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الصباحٌة862003/2002 ، 16/8/20031االولانثىعراقٌةشٌماء جوٌد فرحاناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد1

الصباحٌة2003/2002  84 ،16/8/200343االولذكرعراقًقٌس قصً مجٌداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد2

الصباحٌة16/8/200383.12003/2002االولانثىعراقٌةصبا سعدي حسناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد3

الصباحٌة2003/2002  82 ،16/8/200315االولانثىعراقٌةهبه غانم علواناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد4

الصباحٌة2003/2002  82 ،16/8/200312االولانثىعراقٌةعفراء رٌاض عزٌزاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد5

الصباحٌة2003/2002  79 ،16/8/200349االولانثىعراقٌةزٌنب نزٌه محمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد6

الصباحٌة2003/2002   79، 16/8/200337االولانثىعراقٌةإسراء حسن جسماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد7

الصباحٌة16/8/200379.142003/2002االولانثىعراقٌةزهراء علً داوداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد8

الصباحٌة2003/2002   78 ،16/8/200319االولذكرعراقًاثٌر محمد خلفاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد9

الصباحٌة2003/2002   77 ،16/8/200379االولانثىعراقٌةتغرٌد وائل محمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد10

الصباحٌة2003/2002   76 ،16/8/200389االولانثىعراقٌةرشا علً صادقاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد11

الصباحٌة2003/2002   76 ،16/8/200374االولانثىعراقٌةمٌسم غازي فٌصلاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد12

الصباحٌة2003/2002  76 ، 16/8/200351االولانثىعراقٌةزٌنه إبراهٌم محمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد13

الصباحٌة2003/2002     76 ،29 16/8/2003االولانثىعراقٌةرنا جاسم محمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد14

الصباحٌة2003/2002 76 ،16/8/200328االولانثىعراقٌةفرح مصطفى موسىاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد15

الصباحٌة2003/2002   76 ،16/8/200323االولذكرعراقًاٌفان جلٌل إبراهٌماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد16

الصباحٌة2003/2002   75 ،16/8/200392االولانثىعراقٌةوالء كاظم باجًاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد17

الصباحٌة2003/2002   75 ،16/8/200392االولانثىعراقٌةمرٌم غسان نعماناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد18

الصباحٌة2003/2002   75 ،16/8/200364االولانثىعراقٌةمٌسم طالب ساجتاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد19

الصباحٌة2003/2002   75 ،16/8/200361االولانثىعراقٌةزٌنب حاتم سعٌداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد20

الصباحٌة2003/2002   75 ،16/8/200323االولانثىعراقٌةرشا أكرم سمٌراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد21

الصباحٌة2003/2002   74 ،16/8/200384االولانثىعراقٌةهدى عبد المجٌد حمٌداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد22

الصباحٌة2003/2002   74 ،16/8/200352االولانثىعراقٌةاٌناس فؤاد عبد هللااألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد23

الصباحٌة2003/2002   74 ،16/8/200303االولانثىسورٌةاسماء محمد أمٌناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد24

الصباحٌة16/8/200373.962003/2002االولذكرعراقًفوزي كامل عبداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد25
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الصباحٌة2003/2002   73 ،16/8/200392االولانثىعراقٌةزٌنه خلٌل ابراهٌماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد26

الصباحٌة2003/2002   73 ،16/8/200348االولانثىعراقٌةمنى خلٌل ابراهٌماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد27

الصباحٌة2003/2002   73 ،16/8/200346االولانثىعراقٌةلقاء علً مجهولاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد28

الصباحٌة2003/2002   73 ،16/8/200313االولانثىعراقٌةسوزان منذر نعماناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد29

الصباحٌة2003/2002 72 ، 16/8/200365االولانثىعراقٌةدالل هداٌت عبد القادراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد30

الصباحٌة2003/2002   72 ،16/8/200358االولذكرعراقًأحمد جاسم خضٌراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد31

الصباحٌة2003/2002   72 ،16/8/200340االولانثىعراقٌةزٌنه علً جواداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد32

الصباحٌة2003/2002   72 ،16/8/200328االولانثىعراقٌةزٌنب عبدالرزاق عبداالمٌراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد33

