
الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسمالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة81.172016/2015األول ذكرعراقٌةرعد قاسم راضً عبد هللا االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد1

الصباحٌة80.322016/2015األولأنثى عراقٌةكوثر عدنان صالح مهدي االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد2

الصباحٌة79.802016/2015األولذكرعراقٌةعلً باسم برٌسم زبالة االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد3

الصباحٌة78.392016/2015األولأنثى عراقٌةرغده رفٌق شفٌق توفٌق االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد4

الصباحٌة77.992016/2015األولأنثى عراقٌةأالء رٌاض كرٌم حسٌن االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد5

الصباحٌة77.562016/2015األولذكر عراقٌةاحمد ثجٌل سرٌح ابتر االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد6

الصباحٌة77.052016/2015األولأنثى عراقٌةٌسرى صباح خلٌل علً االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد7

الصباحٌة76.672016/2015األولأنثى عراقٌةجنان جاسم عباس حسن االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد8

الصباحٌة76.462016/2015األولأنثى عراقٌةزٌنه مهدي علً زبٌن االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد9

الصباحٌة76.332016/2015األولذكر عراقٌةمحمد عبد المحسن رسن حسن االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد10

الصباحٌة73.522016/2015األولذكر عراقٌةعبد هللا احمد فاضل مهدي االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد11

الصباحٌة73.372016/2015األولأنثى عراقٌةعبٌر عبد هللا شخٌتر علً االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد12

الصباحٌة72.342016/2015األولأنثى عراقٌةهدٌر حسٌن حمٌد موحً االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد13

الصباحٌة71.792016/2015األولأنثى عراقٌةأالء محمد حاتم إسماعٌلاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد14

الصباحٌة71.582016/2015األولذكر عراقٌةمحمد سالم داود جواد االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد15

الصباحٌة70.342016/2015األول أنثى عراقٌةابتهال هاشم بعرور فلك االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد16

الصباحٌة70.092016/2015األولأنثى عراقٌةزهراء صبٌح عباس طاهر االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد17

الصباحٌة69.992016/2015األولأنثى عراقٌةبدوٌة ٌاس خضٌر عباس االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد18

الصباحٌة69.532016/2015األولذكر عراقٌةبشٌر احمد صالح قدوري االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد19

الصباحٌة68.782016/2015األولأنثى عراقٌةسمر عالء ٌاسٌن محمد حسٌن االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد20

الصباحٌة68.122016/2015األولذكر عراقٌةساهر صدر الدٌن ٌادكار محمد االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد21

الصباحٌة67.972016/2015األولأنثى عراقٌةصفا نبٌل جمال محمود االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد22

الصباحٌة67.922016/2015األولأنثى عراقٌةدعاء صالح الدٌن خلٌل محمود االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد23

الصباحٌة67.742016/2015األولذكر عراقٌةجهٌن جبار سلمان احمد االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد24

الصباحٌة67.692016/2015األولأنثى عراقٌةبراء نجم إبراهٌم نجم االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد25



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسمالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة67.622016/2015األولأنثى عراقٌةحوراء محمد حسن شاه محمد االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد26

الصباحٌة67.382016/2015األولأنثى عراقٌةزبٌده كرٌم بعرور فلك االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد27

الصباحٌة66.422016/2015األولأنثى عراقٌةمٌس غالب جابر جلٌل االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد28

الصباحٌة65.962016/2015األولأنثى عراقٌةشمس علً رضا عبد االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد29

الصباحٌة65.942016/2015األولذكر عراقٌةمٌثاق قائد حبل عبود االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد30

الصباحٌة65.812016/2015األولذكر عراقٌةعلً محمد عبد الحسٌن حمادي االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد31

الصباحٌة65.482016/2015األولأنثى  عراقٌةسرور قاسم محمد حسن االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد32

الصباحٌة64.902016/2015األولذكرعراقٌةمحمد حسٌن عبد عرموطاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد33

الصباحٌة64.682016/2015األولأنثى عراقٌةسرور جاسم حسون عبد الحسٌن االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد34

الصباحٌة64.562016/2015األولذكرعراقٌةمهند سالم مهدي عزوز االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد35

