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90.42832016/2015االولصباحًانثىعراقٌةاسراء فٌصل عبد جاسماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد1

87.65082016/2015االولصباحًانثىعراقٌةنور فالح حسن اكبراللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد2

87.19272016/2015االولصباحًانثىعراقٌةرؤى حسٌن صفر علًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد3

86.87092016/2015االولصباحًانثىعراقٌةاسراء محمد عبد الكرٌم ناجًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد4

86.73292016/2015االولصباحًانثىعراقٌةندى هانً جاسم محمداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد5

86.52942016/2015االولصباحًانثىعراقٌةمروة وعد ناٌف ٌونساللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد6

84.40072016/2015االولصباحًانثىعراقٌةزٌنب مصطفى علً محسناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد7

83.26072016/2015االولصباحًانثىعراقٌةهبة موفق علً نصاراللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد8

82.47882016/2015االولصباحًانثىعراقٌةغادة ولٌد نعمة فرحاناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد9

82.17582016/2015االولصباحًانثىعراقٌةطٌبة مزهرحسون مهدياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد10

82.09962016/2015االولصباحًانثىعراقٌةحرٌر عامر احمد عبد الوهاباللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد11

81.18092016/2015االولصباحًانثىعراقٌةاسراء حمٌد صلبً عبد هللااللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد12

81.05322016/2015االولصباحًانثىعراقٌةسارة ٌاسٌن كاظم احمداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد13

80.58812016/2015االولصباحًانثىعراقٌةوسن صباح رضا علًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد14

79.0812016/2015االولصباحًانثىعراقٌةغدٌر محمد موسى عاصًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد15

78.00152016/2015االولصباحًانثىعراقٌةسحر سالم عبد هللا عبد الشهٌداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد16

77.80722016/2015االولصباحًانثىعراقٌةاٌمان مهدي حسن كاظماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد17

77.80712016/2015االولصباحًانثىعراقٌةسارة رٌاض عبد االمٌر علٌوياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد18

77.45092016/2015االولصباحًانثىعراقٌةزهراء جابر هاشم عودةاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد19

76.73482016/2015االولصباحًانثىعراقٌةسارة زهٌر جاسم محمداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد20

75.7332016/2015االولصباحًانثىعراقٌةاسراء عبد الهادي محمود عبداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد21

75.30242016/2015االولصباحًانثىعراقٌةعذراء علً احمد نجماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد22

75.04422016/2015االولصباحًانثىعراقٌةلقاء عماد ظاهر مرهشاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد23
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74.95712016/2015االولصباحًانثىعراقٌةرجاء عبد الحسٌن جودة محٌسناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد24

74.31132016/2015االولصباحًانثىعراقٌةكزال علً نعمة هللا جانًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد25

74.24812016/2015االولصباحًانثىعراقٌةزٌنب عبد هللا محمود شٌحاناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد26

73.91382016/2015االولصباحًانثىعراقٌةحوراء محمدعبد االمٌر هادياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد27

72.9012016/2015االولصباحًانثىعراقٌةضحى نعمة خلف محمداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد28

72.73782016/2015االولصباحًانثىعراقٌةمنى احمد اسماعٌل وحٌداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد29

72.58982016/2015االولصباحًانثىعراقٌةهبة علً طه عبوداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد30

71.33642016/2015االولصباحًانثىعراقٌةزٌنة جعفر ربح بجاياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد31

71.29882016/2015االولصباحًانثىعراقٌةجٌهان عبد الكرٌم علً عبد هللااللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد32

70.5322016/2015االولصباحًانثىعراقٌةاثافة احمد زٌدان خلفاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد33

70.37632016/2015االولصباحًانثىعراقٌةرٌام حسٌن حمد هلٌلاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد34

70.20072016/2015االولصباحًانثىعراقٌةسمٌة رٌاض عبد خنجراللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد35

70.05672016/2015االولصباحًانثىعراقٌةاسراء مولود حسن جمعةاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد36

69.72092016/2015االولصباحًانثىعراقٌةتقى كرٌم حسٌن عبد هللااللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد37

69.38132016/2015االولصباحًانثىعراقٌةعذراء زٌدان خلف عٌسىاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد38

