
الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة84،662014/2015االول ذكر عراقٌةعمار غالب سلٌم علً غالباالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد1

الصباحٌة83،922014/2015االول انثىعراقٌةسوزان صباح عبد الحسن زوٌر االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد2

الصباحٌة81،622014/2015االول ذكر عراقٌةامٌر رٌاض مراد محمد االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد3

الصباحٌة81،612014/2015االول انثىعراقٌةصابرٌن عباس فاضل عبداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد4

الصباحٌة81،412014/2015االول انثىعراقٌةاالء عبد السالم خزعل عبد الفتاح االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد5

الصباحٌة80،722014/2015االول انثىعراقٌةاالء مصدق مسلم عفرٌتاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد6

الصباحٌة80،382014/2015االول انثىعراقٌةمٌنا مازن علً محمداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد7

الصباحٌة80،372014/2015االول انثىعراقٌةنور عدنان محمد صالح عبوداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد8

الصباحٌة78،242014/2015االول ذكر عراقٌةمصطفى صالح حسٌن اسماعٌل االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد9

الصباحٌة78،182014/2015االول انثىعراقٌةاسماء هاشم عبد المطلب ابراهٌم االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد10

الصباحٌة78،062014/2015االول انثىعراقٌةزهراء ابراهٌم عبد االمٌر عبد هللااالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد11

الصباحٌة76،692014/2015االول ذكر عراقٌةازاد شمه قمر نورةاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد12

الصباحٌة76،422014/2015االول انثىعراقٌةمرٌم عباس محمد علً االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد13

الصباحٌة75،172014/2015االول انثىعراقٌةجهٌنة لؤي عمران موسى االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد14

الصباحٌة73،752014/2015االول ذكر عراقٌةاثٌر تحسٌن عبد الرضا غازياالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد15

الصباحٌة73،242014/2015االول ذكر عراقٌةمحمد احمد شاكر محمداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد16

الصباحٌة72،582014/2015االول انثىعراقٌةفاطمه حسٌن مراد شدٌداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد17

الصباحٌة72،262014/2015االول انثىعراقٌةرود خالد عبد الرحمن عبد الوهاباالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد18

الصباحٌة71،932014/2015االول ذكر عراقٌةمصطفى ماجد حمٌد مرزوكاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد19

الصباحٌة71،252014/2015االول ذكر عراقٌةاحمد عدنان حسن حسٌن االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد20

الصباحٌة71،232014/2015االول انثىعراقٌةحنٌن حامد حسن فارساالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد21

الصباحٌة70،932014/2015االول ذكر عراقٌةسمٌر عفر حسٌن جلعوطاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد22

الصباحٌة70،582014/2015االول انثىعراقٌةبتول عبد الرضا محمد باقراالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد23

الصباحٌة69،842014/2015االول انثىعراقٌةاسراء نعمان عزٌز مظلوماالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد24

الصباحٌة68،222014/2015االول انثىعراقٌةزٌنب محمد عبود لفتهاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد25
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الصباحٌة68،162014/2015االول انثىعراقٌةعبٌر خلف عبد محمداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد26

الصباحٌة67،972014/2015االول انثىعراقٌةزٌنب عماد فوزي جمٌل االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد27

الصباحٌة67،902014/2015االول انثىعراقٌةسالً حمٌد عبد المجٌد محمد جواداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد28

الصباحٌة67،832014/2015االول انثىعراقٌةهوازن ضٌاء حسٌن محسناالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد29

الصباحٌة67،592014/2015االول انثىعراقٌةاالء مفٌد عزٌز فرجاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد30

الصباحٌة67،472014/2015االول انثىعراقٌةزٌنب عبد الوهاب سالم عبد الكرٌماالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد31

الصباحٌة67،072014/2015االول انثىعراقٌةفاتن عصام سلمان علًاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد32

الصباحٌة672014/2015االول انثىعراقٌةدعاء فالح زٌاره حمزهاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد33

الصباحٌة66،802014/2015االول انثىعراقٌةنوره عبد اللطٌف رشٌد سلماناالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد34

