
الدراسة سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةالجامعةت

صباحٌة87.32001/2000االولعراقًغضبان شلتاغ عدنان غفراناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد1

صباحٌة85.642001/2000االولعراقًمجٌد سلٌم اٌناساالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد2

صباحٌة83.712001/2000االولعراقًباقر موسى ناجً اٌناساالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد3

صباحٌة83.392001/2000االولعراقًالرحمن عبد سلٌمان االله عبد عمراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد4

صباحٌة81.292001/2000االولعراقًسعٌد صالح الدٌن صالح شٌماءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد5

صباحٌة81.072001/2000االولعراقًبابان علً محمد اللطٌف عبد دلسوزاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد6

صباحٌة76.442001/2000االولعراقًمحمد الكرٌم عبد الدٌن صالح شٌالناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد7

صباحٌة76.342001/2000االولعراقًعلً ذٌاب اسماعٌل ذٌاباالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد8

صباحٌة76.082001/2000االولعراقًعمر سعٌد عمر شٌماءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد9

صباحٌة73.82001/2000االولعراقًٌاسر محسن ذكاءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد10

صباحٌة73.82001/2000االولعراقًعوٌز عبٌد فلٌح قاسماالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد11

صباحٌة73.422001/2000االولعراقًمحمد سلمان عامر مٌساالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد12

صباحٌة73.172001/2000االولعراقًمهدي احمد هللا عبد رائداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد13

صباحٌة70.632001/2000االولعراقًٌوسف سعدون اسامةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد14

صباحٌة70.572001/2000االولعراقًصالح مهدي هادي كواكباالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد15

صباحٌة70.372001/2000االولعراقًمصطفى مرتضى الجلٌل عبد علٌاءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد16

صباحٌة69.12001/2000االولعراقًصالح كرٌم طه مٌسماالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد17

صباحٌة68.982001/2000االولعراقًهاجً محمد لطٌف ازلجاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد18

صباحٌة68.622001/2000االولعراقًالواحد عبد الحسن عبد الجبار عبد آمالاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد19

صباحٌة68.472001/2000االولعراقًالحمٌد عبد اسماعٌل افضالاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد20

صباحٌة68.382001/2000االولعراقًجوٌر جاسم خضٌر املاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد21

صباحٌة68.152001/2000االولعراقًمحمود العزٌز عبد رعد فاتناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد22

صباحٌة67.882001/2000االولعراقًطه نوري اسٌلاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد23

صباحٌة67.832001/2000االولعراقًاحمد ناٌف محمود اسراءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد24

صباحٌة66.612001/2000االولعراقًسبتً مهدي علً رحٌماالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد25
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صباحٌة66.152001/2000االولعراقًمحمد جاسم موسى فردوساالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد26

صباحٌة66.012001/2000االولعراقًحمٌد محمد رشٌد محمداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد27

صباحٌة65.822001/2000االولعراقًتوفٌق علً فاضل اسٌلاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد28

صباحٌة65.232001/2000االولعراقًحسٌن هللا عبد ابراهٌم شٌماءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد29

صباحٌة65.182001/2000االولعراقًزغٌر عامر شرٌف علٌاءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد30

صباحٌة64.852001/2000االولعراقًحسٌن خلف غازي تغرٌداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد31

صباحٌة63.932001/2000االولعراقًمحمد جاسم نوري صباحاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد32

صباحٌة63.552001/2000االولعراقًكرٌم قدوري عدنان جٌهاناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد33

صباحٌة63.482001/2000االولعراقًاحمد صدٌق حكمت شٌرٌناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد34

صباحٌة63.392001/2000االولعراقًراهً كرٌم ماجد نبراساالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد35

صباحٌة62.992001/2000االولعراقًخلف شمر خورشٌد اسماءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد36

صباحٌة62.492001/2000االولعراقًلطفً خالد ولٌد رٌماالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد37

صباحٌة62.152001/2000االولعراقًمطر خلف مزهر احمداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد38

صباحٌة61.732001/2000االولعراقًجواد محمد جاسم مرواناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد39

صباحٌة61.592001/2000االولعراقًجواد كاظم محمد بٌداءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد40

صباحٌة61.572001/2000االولعراقًعبود علً ٌاسٌن شٌماءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد41

صباحٌة60.662001/2000االولعراقًحمٌد كرٌم محمد شٌماءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد42

صباحٌة60.152001/2000االولعراقًكرٌم فاضل اٌماناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد43

