
الدراسةالتخرج سنةالتقدٌرالمعدل الدورالجنس الجنسٌةاالسمالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة2017/2018جٍد جدا83.8421األول انثىعراقٌةاٌة علً قدوري خلفالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد1

الصباحٌة2017/2018جٍد جدا81.2726األولانثىعراقٌةمروة ماجد منصور عباسالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد2

الصباحٌة2017/2018جٍد جدا80.3622األولانثىعراقٌةرغد سالم محمد حسنالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد3

الصباحٌة2017/2018جٍد77.6358األولانثىعراقٌةسحر عودة فٌصل محمدالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد4

الصباحٌة2017/2018جٍد77.6132األولانثىعراقٌةزٌنب اٌاد حمد هللا معٌوفالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد5

الصباحٌة2017/2018جٍد76.3939األولانثىعراقٌةهدى عدنان سلمان خفًالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد6

الصباحٌة2017/2018جٍد73.8662األولانثىعراقٌةزهراء رعد رشٌد مجٌدالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد7

الصباحٌة2017/2018جٍد72.1436األولانثىعراقٌةشدن مهدي صاحب محمدالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد8

الصباحٌة2017/2018جٍد71.9226األولانثىعراقٌةزٌنب مهدي عبد الحسن الزمالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد9

الصباحٌة2017/2018جٍد71.7686األولانثىعراقٌةرسل محمد حسن خزعلالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد10

الصباحٌة2017/2018جٍد71.3951األولذكرعراقٌةاحمد نزار داود جوادالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد11

الصباحٌة2017/2018يتوسط69.9697األولانثىعراقٌةدالل صالح مهدي شبٌبالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد12

الصباحٌة2017/2018يتوسط68.0757األولانثىعراقٌةاٌه طه عبد الجبار عجهالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد13

الصباحٌة2017/2018يتوسط67.9571األولانثىعراقٌةرسل جمٌل سلمان داودالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد14

الصباحٌة2017/2018يتوسط66.8737األولانثىعراقٌةزهراء عبد الوهاب رحٌم زبونالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد15

الصباحٌة2017/2018يتوسط65.1275األول انثىعراقٌةتانٌا جواد كاظم علً اكبرالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد16

الصباحٌة2017/2018يتوسط64.5792األولانثىعراقٌةٌسر انمار علً حسٌنالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد17

الصباحٌة2017/2018يتوسط64.0912األولانثىعراقٌةزهراء ٌاسٌن طه محمدالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد18

الصباحٌة2017/2018يتوسط63.7425األولانثىعراقٌةزهراء نجم عبد علً حسٌنالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد19

الصباحٌة2017/2018يتوسط63.1999األولانثىعراقٌةهالة احمد فالح حمٌدالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد20

الصباحٌة2017/2018يتوسط63.1523األولانثىعراقٌةعلٌاء حكٌم علً صالحالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد21

الصباحٌة2017/2018يتوسط62.9555األولانثىعراقٌةهبه احمد عبد المنعم احمدالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد22

الصباحٌة2017/2018يتوسط62.6243األولانثىعراقٌةندى احمد سلمان حسنالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد23

الصباحٌة2017/2018يتوسط62.0586انثاًَاَثىعراقٍحَاصر عثاس يًدوح اسراءالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد24

الصباحٌة2017/2018يتوسط61.6671انثاًَاَثىعراقٍحغراب فرج يجٍد جُاٌالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد25

الصباحٌة2017/2018يتوسط61.0974انثاًَاَثىعراقٍحخهف فرج حسٍٍ فرحالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد26

الصباحٌة2017/2018يتوسط60.9588األولانثىعراقٌةدعاء عبود عباس عبودالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد27
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الصباحٌة2017/2018يتوسط60.3433انثاًَاَثىعراقٍحيرهوٌ حسٍٍ عادل ضحىالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد28

الصباحٌة2017/2018يقثول59.9478األولانثىعراقٌةدالٌا عداي ستار رشٌدالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد29

الصباحٌة2017/2018يقثول59.8635انثاًَذكرعراقٍح رضا عثٍد عهً جاللالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد30

الصباحٌة2017/2018يقثول59.5769األولانثىعراقٌةهدٌر سلمان عبد عالويالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد31

الصباحٌة2017/2018يقثول58.899األولانثىعراقٌةبروج خالد جواد علوانالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد32

الصباحٌة2017/2018يقثول58.8955انثاًَاَثىعراقٍحخضٍر ٌاس ثاتد سانًالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد33

الصباحٌة2017/2018يقثول58.8259انثاًَذكرعراقٍحكاظى كرٌى ٌحٍى انكرٌى عثدالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد34

الصباحٌة2017/2018يقثول58.6875األولذكرعراقٌةزٌد علً جاسم مهديالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد35

الصباحٌة2017/2018يقثول58.6481األولانثىعراقٌةاٌة مصطفى سامً عبد هللاالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد36

الصباحٌة2017/2018يقثول58.5391األولذكرعراقٌةمٌثم صالح عبد محمودالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد37

الصباحٌة2017/2018يقثول58.4571األولذكرعراقٌةعلً عبد هللا عبٌد عوادالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد38

الصباحٌة2017/2018يقثول58.366انثاًَذكرعراقٍحٌاسر فاهى عًاد عهًالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد39

الصباحٌة2017/2018يقثول58.1496األولانثىعراقٌةتمارا احسان محً محمدالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد40

الصباحٌة2017/2018يقثول58.1058انثاًَاَثىعراقٍحسانى حًٍد ساجد رسمالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد41

الصباحٌة2017/2018يقثول57.2310انثاًَاَثىعراقٍححًودي اندٌٍ يحً صالح َثأالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد42

الصباحٌة2017/2018يقثول56.2384انثاًَذكرعراقٍحراضً يحًد يطر حسٍٍالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد43

الصباحٌة2017/2018يقثول56.1456انثاًَاَثىعراقٍحعهً هادي عهً اٌاخالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد44

الصباحٌة2017/2018يقثول55.4844انثاًَاَثىعراقٍحجسوو حسٍٍ هادي رغدجالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد45

الصباحٌة2017/2018يقثول55.0789األولانثىعراقٌةاٌات محمد طالب كاطعالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد46

الصباحٌة2017/2018يقثول54.9621األولذكرعراقٌةكرار زٌدان خلٌف حمزةالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد47

الصباحٌة2017/2018يقثول54.8121انثاًَذكرعراقٍححسوٌ جثر حًزج عهًالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد48

الصباحٌة2017/2018يقثول54.5598انثاًَاَثىعراقٍحدارج حسٍٍ انوهاب عثد شٍرٌٍالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد49

الصباحٌة2017/2018يقثول54.5448انثاًَذكرعراقٍحانرضا عثد ٌاسر عهً انفقار ذوالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد50

الصباحٌة2017/2018يقثول54.1862انثاًَاَثىعراقٍحعُاد غانة ضرغاو َورالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد51

الصباحٌة2017/2018يقثول53.8421انثاًَذكرعراقٍحعثاس َاجً جواد عهًالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد52

الصباحٌة2017/2018يقثول53.227انثاًَذكرعراقٍحجثار هادي يحًد احًدالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد53


