
الدراسة سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةالجامعةت

صباحٌة88.012005/2004االولعراقًعباس علً حسن فرحاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد1

صباحٌة86.812005/2004االولعراقًالجبار عبد رعد مٌاسةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد2

صباحٌة86.042005/2004االولعراقًعلً محمد عزٌز عدنان رانٌااالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد3

صباحٌة84.6582005/2004االولانثىعراقًالوهاب عبد العزٌز عبد اسراءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد4

صباحٌة82.822005/2004االولعراقًحمادي عباس لطٌف زٌنباالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد5

صباحٌة81.342005/2004االولعراقًابراهٌم علً عبد صباح حنٌناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد6

صباحٌة80.282005/2004االولعراقًاحمد ابراهٌم اسماعٌل االءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد7

صباحٌة79.992005/2004االولعراقًفضلً احمد هالل همسةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد8

صباحٌة79.222005/2004االولعراقًابراهٌم كمال زٌنةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد9

صباحٌة77.862005/2004االولعراقًسعٌد رشٌد عمران فرحاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد10

صباحٌة77.332005/2004االولعراقًهاشم محمد اخالصاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد11

صباحٌة76.52005/2004االولعراقًقنطٌل كرٌم صباح اسراءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد12

صباحٌة76.482005/2004االولعراقًخاجً فائق ادولف نغماالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد13

صباحٌة76.022005/2004االولعراقًجوري االحد عبد سهااالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد14

صباحٌة75.742005/2004االولعراقًعلً محسن الحلٌم عبد مرٌماالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد15

صباحٌة75.52005/2004االولانثىعراقًعلً حسن سجىاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد16

صباحٌة74.212005/2004االولعراقًحسٌن علً رشااالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد17

صباحٌة73.932005/2004االولعراقًالهادي عبد حسن زهراءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد18

صباحٌة72.292005/2004االولعراقًمولود محمد وضاء مروةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد19

صباحٌة71.552005/2004االولعراقًمهدي صالح هاشم علًاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد20

صباحٌة71.312005/2004االولعراقًلطٌف احمد سجىاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد21

صباحٌة71.172005/2004االولعراقًجاسم نصٌف زٌنباالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد22

صباحٌة71.12005/2004االولعراقًكاظم محمد فاطمةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد23

صباحٌة70.92005/2004االولعراقًمطر الكرٌم عبد هدٌلاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد24

صباحٌة70.162005/2004االولعراقًحسٌن ناجً هدٌلاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد25



الدراسة سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةالجامعةت

صباحٌة69.012005/2004االولعراقًاكبر المجٌد عبد ندىاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد26

صباحٌة68.922005/2004االولعراقًالرحمن عبد صفوان رٌماالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد27

صباحٌة67.642005/2004االولعراقًعودة علوان طارق كوثراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد28

صباحٌة67.432005/2004االولعراقًسعدون هللا عبد سمراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد29

صباحٌة66.982005/2004االولعراقًهللا عبد خلٌل ابراهٌم سناراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد30

صباحٌة66.852005/2004االولانثىعراقًاللطٌف عبد لبٌب اللطٌف عبد باناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد31

صباحٌة66.672005/2004االولعراقًالرزاق عبد اٌوب جالل فرحاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد32

صباحٌة66.432005/2004االولعراقًحسٌن علً موفق نورةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد33

صباحٌة65.152005/2004االولانثىعراقًرمٌض حسٌن علً هدٌلاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد34

صباحٌة64.592005/2004االولعراقًامٌن رمضان ثامراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد35

صباحٌة64.592005/2004االولعراقًمحمود شاكر مروةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد36

صباحٌة64.262005/2004االولعراقًحسٌن علً محمد سبأاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد37

صباحٌة64.212005/2004االولعراقًصالح مهدي بثٌنةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد38

صباحٌة62.282005/2004االولعراقًعمر علً محمد عمر بهاراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد39

صباحٌة62.212005/2004االولعراقًاسماعٌل داود امتثالاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد40

صباحٌة62.092005/2004االولانثىعراقًكرم عبد قٌس وسناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد41

صباحٌة62.072005/2004االولعراقًحسٌن جلٌل هٌلٌناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد42

صباحٌة61.342005/2004االولعراقًغالب علً سعدي احمداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد43

صباحٌة61.032005/2004االولعراقًهللا سعد مجٌد علٌاءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد44

صباحٌة60.772005/2004االولعراقًخزعل طاهر سعد سحراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد45

صباحٌة60.752005/2004االولعراقًحسون شالكة محمد بٌداءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد46

صباحٌة60.222005/2004االولعراقًعٌسى ادرٌس محمود وسناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد47

صباحٌة59.642005/2004االولعراقًحمٌد رحٌم هدٌلاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد48

صباحٌة59.272005/2004االولعراقًالرحمن عبد سلمان ارٌجاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد49

صباحٌة59.162005/2004االولعراقًالجبار عبد فؤاد نغماالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد50
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صباحٌة59.022005/2004االولعراقًجبار نذٌر بسمةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد51