الصباحٌة2003/2002  71 ، 16/8/200374االولانثىعراقٌةنٌان فؤاد حمه خورشٌداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد34

الصباحٌة2003/2002   71 ،16/8/200368االولانثىعراقٌةحلى خزعل جباراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد35

الصباحٌة2003/2002   71 ،16/8/200327االولانثىعراقٌةهمسه حسنً جاسماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد36

الصباحٌة2003/2002  70 ،16/8/200387االولانثىعراقٌةتحرٌر كرٌم جباراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد37

الصباحٌة2003/2002   70 ،16/8/200358االولانثىفلسطٌنٌةامنه حسن توفٌقاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد38

الصباحٌة2003/2002   70 ،16/8/200343االولانثىعراقٌةرولى عادل سعٌداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد39

الصباحٌة2003/2002   70 ،16/8/200319االولانثىعراقٌةمائده عبٌد فرحاناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد40

الصباحٌة2003/2002   70 ،16/8/200308االولانثىعراقٌةٌسرى محسن سعدوناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد41

الصباحٌة16/8/2003702003/2002االولذكرعراقًباسم شكر محموداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد42

الصباحٌة2003/2002   69 ،16/8/200393االولانثىعراقٌةساره علً كاظماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد43

الصباحٌة2003/2002   69 ،16/8/200388االولذكرعراقًسٌف سعد هاملاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد44

الصباحٌة2003/2002   69 ،16/8/200365االولانثىعراقٌةرنا زٌن العابدٌن حرٌزاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد45

الصباحٌة2003/2002   69 ،16/8/200319االولذكرعراقًسفٌان عبد هللا محموداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد46

الصباحٌة2003/2002   69 ،16/8/200301االولذكرعراقًدٌار فالح حسناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد47

الصباحٌة2003/2002   68 ،  16/8/20032االولانثىعراقٌةدٌنا منجد عبد الرزاقاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد48

الصباحٌة2003/2002   67 ،16/8/200383االولانثىعراقٌةسراب اسعد محًاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد49

الصباحٌة2003/2002   67 ،16/8/200327االولانثىعراقٌةسحر قاسم عبوداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد50
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الصباحٌة2003/2002  66 ، 16/8/200398االولذكرعراقًمحمد صداع ذٌباألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد51

الصباحٌة2003/2002   66 ،16/8/200390االولانثىعراقٌةشٌماء علً كاظماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد52

الصباحٌة16/8/2003f2003/2002االولذكرعراقًحسٌب وسمً طه األنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد53

الصباحٌة2003/2002   66 ،16/8/200368االولذكرعراقًغزوان محمد حكمتاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد54

الصباحٌة2003/2002   66 ،16/8/200360االولانثىعراقٌةرانٌا طالب محمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد55

الصباحٌة2003/2002   66 ،16/8/200355االولانثىعراقٌةرٌم علً جاسماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد56

الصباحٌة2003/2002   66 ،16/8/200339االولانثىعراقٌةفرح رٌاض صالحاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد57

الصباحٌة2003/2002   66 ،16/8/200332االولانثىعراقٌةفرح جعفر باقراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد58

الصباحٌة2003/2002  66 ، 16/8/200332االولانثىعراقٌةزهراء سامً محموداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد59

الصباحٌة16/8/200366.242003/2002االولانثىعراقٌةشهالء صالح محمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد60

الصباحٌة2003/2002   66 ،16/8/200307االولانثىعراقٌةلمٌاء عدنان فرحاناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد61

الصباحٌة2003/2002   65 ،16/8/200398االولانثىعراقٌةعهود عنٌدي علًاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد62

الصباحٌة2003/2002   65 ،16/8/200387االولانثىعراقٌةشٌماء عدنان نصٌفاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد63

الصباحٌة2003/2002   65 ،16/8/200376االولانثىعراقٌةنور عبد الحمٌد هاشماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد64

الصباحٌة2003/2002   65 ،16/8/200373االولذكرعراقًغنى عبد األمٌر جباراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد65

الصباحٌة2003/2002   65، 16/8/200337االولانثىعراقٌةوسن باسم مهدياألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد66

