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صباحٌة64.551990/1989االولعراقًحسٌن صبٌح اسراءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد129

صباحٌة64.511990/1989االولعراقًهللا عبد علً محمد فاضلاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد130

صباحٌة64.481990/1989االولعراقًحسن نوري ضوٌةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد131

صباحٌة64.441990/1989االولعراقًمحمد بكر عامرةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد132

صباحٌة64.421990/1989االولعراقًمحمد جاسم اٌماناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد133

صباحٌة64.341990/1989االولعراقًمحمد خالد سمٌرةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد134

صباحٌة64.271990/1989االولعراقًعزٌز مصطفى قٌناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد135

صباحٌة64.141990/1989االولعراقًرشٌد حمٌد رباباالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد136

صباحٌة64.11990/1989االولعراقًجاسم فلٌح قاسماالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد137

صباحٌة64.041990/1989االولعراقًجواد عباس سلٌمةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد138

صباحٌة64.021990/1989االولعراقًهللا عبد تمكٌن فائزاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد139

صباحٌة641990/1989االولعراقًشاٌع عبد ٌوسفاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد140

صباحٌة63.971990/1989االولعراقًمحمد وحٌد هنداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد141

صباحٌة63.951990/1989االولعراقًٌاسٌن سامً املاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد142

صباحٌة63.951990/1989االولعراقًٌعقوب حازم فاتناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد143

صباحٌة63.931990/1989االولعراقًطوٌب محسن ماجدةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد144

صباحٌة63.911990/1989االولعراقًغبٌش شٌاع حٌدراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد145

صباحٌة63.891990/1989االولعراقًكاظم محمود رافعاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد146

صباحٌة63.851990/1989االولعراقًسلمان داود نهوداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد147

صباحٌة63.71990/1989االولعراقًجبر الرزاق عبد عالءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد148

صباحٌة63.681990/1989االولعراقًمحمد جبار مرٌماالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد149

صباحٌة63.611990/1989االولعراقًصالح هادي طاهراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد150
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صباحٌة63.611990/1989االولعراقًمصلح عبد هاللاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد151

صباحٌة63.531990/1989االولعراقًضاحً جٌاد فاطمةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد152

صباحٌة63.441990/1989االولعراقًعاشور صالح امالاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد153

صباحٌة63.441990/1989االولعراقًعلً محمود اسٌلاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد154

صباحٌة63.381990/1989االولعراقًحسون علً هادياالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد155

صباحٌة63.361990/1989االولعراقًحسٌن سامً باسمةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد156

صباحٌة63.341990/1989االولعراقًمحمد نعمة غزوةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد157

صباحٌة63.311990/1989االولعراقًالعزٌز عبد خلٌل نداءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد158

صباحٌة63.311990/1989االولعراقًبحر ابراهٌم صبٌحةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد159

صباحٌة63.251990/1989االولعراقًعبد محمد نهاداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد160

صباحٌة62.891990/1989االولعراقًعلً الجبار عبد اسماءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد161

صباحٌة62.611990/1989االولعراقًداود كورٌئل مرٌماالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد162

صباحٌة62.591990/1989االولعراقًراضً هللا خٌر محمداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد163

صباحٌة62.571990/1989االولعراقًمحمد الرحمن عبد علًاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد164

صباحٌة62.531990/1989االولعراقًشرٌف محمد بٌاناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد165

صباحٌة62.461990/1989االولعراقًالكاظم عبد جوٌد بلقٌساالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد166

صباحٌة62.461990/1989االولعراقًشنٌور عونً الهاماالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد167

صباحٌة62.441990/1989االولعراقًجاسم العباس عبد اٌماناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد168

صباحٌة62.421990/1989االولعراقًحمٌد شاكر حساماالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد169

صباحٌة62.291990/1989االولعراقًعٌدان سوادي طالباالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد170

صباحٌة62.211990/1989االولعراقًداود بطرس امٌلدااالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد171

صباحٌة62.191990/1989االولعراقًمحمد رشٌد حمٌداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد172

صباحٌة62.141990/1989االولعراقًالدٌن محً الصاحب عبد سهٌراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد173

