
الدراسة سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةالجامعةت

صباحٌة85.062002/2001االولٌمنًاحمد طاهر حسٌناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد1

صباحٌة80.042002/2001االولعراقًسعٌد جواد نعمة زٌنباالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد2

صباحٌة79.942002/2001االولعراقًابراهٌم علً حمٌد لٌنااالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد3

صباحٌة77.182002/2001االولعراقًاسعد عبدو الخالق عبد زٌنةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد4

صباحٌة77.012002/2001االولعراقًعلً فرهود ناصر علٌاءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد5

صباحٌة75.022002/2001االولعراقًعلً حسٌن صفاء عماراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد6

صباحٌة73.372002/2001االولعراقًحسٌن حمودي وحودي لطٌفةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد7

صباحٌة73.192002/2001االولعراقًشعٌا قوش قرٌا شعٌا رنااالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد8

صباحٌة72.342002/2001االولعراقًمطرود الهادي عبد نعمت منالاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد9

صباحٌة72.222002/2001االولعراقًمحمد ٌونس جاسم عصاماالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد10

صباحٌة71.782002/2001االولعراقًحسن محمد فالح نبراساالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد11

صباحٌة69.682002/2001االولعراقًرشٌد ناجً حكمت ضفافاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد12

صباحٌة69.612002/2001االولٌمنًعلً عبدة حمود سعداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد13

صباحٌة69.552002/2001االولعراقًامٌن عدنان عماد رلىاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد14

صباحٌة69.372002/2001االولعراقًعباس حسن علً رنااالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد15

صباحٌة68.882002/2001االولعراقًحسن جواد مجٌد سجىاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد16

صباحٌة68.392002/2001االولعراقًجواد االمٌر عبد علً نغماالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد17

صباحٌة68.322002/2001االولاردنًعلً احمد منذراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد18

صباحٌة67.732002/2001االولعراقًمطر كاظم فؤاد زٌنباالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد19

صباحٌة67.062002/2001االولعراقًهادي الرزاق عبد ثامر اسراءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد20

صباحٌة66.972002/2001االولعراقًعلً عامر ٌوسف خالداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد21

صباحٌة66.772002/2001االولعراقًهللا عبد عمار نورساالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد22

صباحٌة66.592002/2001االولعراقًمطر علوان ناصر هدىاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد23

صباحٌة66.52002/2001االولعراقًجاسم داخل الكرٌم عبد لمٌساالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد24

صباحٌة66.482002/2001االولعراقًصاج علً فاتح محمد اسماءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد25



الدراسة سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةالجامعةت

صباحٌة66.292002/2001االولعراقًاحمد جاسم حسن زٌنباالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد26

صباحٌة66.042002/2001االولعراقًمحمد اسماعٌل باسل ٌاسراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد27

صباحٌة65.392002/2001االولعراقًعلٌوي هللا عبد جبار وسناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد28

صباحٌة65.032002/2001االولعراقًنجم حسٌن جاسم عروبةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد29

صباحٌة652002/2001االولعراقًعلً الرحٌم عبد الرزاق عبد مهااالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد30

صباحٌة64.642002/2001االولسوريالوكاع احمود سورياالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد31

صباحٌة64.342002/2001االولعراقًحسٌن علوان الجبار عبد تغرٌداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد32

صباحٌة63.8662002/2001االولانثىعراقًعلً الكرٌم عبد الجبار عبد غٌداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد33

صباحٌة63.832002/2001االولعراقًالسالم عبد سعٌد محمد حالاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد34

صباحٌة63.582002/2001االولعراقًابراهٌم الرحمن عبد الستار عبد احمداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد35

صباحٌة63.192002/2001االولعراقًمهدي صالح محمد زٌنةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد36

صباحٌة632002/2001االولعراقًهللا عبد موفق فرٌد فرحاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد37

صباحٌة62.542002/2001االولعراقًمحمد علً احسان فرحاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد38

صباحٌة61.612002/2001االولعراقًمحمود محمد طالب هدىاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد39

صباحٌة60.812002/2001االولعراقًخضٌر جبوري سعدي سندساالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد40

صباحٌة60.772002/2001االولعراقًٌاسر كاصد بشٌراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد41

صباحٌة60.442002/2001االولعراقًخمٌس عطٌة ناجً دنٌااالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد42

صباحٌة60.382002/2001االولعراقًحمد كاظم حسٌن شٌماءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد43

صباحٌة59.852002/2001االولعراقًجاسم محمد ولٌد هبهاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد44

صباحٌة59.622002/2001االولسودانٌوسف حسٌن هللا عبد فٌصلاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد45

