
الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة852005/2004 ،30/6/200578االول انثىعراقٌةرشا شاكر عبٌداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد1

الصباحٌة852005/2004 ،30/6/200555االول انثىعراقٌةزٌنب سمٌر شاكراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد2

الصباحٌة842005/2004 ،30/6/200547االول انثىعراقٌةهبه محمد علً سعٌداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد3

الصباحٌة842005/2004 ،30/6/200515االول انثىعراقٌةفرح محمود عباساألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد4

الصباحٌة832005/2004 ، 30/6/200532االول انثىعراقٌةعلٌاء فاروق نجٌباألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد5

الصباحٌة822005/2004 ،30/6/200592االول انثىعراقٌةمرٌم إسماعٌل خلٌلاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد6

الصباحٌة812005/2004 ،30/6/200586االول انثىعراقٌةفرح عبد الرحمن محمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد7

الصباحٌة802005/2004 ،30/6/20052االول انثىعراقٌةأسٌل حسٌن فوزياألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد8

الصباحٌة792005/2004 ،30/6/200546االول انثىعراقٌةانسام محمد سعٌداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد9

الصباحٌة792005/2004 ، 30/6/200510االول انثىعراقٌةٌنار حسام داوداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد10

الصباحٌة792005/2004 ،30/6/200505االول ذكرعراقًاسامه اسعد محمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد11

الصباحٌة782005/2004 ،30/6/200595االول انثىعراقٌةعلٌاء داود خضراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد12

الصباحٌة782005/2004 ،30/6/200585االول ذكرعراقًكاظم جاسم خلفاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد13

الصباحٌة782005/2004 ،30/6/200577االول انثىعراقٌةطٌبه ماجد حمٌداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد14

الصباحٌة782005/2004 ، 30/6/200552االول انثىعراقٌةحوراء جمٌل طاهراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد15

الصباحٌة782005/2004 ،30/6/200501االول انثىعراقٌةهاله خلٌل إبراهٌماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد16

الصباحٌة772005/2004 ،30/6/200570االول انثىعراقٌةحنان خالد حسٌناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد17

الصباحٌة772005/2004 ، 30/6/200545االول انثىعراقٌةرشا عبد الرسول رشٌداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد18

الصباحٌة772005/2004 ،30/6/200530االول ذكرٌمانًمغربً محمد عبد هللااألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد19

الصباحٌة772005/2004 ،30/6/200514االول انثىعراقٌةسولٌن ناظم عبد هللااألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد20

الصباحٌة762005/2004 ،30/6/200581االول انثىعراقٌةعبٌر عبد هللا سلماناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد21

الصباحٌة762005/2004 ،30/6/200526االول ذكرعراقًعمر رحٌم خلفاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد22

الصباحٌة762005/2004 ،30/6/200522االول انثىعراقٌةجنان محمد عبٌداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد23

الصباحٌة752005/2004 ،30/6/200597االول انثىعراقٌةمٌاده سعد قاسماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد24

الصباحٌة762005/2004 ،30/6/200559االول انثىعراقٌةإٌمان ٌاسٌن احمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد25
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الصباحٌة752005/2004 ،30/6/200547االول انثىعراقٌةرنٌن محمود هٌثماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد26

الصباحٌة742005/2004 ، 30/6/200566االول انثىعراقٌةسما نزار ناظماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد27

الصباحٌة732005/2004 ، 30/6/200596االول انثىعراقٌةانتصار علً سلماناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد28

الصباحٌة732005/2004 ، 30/6/200581االول ذكرعراقًامجد نعمه جاسماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد29

الصباحٌة732005/2004 ،30/6/200579االول انثىعراقٌةاسماء كاظم عباساألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد30

الصباحٌة732005/2004 ،30/6/200559االول انثىمغربٌةنعٌمه أحمد محمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد31

الصباحٌة722005/2004 ،30/6/200594االول انثىعراقٌةدعاء حافظ جاسماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد32

الصباحٌة722005/2004 ،30/6/200579االول انثىعراقٌةغفران محمد عبد العزٌزاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد33

الصباحٌة722005/2004 ،30/6/200548االول ذكرعراقًحسنٌن جاسم محمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد34

الصباحٌة722005/2004 ،30/6/200504االول انثىعراقٌةهند خالد محمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد35

الصباحٌة722005/2004 ،30/6/200501االول انثىعراقٌةخه ندة أنور محمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد36

