
الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة88.922010/2009االولانثىعراقٌةفرح فالح محمداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد1

الصباحٌة83.662010/2009االولانثىعراقٌةلٌنا ابرم اٌلٌااالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد2

الصباحٌة83.112010/2009االولانثىعراقٌةشهد كرٌم حمٌداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد3

الصباحٌة82.32010/2009االولانثىعراقٌةاوكر مٌخائٌل خوشابااالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد4

الصباحٌة82.232010/2009االولانثىعراقٌةرواء عقٌل عبوداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد5

الصباحٌة82.042010/2009االولانثىعراقٌةمٌنا منٌر محمداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد6

الصباحٌة81.712010/2009االولانثىعراقٌةمروة لؤي عبد هللااالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد7

الصباحٌة79.582010/2009االولانثىعراقٌةرٌم منٌر سلماناالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد8

الصباحٌة78.792010/2009االولانثىعراقٌةشهد طارق منعماالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد9

الصباحٌة78.032010/2009االولانثىعراقٌةشمس هشام عبوداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد10

الصباحٌة76.712010/2009االولانثىعراقٌةفردوس فرحان زاملاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد11

الصباحٌة76.192010/2009االولانثىعراقٌةشهد طه ٌاسٌناالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد12

الصباحٌة75.72010/2009االولانثىعراقٌةجٌهان طاهر ابراهٌماالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد13

الصباحٌة75.352010/2009االولانثىعراقٌةاسٌل حسٌن علًاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد14

الصباحٌة73.692010/2009االولذكرعراقٌةحٌدر قٌس محمداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد15

الصباحٌة72.472010/2009االولذكرعراقٌةشفاء هادي روٌداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد16

الصباحٌة72.322010/2009االولانثىعراقٌةعلً مجٌد عودهاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد17

الصباحٌة72.292010/2009االولانثىعراقٌةمروة مرهون مهدياالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد18

الصباحٌة72.182010/2009االولانثىعراقٌةهبة ثامر كاملاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد19

الصباحٌة71.722010/2009االولانثىعراقٌةمها عبد هللا خلفاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد20

الصباحٌة71.392010/2009االولانثىعراقٌةمٌسم جمٌل ناصراالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد21

الصباحٌة71.362010/2009االولانثىعراقٌةنور امٌر حمٌداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد22

الصباحٌة71.362010/2009االولانثىعراقٌةافراح حسٌن علًاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد23

الصباحٌة71.062010/2009االولانثىعراقٌةسارة خضٌر عباساالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد24

الصباحٌة71.062010/2009االولانثىعراقٌةلمٌاء محمد علً عبد الرزاقاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد25



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة70.162010/2009االولانثىعراقٌةزٌنب محمد صبرياالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد26

الصباحٌة70.112010/2009االولانثىعراقٌةسهاد زٌارة شامخاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد27

الصباحٌة69.742010/2009االولذكرعراقٌةحارث جاسم محمداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد28

الصباحٌة96.632010/2009االولانثىعراقٌةمٌسم قاسم خلٌلاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد29

الصباحٌة69.632010/2009االولانثىعراقٌةهدى سامً عبداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد30

الصباحٌة69.352010/2009االولانثىعراقٌةمهند كامل رضااالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد31

الصباحٌة69.352010/2009االولانثىعراقٌةسجى عبد الزهرة زكًاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد32

الصباحٌة68.842010/2009االولانثىعراقٌةفاطمة صالح مهدياالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد33

الصباحٌة68.772010/2009االولانثىعراقٌةابراهٌم موسى فٌاضاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد34

الصباحٌة68.42010/2009االولانثىعراقٌةصابرٌن عباس هاشماالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد35

الصباحٌة68.142010/2009االولانثىعراقٌةشهد مهدي عبٌداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد36

الصباحٌة68.142010/2009 االولانثىعراقٌةاالء صفاء حمودياالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد37

الصباحٌة682010/2009االولانثىعراقٌةسارة عباس فاضلاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد38

الصباحٌة67.512010/2009االولانثىعراقٌةرشا غازي حموداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد39

الصباحٌة66.82010/2009االولانثىعراقٌةاحمد طالب محمداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد40