صباحٌة60.052001/2000االولعراقًكرٌم جاسم عوده نغماالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد44

صباحٌة59.882001/2000االولعراقًاحمد اسماعٌل وفٌق هدٌلاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد45

صباحٌة59.862001/2000االولعراقًهللا عبد الرحٌم عبد سامً دالٌااالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد46

صباحٌة58.792001/2000االولعراقًخلٌل محمد القادر عبد اٌناساالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد47

صباحٌة57.812001/2000االولعراقًصادق علً منذر بٌداءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد48

صباحٌة57.262001/2000االولعراقًمحمد الحمٌد عبد قاسم فرحاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد49

صباحٌة57.12001/2000االولعراقًكاطع كاظم شٌماءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد50

صباحٌة57.082001/2000االولعراقًغافل حسن حسٌن زهراءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد51
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صباحٌة80.642001/2000الثانًعراقًحسن ابرهٌم برزان ثرٌااالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد1

صباحٌة66.412001/2000الثانًعراقًالوندي علً اصغر ولً علًاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد2

صباحٌة65.672001/2000الثانًعراقًجعفر شكور شاكر زٌنهاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد3

صباحٌة65.482001/2000الثانًعراقًٌونس الجبار عبد سوزاناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد4

صباحٌة64.492001/2000الثانًانثىعراقًعلً عٌدان محمد خدٌجةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد5

صباحٌة63.842001/2000الثانًعراقًحماد جاسم هادي عماراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد6

صباحٌة62.472001/2000الثانًعراقًمحمود مسعود ٌوسف مؤٌداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد7

صباحٌة61.922001/2000الثانًعراقًمحسن زدي اقبالاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد8

صباحٌة60.872001/2000الثانًعراقًهادي علً رٌاض قائداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد9

صباحٌة60.672001/2000الثانًعراقًعلً محمد محمد صفاء بسمةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد10

صباحٌة60.652001/2000الثانًعراقًالكرٌم عبد شوكت الواحد عبد شٌماء االنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد11

صباحٌة59.852001/2000الثانًعراقًحسن راضً كاظم نادٌناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد12

صباحٌة59.692001/2000الثانًعراقًسلمان كاطع قاسم هناءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد13

صباحٌة59.122001/2000الثانًعراقًحسٌن حامد عادل لبنىاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد14

صباحٌة59.092001/2000الثانًعراقًعبود اعجمً مهدي زٌنباالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد15

صباحٌة58.462001/2000الثانًعراقًسٌف فجر طالب عزٌز وفاءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد16

صباحٌة58.442001/2000الثانًعراقًعطٌوي سوٌلم وحٌد خالداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد17

صباحٌة58.392001/2000الثانًعراقًشهاب ابراهٌم محمد خالد اشرفاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد18

صباحٌة58.212001/2000الثانًعراقًجواد محمد حمٌد سؤدداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد19

صباحٌة58.22001/2000الثانًعراقًعمر الزبٌر علً محمد مباركاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد20

صباحٌة58.162001/2000الثانًعراقًحسن رشٌد واثق شٌماءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد21

صباحٌة57.462001/2000الثانًعراقًمانع علً رنااالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد22

صباحٌة57.422001/2000الثانًعراقًكاظم جواد رضا جهاناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد23

صباحٌة57.382001/2000الثانًانثىعراقًناجً حسٌن محمد فٌنوساالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد24

صباحٌة57.12001/2000الثانًعراقًغفوري الحسٌن عبد سراباالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد25
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صباحٌة56.672001/2000الثانًعراقًحمٌد مجٌد عداي اٌهاباالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد26

صباحٌة56.512001/2000الثانًعراقًهللا ٌوسف فٌصل فرحاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد27

صباحٌة56.222001/2000الثانًعراقًاحمد محمد رسالن كوثراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد28

صباحٌة55.832001/2000الثانًعراقًعلً سلمان داود علٌاءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد29

صباحٌة55.32001/2000الثانًعراقًالرضا عبد حسن علً مرٌماالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد30

صباحٌة54.862001/2000الثانًعراقًخفٌف حمٌد قاسم رونقاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد31

صباحٌة54.72001/2000الثانًعراقًشالكه جاسم منتهىاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد32

صباحٌة53.982001/2000الثانًعراقًالزم الحسٌن عبد نجم وفاءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد33
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مسائ88.772001/2000ًاالولالعمري محمد محمود مصطفى ذكاءاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد1

مسائ83.242001/2000ًاالولالفخري احمد القادر عبد خالد فاطمةاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد2