الصباحٌة2003/2002   65 ،16/8/200330االولذكرعراقًعمر علً محمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد67

الصباحٌة2003/2002   65 ،16/8/200310االولذكرعراقًخلدون خلف عبد الرزاقاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد68

الصباحٌة16/8/200364.842003/2002االولانثىعراقٌةانتصار سلمان نجماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد69

الصباحٌة2003/2002   64 ،16/8/200314االولانثىعراقٌةشٌماء عبد العالً نعمهاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد70

الصباحٌة2003/2002   63 ،16/8/200393االولانثىعراقٌةشٌماء عبد حسناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد71

الصباحٌة2003/2002   63 ،16/8/200391االولذكرعراقًبهاء محمد خلفاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد72

الصباحٌة2003/2002   63 ،16/8/200390االولذكرعراقًولٌد محمد سبعاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد73

الصباحٌة2003/2002   63 ،16/8/200369االولذكرعراقًاحمد محمد فرحاناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد74

الصباحٌة2003/2002   63 ،16/8/200353االولذكرعراقٌةفراس عبد هللا حموداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد75
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الصباحٌة2003/2002   63 ،16/8/200347االولذكرعراقًسلٌمان زٌدان سلٌماناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد76

الصباحٌة2003/2002  63، 16/8/200341االولذكرعراقًضرغام محمد حسناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد77

الصباحٌة2003/2002  63 ، 16/8/200336االولانثىعراقٌةبان حسام توفٌقاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد78

الصباحٌة2003/2002   63 ،16/8/200335االولانثىعراقٌةزٌنه مؤٌد نجٌباألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد79

الصباحٌة2003/2002   63 ،16/8/200325االولذكرعراقًغالب ادهام جواداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد80

الصباحٌة2003/2002   63 ،16/8/200308االولانثىاردنٌةرٌم علً عبد العزٌزاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد81

الصباحٌة2003/2002   62 ،16/8/200359االولذكرفلسطٌنًتامر دروٌش سلٌماناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد82

الصباحٌة2003/2002   62 ،16/8/200327االولانثىعراقٌةسمٌه عادل رفٌقاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد83

الصباحٌة2003/2002   62 ،16/8/200326االولذكرعراقًإبراهٌم إسماعٌل إبراهٌماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد84

الصباحٌة2003/2002   60 ،16/8/200367االولانثىعراقٌةشٌماء مدحت حسناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد85

الصباحٌة2003/2002   60 ،16/8/200307االولانثىعراقٌةهدٌل بهاء محمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد86

الصباحٌة2003/2002   59 ،16/8/200398االولذكرعراقًصالح الدٌن مهدي صاحباألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد87

الصباحٌة2003/2002  91 ، 16/8/200359االولذكرعراقًمحمد إسماعٌل مزعلاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد88

الصباحٌة2003/2002   59 ،16/8/200383االولانثىعراقٌةعفراء مؤٌد محسناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد89

الصباحٌة2003/2002  59 ، 16/8/200364االولانثىعراقٌةرنا عبد الكاظم عبد المحسناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد90

الصباحٌة2003/2002   59 ،16/8/200364االولذكرعراقًمحمد رشٌد عبد الجباراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد91

الصباحٌة2003/2002   59 ،16/8/200355االولذكرعراقًعدي جعفر صادقاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد92

الصباحٌة2003/2002   59 ،16/8/200354االولانثىعراقٌةحلى عبد اللطٌف محًاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد93

الصباحٌة2003/2002   59 ،16/8/200351االولانثىعراقٌةصبا عادل كاطعاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد94

الصباحٌة2003/2002   59 ،16/8/200345االولانثىعراقٌةزٌنه عبد االله غضباناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد95

الصباحٌة2003/2002   59 ،16/8/200344االولانثىعراقٌةاسماء عادل رفٌقاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد96

الصباحٌة2003/2002   59 ،16/8/200335االولذكرعراقًبكر عبد الحمٌد أحمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد97

الصباحٌة2003/2002   59 ،16/8/200324االولانثىعراقٌةسماره واثق علًاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد98

الصباحٌة2003/2002   59، 16/8/200316االولانثىعراقٌةانوار جبار موسىاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد99

