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صباحٌة81.261998/1997االولعراقًعلً سجاد احمداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد1
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صباحٌة69.171998/1997االولعراقًفرج الواحد عبد علًاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد10

صباحٌة69.081998/1997االولعراقًكاظم هادي اسٌلاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد11

صباحٌة68.11998/1997االولعراقًواصل محمد اسراءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد12

صباحٌة67.561998/1997االولعراقًمحمود طارق ضحىاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد13
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صباحٌة66.731998/1997االولعراقًمحمود رحٌم نغماالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد16

صباحٌة66.731998/1997االولعراقًاحمد خلٌل محمداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد17
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صباحٌة65.81998/1997االولعراقًعلً احمد الحمٌد عبداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد20
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صباحٌة65.31998/1997االولعراقًحمودي جاسم سمارةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد23
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صباحٌة64.691998/1997االولعراقًعلً ناطق مروجاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد26

صباحٌة64.511998/1997االولعراقًعلً الحسٌن عبد زٌنباالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد27

صباحٌة64.51998/1997االولعراقًمحمد ٌوسف نوراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد28

صباحٌة64.341998/1997االولعراقًصاحب حسن عبٌراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد29

صباحٌة64.271998/1997االولعراقًحسان ناصر حٌدراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد30

صباحٌة64.261998/1997االولعراقًسلمان جاسم رونقاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد31

صباحٌة64.111998/1997االولعراقًجبر حسن سعاداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد32

صباحٌة63.941998/1997االولعراقًعباس صبٌح اسراءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد33

صباحٌة63.871998/1997االولعراقًراجح خالد الرحٌم عبداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد34

صباحٌة63.521998/1997االولعراقًرشٌد فاٌد منىاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد35

صباحٌة63.431998/1997االولعراقًابراهٌم هاشم نغماالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد36

صباحٌة62.961998/1997االولعراقًشرهان الحسٌن عبد ثامراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد37

صباحٌة62.61998/1997االولعراقًمزعل الرضا عبد امٌرةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد38

صباحٌة62.491998/1997االولعراقًابراهٌم طارق فرجاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد39

صباحٌة62.481998/1997االولعراقًحسن جهاد زٌنباالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد40

صباحٌة62.441998/1997االولعراقًفٌضً زكً مهااالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد41

صباحٌة62.441998/1997االولعراقًعلً ساجت خالداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد42

صباحٌة61.891998/1997االولعراقًمحسن جاسم علٌاءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد43

صباحٌة61.721998/1997االولعراقًعلً هادي لمٌاءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد44

صباحٌة61.581998/1997االولعراقًالهادي عبد احمد وفاءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد45

صباحٌة61.091998/1997االولعراقًحسون محمد مٌسوناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد46

صباحٌة60.871998/1997االولعراقًابراهٌم فاضل داللاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد47

صباحٌة60.841998/1997االولعراقًناصر جاسم بساماالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد48

صباحٌة60.781998/1997االولعراقًهللا عبد عصام رنااالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد49

صباحٌة60.751998/1997االولعراقًطارش جاسم كفاحاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد50
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صباحٌة60.471998/1997االولعراقًمحسن هللا عبد حناناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد51

صباحٌة60.471998/1997االولعراقًهللا عبد سهٌل بساماالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد52

صباحٌة60.21998/1997االولانثىعراقًجودت محمود سجىاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد53

صباحٌة60.211998/1997االولعراقًهاشم سعد باناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد54

صباحٌة59.221998/1997االولعراقًشناوة محمد وسناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد55

صباحٌة59.221998/1997االولعراقًحمودي صادق عاصماالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد56

صباحٌة59.21998/1997االولعراقًموسى فارس اسراءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد57

صباحٌة58.391998/1997االولعراقًاالحمد ابراهٌم مرٌماالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد58

صباحٌة58.391998/1997االولعراقًالدٌن نور سالم احمداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد59

صباحٌة58.151998/1997االولعراقًنوري محمد عماراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد60

صباحٌة57.941998/1997االولعراقًمطلك جاسم زٌنباالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد61

صباحٌة57.561998/1997االولعراقًمطشر رمزي الحاناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد62

صباحٌة57.221998/1997االولعراقًصالح حسن طٌباالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد63

صباحٌة57.041998/1997االولعراقًاالئمة عبد الرضا عبد باناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد64

صباحٌة55.911998/1997االولعراقًاحمد حسٌن سحراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد65

صباحٌة55.891998/1997االولعراقًجاسم الحمٌد عبد سهٌراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد66

صباحٌة55.591998/1997االولعراقًطالع مهدي بثٌنةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد67
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الدراسة سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةالجامعةت

صباحٌة72.951998/1997الثانًعراقًالرزاق عبد منذر سؤدداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد1

صباحٌة68.671998/1997الثانًعراقًفرحان حمٌد جناناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد2

صباحٌة64.011998/1997الثانًعراقًرضا محمد االمٌر عبد فرحاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد3

صباحٌة63.211998/1997الثانًعراقًاحمد حمٌد صداماالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد4

صباحٌة61.051998/1997الثانًانثىعراقًمحمد احمد اسراءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد5

صباحٌة60.941998/1997الثانًعراقًالكرٌم عبد عدنان ٌاسمٌناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد6

صباحٌة60.351998/1997الثانًتونسًكامل خالد غٌداءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد7

صباحٌة60.261998/1997الثانًعراقًهادي رٌاض زٌنةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد8

صباحٌة60.171998/1997الثانًعراقًدونكان واروجان وارتاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد9

صباحٌة60.151998/1997الثانًعراقًٌوسف حكمت دالٌااالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد10

صباحٌة59.651998/1997الثانًعراقًحامد عقلة منذراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد11

صباحٌة59.611998/1997الثانًعراقًمحمد قاسم ارجواناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد12

صباحٌة59.361998/1997الثانًعراقًحسٌن طالل هنداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد13

صباحٌة58.781998/1997الثانًعراقًداود الحمٌد عبد سوسناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد14

صباحٌة58.431998/1997الثانًعراقًحسٌن حمٌد لؤياالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد15

صباحٌة58.361998/1997الثانًعراقًمظلوم جاسم مؤٌداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد16

صباحٌة57.851998/1997الثانًعراقًحسٌن محمد مًاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد17

صباحٌة57.031998/1997الثانًعراقًموسى علً عبد حسٌناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد18

صباحٌة56.951998/1997الثانًعراقًراضً علً عبد حسٌناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد19

صباحٌة56.931998/1997الثانًعراقًشاكر الدٌن عالء وئاماالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد20

صباحٌة56.921998/1997الثانًعراقًلفته عدنان اٌفاناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد21

صباحٌة56.561998/1997الثانًعراقًسعٌد موفق اسٌلاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد22

صباحٌة56.2281998/1997الثانًانثىعراقًدلٌان مجبل نبراساالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد23

صباحٌة55.631998/1997الثانًعراقًكاظم حمٌد وئاماالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد24

صباحٌة55.591998/1997الثانًعراقًفلٌح قدوري سحراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد25
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صباحٌة55.331998/1997الثانًعراقًحسٌن محمد نجالءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد26

صباحٌة55.261998/1997الثانًعراقًعلً الحسٌن عبد جواناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد27

صباحٌة54.951998/1997الثانًانثىعراقًكنٌهر ناصر خدٌجةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد28

صباحٌة54.751998/1997الثانًعراقًغناوي محمود غزوان ارٌجاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد29

صباحٌة54.731998/1997الثانًعراقًمحمد علً هالةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد30

صباحٌة53.761998/1997الثانًعراقًالحً عبد حسٌن ازهاراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد31