مسائ82.252001/2000ًاالولعلً عباس شاكر مًاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد3

مسائ82.152001/2000ًاالولاالعظمً وادي خالد الكرٌم عبد نجوىاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد4

مسائ80.92001/2000ًاالولحداد خٌر فراري دروٌش لبنىاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد5

مسائ79.032001/2000ًاالولالجبوري عٌسى عوض علً حسنهاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد6

مسائ78.852001/2000ًاالولالقٌسً كنو غفوري الكرٌم عبد رافداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد7

مسائ77.812001/2000ًاالولالكٌالنً محمد علً طالب احمداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد8

مسائ76.232001/2000ًاالولالجبوري حبٌب حسن محمد رعداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد9

مسائ75.922001/2000ًاالولهانً ضامن كرٌم نادٌةاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد10

مسائ75.772001/2000ًاالولالحدٌثً حسن ذاكر فخري قصًاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد11

مسائ74.712001/2000ًاالولالكبٌسً جاسم ملفى هللا عبد ماجداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد12
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مسائ73.572001/2000ًاالولالسودانً صالح جبار خلف آمالاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد13

مسائ72.992001/2000ًاالولالعظٌمً منصور براك رٌسان االءاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد14

مسائ72.922001/2000ًاالولحسن سالم نصراالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد15

مسائ72.832001/2000ًاالولالخفاجً حسن علً محمد حسن ندىاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد16

مسائ72.832001/2000ًاالولمحمد رشٌد القادر عبد داللاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد17

مسائ72.772001/2000ًاالولالعزاوي نوري محمد فرٌد زهراءاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد18

مسائ72.612001/2000ًاالولالعبٌدي صالح اسماعٌل فاطمةاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد19

مسائ71.962001/2000ًاالولالكرٌم عبد عارف عزٌز فاتناالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد20

مسائ71.92001/2000ًاالولالنوري حسن حٌدر جواد عباساالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد21

مسائ71.762001/2000ًاالولحسٌن الغفور عبد محمداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد22

مسائ71.562001/2000ًاالولالطائً جواد حسٌن الصاحب عبد خالدةاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد23

مسائ71.292001/2000ًاالولعلوش محمد الكرٌم عبد الحلٌم عبد رٌماالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد24

مسائ71.282001/2000ًاالولجاسم صالح محمد سامً عهداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد25

مسائ70.832001/2000ًاالولالحدٌثً سعٌد محمد اكرم االءاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد26

مسائ70.832001/2000ًاالولقدو آل جلٌل قدوري الغفور عبد ماهراالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد27

مسائ69.852001/2000ًاالولالسعد هللا عبد كامل صائب سعداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد28

مسائ69.522001/2000ًاالولوادي خالد الكرٌم عبد غادةاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد29

مسائ69.432001/2000ًاالولالكنانً حسون ناصر رشٌد فاٌقاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد30

مسائ69.322001/2000ًاالولالجبوري حسٌن محمود توفٌق بلسماالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد31

مسائ68.952001/2000ًاالولالونداوي ادهم ابراهٌم كاظم زٌنباالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد32

مسائ68.732001/2000ًاالولالتمٌمً زعالنحسٌن عباس ٌاسمٌناالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد33

مسائ68.512001/2000ًاالولالربٌعً صالح ماجود حمد وسامهاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد34

مسائ68.182001/2000ًاالولجري نعمة سعٌد نادٌةاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد35

مسائ68.12001/2000ًاالولتمرس اٌشو مٌخائٌل جانً صونٌااالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد36

مسائ67.842001/2000ًاالولالدلٌمً ظاهر مشعل رشٌد احمداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد37



الدراسة سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةالجامعةت

مسائ67.132001/2000ًاالولاحمد غانم موسى فوزٌةاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد38

مسائ66.982001/2000ًاالولالزبٌدي احمد مجٌد محمود عصاماالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد39

مسائ66.62001/2000ًاالولتمرس اٌشو مٌخائٌل جانً انوراالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد40

مسائ66.422001/2000ًاالولالٌاسري نور حسٌن اآلله عبد جاللاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد41

مسائ66.092001/2000ًاالولالعبٌدي جواد كاظم الهادي عبد اٌماناالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد42

مسائ65.872001/2000ًاالولجبر جمٌل محمد ٌحٌىاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد43

مسائ65.542001/2000ًاالولالجنابً ٌوسف سلمان فرحان ستاراالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد44

مسائ65.082001/2000ًاالولخضر ٌوسف سلٌم نجاةاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد45