الصباحٌة16/8/200359.72003/2002االولانثىعراقٌةهبه عبد الرزاق ٌاسٌناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد100
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الصباحٌة16/8/200358.972003/2002االولذكرعراقًنجٌب داود سلماناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد101

الصباحٌة2003/2002   58 ،16/8/200395االولذكرعراقًانس علً كرٌماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد102

الصباحٌة16/8/200358.812003/2002االولانثىعراقٌةساره عبد الرزاق غلوماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد103

الصباحٌة2003/2002   58 ،16/8/200349االولانثىعراقٌةرواء حسٌن صالحاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد104

الصباحٌة2003/2002   58 ،16/8/200381االولذكرعراقًلؤي حمٌد إبراهٌماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد105

الصباحٌة2003/2002   58 ،16/8/200349االولذكرعراقًحمٌد رشٌد أحمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد106

الصباحٌة2003/2002   57 ،16/8/200371االولانثىعراقٌةزٌنب فؤاد عبد االمٌراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد107

الصباحٌة2003/2002   57 ،16/8/200315االولذكراردنًٌزٌد قسٌم محمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد108

الصباحٌة16/8/2003572003/2002االولذكرعراقًمقداد جمعه عبد الحسٌناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد109

الصباحٌة2003/2002   56 ،16/8/200382االولانثىعراقٌةثناء عادل كاملاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد110

الصباحٌة2003/2002   56 ،16/8/200335االولذكرعراقًعمر احمد محمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد111

الصباحٌة2003/2002   56 ،16/8/200320االولانثىعراقٌةمٌاسه صالح مهدياألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد112

الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة2003/2002   71 ،15/10/200354الثانًذكرعراقًرباح سفٌان محمد علًاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد1

الصباحٌة2003/2002   66 ،15/10/200383الثانًذكرعراقًحسٌن محمد حسناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد2

الصباحٌة2003/2002  60  ،15/10/200395الثانًذكرعراقًعلً جواد كاظماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد3

الصباحٌة2003/2002   57 ،15/10/200317الثانًانثىعراقٌةرنا عبد هللا مهدياألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد4

الصباحٌة15/10/200359.652003/2002الثانًانثىعراقٌةاحمد قاسم هجراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد5



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة2003/2002   90 ،16/8/200321االولانثىعراقٌةزٌنب لٌث عبد الجباراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد1

المسائٌة2003/2002   86 ،16/8/200323االولذكرعراقًمثال رفٌق محمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد2

المسائٌة16/8/2003822003/2002االولانثىعراقٌةسناء شمس الدٌن عبد هللااألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد3

المسائٌة2003/2002   79 ،16/8/200342االولانثىعراقٌةشٌماء تٌمور جمٌلاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد4

المسائٌة2003/2002  76 ،16/8/200346االولانثىعراقٌةلمى عبد الملك محمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد5

المسائٌة2003/2002  75 ،16/8/200312االولانثىعراقٌةاجواء فؤاد اسماعٌلاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد6

المسائٌة2003/2002  73 ، 16/8/200360االولذكرعراقًمحمد جاسم محمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد7

المسائٌة2003/2002   73، 16/8/200338االولانثىعراقٌةصٌد جواد كاظماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد8

المسائٌة2003/2002   72 ،16/8/200373االولذكرعراقًمثنى معٌن كاملاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد9

المسائٌة2003/2002   71 ،16/8/200392االولانثىعراقٌةنادٌه مصطفى ع لًاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد10

المسائٌة2003/2002   71 ،16/8/200335االولذكرعراقًفالح مسعد جاسماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد11

المسائٌة2003/2002   71 ،16/8/200308االولذكرعراقًزاهد جواد عباساألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد12

المسائٌة2003/2002  70 ،16/8/200356االولانثىعراقٌةعبٌر هاشم حمودياألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد13

المسائٌة2003/2002   70، 16/8/200328االولانثىعراقٌةندى إبراهٌم نصٌفاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد14

المسائٌة2003/2002  70 ،16/8/200325االولذكرعراقًوسام خالد وهٌباألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد15