صباحٌة57.522002/2001االولعراقًمعارج عودة جمٌل محمداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد46



الدراسة سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةالجامعةت

صباحٌة66.32002/2001الثانًعراقًٌاسٌن جبر الحسٌن عبد زٌنباالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد1

صباحٌة63.382002/2001الثانًعراقًمهدي محمد فاضل زٌنباالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد2

صباحٌة63.0012002/2001الثانًانثىعراقًالنون ذو عقٌل مٌرفتاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد3

صباحٌة61.672002/2001الثانًعراقًعلً عبد تركً مٌالداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد4

صباحٌة58.872002/2001الثانًعراقًالستار عبد قاسم محمد انور رنااالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد5

صباحٌة58.762002/2001الثانًعراقًفنجان طاهر زٌنباالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد6

صباحٌة58.592002/2001الثانًعراقًمنصور عادل شٌرٌناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد7

صباحٌة58.22002/2001الثانًعراقًالستار عبد قحطان حفصةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد8

صباحٌة57.522002/2001الثانًعراقًفتاح حسٌن اواتاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد9

الدراسة سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةالجامعةت

مسائ84.572002/2001ًاالولجاسم علً شٌماءاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد1

مسائ81.462002/2001ًاالولاحمد ولٌد خالداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد2

مسائ80.872002/2001ًاالولالشاعلً غٌاض ٌوسف غانماالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد3

مسائ80.412002/2001ًاالولانماجان هرانت انٌتاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد4

مسائ79.172002/2001ًاالولفرحان عطٌة محموداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد5

مسائ78.282002/2001ًاالولبشٌر محمد زٌنباالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد6

مسائ77.892002/2001ًاالولجواد كاظم لبٌداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد7

مسائ77.662002/2001ًاالولسوٌر الحسٌن عبد منىاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد8

مسائ77.122002/2001ًاالولمهدي رحٌم الكرٌم عبداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد9

مسائ75.972002/2001ًاالولالٌاس ودٌع امٌلاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد10

مسائ75.42002/2001ًاالولسلمان المسٌح عبد ندىاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد11



الدراسة سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةالجامعةت

مسائ73.762002/2001ًاالولصالح فرج صبٌحةاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد12

مسائ72.032002/2001ًاالولفرحان منٌر رغداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد13

مسائ71.042002/2001ًاالولمهدي الحسٌن عبد منافاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد14

مسائ71.032002/2001ًاالولابراهٌم جمٌل ولٌداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد15

مسائ70.752002/2001ًاالولسلٌم صالح احمداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد16

مسائ70.562002/2001ًاالولنافع حاتم حٌدراالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد17

مسائ69.792002/2001ًاالولاللطٌف عبد صباح محمداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد18

مسائ69.52002/2001ًاالوللطٌف رشٌد محمداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد19

مسائ69.472002/2001ًاالولخضٌر جبار نداءاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد20

مسائ69.252002/2001ًاالولعٌسى السادة عبد امٌرةاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد21

مسائ68.592002/2001ًاالولنعٌم شنون أمالاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد22

مسائ68.022002/2001ًاالولرضا عثمان آراساالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد23

مسائ67.932002/2001ًاالولمحً خالد هدٌلاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد24

مسائ67.862002/2001ًاالولسعٌد محمد هاشماالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد25

مسائ67.232002/2001ًاالولعلً الكرٌم عبد سمٌةاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد26

مسائ67.192002/2001ًاالولحافظ قاسم رنااالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد27

مسائ67.032002/2001ًاالولعوض عٌسى محاسناالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد28

مسائ66.922002/2001ًاالولشانً محً عبد محمداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد29

مسائ66.152002/2001ًاالولاحمد علً ذكرىاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد30

مسائ65.662002/2001ًاالولمشهدي عباس احمد االنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد31

مسائ65.282002/2001ًاالولحسٌن ٌاسٌن حسناالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد32

مسائ64.492002/2001ًاالولحسٌن ٌاسر احالماالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد33

مسائ64.032002/2001ًاالولالرزاق عبد نوري اٌهاباالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد34

مسائ63.752002/2001ًاالولحسن خالد سهٌراالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد35

مسائ63.672002/2001ًاالولدحل نوري علًاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد36
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مسائ63.462002/2001ًاالوللفتة هللا عبد مشتاقاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد37

مسائ63.372002/2001ًاالولجمٌل محسن ابراهٌماالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد38

مسائ62.882002/2001ًاالولبدن عناد السادة عبداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد39

مسائ62.752002/2001ًاالولالحسٌن عبد محمد اسماءاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد40

مسائ62.522002/2001ًاالولعلٌوي حسٌن انتصاراالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد41