مسائ65.022001/2000ًاالولالشمري حسٌن علً رعداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد46

مسائ64.652001/2000ًاالولعلٌوي كرٌدي علً نضالاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد47

مسائ64.482001/2000ًاالولالراوي نافع الفتاح عبد عمر لبٌداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد48

مسائ64.172001/2000ًاالولالجاف رجب حسن هللا عبد كاوهاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد49

مسائ64.132001/2000ًاالولالخفاجً دهش الكاظم عبد منصور حسناالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد50

مسائ64.072001/2000ًاالولالزاملً كاظم حسانً الزهرة عبد حسناالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد51

مسائ63.992001/2000ًاالولاالبراهٌمً حسن محمد علً الكرٌم عبداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد52

مسائ63.762001/2000ًاالولالسورجً دروٌش شرٌف فاتح نازاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد53

مسائ63.72001/2000ًاالولالعانً بطً الوهاب عبد مرهون اشراقاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد54

مسائ63.182001/2000ًاالولخلف ابراهٌم الحلٌم عبد عبٌراالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد55

مسائ63.162001/2000ًاالولالتمٌمً محمد مهدي حمٌد الهادي عبداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد56

مسائ62.972001/2000ًاالولالفخري احمد القادر عبد خالد محمداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد57

مسائ62.872001/2000ًاالولاسعد خان علً هللا ٌد فاضلاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد58

مسائ62.812001/2000ًاالولفرحان خلف ابراهٌم ثائراالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد59

مسائ62.532001/2000ًاالولالعزاوي محمود امٌن محمد جاسماالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد60

مسائ61.92001/2000ًاالولناصر صحن شرٌف عماداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد61

مسائ61.812001/2000ًاالولٌوسف حسن اسماعٌل سازاناالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد62
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مسائ61.732001/2000ًاالولالقٌسً الرزاق عبد سامً محمود ربٌع مٌنااالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد63

مسائ61.682001/2000ًاالولعلً صالح غالب ازهاراالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد64

مسائ61.652001/2000ًاالولفلسطٌنًرشٌد حسن احمداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد65

مسائ61.542001/2000ًاالولالجبوري صباح سلمان سعدون دنٌااالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد66

مسائ61.52001/2000ًاالولالبٌاتً ناصر جبار كاظم قٌساالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد67

مسائ61.332001/2000ًاالولالدلٌمً علو حمادي علً حسناالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد68

مسائ61.282001/2000ًاالولنمرو جبوججو فرنسٌس هٌلٌناالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد69

مسائ60.912001/2000ًاالولالدلٌمً حمد مضحً عجالن جاسماالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد70

مسائ60.872001/2000ًاالولالدوري كرٌم احمد سلمان رفلاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد71

مسائ60.772001/2000ًاالولصالح امٌن محمد جاسم دالٌااالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد72

مسائ60.762001/2000ًاالولالدوسكً بكر ابو احمد بدٌع ٌاسمٌناالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد73

مسائ60.692001/2000ًاالولالحدٌثً كاظم ناصر عباس عفافاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد74

مسائ60.462001/2000ًاالولالعامري زٌدان هاشم عباس اٌماناالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد75

مسائ59.972001/2000ًاالولٌوسف ٌعقوب نوح رواءاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد76

مسائ59.762001/2000ًاالولالبدري علً الكرٌم عبد الجبار عبد ازهراالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد77

مسائ59.482001/2000ًاالولالجبوري سلمان داود كوزان فوزياالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد78

مسائ59.342001/2000ًاالولكالوس زبن عزٌز االمٌر عبداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد79

مسائ59.292001/2000ًاالولالسعدي مصلح ابراهٌم اسماعٌل غٌداءاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد80

مسائ59.292001/2000ًاالولٌاسٌن سعٌد محمد ٌاسٌن سهاداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد81

مسائ59.172002/2001ًاالولالحفٌظ عبد صابر اٌاداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد82

مسائ59.142001/2000ًاالولالناصر ثامر محمد صبٌح ابتساماالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد83

مسائ59.092001/2000ًاالولالمكصوصً عٌدان فرج سلمان رضااالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد84

مسائ592001/2000ًاالولاالٌوبً صفر كسل مجٌد صبٌحةاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد85

مسائ58.562001/2000ًاالولهللا عبد نواف حماد رقٌباالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد86

مسائ58.532001/2000ًاالولرسن مانع علً هٌلٌناالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد87
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مسائ58.322001/2000ًاالولالجنابً عبٌد حمزة علً سراباالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد88