المسائٌة2003/2002   70، 16/8/200318االولذكرعراقًهاشم عبد الدائم عمراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد16

المسائٌة2003/2002   70 ،16/8/200318االولانثىعراقٌةاسماء رجب هاٌساألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد17

المسائٌة2003/2002  70 ،16/8/200314االولانثىعراقٌةزٌنب حسان عبد الرزاقاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد18

المسائٌة2003/2002   69 ،16/8/200387االولذكرعراقًناصح توفٌق سلماناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد19

المسائٌة2003/2002   69 ،16/8/200343االولانثىعراقٌةفرح عبد الرحمن ذٌاباألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد20

المسائٌة2003/2002   69 ،16/8/200340االولانثىعراقٌةارٌج صبحً صالحاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد21

المسائٌة2003/2002  69 ،16/8/200338االولذكرعراقًجاسم هادي جعفراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد22

المسائٌة2003/2002   69 ،16/8/200315االولذكرعراقًمحمد بهجت جاسماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد23

المسائٌة16/8/200368.732003/2002االولانثىعراقٌةٌاسمٌن سعد ابراهٌماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد24

المسائٌة2003/2002  68 ،16/8/200355االولذكرعراقًموفق اسماعٌل عبد الكرٌماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد25
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المسائٌة2003/2002   68 ،16/8/200350االولانثىعراقٌةامٌره محسن خمٌساألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد26

المسائٌة2003/2002   68 ،16/8/200334االولانثىعراقٌةحفصه عبدالعزٌزعبدالصمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد27

المسائٌة2003/2002   68 ،16/8/200328االولانثىعراقٌةاٌمان عبد ٌاسٌناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد28

المسائٌة2003/2002   68 ،16/8/200324االولانثىعراقٌةمرٌم عبد الجبار علًاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد29

المسائٌة2003/2002  68 ،16/8/200322االولانثىعراقٌةجنان محمد ولًاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد30

المسائٌة2003/2002   68 ،16/8/200320االولذكرعراقٌةافٌن جمال جاللاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد31

المسائٌة2003/2002   67 ،16/8/200390االولذكرعراقًامٌر عبد الصاحب ٌارهاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد32

المسائٌة2003/2002   67 ،16/8/200369االولذكرعراقًمظهر حمزه حسٌناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد33

المسائٌة2003/2002  67 ، 16/8/200365االولذكرعراقًظافر هادي حسٌناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد34

المسائٌة2003/2002   67 ،16/8/200344االولانثىعراقٌةرنا عبد الهادي عبد االمٌراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد35

المسائٌة2003/2002 67 ، 16/8/200335االولذكرعراقًفهد مٌسر بدرياألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد36

المسائٌة2003/2002   66 ،16/8/200375االولانثىعراقٌةامانً نشات فخرياألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد37

المسائٌة2003/2002   66 ،16/8/200371االولانثىعراقٌةابتسام محمود نفـلاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد38

المسائٌة16/8/200366.692003/2002االولذكرعراقًعماد فخري قنبراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد39

المسائٌة2003/2002 66 ،16/8/200362االولذكرعراقًامجد محمد عبد هللااألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد40

المسائٌة2003/2002   66 ،16/8/200360االولانثىعراقٌةانتصار كرٌم حنوناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد41

المسائٌة2003/2002  66 ،16/8/200340االولانثىعراقٌةسمر بٌلً زاملاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد42

المسائٌة2003/2002  65 ،16/8/200393االولذكرعراقًماهر محسن مخٌلفاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد43

المسائٌة2003/2002  65 ،16/8/200388االولانثىعراقٌةاسراء حسٌن علًاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد44

المسائٌة16/8/200365.82003/2002االولذكرعراقًعمر ناجح ناجًاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد45

المسائٌة2003/2002 65 ، 16/8/200380االولذكرعراقًصباح جواد رضااألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد46

المسائٌة2003/2002   65 ،16/8/200374االولذكرعراقًستار حاتم محسناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد47

المسائٌة2003/2002  65 ،16/8/200371االولذكرعراقًقاسم عزٌز حبٌباألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد48

المسائٌة2003/2002   65 ،16/8/200341االولذكرعراقًعمار صالح عٌسىاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد49