الصباحٌة712005/2004 ،30/6/200598االول انثىعراقٌةفرح سعد صادقاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد37

الصباحٌة712005/2004 ،30/6/200573االول ذكرعراقًانس عبدالقادر محمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد38

الصباحٌة712005/2004 ،30/6/200540االول انثىعراقٌةنور كاظم جاسماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد39

الصباحٌة702005/2004 ،30/6/200551االول انثىعراقٌةزٌنب عبد الحسٌن مانعاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد40

الصباحٌة702005/2004  ، 30/6/200511االول انثىعراقٌةإستبرق محمد عباساألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد41

الصباحٌة692005/2004 ، 30/6/200594االول انثىعراقٌةهبه عبد الرزاق مطلكاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد42

الصباحٌة692005/2004 ،30/6/200515االول انثىعراقٌةزهراء مخلف حماداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد43

الصباحٌة692005/2004 ،30/6/200501االول انثىعراقٌةسجى سعدون حسوناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد44

الصباحٌة682005/2004 ،30/6/200595االول ذكرعراقًمشتاق شوقً عبد ا لكرٌماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد45

الصباحٌة682005/2004 ،30/6/200547االول انثىعراقٌةزٌنب نوري مطراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد46

الصباحٌة682005/2004 ،30/6/200510االول انثىعراقٌةتانٌا مازن رامًاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد47

الصباحٌة682005/2004 ،30/6/200503االول ذكرعراقًحٌدر حمزة عبد الرزاقاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد48

الصباحٌة672005/2004 ،30/6/200588االول ذكرعراقًمهند خالد حمادياألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد49

الصباحٌة672005/2004 ،30/6/200555االول ذكرعراقًٌوسف أحمد خلفاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد50
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الصباحٌة672005/2004 ،30/6/200540االول ذكرعراقًمصطفى أحمد زكًاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد51

الصباحٌة672005/2004 ،30/6/200526االول انثىعراقٌةزٌنب فاخر رسناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد52

الصباحٌة662005/2004 ،30/6/200583االول انثىعراقٌةهبه طارق جمٌلاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد53

الصباحٌة662005/2004 ،30/6/200518االول انثىفلسطٌنة زٌنب ولٌد توفٌقاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد54

الصباحٌة662005/2004 ، 30/6/200517االول انثىعراقٌةصفا ثامر علواناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد55

الصباحٌة662005/2004 ،30/6/200501االول انثىعراقٌةهاله فؤاد صالحاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد56

الصباحٌة652005/2004 ،30/6/200573االول انثىعراقٌةأنسام أحمد خلٌلاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد57

الصباحٌة652005/2004 ،30/6/200564االول ذكرعراقًحٌدر محمد عبد الحسٌناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد58

الصباحٌة652005/2004 ،30/6/200559االول ذكرعراقًانس عادل حمادياألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد59

الصباحٌة652005/2004 ،30/6/200510االول انثىعراقٌةسهى محمود محمد األنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد60

الصباحٌة642005/2004 ،30/6/200575االول ذكرٌمانًحسن علً أحمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد61

الصباحٌة642005/2004 ،30/6/200565االول انثىعراقٌةورود طارق عبد اللطٌفاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد62

الصباحٌة632005/2004 ،30/6/200569االول انثىعراقٌةزهراء محمد صبرياألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد63

الصباحٌة632005/2004 ،30/6/200536االول ذكرعراقًلٌث طاهر توفٌقاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد64

الصباحٌة622005/2004 ،30/6/200589االول ذكرعراقًمحمد هشام محمد ثامراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد65

الصباحٌة622005/2004 ،30/6/200567االول ذكرعراقًمهند صابر محموداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد66

الصباحٌة622005/2004 ،30/6/200527االول انثىعراقٌةبٌداء فوزي جفاناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد67

الصباحٌة622005/2004 ،30/6/200526االول انثىعراقٌةابتسام سلمان حسٌناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد68

الصباحٌة602005/2004 ،30/6/200563االول انثىعراقٌةحال عدنان حومداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد69

الصباحٌة602005/2004 ،30/6/200562االول انثىصومالٌةأمٌنه عمر حسناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد70

الصباحٌة592005/2004 ، 30/6/20052االول انثىعراقٌةسماهر جمٌل جبورياألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد71
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الصباحٌة672005/2004 ،1/10/200571الثانً ذكرعراقًمحمد علً كاظماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد1

