
سنة التخرجالمعدلالدور نوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2014-91.95062015االولالصباحٌةانثىعراقٌةزٌنة عصام عواد حمادياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد1

2014-90.05982015االولالصباحٌةانثىعراقٌةزٌنب فٌصل كاظم زغٌراللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد2

2014-86.85662015االولالصباحٌةانثىعراقٌةرقٌة مطلك عبد عبد الرحمن حبٌباللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد3

2014-85.6162015االولالصباحٌةانثىعراقٌةسعاد قحطان حسٌن علواناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد4

2014-83.71222015االولالصباحٌةانثىعراقٌةصبا علً خلف ظاهراللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد5

2014-83.442015االولالصباحٌةانثىعراقٌةسارة حاتم جدوع كرٌماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد6

2014-82.50142015االولالصباحٌةانثىعراقٌةشهد محمد عبد هللا خضٌراللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد7

2014-81.21662015االولالصباحٌةانثىعراقٌةعال باسم جمعه صالحاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد8

2014-80.13422015االولالصباحٌةانثىعراقٌةغادة غازي فٌصل جالباللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد9

2014-80.00662015االولالصباحٌةانثىعراقٌةاساور محمد علً سلماناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد10

2014-79.99362015االولالصباحٌةانثىعراقٌةمها محمد جاسم نهٌباللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد11

2014-79.85862015االولالصباحٌةانثىعراقٌةابتهال عبد هللا عبد عالوياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد12

2014-79.03622015االولالصباحٌةانثىعراقٌةسهاد عاصً عطٌة دخٌلاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد13

2014-78.41382015االولالصباحٌةانثىعراقٌةنور مزهر ستار اسماعٌلاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد14

2014-78.34542015االولالصباحٌةانثىعراقٌةرٌهام عدنان محمد علًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد15

2014-77.05082015االولالصباحٌةانثىعراقٌةزٌنب علً مكطوف ثجٌلاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد16

2014-77.03242015االولالصباحٌةانثىعراقٌةسناء علً فاضل جودهاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد17

2014-76.70742015االولالصباحٌةانثىعراقٌةزهراء علً نواف عبداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد18

2014-76.31122015االولالصباحٌةانثىعراقٌةاالء عبد هللا عبد عالوياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد19

2014-76.16482015االولالصباحٌةانثىعراقٌةزٌنب كاظم راضً علٌوياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد20

2014-76.15082015االولالصباحٌةانثىعراقٌةرنا فالح حسن علًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد21

2014-76.0392015االولالصباحٌةانثىعراقٌةطٌبة محمد عبد الحسٌن حموداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد22

2014-75.86382015االولالصباحٌةانثىعراقٌةزهراء فاضل عباس معارجاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد23
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2014-75.70022015االولالصباحٌةانثىعراقٌةدٌنا محمود شاكر محموداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد24

2014-75.67582015االولالصباحٌةانثىعراقٌةهاله حسٌن علً محسناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد25

2014-74.772015الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةزٌنة حامد جاسم حمادياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد26

2014-74.61262015االولالصباحٌةانثىعراقٌةوسن شهاب احمد ابراهٌماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد27

2014-74.53662015االولالصباحٌةانثىعراقٌةنور عبد الحافظ عبد الرحمن خلفاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد28

2014-74.14722015االولالصباحٌةانثىعراقٌةسارة خالد مجٌد عبد هللااللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد29

2014-73.97582015االولالصباحٌةانثىعراقٌةزهراء صالح حسن علٌوياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد30

2014-73.772015الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةقٌثار رضا حسٌن عبد الرضااللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد31

2014-73.26862015االولالصباحٌةانثىعراقٌةهبة محمد امٌن ادهماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد32

2014-73.13762015االولالصباحٌةانثىعراقٌةهناء لفتة سرحان زٌداناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد33

2014-73.01022015االولالصباحٌةانثىعراقٌةهبة غركان احمد عبداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد34

2014-72.66162015االولالصباحٌةانثىعراقٌةزٌنه زهراوي فرحان جار هللااللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد35

2014-72.37022015االولالصباحٌةانثىعراقٌةمٌعاد حمزة حسن بدٌوياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد36

2014-71.63042015االولالصباحٌةانثىعراقٌةنور موسى جاسم راضًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد37