صباحٌة61.931990/1989االولعراقًحبٌب حسن فاطمةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد174

صباحٌة61.891990/1989االولعراقًالحسن عبد الرزاق عبد احمداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد175
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صباحٌة61.81990/1989االولعراقًجواد جعفر مشارقاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد176

صباحٌة61.81990/1989االولعراقًالرحمن عبد هللا عبد فٌاناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد177

صباحٌة61.721990/1989االولعراقًهاشم غازي فردوساالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد178

صباحٌة61.721990/1989االولعراقًموسى ٌوسف صالحاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد179

صباحٌة61.571990/1989االولعراقًمجٌد احمد ندىاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد180

صباحٌة61.571990/1989االولعراقًخلف بركان عبٌراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد181

صباحٌة61.441990/1989االولعراقًطه فؤاد عبٌراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد182

صباحٌة61.191990/1989االولانثىعراقًجمٌل احمد خلوداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد183

صباحٌة60.871990/1989االولعراقًسلوم نوري هالةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد184

صباحٌة60.741990/1989االولعراقًمحسن زدي ناهدةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد185

صباحٌة60.721990/1989االولعراقًسلطان رسن جعفراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد186

صباحٌة60.681990/1989االولعراقًعلً جاسم عدوٌةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد187

صباحٌة60.651990/1989االولعراقًعلً خلف باناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد188

صباحٌة60.651990/1989االولعراقًالواحد عبد صائب رٌماالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد189

صباحٌة60.611990/1989االولعراقًمحمود رحٌم انواراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد190

صباحٌة60.41990/1989االولعراقًهللا عبد الكرٌم عبد اخالصاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد191

صباحٌة60.041990/1989االولعراقًبوغوصٌان بوغوص اٌمااالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد192

صباحٌة59.971990/1989االولعراقًصالح االله عبد تغرٌداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد193

صباحٌة59.911990/1989االولعراقًفرحان مدٌح كفاءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد194

صباحٌة59.911990/1989االولعراقًمرزا حسٌن وداداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد195

صباحٌة59.871990/1989االولعراقًكاظم جواد اسماءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد196

صباحٌة59.761990/1989االولعراقًحبٌب الستار عبد وفاءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد197

صباحٌة59.651990/1989الثانًعراقٌةعوٌد شاكر مٌقاتاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد198

صباحٌة59.681990/1989االولعراقًسالم نامق محاسناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد199

صباحٌة59.461990/1989االولعراقًحلٌحل سكران خضراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد200
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صباحٌة59.341990/1989االولعراقًعطٌة داخل مجٌدةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد201

صباحٌة59.341990/1989االولعراقًالرحمن عبد فائق سوسناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد202

صباحٌة59.291990/1989االولعراقًالحسٌن عبد علً فاطمةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد203

صباحٌة59.291990/1989االولعراقًمهدي محمد علًاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد204

صباحٌة59.121990/1989االولعراقًصبري جابر رجاءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد205

صباحٌة59.11990/1989االولعراقًشوكت محً مازناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد206

صباحٌة59.041990/1989االولعراقًعباس حمٌد سناءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد207

صباحٌة58.611990/1989االولعراقًابراهٌم محمد زٌنباالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد208

صباحٌة58.551990/1989االولعراقًخلٌل مرتضى ابتهالاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد209

صباحٌة58.551990/1989االولعراقًنعمة فؤاد زٌنباالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد210

صباحٌة58.061990/1989االولعراقًطعمة كاظم القادر عبداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد211

صباحٌة58.251990/1989االولعراقًحبٌب مجٌد نادٌةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد212

صباحٌة581990/1989االولعراقًمحمود خلٌف سوسناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد213

صباحٌة57.681990/1989االولعراقًعرٌبً السادة عبد خالداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد214

صباحٌة56.061990/1989االولعراقًعبٌد محمد امنةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد215

صباحٌة56.021990/1989االولعراقًحمٌد سعٌد لقاءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد216

صباحٌة55.741990/1989االولعراقًعبٌد عدنان لبنىاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد217

صباحٌة55.061990/1989االولعراقًطاهر مكطوف حسناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد218

