
الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة2011-91,682012األولذكرعراقٌةمحمد فؤاد محمد عبد هللا االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد1

الصباحٌة2011-91,102012األولأنثىعراقٌةرؤى طالل جمعة  احمداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد2

الصباحٌة2011-90,292012األولأنثىعراقٌةفوز داود سلمان بطٌخاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد3

الصباحٌة2011-88,932012األولأنثىعراقٌةرٌهام خالد جاسم شغاتًاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد4

الصباحٌة2011-87,582012األولذكرعراقٌةمحمد قٌس خلٌل ابراهٌماالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد5

الصباحٌة2011-87,542012األولأنثىعراقٌةشٌماء عبد الرضا هاشم حسٌناالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد6

الصباحٌة2011-87,412012األولأنثىعراقٌةحنٌن ظافر حمٌد محموداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد7

الصباحٌة2011-85,302012األولأنثىعراقٌةزهراء صمٌم عبد العزٌز عبدالغنًاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد8

الصباحٌة2011-84,102012األولأنثىعراقٌةرؤى حسن فلٌح حسٌناالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد9

الصباحٌة2011-82,682012األولأنثىعراقٌةعبٌر احمد كاظم هادياالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد10

الصباحٌة2011-82,352012األولأنثىعراقٌةمروة جمال مناف صالحاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد11

الصباحٌة2011-82,172012األولأنثىعراقٌةهدى صالح منشد عواداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد12

الصباحٌة2011-82,112012األولأنثىعراقٌةموج رافد عبد الجلٌل فرجاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد13

الصباحٌة2011-82,052012األولذكرعراقٌةرفعت صادق كامل كرٌماالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد14

الصباحٌة2011-81,242012األولذكرعراقٌةاٌقان عادل فلٌح حسٌناالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد15

الصباحٌة2011-79,282012األولأنثىعراقٌةأمنة محمود عبد الستار شبواالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد16

الصباحٌة2011-79,132012األولأنثىعراقٌةآٌات موفق لفتة قاسماالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد17

الصباحٌة2011-78,042012األولأنثىعراقٌةبشرى عبد الرحٌم ظاهر حسناالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد18

الصباحٌة2011-75,782012األولأنثىعراقٌةزٌنة منٌر حسٌن علٌوياالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد19

الصباحٌة2011-75,732012األولأنثىعراقٌةمسار حسٌن علً عاجلاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد20

الصباحٌة2011-75,482012األولأنثىعراقٌةافراح فاٌق جمعة محمداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد21

الصباحٌة2011-753402012األولأنثىعراقٌةحنان منصور دلٌان مخٌلفاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد22

الصباحٌة2011-753162012األولأنثىعراقٌةناز ولً قربان علًاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد23

الصباحٌة2011-74,872012األولأنثىعراقٌةحنان طالب علٌوي محمداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد24

الصباحٌة2011-73,532012األولأنثىعراقٌةترتٌل ابراهٌم ناصر  حسوناالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد25
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الصباحٌة2011-73,512012األولأنثىعراقٌةدنٌا سامً صالح عبوداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد26

الصباحٌة2011-73,012012األولذكرعراقٌةعباس مهدي خضٌري رمٌضاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد27

الصباحٌة2011-72,672012األولأنثىعراقٌةشهد ولٌد سرحان علًاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد28

الصباحٌة2011-72,382012األولأنثىعراقٌةانفال عباس حسٌن علً االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد29

الصباحٌة2011-71,582012األولأنثىعراقٌةحوراء فؤاد خداداد جعفراالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد30

الصباحٌة2011-71,132012األولأنثىعراقٌةفاطمة زهٌر جواد محمداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد31

الصباحٌة2011-70,452012األولأنثىعراقٌةشدن طارق صادق حمودياالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد32

الصباحٌة2011-69,472012األولأنثىعراقٌةهدٌل زهٌر جواد  محمداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد33

الصباحٌة2011-69,422012األولأنثىعراقٌةنور شاكر محمد  عبداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد34

الصباحٌة2011-68,732012األولأنثىعراقٌةرسل داود سلمان كاطعاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد35

الصباحٌة2011-67,642012األولأنثىعراقٌةٌاسمٌن خالد حسٌن علًاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد36

الصباحٌة2011-67,212012األولأنثىعراقٌةرنا محمد عبود خلفاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد37

الصباحٌة2011-66,902012األولأنثىعراقٌةمٌالد محمد داود سلماناالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد38

الصباحٌة2011-63,302012األولأنثىعراقٌةبلقٌس حامد جلوب محمداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد39
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المسائٌة 2011-78.782012األولأنثىعراقٌةاٌمان ٌوسف داود الٌاساالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد1

المسائٌة 2011-62.082012األولذكرعراقٌةعادل احمد عابداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد2
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الصباحٌة2011-75,402012الثانًأنثى عراقٌةسارة عبد الرضا محمد كرٌماالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد1

الصباحٌة2011-74,482012 الثانًأنثىعراقٌةشٌماءعلً خالد رشٌداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد2

الصباحٌة2011-69,072012الثانًأنثىعراقٌةشهد فراس عبد اللطٌف داود االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد3

الصباحٌة2011-67,402012الثانًأنثىعراقٌةمنى منذر عبد الرزاق مهدياالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد4

الصباحٌة2011-67,042012الثانًأنثىعراقٌةسالً مازن انور مجٌداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد5

الصباحٌة2011-66,862012الثانًذكر عراقٌةمحمد خالد نعمة عبد األماماالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد6