2014-71.32262015االولالصباحٌةانثىعراقٌةرٌام كاظم صابر عبد الحسناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد38

2014-71.13662015االولالصباحٌةانثىعراقٌةزهراء محسن علً عبٌداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد39

2014-70.86262015االولالصباحٌةانثىعراقٌةنور حسن فلٌح حسناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد40

2014-70.8432015االولالصباحٌةانثىعراقٌةاالء عبد الخالق جاسم  بدناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد41

2014-70.76262015االولالصباحٌةانثىعراقٌةطٌبة محسن علً سوٌلماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد42

2014-70.26282015االولالصباحٌةانثىعراقٌةاسٌل علً حسٌن خلفاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد43

2014-69.0012015االولالصباحٌةانثىعراقٌةشذى رعد صادق حموداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد44

2014-68.57462015االولالصباحٌةانثىعراقٌةمروه جاسم محمد شكاكًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد45

2014-68.53022015االولالصباحٌةانثىعراقٌةزهراء عباس عزٌز حسناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد46
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2014-68.48762015االولالصباحٌةانثىعراقٌةدعاء حسن كاطع فنجاناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد47

2014-68.43662015االولالصباحٌةانثىعراقٌةمرٌم حمٌد مطرود حموداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد48

2014-68.38342015االولالصباحٌةانثىعراقٌةتغرٌد الفً مشاري بدراللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد49

2014-68.08162015االولالصباحٌةانثىعراقٌةنورس ٌوسف عباس خلٌلاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد50

2014-67.62922015االولالصباحٌةانثىعراقٌةسوسن حمٌد سرحان ذعاراللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد51

2014-67.53042015االولالصباحٌةانثىعراقٌةجهٌنة عالء الدٌن فاضل عبداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد52

2014-67.45142015االولالصباحٌةانثىعراقٌةاكرام جلٌل مكطوف عوٌداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد53

2014-67.35642015االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلٌاء جبار عبد الرزاق شكراللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد54

2014-66.69382015االولالصباحٌةانثىعراقٌةمها عبد األمٌر محمد رسناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد55

2014-66.37142015االولالصباحٌةانثىعراقٌةدنٌا عٌد حسٌن فارساللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد56

2014-66.25082015االولالصباحٌةانثىعراقٌةتمارة عادل بالدي خزعلاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد57

2014-65.85882015االولالصباحٌةانثىعراقٌةعذراء لفته محسن جازعاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد58

2014-65.80042015االولالصباحٌةانثىعراقٌةسالً شوكت توفٌق رسولاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد59

2014-65.73062015االولالصباحٌةانثىعراقٌةاٌمان اٌاد صكبان صالحاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد60

2014-65.2042015االولالصباحٌةانثىعراقٌةهدى حمٌدي عزٌز حمٌدياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد61

2014-64.942015الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةرواء حاكم عبٌد راجًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد62

2014-64.6812015االولالصباحٌةانثىعراقٌةفرح رعد فاضل عباساللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد63

2014-64.5452015الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةاٌات محمد صالح محمد اللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد64

2014-64.53582015االولالصباحٌةانثىعراقٌةضحى حاتم خلف عبد الرحمناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد65

2014-64.22782015االولالصباحٌةانثىعراقٌةاٌناس راضً سبٌب كانداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد66

2014-64.0192015االولالصباحٌةانثىعراقٌةنور جبار محمد كعٌداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد67

2014-63.7852015االولالصباحٌةانثىعراقٌةاٌات طارق ٌاسٌن حمودياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد68

2014-63.75682015االولالصباحٌةانثىعراقٌةفاطمة وحٌد عبد هللااللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد69
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2014-63.552015الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةحوراء موسى علً حسٌن اللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد70

2014-63.12422015االولالصباحٌةانثىعراقٌةربى احمد عبد الواحد صبراللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد71

2014-63.07982015االولالصباحٌةانثىعراقٌةحنٌن محمد احمد غزاياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد72

2014-62.92742015االولالصباحٌةانثىعراقٌةنور كاظم خفٌف شنوناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد73

2014-62.89682015االولالصباحٌةانثىعراقٌةمروة زهٌر حمٌد علٌوياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد74

2014-62.68342015االولالصباحٌةانثىعراقٌةرند عبد الحسن جعفر كموناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد75