الصباحٌة66،262014/2015االول ذكر عراقٌةمهند برهان حسن صالحاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد35

الصباحٌة65،762014/2015االول انثىعراقٌةزٌنب طالل لعٌبً شندياالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد36

الصباحٌة65،102014/2015االول ذكر عراقٌةمروان هالل رجه عباساالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد37

الصباحٌة64،822014/2015االول انثىعراقٌةابتهال عٌدان حسن رسناالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد38

الصباحٌة64،362014/2015االول انثىعراقٌةدالٌا محمد شهاب احمداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد39

الصباحٌة63،732014/2015االول انثىعراقٌةاٌالف قاسم مؤنس عزٌزاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد40

الصباحٌة63،452014/2015االول ذكر عراقٌةمرتضى غازي عبد دهشاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد41

الصباحٌة63،222014/2015االول انثىعراقٌةمروه عبد الجبار احمد حسٌناالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد42

الصباحٌة63،212014/2015االول انثىعراقٌةجمانة ولٌد خالد بهلولاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد43

الصباحٌة63،202014/2015االول انثىعراقٌةمنال فٌصل عباس حسٌناالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد44

الصباحٌة62،882014/2015االول انثىعراقٌةاسراء عبد باقر شنوناالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد45

الصباحٌة62،322014/2015االول انثىعراقٌةزٌنب سلمان عباس محمد سعٌداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد46

الصباحٌة61،902014/2015االول ذكر عراقٌةمروان حمٌد علً حسناالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد47

الصباحٌة61،782014/2015االول انثىعراقٌةنور زهٌر طه علًاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد48

الصباحٌة61،592014/2015االول انثىعراقٌةلٌنا كاظم جواد كاظماالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد49

الصباحٌة61،432014/2015االول ذكر عراقٌةمحمد برهان محمود بطٌخاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد50
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الصباحٌة61،052014/2015االول ذكر عراقٌةكٌالن حمٌد هالل صالحاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد10

الصباحٌة60،552014/2015االول ذكر عراقٌةسعد عبٌد صالح محمداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد52

الصباحٌة59،952014/2015االول انثىعراقٌةرٌام محمد شكر رزوقًاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد53

الصباحٌة59،942014/2015االول انثىعراقٌةود معتز حسن ابراهٌماالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد54

الصباحٌة59،812014/2015االول انثىعراقٌةاٌات جواد كاظم سعٌداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد55

الصباحٌة59،252014/2015االول انثىعراقٌةٌاسمٌن جمال فاضل سلمان االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد56

الصباحٌة58،732014/2015االول انثىعراقٌةهالة هاشم جلوب عبد الرضا االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد57

الصباحٌة58،492014/2015االول انثىعراقٌةدٌانا قاسم محسن منشداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد58

الصباحٌة57،342014/2015االول انثىعراقٌةاٌالف محمد اسماعٌل شبٌباالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد59

الصباحٌة56،512014/2015االول ذكر عراقٌةانمار حامد مجٌد فاره االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد60

الصباحٌة54،962014/2015االول انثىعراقٌةلمى رٌاض حسٌن عبد الكرٌماالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد61
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الصباحٌة75,572014/2015الدور الثانًانثىعراقٌةسراء أنور حسٌن علً االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد1

الصباحٌة69,482014/2015الدور الثانًانثىعراقٌةحنان طالب هاشم سالم االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد2

الصباحٌة68,572014/2015الدور الثانًانثىعراقٌةآٌات مصدق قاسم محمد االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد3

الصباحٌة67,952014/2015الدور الثانًانثىعراقٌةهدٌل عامر معٌوف ذٌاب االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد4

الصباحٌة67,652014/2015الدور الثانًانثىعراقٌةبلقٌس سري مجٌد حسن االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد5

الصباحٌة65,682014/2015الدور الثانًانثىعراقٌةرند عبد الكرٌم جبار صالح االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد6

الصباحٌة65,302014/2015الدور الثانًانثىمصرٌةدعاء منصور علً إبراهٌم االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد7