مسائ57.992001/2000ًاالولموسى حسٌن علً مثنىاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد89

مسائ56.332001/2000ًاالولالرفاعً مظهور محمد جاسم علًاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد90

مسائ56.312001/2000ًاالولالداودي قادر محمد باقً رٌزاناالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد91

مسائ55.842001/2000ًاالولفوجا كولاير بٌبو ٌلدا لٌنااالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد92

الدراسة سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةالجامعةت

مسائ692001/2000ًثانًااللوسً حسٌن صالح هادي تحسٌناالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد1

مسائ65.952001/2000ًثانًالعزاوي فهد سلٌم كاظم داللاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد2

مسائ64.872001/2000ًثانًالسامرائً محمد جلٌل ٌاسٌن مصطفىاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد3

مسائ64.292001/2000ًثانًالدوري اكرٌم احمد هللا خٌراالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد4

مسائ63.782001/2000ًثانًالدلٌمً ظفٌر حلو عامراالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد5

مسائ62.732001/2000ًثانًالعنبكً حسن علً سلطان فهداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد6

مسائ62.42001/2000ًثانًالسودانً عبود نمر جواد احمداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد7

مسائ61.982001/2000ًثانًالقرٌشً غٌالن ضمد عباس احمداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد8

مسائ61.622001/2000ًثانًالساعدي محمد زاٌر كاظم جاسماالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد9

مسائ61.452001/2000ًثانًالشمري محمد جاسم كاظم توفٌقاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد10

مسائ61.352001/2000ًثانًالعتابً حبٌب زاٌر رحٌم دٌنااالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد11

مسائ61.262001/2000ًثانًالخزرجً جبر ٌعقوب ٌلداوي زهٌراالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد12

مسائ61.062001/2000ًثانًسلمان محمد هادي مقداداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد13

مسائ60.472001/2000ًثانًمجٌد محمود ناجً هٌثماالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد14

مسائ59.832001/2000ًثانًالبٌرمانً محسن عباس صالح وسناالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد15
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مسائ59.72001/2000ًثانًالجبوري ادهام شبٌب دهام وساماالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد16

مسائ59.362001/2000ًثانًالدوسكً طه عمر محمد ملوكاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد17

مسائ59.172001/2000ًثانًٌوسف محمد الحفٌظ عبد صابر اٌاداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد18

مسائ58.772001/2000ًثانًمحمد كمال باسل كمالاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد19

مسائ58.642001/2000ًالثانًالدلٌمً مخلف جٌجان هادي احمداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد20

مسائ58.382001/2000ًثانًالعمري خلف عطٌة فخري محمداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد21

مسائ58.182001/2000ًثانًحسٌن نسوم ناصر هٌفاءاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد22

مسائ58.112001/2000ًثانًالكنانً الحسن عبد دعٌج الحسن عبد اٌناساالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد23

مسائ57.92001/2000ًثانًالعبٌدي خلف محمد جاسم سهاماالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد24

مسائ57.892001/2000ًثانًفلٌح صافً علً محمداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد25

مسائ57.792001/2000ًثانًالصجري مرزوق عطٌة خلف ستاراالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد26

مسائ57.782001/2000ًثانًالمحمداوي حسٌن حسون علً حسنٌناالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد27

مسائ57.122001/2000ًثانًوٌس علً شهباز خٌرٌةاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد28

مسائ57.092001/2000ًثانًالربٌعً حبوب سلمان فرٌداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد29

مسائ56.882001/2000ًثانًالعٌد عبد طارش جمٌل انتفاظةاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد30

مسائ56.782001/2000ًثانًالبرزنجً نوري محمد صابر هدىاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد31

مسائ56.562001/2000ًثانًالبطٌطً شافً جبار جاسم ناجًاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد32

مسائ56.352001/2000ًثانًالجنابً علً سلمان علوان احساناالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد33

مسائ56.342001/2000ًثانًالسامرائً محمد جاسم الحمٌد عبد الدٌن محباالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد34

مسائ56.122001/2000ًثانًالربٌعً منصور شٌاع علً حسٌناالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد35

مسائ55.662001/2000ًثانًالدلٌمً حسٌن حمه محمد علًاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد36

مسائ55.632001/2000ًثانًالشمري ٌوسف احمد شهاب هٌفاءاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد37

مسائ55.152001/2000ًثانًالبٌاتً محمد احمد عباس قحطاناالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد38