الصباحٌة64.302016/2015األول أنثى عراقٌةزهراء ٌاسٌن طه محمد االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد36

الصباحٌة64.242016/2015األولأنثى عراقٌةدعاء محمود شهاب حمود االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد37

الصباحٌة64.142016/2015األولأنثى عراقٌةضحى عماد عبد الحسٌن حسن االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد38

الصباحٌة63.512016/2015األولأنثى عراقٌةرٌم مجٌد هالل صالح االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد39

الصباحٌة63.052016/2015األولأنثى عراقٌةرقٌه عقٌل جواد حمٌد االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد40

الصباحٌة62.932016/2015األولذكرعراقٌةعلً صفاء عبد خفٌف االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد41

الصباحٌة62.882016/2015األولأنثى عراقٌةأالء هاشم كاظم حسن االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد42

الصباحٌة62.622016/2015األولأنثى عراقٌةفاطمه صالح مكً فٌروز االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد43

الصباحٌة62.382016/2015األولأنثىعراقٌةمروج علً فرحان رضا االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد44

الصباحٌة62.342016/2015األولأنثى عراقٌةعقاب خضٌر عباس محمد االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد45

الصباحٌة62.222016/2015األولأنثى عراقٌةجوان ولٌد طالب مرٌز االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد46

الصباحٌة62.192016/2015األولأنثى عراقٌةإستبرق مهدي بخٌت عبد االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد47

الصباحٌة62.082016/2015األولأنثى عراقٌةرسل مؤٌد عبد الوهاب ارزوقً االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد48

الصباحٌة61.872016/2015األولأنثى عراقٌةساره حسٌن محمد عبد األمٌر االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد49

الصباحٌة61.602016/2015األولذكرعراقٌةمحمد جاسم محمود حسٌن االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد50



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسمالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة61.592016/2015األولأنثىعراقٌةشٌماء خالد صبار خمٌساالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد51

الصباحٌة61.212016/2015األولأنثى عراقٌةدالٌا حمود خلف حبٌب االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد52

الصباحٌة61.192016/2015األولأنثى عراقٌةإٌناس عالء مجٌد حسن االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد53

الصباحٌة61.152016/2015األولأنثىعراقٌةتغرٌد عامر إبراهٌم عبد االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد54

الصباحٌة60.712016/2015األولذكرعراقٌةمحمد جاسم محمد جعفر االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد55

الصباحٌة60.532016/2015األول أنثى عراقٌةهالة ظافر فوزي ساكن االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد56

الصباحٌة60.492016/2015األولأنثى عراقٌةشهالء فاضل عباس حسن االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد57

الصباحٌة60.292016/2015األولذكر عراقٌةعلً سعد علً خلف االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد58

الصباحٌة60.202016/2015األولذكر عراقٌةعمر جسام محمد اسود االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد59

الصباحٌة59.402016/2015األولأنثى عراقٌةإسراء باسل عبد القادر إبراهٌم االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد60

الصباحٌة59.392016/2015األولأنثى عراقٌةزٌنب سعد عبد األمٌر خزعل االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد61

الصباحٌة59.262016/2015األولأنثى عراقٌةفرح منٌر حسٌن علٌوي االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد62

الصباحٌة59.192016/2015األولذكر عراقٌةسٌف محمد حسن كاظم االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد63

الصباحٌة59.042016/2015األولأنثى عراقٌةساره عدنان فاضل احمد االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد64

الصباحٌة58.772016/2015األولذكر عراقٌةمصطفى محمد صالح محمد االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد65

الصباحٌة58.752016/2015األولأنثى عراقٌةسمر عالء حسٌن علً االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد66

الصباحٌة58.702016/2015األولذكر عراقٌةعمر احمد عباس علوان االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد67

الصباحٌة58.572016/2015األولذكر عراقٌةحسٌن ناصر شعالن عبد الرزاق االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد68

الصباحٌة58.562016/2015األولذكر عراقٌةشعٌب عبد العزٌز محمد نجرس االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد69

الصباحٌة58.352016/2015األولذكر عراقٌةمصطفى عبد الرزاق ناٌف كاظم االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد70