الصباحٌة2011-66,462012الثانًأنثىعراقٌةورود مطرود نجف قنبراالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد7

الصباحٌة2011-66,452012الثانًأنثىعراقٌةامانً ناطق محمد علًاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد8

الصباحٌة2011-66,372012الثانًأنثىعراقٌةفرح محمد ابراهٌم محمداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد9

الصباحٌة2011-65,682012الثانًأنثىعراقٌةبشرى عبد الحسٌن احمد مالاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد10

الصباحٌة2011-63,732012الثانًأنثىعراقٌةطٌبة عبد هللا محمود عبد هللااالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد11

الصباحٌة2011-63,312012الثانًذكرعراقٌةهٌثم نبٌل مجٌد عبوداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد12

الصباحٌة2011-63,112012الثانًأنثىعراقٌةدعاء عبد الكرٌم عبود كرٌماالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد13

الصباحٌة2011-62,982012الثانًأنثىعراقٌةمروه احمد عبد خمٌساالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد14

الصباحٌة2011-62,902012الثانًأنثىعراقٌةصابرٌن علً حمٌد عبداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد15

الصباحٌة2011-62,342012الثانًأنثىعراقٌةٌسر ٌوسف ٌحٌى طعماساالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد16

الصباحٌة2011-62,072012الثانًأنثىعراقٌةفرح قحطان حسٌن صالحاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد17

الصباحٌة2011-61,862012الثانًأنثىعراقٌةنظٌرة حسن علوان موسىاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد18

الصباحٌة2011-61,802012الثانًأنثىعراقٌةزٌنة عبد الكرٌم عبد الرزاق عبد الكرٌم االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد19

الصباحٌة2011-61,632012الثانًأنثىعراقٌةنسرٌن عزٌز عبٌد صبٌحاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد20

الصباحٌة2011-60,232012الثانًأنثىعراقٌةلمى قاسم داود علواناالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد21

الصباحٌة2011-59,552012الثانًذكرعراقٌةحسٌن علً حسن فرجاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد22

الصباحٌة2011-59,482012الثانًذكرعراقٌةعلً محمود كرٌم محمداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد23

الصباحٌة2011-59,342012الثانًذكرعراقٌةعادل فالح حسٌن خزعلاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد24

الصباحٌة2011-58,682012الثانًأنثىعراقٌةسوسن محمد علً حسٌن محمداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد25
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الصباحٌة2011-58,472012الثانًأنثىعراقٌةبان برهان جالل حسٌن االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد26

الصباحٌة2011-58,422012الثانًأنثىعراقٌةزٌنه عدنان كاظم رصاص االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد27

الصباحٌة2011-57,902012الثانًأنثىعراقٌةشٌماء عبد الرضا باقر حسٌن االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد28

الصباحٌة2011-57,112012الثانًذكرعراقٌةاحمد زٌد لطٌف كاظماالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد29

الصباحٌة2011-56,392012الثانًذكرعراقٌةمحمد محمود شهاب حموداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد30

الصباحٌة2011-54,462012الثانًأنثىعراقٌةاٌة احمد نوري فاضلاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد31

الصباحٌة2011-65.122012الدور التكمٌلًذكرعراقٌةقٌصر غالب محسن محمداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد32

الصباحٌة2011-64.012012الدور التكمٌلًذكرعراقٌةمٌسر ماجد خلف فارس االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد33

الصباحٌة2011-62.192012الدور التكمٌلًانثىعراقٌةرنا زٌاد طارق صالحاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد34

الصباحٌة2011-61.252012الدور التكمٌلًانثىعراقٌةسرى سامً نعمان نجماالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد35

الصباحٌة2011-60.532012الدور التكمٌلًانثىعراقٌةعذراء كرٌم علً ناٌفاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد36

الصباحٌة2011-58.622012الدور التكمٌلًذكرعراقٌةمحمد جبار عبد حسناالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد37

الصباحٌة2011-57.182012الدور التكمٌلًانثىعراقٌةصفا عبد الجبار حسٌن خمٌساالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد38

الصباحٌة2011-57.042012الدور التكمٌلًذكرعراقٌةغزوان علً ابراهٌم عبد هللااالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد39

الصباحٌة2011-56.72012الدور التكمٌلًذكرعراقٌةذوالفقار محٌبس عبد الرزاق غلٌماالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد40

الصباحٌة2011-56.692012الدور التكمٌلًذكرعراقٌةعلً مهدي صالح ٌوسفاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد41

الصباحٌة2011-56.232012الدور التكمٌلًذكرعراقٌةاحمد ثائر محمد ادٌب خضراالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد42

الصباحٌة2011-56.172012الدور التكمٌلًذكرعراقٌةعلً محمد علوان هادياالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد43

الصباحٌة2011-55.932012الدور التكمٌلًانثىعراقٌةورود ثامر حسٌن سلماناالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد44

الصباحٌة2011-55.522012الدور التكمٌلًانثىعراقٌةبراء عبد الحسٌن لطٌف ذٌاباالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد45

الصباحٌة2011-55.372012الدور التكمٌلًذكرعراقٌةعلً هاشم محمد مباركاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد46

الصباحٌة2011-55.342012الدور التكمٌلًانثىعراقٌةدعاء علً كاظم هاشماالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد47

الصباحٌة2011-55.242012الدور التكمٌلًانثىعراقٌةمروة عدنان محمود حطاباالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد48

الصباحٌة2011-54.552012الدور التكمٌلًانثىعراقٌةضحى عبد الحسٌن جابر تقًاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد49


