
سنة التخرجالدراسةالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2016/2015الصباحٌة83.0147االول الدورانثىعراقٌةفرحان عمران عادل اساوراالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد1

2016/2015الصباحٌة82.7121االول الدورانثىعراقٌةعبود فهد كاظم هدٌلاالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد2

2016/2015الصباحٌة80.4343االول الدورانثىعراقٌةابراهٌم طعمة عماد نوراالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد3

2016/2015الصباحٌة75.9788االول الدورانثىعراقٌةفعٌل مزعل سالم ملوكاالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد4

2016/2015الصباحٌة75.2569االول الدورذكرعراقٌةجاسم سامً شاكر الدٌن نوراالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد5

2016/2015الصباحٌة74.7534االول الدورانثىعراقٌةخلف موله موسى رٌاماالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد6

2016/2015الصباحٌة74.7291االول الدورانثىعراقٌةحكٌم عارف ولٌد عائشةاالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد7

2016/2015الصباحٌة74.1252االول الدورانثىعراقٌةاللطٌف انصٌف جاسم اسراءاالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد8

2016/2015الصباحٌة73.9113االول الدورانثىعراقٌةحسٌن لعٌبً غازي اسراءاالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد9

2016/2015الصباحٌة73.2791االول الدورانثىعراقٌةمهدي عباس سالم حنٌناالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد10

2016/2015الصباحٌة70.8173االول الدورانثىعراقٌةساٌخان ٌدال علً رانٌةاالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد11

2016/2015الصباحٌة70.2639االول الدورانثىعراقٌةكرار كشمر سعٌد ضحىاالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد12

2016/2015الصباحٌة70.5082االول الدورذكرعراقٌةجاسم حسٌن عادل زٌداالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد13

2016/2015الصباحٌة70.1004االول الدورانثىعراقٌةعبٌد الزهرة عبد حسن دالٌااالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد14

2016/2015الصباحٌة69.8904االول الدورانثىعراقٌةرضا صاحب محمد سارةاالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد15

2016/2015الصباحٌة69.3311االول الدورانثىعراقٌةكوزاد موسى عادل بفرٌناالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد16

2016/2015الصباحٌة69.1469االول الدورانثىعراقٌةجبر حسون محمد حوراءاالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد17

2016/2015الصباحٌة68.976االول الدورانثىعراقٌةعلوان كرٌم حٌدر افتخاراالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد18

2016/2015الصباحٌة67.6278االول الدورذكرعراقٌةجاسم جبار خالد سارةاالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد19

2016/2015الصباحٌة67.2926االول الدورانثىعراقٌةباقر فؤاد نزار علًاالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد20

2016/2015الصباحٌة65.1539االول الدورانثىعراقٌةكاٌد حٌدر فاضل شهداالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد21

2016/2015الصباحٌة65.4078االول الدورانثىعراقٌةطه ابراهٌم عادل رسلاالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد22

2016/2015الصباحٌة64.736االول الدورذكرعراقٌةجوده محمد فاهم حنٌناالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد23

2016/2015الصباحٌة63.3365االول الدورانثىعراقٌةعبدهللا الحسٌن عبد ضٌاء صالحاالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد24



سنة التخرجالدراسةالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2016/2015الصباحٌة63.3182االول الدورذكرعراقٌةحمٌد جبار تحسٌن هبهاالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد25

2016/2015الصباحٌة63.4047االول الدورانثىعراقٌةعبدهللا جاسم عباس ٌقضاناالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد26

2016/2015الصباحٌة62.3682االول الدورانثىعراقٌةفرج حسن سامً رحمةاالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد27

2016/2015الصباحٌة61.2547االول الدورانثىعراقٌةغٌالن فاخر عباس سجىاالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد28

2016/2015الصباحٌة59.6534االول الدورذكرعراقٌةسفاح ناٌف الحسن عبد احمداالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد29

2016/2015الصباحٌة58.9943االول الدورذكرعراقٌةحسن حمزة عباس مٌسرةاالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد30

2016/2015الصباحٌة58.6534االول الدورذكرعراقٌةشلٌخ محمد حمٌد نشواناالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد31

2016/2015الصباحٌة57.9391االول الدورذكرعراقٌةدخان مطرود عباس مباركاالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد32

2016/2015الصباحٌة55.886االول الدورانثىعراقٌةالحسن عبد رسن ثامر حٌدراالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد33

سنة التخرجالدراسةالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2016/2015الصباحٌة66.7991الثانً الدورذكرعراقٌةصبري شوقً فاضل مرواناالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد1

2016/2015الصباحٌة62.0256الثانً الدورانثىعراقٌةعلً ٌار علً جبار عذراءاالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد2

2016/2015الصباحٌة61.7086الثانً الدورانثىعراقٌةاحمد ناصر فوزي رٌاماالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد3

2016/2015الصباحٌة60.9371الثانً الدورانثىعراقٌةفٌصل غازي صباح داللاالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد4

2016/2015الصباحٌة60.8676التكمٌلً الدورانثىعراقٌةصالح الرضا عبد هاشم اسٌلاالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد5

2016/2015الصباحٌة60.4568الثانً الدورذكرعراقٌةٌاسٌن رسول منٌراالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد6