الصباحٌة58.122016/2015األولأنثى عراقٌةزٌنب محمد عباس جودي محمد االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد71

الصباحٌة58.092016/2015األولذكر عراقٌةمصطفى محمد خلف سلمان االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد72

الصباحٌة57.722016/2015األولذكر عراقٌةمحمد ٌحٌى مامً نوحت االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد73

الصباحٌة57.642016/2015األولذكر عراقٌةحٌدر عبد الناصر مرزه حمزه االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد74

الصباحٌة57.362016/2015األولذكر عراقٌةحٌدر حسٌن ناصر حسٌن االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد75



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسمالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة57.342016/2015األول أنثى عراقٌةشٌماء سٌروان طٌب رضا االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد76

الصباحٌة57.242016/2015األولأنثى عراقٌةنهى اكرم عجالن جبار االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد77

الصباحٌة56.852016/2015األولذكر عراقٌةاحمد صاحب كاظم ظهد االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد78

الصباحٌة56.632016/2015األولأنثى عراقٌةحنٌن محمد نوري حسن االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد79

الصباحٌة56.332016/2015األولأنثى عراقٌةنور جمال عادل عذاب االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد80

الصباحٌة56.142016/2015األولأنثى عراقٌةحنٌن قصً جمٌل حسٌن االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد81

الصباحٌة55.882016/2015األولأنثى عراقٌةرفل حٌدر غازي سلمان االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد82

الصباحٌة55.852016/2015األولذكر عراقٌةحسٌن إبراهٌم ٌوسف إبراهٌم االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد83

الصباحٌة55.482016/2015األولأنثى عراقٌةسالً عبد الجبار صالح جبوري االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد84

الصباحٌة55.232016/2015األولذكر عراقٌةكرار محمد مظلوم فرحاناالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد85

الصباحٌة54.912016/2015األولذكر عراقٌةمحمد حبٌب عبد الحسٌن حبٌب االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد86

الصباحٌة54.852016/2015األولأنثى عراقٌةشهد عبد الكرٌم مطشر علٌخ االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد87

الصباحٌة54.032016/2015األولأنثى عراقٌةإنعام حسن علً فتاح االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد88

الصباحٌة53.452016/2015األولأنثى عراقٌةشهد رحٌم عطٌه بدر االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد89

الصباحٌة51.962016/2015األولذكر عراقٌةحسام حسن كامل مهدي االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد90

الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسمالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة82.892016/2015االول ذكر عراقٌةمحمد غنً حسٌن شمخًاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد1

المسائٌة76.012016/2015االول انثىعراقٌةفاطمة طارق احمد علًاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد2

المسائٌة63.732016/2015االول ذكر عراقٌةعلً عبد الكاظم حسٌن محمداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد3

المسائٌة62.822016/2015االول ذكر عراقٌةغدٌر كرٌم هاشم ابراهٌماالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد4

المسائٌة61.722016/2015االول ذكر عراقٌةمحمد فاضل هاشم عبد الكرٌماالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد5

المسائٌة58.352016/2015االول انثىعراقٌةفرح عصام محمد صالح احمداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد6
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المسائٌة57.012016/2015االول ذكر عراقٌةأحمد عقٌل كرٌم موسىاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد7

المسائٌة56.662016/2015االول ذكر عراقٌةأحمد سعد غٌالن زناداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد8

المسائٌة55.372016/2015االول ذكر عراقٌةٌونس عبد الحكٌم محمود احمداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد9

الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسمالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة70.722016/2015الثانًأنثى عراقٌةسرى جاسم محمد علً االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد1

الصباحٌة61.442016/2015الثانًذكر عراقٌةمهند حمٌدي مهاوش عمٌره االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد2

الصباحٌة60.432016/2015الثانًأنثى عراقٌةهدٌر صفاء حمزة عبد الحسٌن االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد3

الصباحٌة59.622016/2015الثانًأنثى عراقٌةهدٌر حمزه عٌدان شٌاع االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد4

الصباحٌة59.432016/2015الثانًأنثى عراقٌةمروه نجم عبد االله محمد االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد5

الصباحٌة59.152016/2015الثانًأنثى عراقٌةرواء علً حسٌن خلف االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد6