الصباحٌة642005/2004 ،1/10/200565الثانً ذكرعراقًأحمد طه ٌاسٌناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد2

الصباحٌة622005/2004 ،1/10/200587الثانً ذكرعراقًحبٌب محمود رختاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد3

الصباحٌة622005/2004 ،1/10/200571الثانً ذكرعراقًأحمد بهاء الدٌن سلوماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد4

الصباحٌة592005/2004 ، 1/10/200571الثانً انثىعراقٌةرنا صبري علًاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد5

الصباحٌة592005/2004 ،1/10/200562الثانً ذكرعراقًزٌد مٌزر دحاماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد6

الصباحٌة582005/2004 ،1/10/200593الثانً انثىعراقٌةهدٌل مثنى عبد هللااألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد7

الصباحٌة562005/2004 ،1/10/200573الثانً انثىعراقٌةسازان صالح الدٌناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد8

الصباحٌة562005/2004 ،1/10/200557الثانً انثىعراقٌةرنا سهام طهاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد9
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المسائٌة882005/2004 ،30/6/200566االول انثىعراقٌةشٌماء ٌونس كاظماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد1

المسائٌة852005/2004 ،30/6/20052االول ذكرعراقًعلً حسٌن خلٌلاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد2

المسائٌة842005/2004 ،30/6/20052االول انثىعراقٌةخلود محمد شكرياألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد3

المسائٌة822005/2004 ،30/6/200580االول انثىعراقٌةسلوى جعفر أحمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد4

المسائٌة832005/2004 ،30/6/200522االول ذكرعراقًهاشم عبد المطلب محسناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد5

المسائٌة832005/2004 ،30/6/200513االول انثىعراقٌةشٌرٌن عبد الوهاب صباراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد6

المسائٌة822005/2004 ،30/6/200549االول ذكرعراقًمالك هاشم رسناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد7

المسائٌة822005/2004 ،30/6/200546االول انثىعراقٌةامانج كمال عمراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد8

المسائٌة822005/2004 ،30/6/200535االول انثىعراقٌةمٌسون كاظم علًاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد9

المسائٌة822005/2004 ،30/6/200532االول ذكرعراقًحٌدر خلف دباساألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد10

المسائٌة822005/2004 ،30/6/200527االول انثىعراقٌةاٌمان مسعود عباساألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد11

المسائٌة812005/2004 ،30/6/200529االول انثىعراقٌةاالء حبٌب حسناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد12
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المسائٌة802005/2004 ،30/6/200593االول انثىعراقٌةرٌبوار عودٌش ٌاساألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد13

المسائٌة802005/2004 ،30/6/200584االول انثىعراقٌةرسمٌه عباس مهاوشاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد14

المسائٌة802005/2004 ،30/6/200557االول ذكرعراقًرعد نبهان  دبٌساألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد15

المسائٌة792005/2004 ،30/6/200599االول انثىعراقٌةبٌداء هاشم قاسماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد16

المسائٌة782005/2004 ،30/6/200592االول انثىعراقٌة ناهده طالب عٌداناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد17

المسائٌة772005/2004 ،30/6/200581االول انثىعراقٌةأطٌاف محسن عمراناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد18

المسائٌة772005/2004 ،30/6/200518االول ذكرفلسطٌنًحسام قواطٌن فرحاناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد19

المسائٌة762005/2004 ،30/6/200594االول ذكرعراقًحٌدر صباح جاسماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد20

المسائٌة762005/2004 ،30/6/200590االول ذكرعراقًحمٌد فٌصل عودهاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد21

المسائٌة762005/2004 ،30/6/200568االول ذكرعراقًحسٌن سعد كاظماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد22

المسائٌة762005/2004 ،30/6/200534االول ذكرعراقًعلً توفٌق مصطفىاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد23

المسائٌة752005/2004 ،30/6/2005860االول ذكرعراقًعلً قٌس علًاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد24

المسائٌة752005/2004 ،30/6/200574االول ذكرعراقًعبد الهادي جواد كاظماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد25

المسائٌة752005/2004 ،30/6/200570االول انثىعراقٌةجنان نعمه حسٌن علًاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد26

المسائٌة752005/2004 ،30/6/200565االول ذكرعراقًموفق بشار محمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد27

المسائٌة752005/2004 ،30/6/200544االول انثىعراقٌةسمٌرة عبد الجبار علًاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد28

المسائٌة752005/2004 ،30/6/200523االول ذكرعراقًلٌث سمٌر مجٌداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد29