صباحٌة54.061990/1989االولعراقًصدام نعمة اكتفاءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد219

صباحٌة51.131990/1989االولعراقًحسٌن عثمان تاباناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد220
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صباحٌة78.381990/1989الثانًعراقًجاسم ٌحٌى زهرةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد1

صباحٌة74.171990/1989الثانًعراقًمطلوب بهنام جونًاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد2

صباحٌة70.231990/1989الثانًعراقًمهدي كاظم الجبار عبداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد3

صباحٌة69.891990/1989الثانًعراقًٌوسف الجبار عبد علًاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد4

صباحٌة68.461990/1989الثانًعراقًعباس جهاد سوسناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد5

صباحٌة67.71990/1989الثانًعراقًجبر سلمان فاطمةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد6

صباحٌة65.551990/1989الثانًعراقًسعٌد ادٌب تغرٌداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد7

صباحٌة65.341990/1989الثانًعراقًاحمد عدنان نغماالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد8

صباحٌة64.781990/1989الثانًعراقًمجٌد نوزاد ندىاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد9

صباحٌة64.571990/1989الثانًعراقًجراغ علً نوالاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد10

صباحٌة64.231990/1989الثانًعراقًمضعن سعود ٌاسراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد11

صباحٌة64.061990/1989الثانًعراقًالرحٌم عبد سمٌر اثٌلاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد12

صباحٌة63.721990/1989الثانًعراقًعلوان حسن اٌماناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد13

صباحٌة63.121990/1989الثانًعراقًطاهر صالح صادقاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد14

صباحٌة63.041990/1989الثانًعراقًتوما شابا وفاءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد15

صباحٌة62.971990/1989الثانًعراقًابراهٌم كاظم حازماالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد16

صباحٌة62.951990/1989الثانًعراقًهللا عبد باقر نبأاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد17

صباحٌة62.851990/1989الثانًعراقًكاظم حسناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد18

صباحٌة62.741990/1989الثانًعراقًمرٌوش جاسم حسٌناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد19

صباحٌة62.461990/1989الثانًعراقًابراهٌم محمود جلٌلاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد20

صباحٌة62.291990/1989الثانًعراقًعباس طوٌر جناناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد21

صباحٌة62.291990/1989الثانًعراقًالوهاب عبد صبحً علًاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد22

صباحٌة62.171990/1989الثانًعراقًصالح حمٌد شاكراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد23

صباحٌة62.021990/1989الثانًعراقًحسن محمود سنداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد24

صباحٌة61.821990/1989الثانًعراقًاسماعٌل محمد الناصر عبداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد25
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صباحٌة61.81990/1989الثانًعراقًحكم حسن رعداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد26

صباحٌة61.251990/1989الثانًعراقًعالوي حسٌن شهالءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد27

صباحٌة61.71990/1989الثانًعراقًمسعود وهٌب الرزاق عبداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد28

صباحٌة61.611990/1989الثانًعراقًاسماعٌل عون عبد ابتساماالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد29

صباحٌة61.591990/1989الثانًعراقًجابر شمخً احمداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد30

صباحٌة61.121990/1989الثانًعراقًهللا عبد الكرٌم عبد سرىاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد31

صباحٌة61.041990/1989الثانًعراقًاحمد حاتم نهىاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد32

صباحٌة60.971990/1989الثانًعراقًامٌن محمد خدراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد33

صباحٌة60.761990/1989الثانًعراقًالكرٌم عبد علً ندىاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد34

صباحٌة60.531990/1989الثانًعراقًاللطٌف عبد الكاظم عبد ضرغاماالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد35

صباحٌة60.531990/1989الثانًعراقًالكرٌم عبد عواد نهىاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد36

صباحٌة60.511990/1989الثانًعراقًمحمد سوادي زٌنباالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد37

صباحٌة60.481990/1989الثانًعراقًاحمد ضٌاء هالةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد38

صباحٌة60.361990/1989الثانًعراقًهللا عبد محمد باسماالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد39

صباحٌة60.251990/1989الثانًعراقًمحسن الحسٌن عبد علٌاءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد40

