعاء عبد الرحمن هالل حسنالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد5

الصباحٌة2013-80.579682012الدور االولانثىعراقٌةرؤى رمضان حمد محمودالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد6

الصباحٌة2013-79.694112012الدور االولانثىعراقٌةعائشة ٌاسٌن خضٌر علًالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد7

الصباحٌة2013-76.844162012الدور االولانثىعراقٌةاسماء ٌوسف جبر كاظمالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد8

الصباحٌة2013-76.55112012الدور االولانثىعراقٌةدعاء ثامر معٌوف عباسالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد9

الصباحٌة2013-76.16382012الدور االولانثىعراقٌةاسراء خلٌل ابراهٌم محمدالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد10

الصباحٌة2013-75.621952012الدور االولانثىعراقٌةرجاء عبد الكاظم صحن كاطعالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد11

الصباحٌة2013-75.136582012الدور االولانثىعراقٌةنور عبد االمٌر فاضل علًالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد12

الصباحٌة2013-75.056582012الدور االولانثىعراقٌةرحمة عبد الكرٌم فاضل محمدالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد13

الصباحٌة2013-74.97812012الدور االولانثىعراقٌةامل حسٌن حمزة ابراهٌمالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد14

الصباحٌة2013-74.6292012الدور االولانثىعراقٌةنبأ عبد الحسٌن غلٌم حسٌنالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد15

الصباحٌة2013-74.456422012الدور االولانثىعراقٌةامنة كاظم حمٌد حسٌنالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد16

الصباحٌة2013-74.073632012الدور االولانثىعراقٌةحنان صباح عبد الحسن  زوٌدالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد17

الصباحٌة2013-74.020422012الدور االولانثىعراقٌةشهد سعد عبد الحسٌن سعدالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد18

الصباحٌة2013-73.609632012الدور االولانثىعراقٌةمنى صادق محمود شكورالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد19

الصباحٌة2013-73.390212012الدور االولانثىعراقٌةرسل كرٌم علً سفٌحالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد20

الصباحٌة2013-72.434582012الدور االولانثىعراقٌةأزهار عبد الرضا حسٌن عبدالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد21

الصباحٌة2013-72.381582012الدور االولانثىعراقٌةهبة سامً كامل مطرالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد22

الصباحٌة2013-71.556582012الدور االولانثىعراقٌةعذراء داود سلمان دراجالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد23
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الصباحٌة2013-71.050682012الدور االولانثىعراقٌةسمر سامً سالم كشكولالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد24

الصباحٌة2013-71.021842012الدور االولانثىعراقٌةوالء عبد علً جٌجانالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد25

الصباحٌة2013-70.810262012الدور االولانثىعراقٌةمرٌم حبٌب شكر حبٌبالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد26

الصباحٌة2013-70.291522012الدور االولانثىعراقٌةزٌنب ستار وادي صحنالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد27

الصباحٌة2013-70.088372012الدور االولانثىعراقٌةإٌمان خضٌر عبد العباس تومانالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد28

الصباحٌة2013-70.080212012الدور االولانثىعراقٌةفاطمة عماد ابراهٌم اسعدالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد29

الصباحٌة2013-69.926642012الدور االولانثىعراقٌةأمل حسام عبد الجلٌل  عبد الزهرةالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد30

الصباحٌة2013-69.378522012الدور االولانثىعراقٌةصابرٌن صبري كردي مركزالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد31

الصباحٌة2013-69.378062012الدور االولانثىعراقٌةنبراس اسماعٌل خلٌل ناصرالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد32

الصباحٌة2013-68.940062012الدور االولانثىعراقٌةانتصار عباس فاضل موسىالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد33

الصباحٌة2013-68.630062012الدور االولانثىعراقٌةهدٌل حسن عوٌد فرحانالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد34

الصباحٌة2013-68.495632012الدور االولانثىعراقٌةوئام عامر عباس جاسمالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد35

الصباحٌة2013-68.353792012الدور االولانثىعراقٌةرشا مدحت مجٌد مهديالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد36

الصباحٌة2013-68.236422012الدور االولانثىعراقٌةرانٌا احمد جسام محمدالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد37

الصباحٌة2013-68.172062012الدور االولانثىعراقٌةنور فالح حسن مهديالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد38

الصباحٌة2013-68.042582012الدور االولانثىعراقٌةمها جاسم فرج منشدالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد39

الصباحٌة2013-67.884372012الدور االولانثىعراقٌةسارة محمد سعٌد رشٌدالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد40

الصباحٌة2013-67.786742012الدور االولانثىعراقٌةشفق حسٌن جاسم شرٌفالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد41

الصباحٌة2013-67.665472012الدور االولانثىعراقٌةرشا جواد كاظم خضٌرالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد42

الصباحٌة2013-67.310792012الدور االولانثىعراقٌةهبة حسٌن صالح محمدالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد43

الصباحٌة2013-66.848112012الدور االولانثىعراقٌةتبارك ثائر ٌحً محمدالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد44

الصباحٌة2013-66.84112012الدور االولانثىعراقٌةرٌتا بسام كمال مجٌدالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد45

الصباحٌة2013-65.777892012الدور االولانثىعراقٌةأٌة خالد جعفر علًالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد46
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الصباحٌة2013-63.967162012الدور االولانثىعراقٌةصفا جمعة دروٌش شلشالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد47

الصباحٌة2013-63.336642012الدور االولانثىعراقٌةمروة عبد هللا عبٌد احمدالخدمة االجتماعٌةالتربٌة للبناتبغداد48