2014-62.33442015االولالصباحٌةانثىعراقٌةشهد سهٌل عبد الخالق محمداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد76

2014-61.94982015االولالصباحٌةانثىعراقٌةدانٌة محمد شهاب احمداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد77

2014-61.942015الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةرغد عامر علً هٌساللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد78

2014-60.84942015االولالصباحٌةانثىعراقٌةمروة طارق ٌاسٌن حمودياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد79

2014-60.78382015االولالصباحٌةانثىعراقٌةرسل حسن جبار بطلاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد80

2014-60.1872015الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةنور جمال حمٌد باقراللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد81

2014-59.98362015االولالصباحٌةانثىعراقٌةسحر سهام محمود علًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد82

2014-59.632015الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةنور عبد الرزاق طه محمداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد83

2014-59.1392015الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةهدٌر عبدالرزاق حاتم منصوراللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد84

2014-58.50082015االولالصباحٌةانثىعراقٌةشهد رٌاض صباح  عبوداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد85

2014-58.49842015االولالصباحٌةانثىعراقٌةسنار حسن عبد علً عباساللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد86

2014-58.08982015االولالصباحٌةانثىعراقٌةعبٌر كاظم رشٌد جواداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد87

2014-58.032015الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةنور طالب حسٌن رحٌمةاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد88

2014-57.6992015التكمٌلًالصباحٌةانثىعراقٌةزهراء خالد حمود جباراللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد89

2014-57.15142015االولالصباحٌةانثىعراقٌةمرٌم ولٌد حمٌد خلفاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد90

2014-56.682015الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةزهراء عبد الصاحب علً خلٌلاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد91

2014-56.47042015االولالصباحٌةانثىعراقٌةنور ناجً عبد النبً علكاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد92
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2014-56.37942015االولالصباحٌةانثىعراقٌةآالء جمال ناصر حسٌناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد93
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2014-91.902352015االولالمسائٌة انثىعراقٌةفاطمة عبد الستار عزٌز مامكاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد1

2014-89.5792015االولالمسائٌة انثىعراقٌةمنال عبد االله عبد الرزاق سلماناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد2

2014-87.683122015االولالمسائٌة انثىعراقٌةرنٌن نبٌل مهدي صالحاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد3

2014-86.188752015االولالمسائٌة انثىعراقٌةضمٌاء سعٌد حمٌد داوداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد4

2014-85.28172015االولالمسائٌة انثىعراقٌةسحر عبد الكاظم طاهر غلباللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد5

2014-83.208082015االولالمسائٌة انثىعراقٌةحسناء عبد الجبار حسن عباساللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد6

2014-83.160922015االولالمسائٌة انثىعراقٌةوسن طالل عبد الكرٌم عبد اللطٌفاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد7

2014-78.901922015االولالمسائٌة انثىعراقٌةسناء عزٌز احمد جاسماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد8

2014-78.602482015االولالمسائٌة انثىعراقٌةسجى عبد الرزاق خلٌل حبٌباللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد9

2014-77.029022015االولالمسائٌة انثىعراقٌةسالً وسام عبد علً حمداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد10

2014-76.564092015االولالمسائٌة انثىعراقٌةمرٌم شاكر هالل حسناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد11

2014-75.785452015االولالمسائٌة انثىعراقٌةاسراء داود سلٌمان حسناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد12

2014-75.574862015االولالمسائٌة انثىعراقٌةهالة سلٌمان مصطفى محمداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد13

2014-75.42042015االولالمسائٌة انثىعراقٌةاالء ضٌاء محمد زهراوياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد14

2014-74.683112015االولالمسائٌة انثىعراقٌةرشا سلٌمان كرٌم احمداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد15

2014-73.980662015االولالمسائٌة انثىعراقٌةهناء هانً جاسم خنٌاباللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد16

2014-73.34642015االولالمسائٌة انثىعراقٌةلٌنا محمد علً غالًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد17

2014-73.00822015االولالمسائٌة انثىعراقٌةاكرام خضٌر عباس علواناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد18



سنة التخرجالمعدلالدور نوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2014-72.805052015االولالمسائٌة انثىعراقٌةرغد رضا مهدي سعٌداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد19

