
الدراسة سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةالجامعةت

صباحٌة2011-86,752012االولانثىعراقٌةاحمد طه فائق رؤٌااالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد1

صباحٌة2011-85,222012االولانثىعراقٌةكاظم منٌرعلٌوي سارةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد2

صباحٌة2011-83,362012االولانثىعراقٌةحسٌن صادق سنان سارةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد3

صباحٌة2011-82,522012االولانثىعراقٌةعلً حسون محمد لٌلىاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد4

صباحٌة2011-82,052012االولانثىعراقٌةمحمد دروش منٌر زٌنةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد5

صباحٌة2011-80,982012االولذكرعراقًحربول حمٌد ولٌد احمداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد6

صباحٌة2011-79,062012االولانثىعراقٌةمهدي الدٌن صالح نوراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد7

صباحٌة2011-78,452012االولانثىعراقٌةحسٌن ناصر عدنان انفالاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد8

صباحٌة2011-77,152012االولانثىعراقٌةمحمد طه فٌصل سارةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد9

صباحٌة2011-77,122012االولانثىعراقٌةالعزٌزحسٌن عبد عفٌف رنداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد10

صباحٌة2011-74,532012االولانثىعراقٌةأحمد خلٌل احمد رغداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد11

صباحٌة2011-73,822012االولذكرعراقًحٌزان شامً خزعل الكرٌم عبداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد12

صباحٌة2011-73,642012االولانثىعراقٌةكاظم جواد سعدي هنداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد13

صباحٌة2011-73,442012االولانثىعراقٌةظٌغم مطشر حسن آٌاتاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد14

صباحٌة2011-72,672012االولانثىعراقٌةعلً مٌر مجٌد الكرٌم عبد براقاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد15

صباحٌة2011-72,232012االولذكرعراقًجاسم صالح محمد سعداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد16

صباحٌة2011-71,492012االولانثىعراقٌةغنً مصطفى علً نبأاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد17

صباحٌة2011-71,432012االولانثىعراقٌةقادر علً محٌة منىاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد18

صباحٌة2011-71,372012االولذكرعراقًمهدي خلٌل علً فهداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد19

صباحٌة2011-71,192012االولذكرعراقًموح حمزة سعدي رامًاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد20

صباحٌة2011-70,552012االولانثىعراقٌةفرحان محمد باسم دعاءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد21

صباحٌة2011-70,332012االولانثىعراقٌةظاهر احمد فالح ٌاسمٌناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد22

صباحٌة2011-69,762012االولانثىعراقٌةحمادي صبر سلمان صفااالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد23

صباحٌة2011-69,682012االولانثىعراقٌةشلكام محمد كرٌم اٌماناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد24

صباحٌة2011-68,822012االولانثىعراقٌةخطوط دوٌج حسن مروةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد25
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صباحٌة2011-68,562012االولانثىعراقٌةمحمد جاسم عماد تمارةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد26

صباحٌة2011-67,332012االولانثىعراقٌةساقً مصطفى ابراهٌم هبةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد27

صباحٌة2011-66,972012االولذكرعراقًفرحان محمد هللا عبد حمٌداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد28

صباحٌة2011-66,892012االولانثىعراقٌةجعفر كاظم حسن رٌماالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد29

صباحٌة2011-65,622012االولذكرعراقًحبٌب الوهاب عبد طالل مصطفىاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد30

صباحٌة2011-64,892012االولانثىعراقٌةعلً محمد عباس عالء مرٌماالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد31

صباحٌة2011-64,832012االولانثىعراقٌةذنون حازم ناظم مٌاسةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد32

صباحٌة2011-64,592012االولانثىعراقٌةمحسن اكرم الدٌن جمال رسلاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد33

صباحٌة2011-63,912012االولانثىعراقٌةمحمد هللا عبد محمود شٌماءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد34

صباحٌة2011-63,702012االولذكرعراقًحسن عبود علً امٌراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد35

صباحٌة2011-63,252012االولانثىعراقٌةعباس خضٌر باسم اٌةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد36

صباحٌة2011-62,512012االولذكرعراقًناصر خضٌر ابراهٌم علًاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد37

صباحٌة2011-61,602012االولانثىعراقٌةصالح محمد فرات سرىاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد38

صباحٌة2011-61,392012االولذكرعراقًغرٌب محمود ثابت غٌثاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد39

