
الدراسةالتخرج سنةالتقدٌرالمعدل الدورالجنس الجنسٌةاالسمالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة2018/2017جيد جدا87.9527األولانثىعراقٌةرحمه حاتم نوري سارةاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد1

الصباحٌة2018/2017جيد جدا83.7392األولانثىعراقٌةخماس قاسم طارق فداءاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد2

الصباحٌة2018/2017جيد جدا81.8915األولانثىعراقٌةٌاسٌن محمد فاضل زٌنباالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد3

الصباحٌة2018/2017جيد جدا81.7608األولانثىعراقٌةحسن فاضل نهاد نوراالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد4

الصباحٌة2018/2017جيد جدا80.6811األولانثىعراقٌةحسٌن هللا عبد جبار اٌالفاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد5

الصباحٌة2018/2017جيد 77.6588األولانثىعراقٌةمتانً غالً خلٌل زهراءاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد6

الصباحٌة2018/2017جيد77.1182األولانثىعراقٌةجبر فاضل علً سروراالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد7

الصباحٌة2018/2017جيد76.7062األولانثىعراقٌةعلك عباس الكرٌم عبد زٌنباالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد8

الصباحٌة2018/2017جيد73.1197األولذكرعراقٌةمجٌد محمد علً محمداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد9

الصباحٌة2018/2017جيد71.5455األولانثىعراقٌةاحمد سبع صبار نوراالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد10

الصباحٌة2018/2017جيد71.4776األولذكرعراقٌةداود عباس خضٌر احمداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد11

الصباحٌة2018/2017جيد71.1965األولانثىعراقٌةالحسٌن عبد هادي محمد وروداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد12

الصباحٌة2018/2017جيد71.1140األولانثىعراقٌةادم هرمز سمو نورااالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد13

الصباحٌة2018/2017جيد70.0571األولانثىعراقٌةعفر الغنً عبد مولود سارةاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد14

الصباحٌة2018/2017متوسط66.8031األولانثىعراقٌةمحمد الوهاب عبد محمد نوراالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد15

الصباحٌة2018/2017متوسط66.3212األولانثىعراقٌةرشدي العالً عبد حامد سارةاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد16

الصباحٌة2018/2017متوسط65.4202األولذكرعراقٌةعلً محسن حسٌن احمداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد17

الصباحٌة2018/2017متوسط65.3332األولانثىعراقٌةعلً خلف مهدي نهىاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد18

الصباحٌة2018/2017متوسط64.6597األولانثىعراقٌةحسن طارق عمر شمساالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد19

الصباحٌة2018/2017متوسط64.4577األولذكرعراقٌةمصطفى احمد جمال احمداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد20

الصباحٌة2018/2017متوسط64.4327األولانثىعراقٌةنعمة رحٌم لٌث زٌنباالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد21

الصباحٌة2018/2017متوسط63.5752األولانثىعراقٌةعبد محمد نزار رغداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد22

الصباحٌة2018/2017متوسط63.2082األولانثىعراقٌةعودة جمٌل سنان سمااالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد23

الصباحٌة2018/2017متوسط62.6464األولانثىعراقٌةعوازلً غالم اكرم نسرٌناالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد24
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الصباحٌة2018/2017متوسط61.7156األولانثىعراقٌةجاسم احمد امٌر زهراءاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد25

الصباحٌة2018/2017متوسط61.6574األولأنثى عراقٌةهللا عبد الوهاب عبد قاسم مٌساالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد26

الصباحٌة2018/2017متوسط61.1689األولذكرعراقٌةمحمود ناجً طارق محمداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد27

الصباحٌة2018/2017متوسط60.3590األولذكرعراقٌةالمنعم عبد هللا عبد لواء مجتبىاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد28

الصباحٌة2018/2017مقبول59.2689األولذكرعراقٌةصٌوان كاطع خالد ولٌداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد29

الصباحٌة2018/2017مقبول58.8197األولأنثىعراقٌةعباس صبار محمد غسقاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد30