صباحٌة58.372005/2004االولعراقًجامع محمد الرحٌم عبداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد52

صباحٌة58.072005/2004االولعراقًطعٌمة محمد خالداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد53

صباحٌة57.422005/2004االولعراقًابراهٌم حسٌن محمد زهراءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد54

صباحٌة02005/2004االولعراقًناجح/    الحافظ عبد سامً حٌدراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد55

الدراسة سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةالجامعةت

صباحٌة65.662005/2004الثانًعراقًكزار الحسٌن عبد عالءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد1

صباحٌة63.232005/2004الثانًعراقًخضٌر رافع ضحىاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد2

صباحٌة62.662005/2004الثانًعراقًنوي سعدي باسمةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد3

صباحٌة61.142005/2004الثانًعراقًجواد محمد نورااالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد4

صباحٌة58.532005/2004الثانًعراقًاحمد عزٌز مرٌماالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد5

صباحٌة58.212005/2004الثانًعراقًمحمود كامل سٌراناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد6

صباحٌة57.92005/2004الثانًعراقًعدوان ابراهٌم نورااالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد7

صباحٌة57.842005/2004الثانًعراقًعلً محمد عبود نوراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد8

صباحٌة57.822005/2004الثانًعراقًكاظم علً دنٌااالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد9

صباحٌة57.612005/2004الثانًعراقًمحمد جعفر شٌماءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد10

صباحٌة57.472005/2004الثانًعراقًاسماعٌل طارق رٌماالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد11

صباحٌة57.322005/2004الثانًعراقًمهدي نجاح اروىاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد12

صباحٌة57.182005/2004الثانًعراقًسعٌد محمد اٌناساالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد13

صباحٌة57.142005/2004الثانًعراقًناصر سعٌد رشااالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد14

صباحٌة56.942005/2004الثانًعراقًغالب نعٌم افراحاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد15
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صباحٌة56.82005/2004الثانًعراقًعلً محمد مظفر امانًاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد16

صباحٌة56.42005/2004الثانًعراقًحسن غانم نٌراناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد17

صباحٌة56.262005/2004الثانًعراقًفلٌح شاكر شٌماءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد18

صباحٌة56.132005/2004الثانًعراقًالكرٌم عبد الرسول عبد زهراءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد19

صباحٌة56.062005/2004الثانًعراقًٌوسف جعفر زٌنباالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد20

صباحٌة562005/2004الثانًعراقًفاضل عباس احمداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد21

صباحٌة55.942005/2004الثانًعراقًسعٌد قاسم سجىاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد22

صباحٌة55.842005/2004الثانًعراقًالعزٌز عبد عقٌل دنٌااالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد23

صباحٌة55.412005/2004الثانًعراقًحمودي جمٌل هبهاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد24

صباحٌة53.552005/2004الثانًعراقًهللا عبد رمضان اٌناساالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد25

صباحٌة53.462005/2004الثانًعراقًمهدي تعبان كوثراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد26

صباحٌة52.172005/2004الثانًعراقًمحمد ٌوسف وسناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد27

صباحٌة50.042005/2004الثانًذكرعراقًخلف صحو فؤاداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد28

الدراسة سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةالجامعةت

مسائ84,372005/2004ًاالولفلٌح عرٌبً اٌاداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد1

مسائ82,872005/2004ًاالولعلً الجبار عبد اٌماناالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد2

مسائ79,792005/2004ًاالولالجلٌل عبد جعفر صباحاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد3

مسائ79,472005/2004ًاالولجودت شرٌف نبٌلاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد4

مسائ78,922005/2004ًاالولمحمود عبد فالح غفراناالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد5

مسائ77,492005/2004ًاالولعبود حسٌن اٌماناالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد6

مسائ77,32005/2004ًاالولمجٌد حمٌد زٌنباالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد7
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مسائ76,232005/2004ًاالولتوٌج مهند وسناالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد8

مسائ75,762005/2004ًاالولسلمان غازي عدناناالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد9

مسائ75,182005/2004ًاالولقاسم عبود قاسماالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد10

مسائ74,392005/2004ًاالولبشٌر غشٌم علًاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد11

مسائ74,282005/2004ًاالولمحمد رضا علًاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد12

مسائ73,732005/2004ًاالولصبري محمد خالداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد13

مسائ71,612005/2004ًاالولحسٌن هللا عبد نغماالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد14

مسائ71,482005/2004ًاالولخلف الرحمن عبد هبةاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد15

مسائ71,032005/2004ًاالولعباس كاظم مهدياالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد16

مسائ70,532005/2004ًاالولرضوان ناصر ندىاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد17

مسائ70,192005/2004ًاالولبهلول علوان بادعاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد18

مسائ69,632005/2004ًاالولعودٌشو حبو ولٌماالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد19

مسائ69,502005/2004ًاالولامانه كرٌم حسناالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد20

مسائ69,452005/2004ًاالولاٌوب جالل شٌماءاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد21