2016/2015الصباحٌة60.0643الثانً الدورانثىعراقٌةعلً صادق منعم شمساالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد7

2016/2015الصباحٌة59.7373التكمٌلً الدورذكرعراقٌةمسٌر حنتوش سرحان كراراالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد8

2016/2015الصباحٌة59.3526التكمٌلً الدورانثىعراقٌةحسن محمد الزهرة عبد مروةاالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد9

2016/2015الصباحٌة59.1715الثانً الدورذكرعراقٌةعلً حمٌد ضٌاء احمداالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد10

2016/2015الصباحٌة58.7159التكمٌلً الدورذكرعراقٌةكضٌب شٌاع هادي حسٌناالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد11
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2016/2015الصباحٌة58.7152الثانً الدورانثىعراقٌة فهد نجٌب صفاء دالًاالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد12

2016/2015الصباحٌة58.2815الثانً الدورانثىعراقٌة علً معن حسن مناراالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد13

2016/2015الصباحٌة58.2778الثانً الدورذكرعراقٌة صالح جبر ستار مهنداالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد14

2016/2015الصباحٌة57.7072الثانً الدورانثىعراقٌة بٌروت محمد القادر عبد مهااالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد15

2016/2015الصباحٌة57.6933التكمٌلً الدورانثىعراقٌةماهود فرهود الحسٌن عبد مهااالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد16

2016/2015الصباحٌة57.5127الثانً الدورانثىعراقٌةالنبً عبد مالك ابراهٌم رفلاالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد17

2016/2015الصباحٌة57.3847الثانً الدورذكرعراقٌةثجٌل منٌف سلمان حٌدراالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد18

2016/2015الصباحٌة57.0991الثانً الدورذكرعراقٌةالجبار عبد الستار عبد مصطفىاالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد19

2016/2015الصباحٌة57.085الثانً الدورذكرعراقٌةعباس حسون ماجد عبدهللااالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد20

2016/2015الصباحٌة56.999الثانً الدورانثىعراقٌةعبود جواد فالح شهداالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد21

2016/2015الصباحٌة56.736الثانً الدورذكرعراقٌةكاظم حسن الهادي عبد علًاالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد22

2016/2015الصباحٌة56.3435الثانً الدورذكرعراقٌةجبارة كرٌم فرحان مصطفىاالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد23

2016/2015الصباحٌة56.2391التكمٌلً الدورانثىعراقٌةجعاطه زبٌر وفٌق فرحاالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد24

2016/2015الصباحٌة56.1191الثانً الدورذكرعراقٌة محمد قاسم سالم منتظراالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد25

2016/2015الصباحٌة56.0829الثانً الدورانثىعراقٌة هللا فتح هللا فٌز مقدم اٌةاالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد26

2016/2015الصباحٌة55.0415التكمٌلً الدورذكرعراقٌةعباس الجبار عبد خالد سٌفاالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد27

2016/2015الصباحٌة55.0334التكمٌلً الدورذكرعراقٌةكاظم خلٌل علً محمد ضٌاءاالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد28

2016/2015الصباحٌة54.8704الثانً الدورذكرعراقٌة كمر الوهاب عبد محمد ضٌاءاالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد29

2016/2015الصباحٌة54.7194التكمٌلً الدورذكرعراقٌة عدوان ابراهٌم ماجد احمداالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد30

2016/2015الصباحٌة54.5786التكمٌلً الدورانثىعراقٌة باقر محمد الباسط عبد زٌنباالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد31

2016/2015الصباحٌة54.137التكمٌلً الدورذكرعراقٌة ناهً خضٌر عادل زٌدوناالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد32

2016/2015الصباحٌة54.1242التكمٌلً الدورانثىعراقٌة سالم علوان عباس زهراءاالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد33

2016/2015الصباحٌة53.92الثانً الدورانثىعراقٌة عسل عداي سلٌمان رانٌةاالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد34

2016/2015الصباحٌة50.3747الثانً الدورذكرعراقٌة حمزة حسن جبار علًاالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد35
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2016/2015المسائٌة78.6369االول انثىعراقٌةعباس خضٌر صائب سهاماالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد1

2016/2015المسائٌة78.2669االول انثىعراقٌةعزٌز جمٌل شاواز اسراءاالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد2

2016/2015المسائٌة77.8334االول انثىعراقٌةحسٌن حنش الكرٌم عبد عفىاالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد3

2016/2015المسائٌة77.6808االول ذكرعراقٌةحسٌن محمد صاحب محمداالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد4

2016/2015المسائٌة77.1134االول انثىعراقٌةموسى حسٌن ماجد دعاءاالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد5

2016/2015المسائٌة63.3117االول انثىعراقٌةاحمد فتاح ناهد هبهاالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد6

2016/2015المسائٌة60.2391االول ذكرعراقٌةسلمان حسٌن محمد احمداالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد7

2016/2015المسائٌة57.5226االول ذكرعراقٌةثامر النبً عبد سفٌر سرمداالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد8

2016/2015المسائٌة57.6069االول انثىعراقٌةخلٌل عبداللطٌف طالل رٌماالسبانٌة اللغةاللغاتبغداد9