المسائٌة2003/2002   65 ،16/8/200311االولذكرعراقًراكان سالم حمدوناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد50
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المسائٌة652003/2002 ،16/8/200301االولانثىعراقٌةفٌان كاظم عبد هللااألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد51

المسائٌة642003/2002 ،16/8/200391االولذكرعراقًمحمد عبد هللا فرحاناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد52

المسائٌة642003/2002 ،16/8/200389االولذكرعراقًمحمد امٌن صادقاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد53

المسائٌة642003/2002 ، 16/8/200359االولذكرعراقًسرمد عصام محمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد54

المسائٌة642003/2002 ،16/8/200344االولانثىعراقٌةوسن رحٌم مراداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد55

المسائٌة642003/2002 ، 16/8/200341االولذكرعراقًقاسم عبد الكرٌم ابراهٌماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد56

المسائٌة642003/2002 ،16/8/200337االولانثىعراقٌةانعام أحمد حسٌناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد57

المسائٌة642003/2002 ،16/8/200336االولانثىعراقٌةهبه هشام ٌوسفاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد58

المسائٌة652003/2002 ،16/8/200334االولانثىعراقٌةسلوى فاضل عباساألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد59

المسائٌة642003/2002، 16/8/200326االولذكرعراقًأحمد اسماعٌل أحمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد60

المسائٌة642003/2002 ،16/8/200323االولذكرعراقًأحمد محً نعٌماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد61

المسائٌة642003/2002 ،16/8/200313االولذكرعراقًعمر ذٌاب حامداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد62

المسائٌة642003/2002 ،16/8/200309االولذكرعراقًظافر فهمً جٌاداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد63

المسائٌة632003/2002 ،16/8/200392االولذكرعراقًرائد هاشم رحٌماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد64

المسائٌة632003/2002 ،16/8/200392االولانثىعراقٌةسراء عبد علًاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد65

المسائٌة632003/2002 ،16/8/200388االولذكرعراقًصالح محمد أحمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد66

المسائٌة2003/2002 63 ،16/8/200373االولذكرعراقًعامر كاظم زغٌراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد67

المسائٌة632003/2002 ،16/8/200362االولانثىعراقٌةهمسه عدنان حسناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد68

المسائٌة632003/2002 ،16/8/200359االولذكرعراقًمحمد جاسم علًاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد69

المسائٌة632003/2002 ،16/8/2003037االولانثىعراقٌةلٌلى عبد الستار خضٌراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد70

المسائٌة632003/2002 ،16/8/200327االولانثىعراقٌةشٌماء سعدون سالماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد71

المسائٌة2003/2002 63 ،16/8/200324االولانثىعراقٌةلٌلى منذر علًاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد72

المسائٌة2003/2002 63 ، 16/8/200322االولذكرعراقًمحمد سرحان زٌغاناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد73

المسائٌة632003/2002 ، 16/8/200321االولانثىعراقٌةعبٌر طه عبد المجٌداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد74

المسائٌة632003/2002 ،16/8/200316االولذكرعراقًنهاد كرٌم حسناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد75
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المسائٌة2003/2002                 63 ،16/8/200315االولانثىعراقٌةسلوى فاضل ابراهٌماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد76

المسائٌة2003/2002                  63 ،16/8/200315االولانثىعراقٌةفٌان فؤاد عبد القادراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد77

المسائٌة2003/2002                 63 ،16/8/200309االولذكرعراقًولٌد محمد عبد هللااألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد78

المسائٌة2003/2002                 62 ،16/8/200391االولانثىعراقٌةمنال صادق قدٌراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد79

المسائٌة2003/2002                 62 ،16/8/200386االولانثىعراقٌةرغٌد هادي حسٌناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد80

المسائٌة2003/2002                 62 ،16/8/200382االولذكرعراقًصباح نوري ٌاساألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد81

المسائٌة2003/2002                 62 ،16/8/200380االولانثىعراقٌةنسرٌن ٌوسف عبد الحسٌناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد82

المسائٌة2003/2002                62 ،16/8/200376االولانثىعراقٌةسهاد عبد االمٌر عبد النبًاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد83