مسائ69,442005/2004ًاالولٌلدا البٌر هٌلٌناالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد22

مسائ68,582005/2004ًاالولموسى كرٌم تحسٌناالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد23

مسائ68,582005/2004ًاالوللفتة الحسن عبد باسماالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد24

مسائ67,972005/2004ًاالولهاشم حمادي تغرٌداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد25

مسائ67,892005/2004ًاالولطه صافً احمداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد26

مسائ67,582005/2004ًاالولحمٌد قٌس زٌنباالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد27

مسائ64,482005/2004ًاالولكاظم محمد رنااالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد28

مسائ64,442005/2004ًاالولفٌاض عبد علًاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد29

مسائ64,362005/2004ًاالولمحمود الوهاب عبد سارهاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد30

مسائ64,292005/2004ًاالولحسٌن المحسن عبد حسٌناالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد31

مسائ64,232005/2004ًاالولمحمد جاسم محمداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد32
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مسائ64,022005/2004ًاالولمهدي صاحب هبةاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد33

مسائ63,922005/2004ًاالولعباس جبار ابتهالاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد34

مسائ63,912005/2004ًاالولعلً عبود محمداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد35

مسائ63,892005/2004ًاالولجواد حافظ فاطمةاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد36

مسائ63,72005/2004ًاالولمحمد احمد فوزياالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد37

مسائ63,692005/2004ًاالوللعٌبً الحمٌد عبد اسعداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد38

مسائ63,62005/2004ًاالولمانع ناٌف عادلاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد39

مسائ63,052005/2004ًاالولمغٌر الكرٌم عبد علًاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد40

مسائ62,842005/2004ًاالولمحمد جبار سعداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد41

مسائ62,822005/2004ًاالولاحمد ابراهٌم طارقاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد42

مسائ62,452005/2004ًاالولفاضل ضٌاء افراحاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد43

مسائ62,442005/2004ًاالولالجبار عبد نزار انعاماالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد44

مسائ62,212005/2004ًاالولاحمد طارق زمناالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد45

مسائ61,942005/2004ًاالولسلمان كرٌم روشناالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد46

مسائ60,542005/2004ًاالولحسٌن علً محموداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد47

مسائ60,492005/2004ًاالولحسن صاحب هدٌلاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد48

مسائ60,322005/2004ًاالولهالل جاسم االءاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد49

مسائ60,242005/2004ًاالولعرٌبً نعٌم رشٌداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد50

مسائ60,212005/2004ًاالولتوفٌق علً هدىاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد51

مسائ60,072005/2004ًاالولعثمان خلف علًاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد52

مسائ59,922005/2004ًاالولحمٌد سامً حساماالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد53

مسائ59,142005/2004ًاالولمحمد جاسم عدناناالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد54

مسائ58,732005/2004ًاالولخشان محمد سعاداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد55



الدراسة سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةالجامعةت

مسائ69,222005/2004ًالثانًمحمد فؤاد عائدةاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد1

مسائ67,072005/2004ًالثانًكاظم عناد رجاءاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد2

مسائ64,252005/2004ًالثانًزامل كامل خلوداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد3

مسائ64,232005/2004ًالثانًاحمد الدٌن صالحاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد4

مسائ64,012005/2004ًالثانًناجً جوار فاتناالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد5

مسائ63,502005/2004ًالثانًطاهر هاشم سهاماالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد6

مسائ62,032005/2004ًالثانًحسٌن خلٌف محمداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد7

مسائ61,802005/2004ًالثانًمحمد القادر عبد ٌاسراالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد8

مسائ60,512005/2004ًالثانًالحسن عبد جوٌد كاظماالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد9

مسائ60,502005/2004ًالثانًضٌاء طارق اسراءاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد10

مسائ60,312005/2004ًالثانًحاجً الكاظم عبد جعفراالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد11

مسائ60,272005/2004ًالثانًشاطً احمد شذىاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد12

مسائ59,962005/2004ًالثانًصادق الدٌن صالح نٌراناالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد13

مسائ59,322005/2004ًالثانًمحمد دٌنار احساناالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد14

مسائ58,822005/2004ًالثانًالحسن عبد عدنان منالاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد15

مسائ58,342005/2004ًالثانًعلً جبار فاطمةاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد16

مسائ57,532005/2004ًالثانًعكار صٌوان سمٌرةاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد17

مسائ56,892005/2004ًالثانًهللا عبد سلٌمان داوداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد18

مسائ56,522005/2004ًالثانًاحمد الخالق عبد احمداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد19

مسائ56,222005/2004ًالثانًعبود نجم عهوداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد20

مسائ55,892005/2004ًالثانًالعباس عبد محسن احساناالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد21

مسائ55,082005/2004ًالثانًمهدي عبود رنااالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد22

مسائ55,052005/2004ًالثانًكرٌم هللا أمان محمداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد23

مسائ58,332005/2004ًالثانًعلً جبار مؤٌداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد24


