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صباحٌة2007-54.852006الثانًعراقًداود علً سارهاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد16

صباحٌة2007-53.932006الثانًعراقًقاسم عادل هدىاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد17

صباحٌة2007-53.832006الثانًعراقًفلٌح قدوري رٌماالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد18

صباحٌة2007-53.652006الثانًعراقًرجب علً سمااالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد19

صباحٌة2007-52.752006الثانًعراقًعبود صالح لمٌساالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد20

صباحٌة2007-52.682006الثانًعراقًانسً صفوت زٌنهاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد21

صباحٌة2007-52.572006الثانًعراقًمهدي صالح زٌنباالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد22

صباحٌة2007-51.612006الثانًعراقًٌحٌى اسماعٌل سمراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد23

الدراسة سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةالجامعةت

مسائ2007ً-93,332006االولحمزه محمد مهدي محمداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد1

مسائ2007ً-90,022006االولجبرائٌل سمٌر سحراالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد2

مسائ2007ً-83,472006االولخرشٌد محمد فراساالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد3

مسائ2007ً-83,202006االولجاسم مهدي شذىاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد4

مسائ2007ً-81,552006االولالحسٌن عبد الزهرة عبد نهاداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد5



الدراسة سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةالجامعةت

مسائ2007ً-78,622006االولفرج الغنً عبد هبةاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد6

مسائ2007ً-77,922006االولزامل الكرٌم عبد سهىاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد7

مسائ2007ً-77,252006االولبراك رٌسان كرماالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد8

مسائ2007ً-76,842006االولمحمد نجاح فاتناالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد9

مسائ2007ً-76,012006االولامٌن عدنان عقٌلاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد10

مسائ2007ً-75,932006االولمحمد قاسم اسامةاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد11

مسائ2007ً-75,752006االولمنصور سهٌل قحطاناالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد12

مسائ2007ً-74,612006االولحسٌن هادي حسناالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد13

مسائ2007ً-74,552006االولالرحٌم عبد ناصر جواناالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد14

مسائ2007ً-72,822006االولعوٌز ناصر كاظماالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد15

مسائ2007ً-72,342006االولمحمد ٌوسف منىاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد16

مسائ2007ً-71,622006االولحمٌد عبداالله سارةاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد17

مسائ2007ً-71.392006االولاصنٌتان هللا عبد حامداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد18

مسائ2007ً-71,172006االولمذري جمعة هناءاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد19

مسائ2007ً-68.432006االوللطٌف خلف عمراالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد20

مسائ2007ً-68,252006االولبٌرم هللا خٌر عمراالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد21

مسائ2007ً-67,022006االولمحمد انور اٌثاراالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد22

مسائ2007ً-66,182006االولهللا رحمة فٌصل خولةاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد23

مسائ2007ً-65,862006االوللبٌب طارق زٌنةاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد24

مسائ2007ً-65,632006االولمحمد عدنان فراساالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد25

مسائ2007ً-63,852006االولكرٌم عباس انتصاراالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد26

مسائ2007ً-63,802006االولكاظم فؤاد هبةاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد27

مسائ2007ً-63,792006االولحمزه خضٌر رعداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد28

مسائ2007ً-63,552006االولخضٌر عباس زٌنباالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد29

مسائ2007ً-63,232006االولعباس رٌاض نوراالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد30



الدراسة سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةالجامعةت

مسائ2007ً-63,062006االولهادي صالح سجىاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد31

مسائ2007ً-62.242006االولعباس نعمة هٌثماالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد32

مسائ2007ً-62,102006االولجوٌلً محمد ٌاسٌناالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد33

مسائ2007ً-62,012006االولكعٌد حسن اٌاتاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد34

مسائ2007ً-61,592006االولحسن باقر بتولاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد35

مسائ2007ً-60,962006االولشلش الحسٌن عبد ماجداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد36

مسائ2007ً-60,802006االولكاظم توفٌق شٌماءاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد37

مسائ2007ً-60,742006االولطه الستار عبد مروهاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد38

مسائ2007ً-60,722006االولبدر ٌوسف محمداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد39

مسائ2007ً-60,722006االولالهادي عبد عامر نعماالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد40

مسائ2007ً-60,302006االولمحسن عالء حسٌناالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد41

مسائ2007ً-60,082006االولعلٌوي الستار عبد علًاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد42

مسائ2007ً-59,782006االولاحمد محمد سارةاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد43

مسائ2007ً-59,062006االولابراهٌم كمال ضٌاءاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد44

مسائ2007ً-58,462006االولمحمود منعم مهااالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد45

مسائ2007ً-58,382006االولاحمد خالد االءاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد46

مسائ2007ً-58,072006االولحمٌد محمود عمراالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد47

مسائ2007ً-58,102006االولمحمد جاسم ثامراالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد48

مسائ2007ً-56,702006االولحنش كاظم ابتهالاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد49

مسائ2007ً-56,652006االولعمران نعمه عالءاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد50

مسائ2007ً-54,802006االولسبتً نوري نبراساالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد51

مسائ2007ً-54,662006االولعواد حسن احمداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد52

مسائ2007ً-54,562006االولطاهر رجا زٌداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد53

مسائ2007ً-54,252006االولحسٌن عدنان منٌراالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد54

مسائ2007ً-54,172006االولحسن مصطفى سهاماالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد55



الدراسة سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةالجامعةت

مسائ2007ً-64,312006الثانًرحٌم قحطان معاذاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد1

مسائ2007ً-63,452006الثانًحمٌد علً رنااالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد2

مسائ2007ً-59,972006الثانًتقً مجٌد محمداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد3

مسائ2007ً-57,092006الثانًتوفٌق طارق سارةاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد4

مسائ2007ً-56,762006الثانًٌاسٌن عٌسى رؤىاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد5

مسائ2007ً-56,572006الثانًصالح كاظم نضالاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد6

مسائ2007ً-56,532006الثانًزامل خالد شٌماءاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد7

مسائ2007ً-56,052006الثانًجاسم غانم فراساالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد8

مسائ2007ً-54,832006الثانًمحمود المنعم عبد سامراالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد9

مسائ2007ً-54,442006الثانًعلٌوي جبار االءاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد10

مسائ2007ً-53,372006الثانًاحمد رجب رغداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد11

مسائ2007ً-53,182006الثانًموسى محمد نزار نوراالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد12

مسائ2007ً-52,842006الثانًوحٌد محمد نواراالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد13

مسائ2007ً-52,762006الثانًمحمد نوري اشواقاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد14

مسائ2007ً-52,752006الثانًكرٌم الخضر عبد سٌفاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد15

مسائ2007ً-51,362006الثانًخضٌر شاكر علًاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد16