المسائٌة30/6/200576.142005/2004االول ذكرعراقًثامر حسٌن برجداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد30

المسائٌة742005/2004 ،30/6/200586االول ذكرعراقًلطٌف مزبان ساهًاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد31

المسائٌة742005/2004 ،30/6/200572االول ذكرعراقًطه محمد مطلكاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد32

المسائٌة742005/2004 ،30/6/200552االول ذكرعراقًعمر إبراهٌم محمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد33

المسائٌة742005/2004 ،30/6/200504االول انثىعراقٌةضحى عادل محموداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد34

المسائٌة732005/2004 ،30/6/20058االول ذكرعراقًرٌاض مصطفى كمالاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد35

المسائٌة722005/2004 ،30/6/200569االول انثىعراقٌةهدى عالء عبد الصاحباألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد36

المسائٌة712005/2004 ،30/6/200583االول ذكرعراقًنجم عبد هللا حموداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد37
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المسائٌة712005/2004 ،30/6/200553االول انثىعراقٌةرسل اٌاد موسىاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد38

المسائٌة712005/2004 ،30/6/200545االول ذكرعراقًرضا باسم مهدياألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد39

المسائٌة712005/2004 ،30/6/200536االول ذكرعراقًمروان عبد الكرٌم علًاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد40

المسائٌة712005/2004 ،30/6/200531االول ذكرعراقًحٌدر مخٌلف حٌاوياألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد41

المسائٌة702005/2004 ،30/6/200506االول ذكرعراقًهٌثم اٌوب محمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد42

المسائٌة692005/2004 ،30/6/200597االول ذكرعراقًحسن سلمان حسناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد43

المسائٌة692005/2004 ،30/6/200595االول ذكرعراقًشاكر حمٌد عبد هللااألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد44

المسائٌة692005/2004 ،30/6/200587االول ذكرعراقًعلً جبار جمعهاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد45

المسائٌة692005/2004 ،30/6/200565االول ذكرعراقًعالء حسٌن أحمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد46

المسائٌة692005/2004 ،30/6/200556االول ذكرعراقًمحمد جاسم إبراهٌماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد47

المسائٌة692005/2004 ، 30/6/200548االول انثىعراقٌةإٌمان شٌاع عبد هللااألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد48

المسائٌة692005/2004 ،30/6/200524االول ذكرعراقًإٌهاب عدنان محمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد49

المسائٌة692005/2004 ،30/6/200522االول ذكرعراقٌةسحر جواد حمودياألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد50

المسائٌة682005/2004 ،30/6/200576االول انثىعراقٌةزهراء جاسم حسناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد51

المسائٌة682005/2004 ،30/6/200570االول ذكرعراقًمرتضى عواد خلٌفةاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد52

المسائٌة682005/2004 ،30/6/200539االول انثىعراقٌةتحرٌر حسٌن مناعاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد53

المسائٌة682005/2004 ،30/6/200531االول انثىعراقٌةأنوار عبد المطلب عبد الكرٌماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد54

المسائٌة682005/2004 ،30/6/200518االول ذكرعراقًإحسان محمد ٌاسٌناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد55

المسائٌة682005/2004 ،30/6/200507االول ذكرعراقًازهر سلٌمان مناجداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد56

المسائٌة672005/2004 ،30/6/200595االول ذكرعراقًصباح عناد سهٌل نجماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد57

المسائٌة672005/2004 ،30/6/200576االول ذكرعراقًعلً صباح صابراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد58

المسائٌة672005/2004 ،30/6/200568االول ذكرعراقًأحمد خلٌفة إبراهٌماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد59

المسائٌة672005/2004 ،30/6/200542االول انثىعراقٌةدالٌا نهاد محمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد60

المسائٌة672005/2004 ،30/6/200503االول انثىعراقٌةجٌهان أمٌر عبدواألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد61

المسائٌة30/6/200579.12005/2004االول ذكرعراقً ظافر سلمان وادياألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد62
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المسائٌة662005/2004 ،30/6/200597االول ذكرعراقًحٌدر عبد الرزاق فتح هللااألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد63

المسائٌة662005/2004 ،30/6/200572االول ذكرعراقًلٌث ثامر فرحاناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد64

المسائٌة662005/2004 ،30/6/200553االول ذكرعراقًأحمد خلٌل إبراهٌماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد65

المسائٌة662005/2004 ،30/6/200529االول ذكرعراقًوسام حسن خضٌراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد66