الصباحٌة66.22010/2009االولانثىعراقٌةٌاسمٌن محمد كاملاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد41

الصباحٌة66.082010/2009االولانثىعراقٌةسارة حسن كاملاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد42

الصباحٌة65.532010/2009االولانثىعراقٌةسماح فاضل سباهًاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد43

الصباحٌة64.932010/2009االولانثىعراقٌةمرٌم محمد عبوداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد44

الصباحٌة64.122010/2009االولانثىعراقٌةدعاء سعٌد محمداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد45

الصباحٌة63.882010/2009االولانثىعراقٌةفرح محمد ٌحٌىاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد46

الصباحٌة63.832010/2009االولانثىعراقٌةدٌنا رفعت حمٌداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد47

الصباحٌة63.142010/2009االولانثىعراقٌةزٌنب مهدي عبد الحمٌداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد48

الصباحٌة63.062010/2009االولانثىعراقٌةسارة جمٌل عباساالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد49

الصباحٌة63.012010/2009االولانثىعراقٌةحنان مهدي صاحباالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد50



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة62.642010/2009االولانثىعراقٌةعال احمد نعماناالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد51

الصباحٌة61.252010/2009االولانثىعراقٌةشهد خالد عبد الجباراالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد52

الصباحٌة60.982010/2009االولانثىعراقٌةطه طالب علًاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد53

الصباحٌة60.662010/2009االولانثىعراقٌةنسرٌن معٌن محمداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد54

الصباحٌة60.582010/2009االولانثىعراقٌةرٌام سٌف الدٌن عبداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد55

الصباحٌة57.982010/2009االولانثىعراقٌةصبرٌة محمود عبٌساالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد56

الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة662010/2009الثانًانثىعراقٌةشٌماء عبٌجً داوداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد1

الصباحٌة65.422010/2009الثانًانثىعراقٌةزهراء محمود شاكر االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد2

الصباحٌة65.12010/2009الثانًانثىعراقٌةرٌم جسام محمداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد3

الصباحٌة64.912010/2009الثانًانثىعراقٌةرسل اٌاد هاشماالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد4

الصباحٌة64،642010/2009الثانًانثىعراقٌةزٌنب عزام حسٌناالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد5

الصباحٌة62.32010/2009الثانًانثىعراقٌةلمٌاء  حدٌد دانهاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد6

الصباحٌة62.092010/2009الثانًانثىعراقٌةسارة عباس خلفاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد7

الصباحٌة61.522010/2009الثانًانثىعراقٌةهند احمد شهاباالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد8

الصباحٌة60.922010/2009الثانًانثىعراقٌةنوره  عوفً داوداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد9

الصباحٌة60.632010/2009الثانًذكرعراقٌةبشار قحطان عادلاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد10

الصباحٌة60.332010/2009الثانًانثىعراقٌةسهٌر فاضل مجٌداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد11

الصباحٌة59.92010/2009الثانًانثىعراقٌةمروة فٌصل خضٌراالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد12

الصباحٌة59.612010/2009الثانًانثىعراقٌةعلٌاء عبد الحمٌد ٌوسفاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد13

الصباحٌة59.52010/2009الثانًانثىعراقٌةهند فاضل ذٌاباالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد14

الصباحٌة59.332010/2009الثانًانثىعراقٌةهدى عبد الكرٌم ناجًاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد15



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة58.952010/2009الثانًانثىعراقٌةمروة حمٌد الزماالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد16

الصباحٌة58.822010/2009الثانًذكرعراقٌةحمزة جاسم حسن االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد17

الصباحٌة58.422010/2009الثانًانثىعراقٌةهند علً حسٌناالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد18

الصباحٌة58.142010/2009الثانًذكرعراقٌةقصً عبد الرزاق علًاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد19

الصباحٌة55.422010/2009الثانًذكرعراقٌةطالب اسماعٌل توفٌقاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد20

الصباحٌة542010/2009الثانًذكرعراقٌةمصطفى اسماعٌل ساجراالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد21

الصباحٌة56.032010/2009الثانًانثىعراقٌةٌسر عمار هادياالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد22

الصباحٌة55.562010/2009الثانًذكرعراقٌةزٌد عبد الكرٌم جعفراالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد23