الصباحٌة64,032014/2015الدور الثانًانثىعراقٌةعال صالح عبد الصاحب محمد صالحاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد8

الصباحٌة62,852014/2015الدور الثانًانثىعراقٌةفاطمه حمٌد قاسم حربً االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد9

الصباحٌة61,882014/2015الدور الثانًانثىعراقٌةأالء سعد فتحً حسٌن االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد10
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الصباحٌة61,822014/2015الدور الثانًانثىعراقٌةخدٌجة غازي خضٌر عباس االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد11

الصباحٌة61,812014/2015الدور الثانًانثىعراقٌةسمر زامل جحٌل خلف االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد12

الصباحٌة61,342014/2015الدور الثانًذكرعراقٌةفخري عوض فخري كاظم االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد13

الصباحٌة61,192014/2015الدور الثانًانثىعراقٌةزٌنه ولٌد خالد شالش االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد14

الصباحٌة61,122014/2015الدور الثانًانثىعراقٌةدعاء غسان عبد المنعم طه االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد15

الصباحٌة60,482014/2015الدور الثانًانثىعراقٌةهاجر باسل جاسم عبد اللطٌف االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد16

الصباحٌة60,342014/2015الدور الثانًانثىعراقٌةمرٌم قحطان عبود إبراهٌم االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد17

الصباحٌة60,182014/2015الدور الثانًانثىعراقٌةساره إبراهٌم كتاب شهاب االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد18

الصباحٌة60,082014/2015الدور الثانًانثىعراقٌةنبأ علً حسن هادي االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد19

الصباحٌة60,062014/2015الدور الثانًذكرعراقٌةاحمد عبد الرحمن خشان محمد االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد20

الصباحٌة59,842014/2015الدور الثانًانثىعراقٌةغفران خلٌل إبراهٌم صالح االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد21

الصباحٌة59,682014/2015الدور الثانًذكرعراقٌةمحمد هادي سٌد خلٌفة االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد22

الصباحٌة59,622014/2015الدور الثانًانثىعراقٌةحنان محمد عبد الحسٌن إبراهٌم االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد23

الصباحٌة59,372014/2015الدور الثانًانثىعراقٌةنبأ ولٌد عثمان احمد االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد24

الصباحٌة59,192014/2015الدور الثانًانثىعراقٌةانتظار محمد جواد كاظم االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد25

الصباحٌة59,182014/2015الدور الثانًانثىعراقٌةزٌنب علً حسن زٌدان االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد26

الصباحٌة59,142014/2015الدور الثانًانثىعراقٌةدٌما رعد زكً توفٌق االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد27

الصباحٌة59,092014/2015الدور الثانًانثىعراقٌةحنٌن أٌاد فاضل حسٌن االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد28

الصباحٌة59,032014/2015الدور الثانًانثىعراقٌةانس  وعد محجوب كسار االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد29

الصباحٌة58,832014/2015الدور الثانًانثىعراقٌةرند سعٌد كرٌم جبار االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد30

الصباحٌة58,512014/2015الدور الثانًانثىعراقٌةساره عماد عبد الواحد عبد الرحمن االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد31

الصباحٌة58,482014/2015الثانً تكمٌلًانثىعراقٌةرغده حسٌن محمد حمودي االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد32

الصباحٌة58,432014/2015الدور الثانًانثىعراقٌةمها نعمه نجم عبد االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد33

الصباحٌة58,422014/2015الدور الثانًانثىعراقٌةفاطمه حسٌن نعمه صخٌل االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد34

الصباحٌة58,402014/2015الدور الثانًانثىعراقٌةاٌه خالد عبد مشرف بركات االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد35
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الصباحٌة58,392014/2015الدور الثانًانثىعراقٌةزٌنه مجٌد قادر عبد هللا االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد36

الصباحٌة58,062014/2015 الدور الثانًذكرعراقٌةعلً لبٌد حامد جعفر االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد37