المسائٌة662005/2004 ،30/6/200520االول ذكرعراقًأمٌر مكً مرتضىاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد67

المسائٌة652005/2004 ،30/6/200589االول ذكرعراقًعمر موفق محمد علًاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد68

المسائٌة652005/2004 ،30/6/200541االول ذكرعراقًصائب حمد العبد هللااألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد69

المسائٌة652005/2004 ،30/6/200539االول ذكرعراقًجمال سٌد حسنٌناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد70

المسائٌة652005/2004 ،30/6/200511االول ذكرعراقًسرمد قصً عبد اللطٌفاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد71

المسائٌة652005/2004 ،30/6/200507االول ذكرعراقًمنتظر حسن حمٌداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد72

المسائٌة652005/2004 ،30/6/200504االول انثىعراقٌةخالدة إبراهٌم محمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد73

المسائٌة652005/2004 ،30/6/200503االول انثىعراقٌةزٌنب إٌاد عبد القادراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد74

المسائٌة642005/2004 ،30/6/200589االول ذكرعراقًأٌمن أكرم شاكراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد75

المسائٌة642005/2004 ،30/6/200573االول ذكرعراقًامجد محمد رضااألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد76

المسائٌة642005/2004 ،30/6/200565االول ذكرعراقًرائد أحمد صالحاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد77

المسائٌة642005/2004 ،30/6/200561االول ذكرعراقًلٌث عباس أمٌراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد78

المسائٌة642005/2004 ،30/6/200549االول انثىعراقٌةمها فٌصل أحمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد79

المسائٌة642005/2004 ،30/6/200538االول انثىعراقٌةزٌنب هاشم محمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد80

المسائٌة642005/2004 ،30/6/200522االول انثىعراقٌةتماره تحسٌن عبد الجباراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد81

المسائٌة632005/2004 ،30/6/200588االول ذكرعراقًخضٌر عبٌد طهمازاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد82

المسائٌة632005/2004 ،30/6/200580االول انثىعراقٌةعلٌاء عبد الكاظم عبد المحسناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد83

المسائٌة632005/2004 ،30/6/200576االول ذكرعراقًبالل فٌصل دلفاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد84

المسائٌة632005/2004 ،30/6/200545االول انثىعراقٌةأٌسر محمد حٌاوياألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد85

المسائٌة632005/2004 ،30/6/200541االول ذكرعراقًسعد عبد الواحد جساماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد86

المسائٌة622005/2004 ،30/6/200587االول ذكرعراقًنائل حكمت سعٌداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد87
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المسائٌة622005/2004 ،30/6/200567االول ذكرعراقًفرج علوان حمدهاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد88

المسائٌة622005/2004 ،30/6/200557االول ذكرعراقًعامر محسن هاشماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد89

المسائٌة622005/2004 ،30/6/200549االول ذكرفلسطٌنًمأمون عبد الرزاقاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد90

المسائٌة622005/2004 ،30/6/200547االول ذكرعراقًعثمان عبد هللا محٌمٌداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد91

المسائٌة622005/2004 ،30/6/200544االول انثىعراقٌةحنان حرٌجة سلماناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد92

المسائٌة622005/2004 ،30/6/200535االول انثىعراقٌةحنان صادق رسناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد93

المسائٌة622005/2004 ،30/6/200532االول ذكرعراقًعامر أحمد حمٌداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد94

المسائٌة612005/2004 ، 30/6/200595االول ذكرعراقًممدوح سمٌح احمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد95

المسائٌة612005/2004 ،30/6/200544االول انثىعراقٌةرٌم عبد األمٌر عاشوراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد96

المسائٌة1/10/200561،192005/2004الثانً ذكرعراقًمحمد احمد شكر بحراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد97

المسائٌة612005/2004 ،30/6/200506االول انثىعراقٌةتارا رعد فاضلاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد98

المسائٌة602005/2004 ،30/6/200579االول انثىعراقٌةصدى عبد الحمٌد شاكراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد99

المسائٌة30/6/200577،602005/2004االول ذكرعراقًفؤاد سعد قاسماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد100

المسائٌة602005/2004 ،30/6/200575االول ذكرعراقًخالد كامل حسناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد101

المسائٌة602005/2004 ،30/6/200507االول ذكرعراقًعامر خلف نعمهاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد102

المسائٌة602005/2004 ،30/6/200505االول ذكرعراقًمحمد سلمان محمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد103