المسائٌة2003/2002                62 ،16/8/200363االولانثىعراقٌةانوار مصطفى حسناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد84

المسائٌة2003/2002                 62 ،16/8/200360االولذكرعراقًمحمد إبراهٌم صالحاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد85

المسائٌة2003/2002                             62 ،16/8/200357االولذكرعراقًعلً مجٌد عبد علًاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد86

المسائٌة2003/2002                 62 ،16/8/200354االولذكرعراقًعبد القهار محمد حسٌناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد87

المسائٌة2003/2002                62 ، 16/8/200349االولذكرعراقًسرمد جاسم محمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد88

المسائٌة2003/2002                 62 ،16/8/200313االولانثىعراقٌةبلقٌس كرٌم فرحاناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد89

المسائٌة2003/2002                   62 ،16/8/200302االولذكرعراقًرعد خلف عبداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد90

المسائٌة2003/2002                 61 ،16/8/200397االولذكرعراقًأحمد حسٌن خلٌلاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد91

المسائٌة2003/2002                  61 ،16/8/200393االولذكرعراقًسالم جبر كاظماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد92

المسائٌة2003/2002                 61 ،16/8/200365االولانثىعراقٌةامال شاكر محموداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد93

المسائٌة2003/2002                 61 ،16/8/200352االولذكرعراقًمؤٌد إسماعٌل عبد الظاهراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد94

المسائٌة2003/2002                 61 ،16/8/200347االولانثىعراقٌةبسمه موسى محمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد95

المسائٌة2003/2002                 61 ،16/8/200347االولانثىعراقٌةسندس ابراهٌم حبٌباألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد96

المسائٌة2003/2002                 61 ،16/8/200345االولانثىعراقٌةهاله عبد الحسن جباراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد97

المسائٌة2003/2002                 61 ،16/8/200344االولانثىعراقٌةمٌسم حماد عبد علًاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد98

المسائٌة2003/2002                 61 ،16/8/200331االولانثىعراقٌةهٌبت حسٌب عقٌلاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد99

المسائٌة2003/2002                 61 ،16/8/200327االولذكرعراقًحسٌن لوٌز محمد األنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد100



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة612003/2002 ،16/8/200321االولذكرعراقًزاهر فاٌق هادياألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد101

المسائٌة2003/2002 61 ،16/8/200305االولذكرعراقًمنٌر فاروق حسناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد102

المسائٌة2003/2002 60 ،16/8/200395االولذكرعراقًعادل مصطفى بٌرٌكاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد103

المسائٌة602003/2002 ،16/8/200393االولانثىفلسطٌنٌةتغرٌد محمد سلٌماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد104

المسائٌة602003/2002 ،16/8/200391االولانثىعراقٌةكوثر فرحان رشٌداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد105

المسائٌة602003/2002 ،16/8/200388االولانثىعراقٌةرنا ناهض حسٌناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد106

المسائٌة602003/2002 ،16/8/200384االولانثىعراقٌةلمٌاء جمٌل كوركٌساألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد107

المسائٌة602003/2002 ،16/8/200368االولانثىعراقٌةتماضر جعفر منصوراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد108

المسائٌة602003/2002 ،16/8/200361االولذكرعراقًمعتز صباح أحمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد109

المسائٌة2003/2002 60 ،16/8/200355االولانثىعراقٌةبلقٌس ٌونس عٌداناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد110

المسائٌة602003/2002 ،16/8/200347االولذكرعراقًطارق عبد االله راضًاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد111

المسائٌة2003/2002 60 ،16/8/200342االولذكرعراقًطارق عادل كاظماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد112

المسائٌة602003/2002 ،16/8/200335االولانثىعراقٌةدالٌا عبد تركًاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد113

المسائٌة2003/2002 60 ،16/8/200329االولذكرعراقًاشرف صبحً محموداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد114

المسائٌة2003/2002 60 ،16/8/200326االولذكرعراقًعمار مهدي صالحاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد115

المسائٌة2003/2002 60 ،16/8/200325االولذكرعراقًواصف سالم موزاناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد116