صباحٌة2011-60,702012االولانثىعراقٌةمانع محمد ٌوسف هدىاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد40

صباحٌة2011-60,262012االولذكرعراقًحبٌب سعٌد علً حسٌناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد41

صباحٌة2011-59,672012االولانثىعراقٌةحسن محمد رائد سهراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد42

صباحٌة2011-59,622012االولانثىعراقٌةراضً المجٌد عبد زكً رٌماالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد43

صباحٌة2011-59,612012االولذكرعراقًمهدي صالح طالب مراداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد44

صباحٌة2011-592012و51االولانثىعراقٌةعزٌز مسٌر المهدي عبد نوراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد45

صباحٌة2011-58,802012االولانثىعراقٌةهللا عبد نصٌف حسن هدٌلاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد46

صباحٌة2011-56,542012االولذكرعراقًحسٌن علً حسٌن عمراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد47

صباحٌة2011-55,572012االولذكرعراقًداود صٌاح غنام رٌاضاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد48

صباحٌة2011-54,982012االولذكرعراقًمحمد فاضل الواحد عبد اشرفاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد49
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صباحٌة2011-62,122012الثانًانثىعراقٌةاحمد سامً وٌداءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد1

صباحٌة2011-61,342012الثانًذكرعراقٌةحمود خلف السالم عبداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد2

صباحٌة2011-59,992012الثانًانثىعراقٌةغالً صادق لبنىاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد3

صباحٌة2011-59,562012الثانًانثىعراقٌةزٌاد عٌسى سالًاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد4

صباحٌة2011-58,872012الثانًانثىعراقٌةحسٌن حمٌد شهداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد5

صباحٌة2011-58,832012الثانًانثىعراقٌةعدنان غسان لٌنااالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد6

صباحٌة2011-58,822012الثانًانثىعراقٌةحسن عامر نوراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد7

صباحٌة2011-58,762012الثانًانثىعراقٌةشرهان عصام رسلاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد8

صباحٌة2011-57,342012الثانًذكرعراقٌةٌحٌى سعد علًاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد9

صباحٌة2011-57,152012التكمٌلً الثالثانثىعراقٌةعلً الحسٌن محمد منىاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد10

صباحٌة2011-56,812012التكمٌلً الثالثذكرعراقًعبد خلف زٌدان احمداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد11

صباحٌة2011-56,752012الثانًذكرعراقٌةمجٌد علً حسناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد12

صباحٌة2011-56,712012الثانًذكرعراقٌةجابر رحٌم عدياالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد13

صباحٌة2011-56,312012التكمٌلً الثالثذكرعراقًمطر محمد حٌدر محمداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد14

صباحٌة2011-56,202012الثانًانثىعراقٌةمصطفى ابراهٌم حنٌناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد15

صباحٌة2011-56,192012الثانًانثىعراقٌةمحمد جاسم  اٌاد ٌاسمٌناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد16

صباحٌة2011-56,072012التكمٌلً الثالثانثىعراقٌةحسٌن راشد عالوي سبأاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد17

صباحٌة2011-55,832012الثانًذكرعراقٌةالرحمن عبد طارق اٌهاباالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد18

صباحٌة2011-55,692012الثانًانثىعراقٌةالحافظ عبد عالء لٌنااالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد19

صباحٌة2011-55,632012التكمٌلً الثالثانثىعراقٌةمطر غازي فٌصل رنداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد20

صباحٌة2011-55,132012الثانًذكرعراقٌةمحمد حسٌن لٌثاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد21

صباحٌة2011-55,092012التكمٌلً الثالثانثىعراقٌةمهدي سلمان مهدي استبرقاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد22

صباحٌة2011-54,892012الثانًذكرعراقٌةشهٌب كاظم علًاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد23

صباحٌة2011-54,612012التكمٌلً الثالثانثىعراقٌةمبارك عجٌل سعد هدىاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد24

صباحٌة2011-54,372012الثانًذكرعراقٌةرحٌم فاضل وساماالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد25
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صباحٌة2011-54,272012التكمٌلً الثالثانثىعراقٌةالعزٌز عبد القادر عبد الداٌم عبد مهااالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد26

صباحٌة2011-53,722012الثانًانثىعراقٌةحمٌد مجٌد نوراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد27