الصباحٌة57,982014/2015الدور الثانًانثىعراقٌةنور صباح عبد الستار داود االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد38

الصباحٌة57,502014/2015الدور الثانًانثىعراقٌةجٌالن نائل حنا ٌونان االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد39

الصباحٌة57,432014/2015الدور الثانًانثىعراقٌةسراب حمزه مهدي صالح االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد40

الصباحٌة57,302014/2015الدور الثانًذكر عراقٌةطارق زٌاد احمد سلمان االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد41

الصباحٌة57,282014/2015الدور الثانًأنثىعراقٌةرٌم كرٌم داود شكر االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد42

الصباحٌة57,102014/2015الدور الثانًأنثىعراقٌةعائشه محمد عبد الكرٌم فاضل االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد43

الصباحٌة56,962014/2015الدور الثانًأنثىعراقٌةهدى حسٌن عبد علً حسن االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد44

الصباحٌة0.56932014/2015الدور الثانًأنثىفلسطٌنٌةسجى إبراهٌم احمد محسن االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد45

الصباحٌة56,912014/2015الدور الثانًأنثىعراقٌةشدن باسم محمد عباس االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد46

الصباحٌة56,752014/2015الدور الثانًأنثىعراقٌةهدٌل رشٌد مجٌد حمٌد االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد47

الصباحٌة56,672014/2015الدور الثانًأنثىعراقٌةساره عبد القادر عبد الهادي إبراهٌم االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد48

الصباحٌة56,522014/2015الدور الثانًأنثىعراقٌةمرٌم نزار زكً حسٌن االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد49

الصباحٌة56,182014/2015الدور الثانًأنثىعراقٌةحوراء  جعفر كاظم حسن االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد50

الصباحٌة55,872014/2015الثانً تكمٌلًأنثىعراقٌةنبراس علً عبد هللا كٌطاناالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد10

الصباحٌة55,822014/2015الدور الثانًأنثىعراقٌةآٌات حسٌن عبد الرحمن زكري االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد52

الصباحٌة55,472014/2015الثانً تكمٌلًذكر عراقٌةعلً صالح سكران ناصر االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد53

الصباحٌة54,382014/2015الدور الثانًأنثىعراقٌةأبرار ماجد انس عباس االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد54

الصباحٌة54,342014/2015الدور الثانًذكر عراقٌةسٌف عبد الزهرة موسى عباس االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد55



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة83.422014/2015االول انثىعراقٌةسحر عبد الرزاق فتاح علًاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد1

المسائٌة83.062014/2015االول انثىعراقٌةخالدة اسماعٌل ابراهٌم صادقاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد2

المسائٌة79.462014/2015االول ذكر عراقٌةمخلد محمد حسٌن صالحاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد3

المسائٌة78.072014/2015االول ذكر عراقٌةحٌدر خلٌل محمود عبد الرزاقاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد4

المسائٌة73.52014/2015االول انثىعراقٌةرٌاحٌن اسهل حاتم عبد الحلٌماالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد5

المسائٌة71.432014/2015االول ذكر عراقٌةٌاسر توفٌق خماس عبد الحسٌناالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد6

المسائٌة702014/2015االول ذكر عراقٌةحسٌن طه راضً خلفاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد7

المسائٌة67.032014/2015االول انثىعراقٌةصفا محمد محمد نوري محمداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد8

المسائٌة66.682014/2015االول ذكر عراقٌةسٌروان مصلح عبد الكرٌم أسعداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد9

المسائٌة66.552014/2015االول ذكر عراقٌةجاسم طارش غضٌب مهراالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد10

المسائٌة63.62014/2015االول ذكر عراقٌةحسٌن هاشم بعرور فلكاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد11

المسائٌة62.792014/2015االول انثىعراقٌةشهد عبد الكرٌم ضٌاء برهاناالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد12

المسائٌة60.432014/2015االول ذكر عراقٌةاسامة شاكر قنبر حافظاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد13

المسائٌة60.22014/2015االول انثىعراقٌةحوراء قحطان عدنان محمداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد14