الصباحٌة59.092016/2015الثانًأنثى عراقٌةطٌبه سعد عبد الكرٌم احمد االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد7

الصباحٌة58.532016/2015الثانًأنثى عراقٌةغفران زٌد خلف سلمان االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد8

الصباحٌة58.182016/2015الثانًأنثى عراقٌةبسمه مظفر قاسم ناصر االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد9

الصباحٌة58.072016/2015الثانًأنثى عراقٌةرسل ماجد محسن عبد علًاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد10

الصباحٌة57.492016/2015الثانًأنثى عراقٌةرلى عامر وفٌق كامل االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد11

الصباحٌة57.032016/2015الثانًأنثى عراقٌةسراب عبد المنعم حسٌن سلمان االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد12

الصباحٌة57.022016/2015الثانًأنثى عراقٌةمرٌم وعد منعم كاظم االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد13

الصباحٌة57.012016/2015الثانًذكر عراقٌةمحمد رٌاض محمد كاظماالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد14

الصباحٌة56.882016/2015الثانًأنثى عراقٌةساره عباس جمال محموداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد15

الصباحٌة56.562016/2015الثانًأنثى عراقٌةمآب علً غازي حٌدر االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد16

الصباحٌة56.442016/2015الثانًأنثى عراقٌةنورس بدري عبد الوهاب جاسم االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد17

الصباحٌة56.162016/2015الثانًأنثى عراقٌةنور عبد الحمٌد عبد الشهٌد محمداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد18
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الصباحٌة55.852016/2015الثانًأنثى عراقٌةهدٌل صالل سالم بازع االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد19

الصباحٌة55.812016/2015الثانًأنثى عراقٌةمٌس الرٌم مؤٌد فرحان كاظم االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد20

الصباحٌة55.252016/2015الثانًأنثى عراقٌةدانٌه خالد محمود احمد االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد21

الصباحٌة55.142016/2015الثانًأنثى عراقٌةامنه احمد عبد هللا جبر االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد22

الصباحٌة55.132016/2015الثانًأنثى عراقٌةهٌام علً شاه ماراالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد23

الصباحٌة54.852016/2015تكمٌلً- الثانً انثى عراقٌةهدٌر عبد الكرٌم جادم ٌوسف االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد24

الصباحٌة54.812016/2015الثانًأنثى عراقٌةامنه خمٌس جسام محمد االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد25

الصباحٌة54.662016/2015الثانًأنثى عراقٌةساندرا جوزٌف غصن ٌوسفاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد26

الصباحٌة54.562016/2015الثانًأنثى عراقٌةمالك علً حسٌن طارش االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد27

الصباحٌة54.562016/2015الثانًأنثى عراقٌةغفران علً حسٌن محسن االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد28

الصباحٌة54.362016/2015تكمٌلً- الثانً انثىعراقٌةدالل هٌثم علً كمال جاسم االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد29

الصباحٌة54.112016/2015الثانًأنثى عراقٌةٌمامه مزهر جرجٌس سلمان االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد30

الصباحٌة54.072016/2015تكمٌلً- الثانً انثى عراقٌةنورس عدي مصطفى عبد هللااالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد31

الصباحٌة53.822016/2015تكمٌلً- الثانً ذكر عراقٌةابو الحسن عبد العظٌم جدوع محمد حسن االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد32

الصباحٌة53.822016/2015الثانًأنثى عراقٌةزهراء علً كامل منشد االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد33

الصباحٌة53.562016/2015تكمٌلً- الثانً انثىعراقٌةنجالء احمد عباس  محمداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد34

الصباحٌة53.202016/2015الثانًذكر عراقٌةمحمود حسٌن كاظم رحمناالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد35

الصباحٌة53.122016/2015تكمٌلً- الثانً ذكر عراقٌةعز الدٌن محمود عبود عبد هللااالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد36

الصباحٌة53.002016/2015الثانًأنثى عراقٌةنرجس سعدون مزبان نعمة االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد37

الصباحٌة52.252016/2015الثانًأنثى عراقٌةنور باسم فاضل جواد االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد38

الصباحٌة51.932016/2015تكمٌلً- الثانً انثى عراقٌةغفران رضا عطٌة عجٌل االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد39