الصباحٌة2018/2017مقبول58.7285األولأنثىعراقٌةحمادي صالح جمٌل دعاءاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد31

الصباحٌة2018/2017مقبول58.3724األولأنثىعراقٌةخماس دخان خالد رنداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد32

الصباحٌة2018/2017مقبول58.2483األولأنثىعراقٌةمجٌد فائق معن شمساالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد33

الصباحٌة2018/2017مقبول57.8331األولأنثىعراقٌةمحمد رمضان محمد زهراءاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد34

الصباحٌة2018/2017مقبول57.6696الثانًانثىعراقٌةرووف  مهدي مناف مٌنااالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد35

الصباحٌة2018/2017مقبول57.4560األولأنثىعراقٌةحمد شهاب الكرٌم عبد  صفااالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد36

الصباحٌة2018/2017مقبول57.0372الثانًانثىعراقٌةمٌشان سلمان موفق نوراالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد37

الصباحٌة2018/2017مقبول56.2947األول أنثى عراقٌةعنٌد حسب كاظم فاطمةاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد38

الصباحٌة2018/2017مقبول56.2118الثانًانثىعراقٌةلفته عبٌس خضر عبٌراالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد39

الصباحٌة2018/2017مقبول56.1354األولأنثى عراقٌةنوري ولٌد هٌثم عالاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد40

الصباحٌة2018/2017مقبول56.1124الثانًانثىعراقٌةجاسم عدنان ثائر سارةاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد41

الصباحٌة2018/2017مقبول55.6045الثانًذكرعراقٌة جبر حسٌن جعفر صادقاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد42

الصباحٌة2018/2017مقبول55.4464األولأنثى عراقٌة حسٌن عبد حسٌن مرٌماالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد43

الصباحٌة2018/2017مقبول55.0645الثانًانثىعراقٌةمطلك جٌشً قائد طٌبةاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد44

الصباحٌة2018/2017مقبول54.6682األولأنثى عراقٌةمحمد جابر جاسم معصومةاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد45

الصباحٌة2018/2017مقبول53.9663الثانًانثىعراقٌةعاكول كرٌم قاسم ابتهالاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد46

الصباحٌة2018/2017مقبول53.7672األولذكرعراقٌةسعٌد خلباص حسٌن احمداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد47

الصباحٌة2018/2017مقبول53.7296األولأنثىعراقٌةجمعة حسن سعد اٌهاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد48

الصباحٌة2018/2017مقبول53.6410الثانًذكرعراقٌة حلو عودة فرحان احمداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد49
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الصباحٌة2018/2017مقبول53.4992الثانًانثىعراقٌةنجم محمود ضرار اٌةاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد50

الصباحٌة2018/2017مقبول53.4918الثانًانثىعراقٌةخلف الحسٌن عبد فالح اٌةاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد51

الصباحٌة2018/2017مقبول53.2791الثانًذكرعراقٌةحسن سوادي حسن محمداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد52

الصباحٌة2018/2017مقبول53.2675الثانًذكرعراقٌة جاسم دروٌش جبار سٌفاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد53

الصباحٌة2018/2017مقبول53.1954الثانًانثىعراقٌةشوٌل لعٌبً غازي رٌماالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد54

الصباحٌة2018/2017مقبول52.6973الثانًانثىعراقٌةعٌدان عبد سعٌد اٌثاراالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد55

الصباحٌة2018/2017مقبول52.6855الثانًانثىعراقٌةصالح محمد سمٌر سارةاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد56

الصباحٌة2018/2017مقبول52.6038الثانًذكرعراقٌةصالح ٌحٌى لورنس ٌحٌىاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد57

الصباحٌة2018/2017مقبول52.5477الثانًذكرعراقٌةتركً جاسم محمد احمداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد58

الصباحٌة2018/2017مقبول52.2437األولأنثى عراقٌة جعفر عباس جواد عذراءاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد59