المسائٌة2003/2002 60 ،16/8/200317االولانثىعراقٌةرابحه جمٌل علًاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد117

المسائٌة2003/2002 60 ،16/8/200317االولانثىعراقٌةسهاد إبراهٌم علًاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد118

المسائٌة592003/2002 ،16/8/200394االولذكرعراقًمازن داود سلماناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد119

المسائٌة2003/2002 59 ، 16/8/200384االولذكرعراقًعثمان فاضل عبد هللااألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد120

المسائٌة2003/2002 59 ، 16/8/200382االولانثىعراقٌةندى مهدي حسٌناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد121

المسائٌة592003/2002 ،16/8/200374االولذكرعراقًنزار طالل محمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد122

المسائٌة592003/2002 ،16/8/200368االولانثىعراقٌةتغرٌد قحطان إبراهٌماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد123

المسائٌة592003/2002 ،16/8/200362االولذكرعراقًعلً حسٌن محموداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد124

المسائٌة592003/2002 ،16/8/200351االولذكرعراقًسعد عبد المنعم بادياألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد125



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة592003/2002 ، 16/8/200337االولانثىعراقٌةأسمهان الزم عبٌداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد126

المسائٌة592003/2002 ، 16/8/200330االولذكرعراقًزٌاد طارق عبد الرزاقاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد127

المسائٌة582003/2002 ، 16/8/200330االولذكرعراقًسلٌم عبد الجبار عبد هللااألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد128

المسائٌة582003/2002 ، 16/8/200302االولذكرعراقًمحمد علً عزٌزاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد129

المسائٌة572003/2002 ، 16/8/200396االولذكرعراقًمحمد شناوه حمزهاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد130

المسائٌة572003/2002 ، 16/8/200389االولانثىعراقٌةسندس عبد النبً كاطعاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد131

المسائٌة572003/2002 ، 16/8/200370االولذكرعراقًحسن عبد الكرٌم طاهراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد132

المسائٌة572003/2002 ،16/8/200346االولذكرعراقًأحمد خماس سلماناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد133

المسائٌة572003/2002 ،16/8/200330االولذكرعراقًصالح مهدي جباراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد134

المسائٌة2003/2002 57 ، 16/8/200330االولذكرعراقًعمر حمٌد خلٌفهاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد135

المسائٌة572003/2002 ، 16/8/200302االولذكرعراقًصالح محمد طه األنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد136

المسائٌة562003/2002 ، 16/8/200330االولذكرعراقًمروان عبد الحكٌم محموداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد137

المسائٌة532003/2002، 16/8/200351االولذكرعراقًمنهل مثال محمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد138

المسائٌة532003/2002 ، 16/8/200339االولذكرعراقًعارف عبد الهادي سالماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد139

المسائٌة522003/2002 ، 16/8/200328االولذكرعراقًصباح محمد صالحاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد140

المسائٌة16/8/200363.442003/2002االولانثىعراقٌةهدٌل راهً كرٌماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد141

المسائٌة16/8/200358.672003/2002االولذكرعراقٌةمحمد رعد جدوعاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد142

الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة642003/2002 ، 15/10/200357الثانًذكرعراقًلٌث قاسم جوٌداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد1

المسائٌة612003/2002 ، 15/10/200327الثانًانثىعراقٌةفادٌا سعد مهدياألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد2

المسائٌة612003/2002 ، 15/10/200322الثانًذكرعراقًمحمود محمد محموداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد3

المسائٌة612003/2002 ، 15/10/200304الثانًذكرعراقًمحمد عباس عبد الرضااألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد4



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة602003/2002 ، 15/10/200328الثانًذكرعراقًعدنان حسن علًاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد5

المسائٌة602003/2002 ، 15/10/200310الثانًذكرعراقًأحمد رٌاض ابراهٌماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد6

المسائٌة572003/2002 ، 15/10/200318الثانًذكرعراقًولٌد خالد حمزهاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد7

المسائٌة572003/2002 ، 15/10/200303الثانًانثىعراقٌةرضاب وداد جمالاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد8

المسائٌة562003/2002 ، 15/10/200376الثانًانثىعراقٌةهمسه صباح توماساألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد9