المسائٌة59.562014/2015االول ذكر عراقٌةواثق عبد الحسٌن علوان حسٌناالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد15

المسائٌة59.492014/2015االول ذكر عراقٌةسامر سامً عالوي كاظماالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد16

المسائٌة59.352014/2015االول ذكر عراقٌةمحمد حسن خلف ٌسراالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد17

المسائٌة58.762014/2015االول ذكر عراقٌةلبٌد خالد نعمه مطراالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد18

المسائٌة58.632014/2015االول انثىعراقٌةهبه رٌاض هاشم كاظماالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد19

المسائٌة58.22014/2015االول ذكر عراقٌةنوري خالد كاطع عطٌهاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد20

المسائٌة57.922014/2015االول ذكر عراقٌةعلً عبد اٌدام ضمداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد21

المسائٌة57.142014/2015االول ذكر عراقٌةمعتز قٌس هادي عبد الحسناالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد22

المسائٌة56.982014/2015االول انثىعراقٌةمروة كرٌم شمس هللا عبد هللااالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد23

المسائٌة56.862014/2015االول انثىعراقٌةفرح مازن إسماعٌل نصٌفاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد24

المسائٌة56.852014/2015االول ذكر عراقٌةهشام وسام وادي عباساالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد25



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة56.842014/2015االول ذكر عراقٌةعمار عبد الرحمن توفٌق حسناالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد26

المسائٌة56.532014/2015االول ذكر عراقٌةعدي علً حسٌن عواداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد27

المسائٌة56.032014/2015االول انثىعراقٌةالهام خلف صالح علًاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد28

المسائٌة55.722014/2015االول ذكر عراقٌةاسو محمد علً محمداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد29

المسائٌة55.552014/2015االول ذكر عراقٌةاحمد عباس حسٌن عبداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد30

المسائٌة55.292014/2015االول ذكر عراقٌةمحمد جمال اكرم توفٌقاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد31

المسائٌة54.942014/2015االول ذكر عراقٌةٌاسٌن عبد الفتاح عبد الرزاق احمداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد32

الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة61.612014/2015الثانًذكرعراقٌةعمر نهاد عبد الرضا علواناالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد1

المسائٌة60.462014/2015الثانًانثىعراقٌةذكرى عبد الرحٌم حسٌن حسناالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد2

المسائٌة602014/2015الثانًذكر عراقٌةسعد رحٌم عبد الكرٌم ماما ولًاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد3

المسائٌة59.432014/2015الثانًذكر عراقٌةعمر احمد مطلك فارساالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد4

المسائٌة59.112014/2015الثانًذكرعراقٌةأٌاد خضٌر عباس محمداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد5

المسائٌة58.082014/2015الثانًذكر عراقٌةاسامة عالء طالب مهدياالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد6

المسائٌة57.532014/2015التكمٌلًذكر عراقٌةعلً أمٌر عبد الحسن علواناالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد7

المسائٌة57.122014/2015التكمٌلًانثىعراقٌةشهد عبد الرضا محمد عبد الرضااالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد8

المسائٌة56.812014/2015التكمٌلًانثىعراقٌةدٌنا حامد محمود جاسماالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد9

المسائٌة56.742014/2015الثانًذكر عراقٌةصادق عبد الزهرة كاظم شناوةاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد10

المسائٌة56.592014/2015التكمٌلًذكر عراقٌةمصطفى فهمً حسن خلٌلاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد11

المسائٌة56.572014/2015التكمٌلًانثىعراقٌةفاطمة حافظ محمد عباساالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد12

المسائٌة55.722014/2015الثانًانثى عراقٌةنور عبد الودود مجبل دوخًاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد13

المسائٌة54.942014/2015الثانًذكرعراقٌةصباح كرٌم عودة حكروصاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد14

المسائٌة54.442014/2015الثانًذكرعراقٌةزٌدون عماد صالح دحاماالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد15

المسائٌة54.332014/2015التكمٌلًذكر عراقٌةمحمد مٌثم مجٌد صالحاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد16


