
الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة88,412014/2015االولذكرعراقًسامر مازن عبد االمٌر شاطًاللغة االلمانٌةاللغاتبغداد1

الصباحٌة82,112014/2015االولانثىعراقًابتهاج حافظ عبدهللا مجٌداللغة االلمانٌةاللغاتبغداد2

الصباحٌة81,372014/2015االولانثىعراقًاالء صبٌح كاطع محمداللغة االلمانٌةاللغاتبغداد3

الصباحٌة80,012014/2015االولانثىعراقًنور محمد حسن احمداللغة االلمانٌةاللغاتبغداد4

الصباحٌة78,622014/2015االولانثىعراقًاٌه اكرم محمد محموداللغة االلمانٌةاللغاتبغداد5

الصباحٌة78,522014/2015االولذكرعراقًحسن زهراوي زغٌر شنٌناللغة االلمانٌةاللغاتبغداد6

الصباحٌة75,582014/2015االولانثىعراقًمروج جبار راضً محسناللغة االلمانٌةاللغاتبغداد7

الصباحٌة75,522014/2015االولانثىعراقًمروه عثمان عبداللطٌف جاسماللغة االلمانٌةاللغاتبغداد8

الصباحٌة74,822014/2015االولانثىعراقًهاله جمال عزٌز شابااللغة االلمانٌةاللغاتبغداد9

الصباحٌة74,662014/2015االولانثىعراقًاسماء عدنان هادي حسٌناللغة االلمانٌةاللغاتبغداد10

الصباحٌة72,562014/2015االولانثىعراقًاخالص خالد حلول تلٌلاللغة االلمانٌةاللغاتبغداد11

الصباحٌة70,282014/2015االولانثىعراقًاسراء جبار علً عودةاللغة االلمانٌةاللغاتبغداد12

الصباحٌة69,972014/2015االولذكرعراقًعباس كاظم خلف صالحاللغة االلمانٌةاللغاتبغداد13

الصباحٌة64,592014/2015االولانثىعراقًمٌنا سامً علً حسٌناللغة االلمانٌةاللغاتبغداد14

الصباحٌة63,652014/2015االولانثىعراقًسحر كاظم علً دوٌجاللغة االلمانٌةاللغاتبغداد15

الصباحٌة63,222014/2015االولانثىعراقًفاطمه نجم عبد االمٌر رجباللغة االلمانٌةاللغاتبغداد16

الصباحٌة63,192014/2015االولانثىعراقًسارة مكً خزعل رشٌداللغة االلمانٌةاللغاتبغداد17

الصباحٌة62,882014/2015االولانثىعراقًشهد خلٌل عبدهللا حسٌناللغة االلمانٌةاللغاتبغداد18

الصباحٌة62,362014/2015االولذكرعراقًحٌدر سامً نجم محمداللغة االلمانٌةاللغاتبغداد19

الصباحٌة61,762014/2015االولانثىعراقًسرى علً حسٌن عجٌلاللغة االلمانٌةاللغاتبغداد20

الصباحٌة61,662014/2015االولانثىعراقًاسراء جبار ناصر كرٌماللغة االلمانٌةاللغاتبغداد21

الصباحٌة61,172014/2015االولانثىعراقًحنٌن كاظم حسن فلٌحاللغة االلمانٌةاللغاتبغداد22

الصباحٌة61,032014/2015االولانثىعراقًزٌنب جاسم شناوه جاسماللغة االلمانٌةاللغاتبغداد23

الصباحٌة60,732014/2015االولذكرعراقًمصطفى ضٌاء عبد االمٌر صالحاللغة االلمانٌةاللغاتبغداد24

الصباحٌة60,312014/2015االولانثىعراقًهٌفاء عدنان محمود عالوياللغة االلمانٌةاللغاتبغداد25



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة60,182014/2015االولانثىعراقًرسل مخلص احمد حسٌناللغة االلمانٌةاللغاتبغداد26

الصباحٌة60,132014/2015االولانثىعراقًضحى حٌدر تاج عبد الصاحباللغة االلمانٌةاللغاتبغداد27

الصباحٌة59,862014/2015االولانثىعراقًام البنٌن محسن لعٌبً كرٌماللغة االلمانٌةاللغاتبغداد28

الصباحٌة59,492014/2015االولذكرعراقًقصً جاسم محمد علواناللغة االلمانٌةاللغاتبغداد29

الصباحٌة59,132014/2015االولانثىعراقًرانٌا سعد عبدالرزاق شاللاللغة االلمانٌةاللغاتبغداد30

الصباحٌة59,082014/2015االولانثىعراقًمالذ حسٌن علً عباساللغة االلمانٌةاللغاتبغداد31

الصباحٌة59,022014/2015االولانثىعراقًدعاء محسن مشكور محموداللغة االلمانٌةاللغاتبغداد32