مسائ62.52002/2001ًاالولخزعل صادق كوثراالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد42

مسائ62.292002/2001ًاالولابراهٌم معن انعاماالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد43

مسائ62.272002/2001ًاالولعبدي صباح اسماءاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد44

مسائ61.862002/2001ًاالولحسٌن ناصر عماداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد45

مسائ61.632002/2001ًاالولمشعل ٌاسر عماراالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد46

مسائ61.542002/2001ًاالولحٌدر حسٌن هٌفاءاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد47

مسائ61.522002/2001ًاالولعلً عبد فاضل هبةاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد48

مسائ61.462002/2001ًاالولمهدي حكمت نوراالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد49

مسائ60.792002/2001ًاالولٌوسف محمد امنةاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد50

مسائ60.12002/2001ًاالولتزوٌر/ علً طارق ازهراالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد51

مسائ59.822002/2001ًاالولهاشم كاظم صبحًاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد52

مسائ59.162002/2001ًاالولسعود حمود محاسناالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد53

مسائ59.062002/2001ًاالولكامل معٌن خولةاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد54

مسائ58.772002/2001ًاالولعباس فالح مجٌداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد55

مسائ58.512002/2001ًاالولٌونان اسرائٌل كرستٌنااالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد56

مسائ57.792002/2001ًاالولجاسم خلٌفة بٌداءاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد57

مسائ57.662002/2001ًاالولمحمد اسماعٌل حقًاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد58

مسائ56.22002/2001ًاالولجٌاد مطر مجٌداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد59
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مسائ78.422002/2001ًثانًعمر سعد نجوىاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد1

مسائ71.762002/2001ًحسٌن الغفور عبد محمداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد2

مسائ64.712002/2001ًثانًطالل عباس امنةاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد3

مسائ64.632002/2001ًثانًخلف زٌدان شعالناالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد4

مسائ64.32002/2001ًثانًاحمد هللا لطف عدناناالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد5

مسائ64.062002/2001ًثانًناصر عبد حسٌن عقٌلاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد6

مسائ63.552002/2001ًثانًصالح صادق علًاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد7

مسائ63.442002/2001ًثانًعلً عبد مجدي باسماالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد8

مسائ63.242002/2001ًثانًحسن حمٌد ساجداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد9

مسائ61.522002/2001ًثانًجاسم جمال مٌسوناالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد10

مسائ61.242002/2001ًثانًعمران ناجً اٌماناالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد11

مسائ60.722002/2001ًثانًمحمود المطلب عبد زٌنباالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد12

مسائ60.162002/2001ًثانًابراهٌم الحلٌم عبد شروقاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد13

مسائ59.952002/2001ًثانًاماملً حمٌد اٌناساالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد14

مسائ59.672002/2001ًثانًمحمود محمد سعٌداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد15

مسائ59.512002/2001ًثانًالحسٌن عبد الرضا عبد اٌماناالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد16

مسائ59.062002/2001ًثانًعلً الحسٌن عبد صفاءاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد17

مسائ58.442002/2001ًثانًزرقو توما عامرةاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد18

مسائ58.292002/2001ًثانًمرزوق عبد ٌونس امجداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد19

مسائ58.112002/2001ًثانًاحمد قحطان عالٌةاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد20

مسائ58.022002/2001ًثانًجمٌل ٌاسٌن مرواناالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد21

مسائ57.932002/2001ًثانًشاطً كرٌم رٌساناالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد22

مسائ57.632002/2001ًثانًعباس فاروق رنااالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد23

مسائ57.592002/2001ًثانًشٌال شاكر احمداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد24

مسائ57.582002/2001ًثانًكردي جزاع حساماالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد25



الدراسة سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةالجامعةت

مسائ57.422002/2001ًثانًسعٌد علً رجاءاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد26

مسائ57.022002/2001ًثانًعبود عمران حامداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد27

مسائ56.982002/2001ًثانًاٌوب ٌونس لٌثاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد28

مسائ56.832002/2001ًثانًمهدي حمٌد مهااالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد29

مسائ56.742002/2001ًثانًعزاوي المحسن عبد محاسناالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد30

مسائ56.172002/2001ًثانًعثمان نجم زهرةاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد31

مسائ55.742002/2001ًثانًرستم فاضل رهفاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد32

مسائ55.722002/2001ًثانًعمر سلٌمان هٌثماالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد33

مسائ55.52002/2001ًثانًحسٌن موسى محمداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد34

مسائ55.452002/2001ًثانًموسى عمران املاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد35

مسائ54.072002/2001ًثانًخورشٌد العزٌز عبداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد36