69.34832016/2015االولصباحًانثىعراقٌةعذراء عبد علً حمد عمراناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد39

69.28332016/2015االولصباحًانثىعراقٌةحوراء محمد عبٌد حسونًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد40

68.77792016/2015االولصباحًانثىعراقٌةبلسم رعد فاضل عباساللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد41

68.74092016/2015االولصباحًانثىعراقٌةسجى سعد قاسم ضمداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد42

68.64362016/2015االولصباحًانثىعراقٌةشذى عباس حمد حموداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد43

68.63022016/2015االولصباحًانثىعراقٌةهاجر احمد علً باهضاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد44

68.49792016/2015االولصباحًانثىعراقٌةدنٌا حمد علً محمود اللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد45

68.4532016/2015االولصباحًانثىعراقٌةزهراء فاضل مسلم عبد المًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد46
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68.41762016/2015االولصباحًانثىعراقٌةحنٌن محمد عبد الكاظم موسىاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد47

68.12016/2015االولصباحًانثىعراقٌةاٌمان حسن مرهج درٌغاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد48

68.02382016/2015االولصباحًانثىعراقٌةاسراء عباس فاضل علً اللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد49

67.91952016/2015االولصباحًانثىعراقٌةنغم سامً هادي حسٌناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد50

67.72432016/2015االولصباحًانثىعراقٌةغفران سعد حمد عنٌداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد51

67.67312016/2015االولصباحًانثىعراقٌةسحر ٌحٌى ضعٌف محلاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد52

67.63232016/2015االولصباحًانثىعراقٌةنرمٌن خضٌر خلف عطٌةاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد53

67.56282016/2015االولصباحًانثىعراقٌةصباح جبار عباس نعمةاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد54

67.36712016/2015االولصباحًانثىعراقٌةرسل سعد عمران موسىاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد55

67.35652016/2015االولصباحًانثىعراقٌةزٌنب منذر طه رماناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد56

67.28992016/2015االولصباحًانثىعراقٌةمرٌم محمد سعود غٌثاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد57

67.04042016/2015االولصباحًانثىعراقٌةنهى مجٌد حمٌد كٌماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد58

67.00612016/2015االولصباحًانثىعراقٌةخلود عدنان محسن حمودياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد59

66.22812016/2015االولصباحًانثىعراقٌةفاطمة فرحان دروٌش موسىاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد60

66.20642016/2015االولصباحًانثىعراقٌةزٌنب سراح مطٌر شرٌفاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد61

66.17062016/2015االولصباحًانثىعراقٌةزٌنة علً محمد جاسماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد62

66.07922016/2015االولصباحًانثىعراقٌةسجى صفاء عباس ابراهٌماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد63

65.87542016/2015االولصباحًانثىعراقٌةزهراء ناظم علً عودةاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد64

65.36842016/2015االولصباحًانثىعراقٌةنور صباح عبد الهادي كاظماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد65

65.16092016/2015االولصباحًانثىعراقٌةنور الهدى حبٌب عبد هللااللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد66

64.9712016/2015االولصباحًانثىعراقٌةامنة فٌصل محمد فرحاناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد67

64.66832016/2015االولصباحًانثىعراقٌةمٌس عامر خلف حمزةاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد68

64.49732016/2015االولصباحًانثىعراقٌةرواء رحمن احمد زنبوراللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد69
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64.32832016/2015االولصباحًانثىعراقٌةدعاء مسعود داود سلمان اللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد70

64.28032016/2015االولصباحًانثىعراقٌةزهراء عبد الكرٌم حسٌن ثعباناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد71

63.88012016/2015االولصباحًانثىعراقٌةزٌنب محمد محسن شنٌتراللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد72

63.80042016/2015االولصباحًانثىعراقٌةانغام عبد الكرٌم عواد كاظماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد73

63.78382016/2015االولصباحًانثىعراقٌةغفران ناصر جاسم محمداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد74

63.6392016/2015االولصباحًانثىعراقٌةرنا خلدون فائق عبداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد75

63.50112016/2015االولصباحًانثىعراقٌةنادٌة عالء فاخر لٌلواللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد76

63.34152016/2015االولصباحًانثىعراقٌةرسل احمد جبار حسٌناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد77