الصباحٌة58,412014/2015االولانثىعراقًدعاء اٌاد جمٌل احمد نجماللغة االلمانٌةاللغاتبغداد33

الصباحٌة58,182014/2015االولانثىعراقًنور جلٌل الفت قادراللغة االلمانٌةاللغاتبغداد34

الصباحٌة55,902014/2015االولانثىعراقًامنه سمٌر عبد الحسٌن عبد الحسناللغة االلمانٌةاللغاتبغداد35

الصباحٌة55,782014/2015االولانثىعراقًانجً هادي صالح بدناللغة االلمانٌةاللغاتبغداد36

الصباحٌة55,292014/2015االولذكرعراقًاسامه عناد زٌدان خلفاللغة االلمانٌةاللغاتبغداد37

الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة67,032014/2015الثانًذكرعراقًجمال عبدالناصر طارق عبدالرحمن اللغة االلمانٌةاللغاتبغداد1

الصباحٌة66,182014/2015الثانًانثىعراقًهدى علً خضٌر كزاراللغة االلمانٌةاللغاتبغداد2

الصباحٌة63,552014/2015الثانًانثىعراقًسالً جمٌل دنبوس عٌلجاللغة االلمانٌةاللغاتبغداد3

الصباحٌة62,662014/2015الثانًانثىعراقًاٌة علً احمد علًاللغة االلمانٌةاللغاتبغداد4

الصباحٌة62,052014/2015الثانًانثىعراقًغادة جعفر رشٌد مجٌداللغة االلمانٌةاللغاتبغداد5

الصباحٌة61,612014/2015الثانًذكرعراقًمحمد محمود محمد رمضاناللغة االلمانٌةاللغاتبغداد6

الصباحٌة61,252014/2015الثانًانثىعراقًبسمة صباح عبد صالح صاحباللغة االلمانٌةاللغاتبغداد7

الصباحٌة60,002014/2015الثانً تكمٌلًانثىعراقًزٌنب سماري مٌبر علٌوياللغة االلمانٌةاللغاتبغداد8

الصباحٌة59,642014/2015الثانًانثىعراقًعلٌاء محمد امٌن ٌوسفاللغة االلمانٌةاللغاتبغداد9



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة59،482014/2015الثانً تكمٌلًذكرعراقًقٌصر علً حسٌن حسناللغة االلمانٌةاللغاتبغداد10

الصباحٌة58,92014/2015الثانً تكمٌلًانثىعراقًرندة ماهود سلمان شبٌباللغة االلمانٌةاللغاتبغداد11

الصباحٌة58،632014/2015الثانًأنثىمصرٌةوالء عبد الحمٌد أبراهٌم عبدالحمٌداللغة االلمانٌةاللغاتبغداد12

الصباحٌة58,542014/2015الثانًانثىعراقًاغارٌد خالد حسٌن علًاللغة االلمانٌةاللغاتبغداد13

الصباحٌة58,492014/2015الثانً تكمٌلًانثىعراقًسجا عامر ناصر علواناللغة االلمانٌةاللغاتبغداد14

الصباحٌة58,232014/2015الثانًانثىعراقًنور الهدى علً نعٌم بندر اللغة االلمانٌةاللغاتبغداد15

الصباحٌة58,22014/2015الثانًذكرعراقًعلً احمد حسن عبد الحمزةاللغة االلمانٌةاللغاتبغداد16

الصباحٌة58,062014/2015الثانًانثىعراقًدان صاحب موسى كاظماللغة االلمانٌةاللغاتبغداد17

الصباحٌة57,782014/2015الثانًذكرعراقًمحمد حسٌن جواد كرٌماللغة االلمانٌةاللغاتبغداد18

الصباحٌة57,662014/2015الثانً تكمٌلًانثىعراقًسحر عدنان جمعة فٌاضاللغة االلمانٌةاللغاتبغداد19

الصباحٌة57,612014/2015الثانًانثىعراقًسارة ماجد حاجم حسٌناللغة االلمانٌةاللغاتبغداد20

الصباحٌة57,442014/2015الثانً تكمٌلًذكرعراقًولٌد حسٌن حمٌد فنجاناللغة االلمانٌةاللغاتبغداد21

الصباحٌة57,352014/2015الثانً تكمٌلًانثىعراقًغادة عادل كرٌم عبدهللااللغة االلمانٌةاللغاتبغداد22

الصباحٌة57،252014/2015الثانًانثىعراقًهبة رعد عبد الهادي أبراهٌماللغة االلمانٌةاللغاتبغداد23

الصباحٌة57,112014/2015الثانًأنثىعراقًدعاء عبد الرحمن أحمد عبدالرحمناللغة االلمانٌةاللغاتبغداد24

الصباحٌة56,352014/2015الثانً تكمٌلًانثىعراقًانغام عزٌز عبٌد ضمٌداللغة االلمانٌةاللغاتبغداد25

