
سنة التخرجالمعدلالدورالدراسة الجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةالجامعةت

2015-89.68172016األولصباحٌةذكرعراقٌةمجٌد سعٌد حٌدر كراراالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد1

2015-84.48912016األولصباحٌةأنثىعراقٌةخوشابة الٌاس ثائر مٌرنااالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد2

2015-81.16282016األولصباحٌةأنثىعراقٌةرضا محمد احمد زٌد نوراالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد3

2015-79.69132016األولصباحٌةأنثىعراقٌةعزٌز األمٌر عبد عالوي سارة االنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد4

2015-77.89782016األولصباحٌةأنثىعراقٌةطه احمد الحسٌن عبد هبةاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد5

2015-77.78182016األولصباحٌةأنثىعراقٌةعلً حسٌن علً أنساماالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد6

2015-76.93452016األولصباحٌةأنثىعراقٌةكاظم احمد سعد زٌنباالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد7

2015-76.72432016األولصباحٌةأنثىعراقٌةعمران صبر مصطفى زٌنةاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد8

2015-71.1782016األولصباحٌةأنثىعراقٌةمهدي اللطٌف عبد عٌسى نوراالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد9

2015-69.57332016األولصباحٌةأنثىعراقٌةالحسٌن عبد حمٌد جمال سٌماءاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد10

2015-68.07672016األولصباحٌةأنثىعراقٌةسعدون حسٌن علوان حوراءاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد11

2015-67.67932016األولصباحٌةأنثىعراقٌةرضا ملك حمٌد شٌرٌناالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد12

2015-66.45762016األولصباحٌةأنثىعراقٌةحمٌد منعم خالد استبرقاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد13

2015-66.0972016األولصباحٌةأنثىعراقٌةمحمد حسن فالح هدٌلاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد14

2015-65.70572016األولصباحٌةأنثىعراقٌةخورشٌد ابراهٌم ولٌد نازكاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد15

2015-64.75282016األولصباحٌةأنثىعراقٌةقدوري اكرم فؤاد طٌبةاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد16

2015-64.63662016األولصباحٌةأنثىعراقٌةفهد دحام بسام زهراءاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد17

2015-64.19412016األولصباحٌةانثىعراقٌةصالح احمد الجبار عبد غفراناالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد18

2015-64.14982016األولصباحٌةذكرعراقٌةمحسن حمٌد مزهر محمداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد19

2015-63.89752016األولصباحٌةأنثىعراقٌةجابر راضً محمد رونزااالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد20

2015-63.6972016األولصباحٌةانثىعراقٌةٌوسف مناتً جبار سماحاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد21

2015-63.55772016األولصباحٌةانثىعراقٌةأمٌن العزٌز عبد أنٌس لبنىاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد22

2015-62.91482016األولصباحٌةذكرعراقٌةبشٌر  مرزوك احمد محمداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد23

2015-62.82762016األولصباحٌةأنثىعراقٌةكاظم الحسٌن عبد هللا عبد سارةاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد24

2015-62.6682016األولصباحٌةأنثىعراقٌةقهرمان محمود هللا فٌض فٌروزاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد25



سنة التخرجالمعدلالدورالدراسة الجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةالجامعةت

2015-62.58522016األولصباحٌةانثىعراقٌةمتعب عبد أركان ٌوسفاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد26

2015-62.33372016األولصباحٌةأنثىعراقٌةمحمد عباس محمد سراءاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد27

2015-62.11492016األولصباحٌةأنثىعراقٌةحمودي جاسم رضا مٌنااالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد28

2015-61.54872016األولصباحٌةانثىعراقٌةمحمد حسٌن احمد زهراءاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد29

2015-61.49192016األولصباحٌةانثىعراقٌةمجٌد حمٌد هاشم دانٌةاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد30

2015-60.6912016األولصباحٌةأنثىعراقٌةعلً عبد غازي مناضل فاطمةاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد31

2015-59.5052016األولصباحٌةأنثىعراقٌةسوزه علً عباس أمنٌةاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد32

2015-59.33752016األولصباحٌةانثىعراقٌةعلً فاضل الرزاق عبد هٌلٌناالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد33

2015-58.8422016األولصباحٌةأنثىعراقٌةمخٌلف جاسم محمد مهااالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد34

2015-58.52692016األولصباحٌةذكرعراقٌةرشٌد سعدون محسن زٌاداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد35

2015-57.79392016األولصباحٌةانثىعراقٌةسعٌد عبٌد فاضل ثناءاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد36

2015-57.25912016األولصباحٌةانثىعراقٌةبداحً فاضل محمد زبٌدةاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد37

سنة التخرجالمعدلالدورالدراسة الجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةالجامعةت

61.59782015/2016الثانًصباحٌةانثىعراقٌةابراهٌم شرٌف سعدي مرٌماالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد1

