
 

 (9191 – 9102للعام الدراسً ) نتائج المرحلة االولى

 قسم االقتصاد المنزلً

 

 النتائج االسماء ت
 ناجحة اضراء كايم رزاق 1

 ناجحة آيال اضًاعُم عثذ انًذطٍ 2

 ناجحة آَح يذًذ يرٌ 3

 ناجحة اَالف فراش ضاجذ 4

 ناجحة تتىل عصاو دطٍُ 5

 ناجحة تشري دطاٌ عهٍ 6

 ناجحة انكرَى داتىتٍُُ عثذ  7

 ناجحة تثارك عًاد َىَص 8

 ناجحة دطُاء ادًذ خضُر 9

 ناجحة دٍُُ خهُم اتراهُى 11

 ناجحة دعاء عارف عهٍ 11

 راسبه رضم عادل شرقٍ 12

 ناجحة رضم عًراٌ يجُذ 13

 ناجحة رفم يذًذ عثىد 14

 ناجحة رَذج خضُر دطٍُ 15

 ناجحة روال عثذ انقادر داتى 16

 ناجحة رَاو عادل كرَى 17

 ناجحة قرار مبادئ اقتصاد منزلً زهراء جهُم دطٍ 18

 ناجحة زهراء صالح يهذٌ 19

 ناجحة زهراء عثاش جهىب 21

 ناجحة زهراء فالح دطٍ 21

 ناجحة زهراء َعُى عاكىل 22

 ناجحة زَُة اتراهُى راضٍ 23

 ناجحة زَُة ضايٍ فرداٌ 24

 احصاء تربوي مكملة زَُة عالء دطٍُ 25

 ناجحة زَُة عهٍ جعفر 26

 ناجحة زَُة نؤٌ ضهُى 27

 ناجحة ضارج صثاح اتراهُى 28

 ناجحة ضارج نُث عارف 29

 ناجحة ضارج يذًذ ادًذ 31

 ناجحة ضذً ادًذ دطٍُ 31

 ناجحة ضذً ضعذ عثذ 32

 ناجحة عثُر يصطفً راشذ 33

 ناجحة عهُاء خانذ جاضى 34



 ناجحة فاطًح دطٍُ عهىاٌ 35

 ناجحة فاطًح رفعت خُر هللا 36

 ناجحة قرار انكلٌزي فاطًح كرَى دطٍُ 37

 ناجحة فضائم دُذر كرَى 38

 ناجحة نجٍُ عادل صانخ 39

 ناجحة نُُا يذًذ فتُخاٌ 41

 ناجحة يرَى ضًُر راضٍ 41

 اساسٌات تغذٌة انسان مكملة يرَى صانخ دطٍ 42

 ناجحة َرجص صادة عثذ االيُر 43

 ناجحة َرجص يُثى دطٍ 44

 ناجحة َرجص َسار دايذ 45

 ناجحة َطرٍَ ادًذ يُعى 46

 ناجحة َىر صثاح يكطىف 47

 ناجحة َىر َسار راهٍ 48

 ناجحة هاجر ادًذ كرَى 49

 ناجحة هاجر قاضى عذَاٌ 51

 ناجحة هثح عهٍ شايم 51

 راسبة هذي ضعذوٌ صكة 52

 ناجحة هذي عثذ هللا فرَخ 53

 ماعدا االحٌاء العام ناجحةراسبه كل المواد  تًارِ َسار عهٍ يطر 54
 

 رئٌس اللجنة االمتحانٌة                                              عضو اللجنة االمتحانٌة 

 أ .  فاطمه فائق جمعه                                                م . وفاء جاسم سلمان 