63.23612016/2015االولصباحًانثىعراقٌةٌاسمٌن كاظم ناهً جارياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد78

63.10462016/2015االولصباحًانثىعراقٌةرسل محسن عوٌد كشكولاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد79

63.04762016/2015االولصباحًانثىعراقٌةاالء عواد كاظم عٌسىاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد80

62.83352016/2015االولصباحًانثىعراقٌةزهراء سالم سامً رشٌداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد81

62.49122016/2015االولصباحًانثىعراقٌةزٌنب هٌثم كامل ناٌفاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد82

62.3832016/2015االولصباحًانثىعراقٌةسراب ماهر ناصر علواناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد83

62.2142016/2015االولصباحًانثىعراقٌةهالة ناصر خالد شهاباللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد84

61.41092016/2015االولصباحًانثىعراقٌةعذراء علوان محٌسن خلٌفاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد85

61.20152016/2015االولصباحًانثىعراقٌةشفاء محمد كامران محمداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد86

60.40442016/2015االولصباحًانثىعراقٌةمها احمد عبد مسربتاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد87

59.68162016/2015االولصباحًانثىعراقٌةدعاء كامل عودة خضٌراللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد88

59.17862016/2015االولصباحًانثىعراقٌةلمٌس عبد االمٌر فاخرشمخًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد89

59.12062016/2015االولصباحًانثىعراقٌةلبنى عباس نجٌب عرباللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد90

58.23882016/2015االولصباحًانثىعراقٌةاساور جاسب بخٌت دشراللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد91

57.88522016/2015االولصباحًانثىعراقٌةنبا امجد ٌوسف لطٌفاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد92
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55.53432016/2015االولصباحًانثىعراقٌةزٌنب طالب حسن ٌوسفاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد93
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88.82662016/2015االولمسائًانثىعراقٌةافراح سهٌل نجم عبد هللااللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد1

79.59762016/2015االولمسائًانثىعراقٌةاشواق هادي ابراهٌم خمٌساللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد2

79.57552016/2015االولمسائًانثىعراقٌةوفاء عبد حمادي شاوشاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد3

78.12322016/2015االولمسائًانثىعراقٌةهدى حسن خضٌر عباساللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد4

78.06792016/2015االولمسائًانثىعراقٌةنور ولٌد خالد مصطفىاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد5

77.39552016/2015االولمسائًانثىعراقٌةوصال ناظم نصٌف جاسماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد6

71.07672016/2015االولمسائًانثىعراقٌةنور سعد غالً منٌهلاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد7

69.80182016/2015االولمسائًانثىعراقٌةنبا مجٌد حمٌد علواناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد8

68.12632016/2015االولمسائًانثىعراقٌةلمٌاء جواد عزٌز محمداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد9

66.65122016/2015االولمسائًانثىعراقٌةغفران صفاء علوان شكراللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد10

66.15662016/2015االولمسائًانثىعراقٌةشٌماء عبد الرزاق مشعل خلٌفةاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد11

65.87182016/2015االولمسائًانثىعراقٌةبنٌن حسن كً كاووس حٌدراللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد12

65.17782016/2015االولمسائًانثىعراقٌةزهراء فاٌز نور حسٌناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد13

64.96242016/2015االولمسائًانثىعراقٌةنور الزهراء طارق زٌد عبداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد14

64.91862016/2015االولمسائًانثىعراقٌةرنا فاضل عباس محمداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد15

63.45162016/2015االولمسائًانثىعراقٌةصفا عبد اللطٌف حسٌناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد16

63.06842016/2015االولمسائًانثىعراقٌةسحر فوزي هالل كمراللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد17

62.43592016/2015االولمسائًانثىعراقٌةٌقٌن نزار عبد الكرٌم عبد الرحمناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد18



سنة التخرجالمعدلالدور نوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌةالجامعةت

61.75242016/2015االولمسائًانثىعراقٌةهدى صالح عبد الهادي جمٌلاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد19

60.50422016/2015االولمسائًانثىعراقٌةسارة عبد الرحمن نصٌف جاسماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد20

58.02942016/2015االولمسائًانثىعراقٌةئاوات عبد الكرٌم محمد محً الدٌناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة بناتبغداد21