61.50532015/2016الثانًصباحٌةأنثىعراقٌةاألمٌر عبد علً إحسان دعاءاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد2

61.39132015/2016الثانًصباحٌةأنثىعراقٌةعلً حسٌن نادر ضحىاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد3

60.59892015/2016الثانًصباحٌةأنثىعراقٌةعبود العباس عبد فاضل نوراالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد4

60.04122015/2016الثانًصباحٌةأنثىعراقٌةاغا باش النبً عبد هللا عبد سارةاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد5

59.94232015/2016الثانًصباحٌةأنثىعراقٌةقاسم عباس حسن زهراءاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد6

59.77652015/2016الثانًصباحٌةانثىعراقٌةإبراهٌم محمد عامر ٌاسمٌناالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد7

59.65742015/2016الثانًصباحٌةذكرعراقٌةملوح محارب كاظم أٌمناالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد8



سنة التخرجالمعدلالدورالدراسة الجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةالجامعةت

59.58262015/2016الثانًصباحٌةانثىعراقٌةعنزي ساجت سالم أروىاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد9

59.48112015/2016الثانًصباحٌةأنثىعراقٌةإسماعٌل حسن محمد فالح صفااالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد10

59.20462015/2016الثانًصباحٌةأنثىعراقٌةنجم راضً محمد مرٌماالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد11

58.89582015/2016الثانًصباحٌةأنثىعراقٌةعلً محمد صالح علً إٌماناالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد12

58.85992015/2016الثانًصباحٌةأنثىعراقٌةجاسم لطٌف فراس سماحاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد13

58.49332015/2016الثانًصباحٌةأنثىعراقٌةجمعة عبد الدٌن نجم فجراالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد14

57.80182015/2016الثانًصباحٌةأنثىعراقٌةخلٌل محمد رائد رفٌف االنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد15

57.50332015/2016الثانًصباحٌةأنثىعراقٌةحسن شاكر بدر لٌنااالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد16

57.31062015/2016الثانًصباحٌةانثىعراقٌةمتعب حمٌد ثامر رٌاماالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد17

57.10632015/2016الثانًصباحٌةذكرعراقٌةصالح الصاحب عبد هانً زٌداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد18

572015/2016الثانًصباحٌةأنثىعراقٌةاحمد محمود شاكر مالكاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد19

56.84182015/2016الثانًصباحٌةأنثىعراقٌةعلً محمد رشٌد شوقً شٌالناالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد20

56.49062015/2016الثانًصباحٌةأنثىعراقٌةشبٌب حبٌب محمد زهراءاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد21

56.42562015/2016تكمٌلًصباحٌةذكرعراقٌةعلً محمد عماد عادلاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد22

56.28842015/2016الثانًصباحٌةأنثىعراقٌةعلً حسٌن عادل دالٌااالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد23

55.84222015/2016تكمٌلًصباحٌةأنثىعراقٌةسلٌم الفتاح عبد سلٌم إسراءاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد24

55.54712015/2016تكمٌلًصباحٌةأنثىعراقٌةنوروز إسماعٌل إبراهٌم زٌالناالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد25

55.5042015/2016الثانًصباحٌةانثىعراقٌةعلً حسٌن علً براءاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد26

55.38232015/2016الثانًصباحٌةانثىعراقٌةنصٌف حاتم هشام رٌاماالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد27

55.18262015/2016الثانًصباحٌةذكرعراقٌةالوهاب عبد عباس عصام الدٌن صالحاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد28

54.98022015/2016تكمٌلًصباحٌةأنثىعراقٌةابراهٌم إسماعٌل الدٌن نجم نازاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد29

54.46082015/2016تكمٌلًصباحٌةأنثىعراقٌةغوٌلً حسن فالح شهداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد30

54.43422015/2016الثانًصباحٌةذكرعراقٌةهادي محمد جاسم محمداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد31

54.1872015/2016الثانًصباحٌةانثىعراقٌةمحسن الرزاق عبد ممدوح سالًاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد32

53.99392015/2016الثانًصباحٌةذكرعراقٌةحسن صبٌح ماجد محمداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد33



سنة التخرجالمعدلالدورالدراسة الجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسم الكلٌةالجامعةت

53.83072015/2016الثانًصباحٌةذكرعراقٌةوٌس علً احمد المختار محمداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد34

53.8282015/2016الثانًصباحٌةأنثىعراقٌةالحسن عبد محسن علً زهراءاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد35

53.82492015/2016تكمٌلًصباحٌةذكرعراقٌةخضر ٌاس ثابت عمراالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد36

53.75792015/2016الثانًصباحٌةانثىعراقٌةالكرٌم عبد الناصر عبد رٌماالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد37

52.86772015/2016الثانًصباحٌةأنثىعراقٌةالكرٌم عبد عطٌة حازم سبأاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد38