الصباحٌة56،072014/2015الثانً تكمٌلًذكرعراقًكاظم ناصر جاسم محمد اللغة االلمانٌةاللغاتبغداد26

الصباحٌة56,032014/2015الثانً تكمٌلًذكرعراقًحٌدر صادق جوعان عبد الصاحباللغة االلمانٌةاللغاتبغداد27

الصباحٌة55,962014/2015الثانًأنثىعراقًزهراء نصر حمٌد راضًاللغة االلمانٌةاللغاتبغداد28

الصباحٌة55,652014/2015الثانً تكمٌلًانثىعراقًسارة حصٌل شرٌف حاجماللغة االلمانٌةاللغاتبغداد29

الصباحٌة55,362014/2015الثانً تكمٌلًانثىعراقًوفاء حاتم وهٌب جاسماللغة االلمانٌةاللغاتبغداد30

الصباحٌة55،242014/2015الثانًانثىعراقًعلٌاء خٌري  عبد مطروداللغة االلمانٌةاللغاتبغداد31

الصباحٌة54,522014/2015الثانًذكرعراقًعمر جاسم نوفل جاسماللغة االلمانٌةاللغاتبغداد32

الصباحٌة53,352014/2015الثانً تكمٌلًانثىعراقًنهى كرٌم حسٌن بشٌراللغة االلمانٌةاللغاتبغداد33

الصباحٌة54،72014/2015الثانًذكرعراقًعلً قاسم داود جاسم اللغة االلمانٌةاللغاتبغداد34



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة63,812014/2015االولانثىعراقًرؤى فالح وحٌد جاسماللغة االلمانٌةاللغاتبغداد1

المسائٌة63,332014/2015االولذكرعراقًمؤٌد عبد الكرٌم محمود حسٌناللغة االلمانٌةاللغاتبغداد2

المسائٌة62,272014/2015االولذكرعراقًمصطفى سعٌد فٌاض عبٌداناللغة االلمانٌةاللغاتبغداد3

المسائٌة60,602014/2015االولانثىعراقًرفل احمد جبر مظهراللغة االلمانٌةاللغاتبغداد4

المسائٌة60,592014/2015االولذكرعراقًعباس قاسم محمد صالحاللغة االلمانٌةاللغاتبغداد5

المسائٌة58,612014/2015االولذكرعراقًكرار سامً عبد حسٌناللغة االلمانٌةاللغاتبغداد6

المسائٌة58,412014/2015االولانثىعراقًرسل فرج عبد الكرٌم سلٌماناللغة االلمانٌةاللغاتبغداد7

المسائٌة58,372014/2015االولانثىعراقًزهراء مؤٌد هادي سلماناللغة االلمانٌةاللغاتبغداد8

المسائٌة56,832014/2015االولذكرعراقًاحمد صاحب محمد موسىاللغة االلمانٌةاللغاتبغداد9

الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة62,722014/2015الثانًذكرعراقًفاضل عبد الصاحب ثابت حتٌتةاللغة االلمانٌةاللغاتبغداد1

المسائٌة61,202014/2015الثانًذكرعراقًأحمد لٌث قٌس عطٌهاللغة االلمانٌةاللغاتبغداد2

المسائٌة59,792014/2015الثانًذكرعراقًفرٌد صالح صاحب سعٌداللغة االلمانٌةاللغاتبغداد3

المسائٌة59,222014/2015الثانً تكمٌلًذكرعراقًمحمد أمٌن محمد سعداللغة االلمانٌةاللغاتبغداد4

المسائٌة59,232014/2015الثانًذكرعراقًأحمد شهاب أحمد عاصًاللغة االلمانٌةاللغاتبغداد5

المسائٌة56,812014/2015الثانًأنثىعراقًأطٌاف ٌحٌى شعٌب عباساللغة االلمانٌةاللغاتبغداد6

المسائٌة56,32014/2015الثانً تكمٌلًذكرعراقًنور الدٌن قاسم شاٌع ٌوسفاللغة االلمانٌةاللغاتبغداد7

المسائٌة56,052014/2015الثانًذكرعراقًٌاسر عمر كامل صالحاللغة االلمانٌةاللغاتبغداد8

المسائٌة55,872014/2015الثانً تكمٌلًذكرعراقًجبار جاسم طعٌمة فرحاناللغة االلمانٌةاللغاتبغداد9

المسائٌة55,862014/2015الثانًذكرعراقًذو الفقار ثائر عائد عبٌداللغة االلمانٌةاللغاتبغداد10

المسائٌة55,402014/2015الثانً تكمٌلًأنثىعراقًعلٌاء محً حسن عباساللغة االلمانٌةاللغاتبغداد11

المسائٌة53,882014/2015الثانًأنثىعراقًأسراء جالل عبدهللا محمداللغة االلمانٌةاللغاتبغداد12