المسائٌة602005/2004 ،30/6/200505االول ذكرعراقًحمادة مجبل محًاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد104

المسائٌة592005/2004 ،30/6/200580االول ذكرعراقًٌاسر كامل سلٌماناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد105

المسائٌة592005/2004 ،30/6/200541االول ذكرعراقًأزهر داخل أمطٌراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد106

المسائٌة572005/2004 ،30/6/200598االول ذكرعراقٌةسارة محمد عبد المنعماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد107

المسائٌة572005/2004 ،30/6/200544االول ذكرعراقًصالح صاحب حبٌباألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد108

المسائٌة572005/2004 ،30/6/200537االول ذكرعراقًحسام عبد زٌداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد109
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المسائٌة702005/2004 ،1/10/200546الثانً ذكرعراقًفٌاض محمد عبٌداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد1

المسائٌة692005/2004 ،1/10/200586الثانً ذكرعراقًعمر أكرم محمود  األنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد2

المسائٌة692005/2004 ،1/10/200543الثانً انثىعراقٌةإٌناس محمد ٌأساألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد3

المسائٌة682005/2004 ،1/10/200544الثانً ذكرعراقًخالد سهٌل نجماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد4

المسائٌة682005/2004 ،1/10/200504الثانً انثىعراقٌةسحر عبد الحسن جعفراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد5

المسائٌة662005/2004 ،1/10/200571الثانً ذكرعراقًمنٌر منصور علًاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد6

المسائٌة652005/2004 ،1/10/200573الثانً انثىعراقٌةنور عبد هللا عارفاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد7

المسائٌة652005/2004 ،1/10/200524الثانً ذكرعراقًٌاسٌن عبد صالحاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد8

المسائٌة642005/2004 ،1/10/200567الثانً ذكرعراقًزٌدون إبراهٌم حمادياألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد9

المسائٌة642005/2004 ،1/10/200558الثانً انثىعراقٌةمها عاصم عباساألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد10

المسائٌة632005/2004 ،1/10/200597الثانً انثىعراقٌةسلٌمة مناتً محموداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد11

المسائٌة622005/2004 ،1/10/200590الثانً ذكرعراقًعبد القادرسلٌمان مجبلاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد12

المسائٌة622005/2004 ،1/10/200577الثانً ذكرعراقًعلً عبد الرحمن خلفاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد13

المسائٌة612005/2004 ،1/10/200569الثانً انثىعراقٌةفرح صالح خلٌلاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد14

المسائٌة612005/2004 ،1/10/200578الثانً ذكرعراقًمحمود صالح أحمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد15

المسائٌة612005/2004 ،1/10/200567الثانً انثىعراقٌةنهله طارق نعمهاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد16

المسائٌة612005/2004 ،1/10/200559الثانً ذكرعراقًفراس عبد الكرٌم شهاباألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد17

المسائٌة602005/2004 ،1/10/200585الثانً انثىعراقٌةإسراء عبد الرحمن سلٌماناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد18

المسائٌة602005/2004 ،1/10/200583الثانً ذكرعراقًخلٌل خضٌر فٌاضاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد19

المسائٌة602005/2004 ،1/10/200579الثانً ذكرعراقًعاصف عصام محمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد20

المسائٌة602005/2004 ،1/10/200511الثانً ذكرعراقًمهند عبد الوهاب عباساألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد21

المسائٌة602005/2004 ،1/10/200510الثانً انثىعراقٌةدالٌا صفاء عبد الكرٌماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد22

المسائٌة602005/2004 ،1/10/200510الثانً ذكرعراقًسلمان داود سالماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد23

المسائٌة592005/2004 ، 1/10/200569الثانً ذكرعراقًحاتم عبد الرزاق عناداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد24

المسائٌة582005/2004 ،1/10/200590الثانً انثىعراقٌةبان ٌوسف مرواناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد25



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة582005/2004 ،1/10/200557الثانً ذكرعراقًأحمد خالد حسناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد26

المسائٌة572005/2004 ،1/10/200548الثانً ذكرعراقًعمر جمال شفٌقاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد27

المسائٌة572005/2004 ،1/10/200513الثانً ذكرعراقًمحمود عٌسى محموداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد28

المسائٌة562005/2004 ،1/10/200584الثانً ذكرعراقًجبار كامل خلٌوياألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد29

المسائٌة552005/2004 ،1/10/200513الثانً انثىعراقٌةهدى منذر جمٌلاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد30