2014-72.53492015االولالمسائٌة انثىعراقٌةنغم مازن عبد الوهاب فتحًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد20

2014-71.410492015االولالمسائٌة انثىعراقٌةعذراء عاشور لفتة هاللاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد21

2014-70.341592015االولالمسائٌة انثىعراقٌةشٌماء عارف معروف سلٌماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد22

2014-70.062722015االولالمسائٌة انثىعراقٌةنور علً طالل سلٌماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد23

2014-69.565842015االولالمسائٌة انثىعراقٌةدعاء سعد خلٌل ابراهٌماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد24

2014-69.554882015االولالمسائٌة انثىعراقٌةفرح سمٌر عبد الصاحب مهدياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد25

2014-69.297312015االولالمسائٌة انثىعراقٌةنجالء فاروق مهدي حسٌناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد26

2014-69.099212015االولالمسائٌة انثىعراقٌةرؤى عامر ابراهٌم حمٌداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد27

2014-69.01232015االولالمسائٌة انثىعراقٌةغفران رهٌف مكطوفاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد28

2014-68.507072015االولالمسائٌة انثىعراقٌةهبة سعد عبود رشٌداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد29

2014-68.189012015االولالمسائٌة انثىعراقٌةمها فاضل جهانكٌر كوثراللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد30

2014-67.447072015االولالمسائٌة انثىعراقٌةمنار محمد عبد برداناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد31

2014-66.73842015االولالمسائٌة انثىعراقٌةانغام حقً اسماعٌل خلٌلاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد32

2014-65.847222015االولالمسائٌة انثىعراقٌةنور عامر ٌاس خضٌراللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد33

2014-64.92962015االولالمسائٌة انثىعراقٌةسارة نعٌم عبد الحسٌن حسناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد34

2014-64.626552015االولالمسائٌة انثىعراقٌةسهٌر ابراهٌم عباس فرحاناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد35

2014-64.042282015االولالمسائٌة انثىعراقٌةنور سامً مخلف ضغٌناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد36

2014-63.993842015االولالمسائٌة انثىعراقٌةحنٌن نبٌل جواد كاظماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد37

2014-63.784812015االولالمسائٌة انثىعراقٌةرؤى عبد العزٌز محمد جاسماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد38

2014-63.76762015االولالمسائٌة انثىعراقٌةرٌم علً صالح عطٌةاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد39

2014-63.406122015االولالمسائٌة انثىعراقٌةرنا صبار عبد الحسٌن شطٌباللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد40

2014-63.156342015االولالمسائٌة انثىعراقٌةروزة احمد صفر علًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد41



سنة التخرجالمعدلالدور نوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2014-62.310712015االولالمسائٌة انثىعراقٌةهدٌل ماجد سلمان سلطاناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد42

2014-62.20422015االولالمسائٌة انثىعراقٌةاسراء عزة جاسم حسٌناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد43

2014-62.16842015االولالمسائٌة انثىعراقٌةناهدة احمد عباس عبوداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد44

2014-61.437352015االولالمسائٌة انثىعراقٌةرسل محمد جاسم حسٌناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد45

2014-61.348822015االولالمسائٌة انثىعراقٌةمنار محمد عبد المالك قاسماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد46

2014-61.02642015االولالمسائٌة انثىعراقٌةهبة علً ابراهٌم دروٌشاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد47

2014-60.961372015االولالمسائٌة انثىعراقٌةضً كرٌم حمٌد محسناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد48

2014-60.88982015االولالمسائٌة انثىعراقٌةاسراء ولٌد غازي مخلفاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد49

2014-55.12232015االولالمسائٌة انثىعراقٌةاالء وهاب احمد عباساللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد50

سنة التخرجالمعدلالدور نوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2014-65.262015التكميليالمسائٌةانثىعراقٌةنورا رائد عبد الحسٌن فنجاناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد1

2014-63.152015الثانيالمسائٌةانثىعراقٌةسوسن  مجٌد علً موزاناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد2

2014-62.472015الثانيالمسائٌةانثىعراقٌةالحوراء  نصٌر ناجً محمد رضااللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد3

2014-60.242015الثانيالمسائٌةانثىعراقٌةنور ماجد سعٌد ناٌف اللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد4

2014-58.292015الثانيالمسائٌةانثىعراقٌةدعاء عبد الرحمن عواد ابراهٌماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد5