صباحٌة60.11990/1989الثانًعراقًمحمد زهٌر عمراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد41

صباحٌة59.951990/1989الثانًعراقًالسادة عبد مهدي محمداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد42

صباحٌة59.71990/1989الثانًعراقًعلً احمد عامراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد43

صباحٌة59.631990/1989الثانًعراقًحسن عبد رسمٌةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد44

صباحٌة59.631990/1989الثانًعراقًحمزة سعدي بتولاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد45

صباحٌة59.551990/1989الثانًعراقًخلف الحسٌن عبد محمداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد46

صباحٌة59.381990/1989الثانًعراقًمحمد الوهاب عبد هازةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد47

صباحٌة59.231990/1989الثانًانثىعراقًامٌن ٌحٌى نغماالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد48

صباحٌة59.191990/1989الثانًعراقًعلً علوان انتصاراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد49

صباحٌة59.171990/1989الثانًعراقًعلً الرزاق عبد سوسناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد50



الدراسة سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةالجامعةت

صباحٌة58.951990/1989الثانًعراقًعباس محسن بثٌنةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد51

صباحٌة58.931990/1989الثانًعراقًمحمد طاهر رٌز بهاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد52

صباحٌة58.821990/1989الثانًعراقًهاشم جواد ثرٌااالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد53

صباحٌة58.781990/1989الثانًعراقًرشٌد محمود هٌثماالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد54

صباحٌة58.721990/1989الثانًعراقًاوادٌس حكمت ٌاسمٌناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد55

صباحٌة58.591990/1989الثانًعراقًباقر محمد هالةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد56

صباحٌة58.551990/1989الثانًعراقًقادر مصطفى رزكاراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد57

صباحٌة58.531990/1989الثانًعراقًعبد شهٌد نهلةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد58

صباحٌة58.511990/1989الثانًعراقًالجلٌل عبد جمال علًاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد59

صباحٌة58.421990/1989الثانًعراقًمحً خلف الكرٌم عبداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد60

صباحٌة58.311990/1989الثانًعراقًسعٌد جاسم نهلةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد61

صباحٌة58.191990/1989الثانًعراقًمحمد اسماعٌل ماهرةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد62

صباحٌة58.171990/1989الثانًعراقًحسن حمود سهٌلةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد63

صباحٌة57.611990/1989الثانًعراقًكرٌم حسن رٌزاناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد64

صباحٌة57.591990/1989الثانًعراقًشنون حسن نضالاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد65

صباحٌة57.551990/1989الثانًعراقًحسٌن احمد الوهاب عبداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد66

صباحٌة57.461990/1989الثانًعراقًبارانً دروٌش اٌماناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد67

صباحٌة57.341990/1989الثانًعراقًموسى رٌكان غساناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد68

صباحٌة57.121990/1989الثانًعراقًحمٌد مجٌد جمعةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد69

صباحٌة57.061990/1989الثانًعراقًحاجً محمد الدٌن عزاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد70

صباحٌة571990/1989الثانًعراقًحسٌن شاكر سحراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد71

صباحٌة56.271990/1989الثانًعراقًهللا عبد حامد سهاماالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد72

صباحٌة56.231990/1989الثانًعراقًعلً االمٌر عبد عالٌةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد73

صباحٌة56.211990/1989الثانًعراقًوهاب علً الستار عبداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد74

صباحٌة55.481990/1989الثانًعراقًحسن خالد خدٌجةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد75
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صباحٌة55.441990/1989الثانًعراقًعوٌد مٌمون ارٌجاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد76

صباحٌة55.41990/1989الثانًعراقًعلً حسٌن هدىاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد77

صباحٌة54.851990/1989الثانًعراقًامٌن محمد فاطمةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد78

صباحٌة54.71990/1989الثانًعراقًعسل سامً وساماالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد79

صباحٌة54.81990/1989الثانًعراقًالرزاق عبد توفٌق االءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد80

صباحٌة54.021990/1989الثانًعراقًحسان جهٌد بشرىاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد81

صباحٌة53.891990/1989الثانًعراقًهادي صالح مهدياالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد82


