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الصباحٌة2012-2013%77،55األولذكرعراقٌةهشام سالم إسماعٌل مصطفى االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد9
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الصباحٌة2012-2013%74،80األولأنثىعراقٌةسرى هادي خلٌفة عبد القادراالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد15
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الصباحٌة2012-2013 %80,56الثانً أنثى عراقٌةهدٌل هٌثم عباس عبد الوهاب االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد1

الصباحٌة2012-2013 %71,18الثانًأنثىعراقٌةري عامر صادق عمر االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد2

الصباحٌة2012-2013%69,19الثانًأنثىعراقٌةرحمة كرٌم محمد علً االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد3
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الصباحٌة2012-2013%64,60الثانًذكر عراقٌةبهاء عبد الكرٌم احمد محمد االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد5
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الصباحٌة2012-2013%59,32الثانًأنثىعراقٌةزٌنب عباس رزاق عبد الحسٌن االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد18

الصباحٌة2012-2013%58,62الثانًأنثىعراقٌةلجٌن عصام سلٌم محً الدٌناالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد19

الصباحٌة2012-2013%58,61الثانًأنثىعراقٌةدرٌاه نجاة محمد صالح االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد20

الصباحٌة2012-2013%58,12الثانًأنثىعراقٌةنور جبار فرحان دوشان االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد21

الصباحٌة2012-2013%58,06الثانًأنثىعراقٌةحنٌن خالد جمعة حمزة االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد22

الصباحٌة2012-2013%57,94الثانًذكر عراقٌةٌاسٌن المع صالح راشد االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد23

الصباحٌة2012-2013%57,68الثانًذكر عراقٌةسعود خالد خضٌر غافل االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد24

الصباحٌة2012-2013%57,67الثانًذكر عراقٌةوسام خمٌس عواد االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد25

الصباحٌة2012-2013%57,40الثانًأنثىعراقٌةوالء حسٌن رزاق خلف االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد26

الصباحٌة2012-2013%57,32الثانًذكر عراقٌةمصطفى محسن جبار محمد االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد27

الصباحٌة2012-2013%56,51الثانًأنثىعراقٌةغفران جمٌل شاكر مفتن االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد28

الصباحٌة2012-2013%55,99الثانًذكر عراقٌةصالح مهدي صالح حسٌن االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد29

الصباحٌة2012-2013%55,79الثانًأنثىعراقٌةسرى محسن مهاوش حسن االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد30

الصباحٌة2012-2013%55,29الثانًذكر عراقٌةفاضل خلٌفة علوان حمادي االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد31

الصباحٌة2012-2013%55,22الثانًذكر عراقٌةعمر صباح نجم عبد هللا االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد32

الصباحٌة2012-2013%55,00الثانًانثىعراقٌةدعاء كامل خضٌراالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد33
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المسائٌة2012-84.212013االولأنثىعراقٌةسمٌة فاروق قاسم ٌحٌىاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد1

المسائٌة2012-83.262013االولذكرعراقٌةرائد محمد جاسم محمد علًاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد2

المسائٌة2012-82.982013االولذكرعراقٌةانس فخري عبد هللا صبرياالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد3

المسائٌة2012-79.522013االولذكرعراقٌةستار جبار قاسم حمٌداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد4

المسائٌة2012-78.782013االولذكرعراقٌةسعدي محسن كشاف محسناالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد5

المسائٌة2012-78.722013االولذكرعراقٌةزهٌر محمد ناصر عباساالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد6

المسائٌة2012-76.312013االولأنثىعراقٌةزٌنب توفٌق عطٌة كساراالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد7

المسائٌة2012-75.72013االولأنثىعراقٌةزهراء صفاء صادق احمداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد8

المسائٌة2012-75.672013االولانثىمصرٌةآٌة اسماعٌل ابو بكر محمداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد9

المسائٌة2012-75.132013االولذكرعراقٌةحٌدر محمد فاضل حمادياالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد10

المسائٌة2012-74.832013االولانثىعراقٌةاسراء سلمان علً محمداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد11

المسائٌة2012-74.132013االولانثىعراقٌةزٌنب كاظم محسن حافظاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد12

المسائٌة2012-74.122013االولذكرعراقٌةقصً عبد الهادي رشٌد علًاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد13

المسائٌة2012-73.992013االولذكرعراقٌةعلً حمزة لفتة سباهًاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد14

المسائٌة2012-73.42013االولأنثىعراقٌةخالدة عبد الحسٌن حسن حسٌناالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد15

المسائٌة2012-73.152013االولانثىعراقٌةورود ولٌد عبد الستار سلوماالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد16

المسائٌة2012-72.62013االولذكرعراقٌةسعد فاضل عبود ارزوقًاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد17

المسائٌة2012-72.172013االولانثىعراقٌةمنال حسن برهان كاظماالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد18

المسائٌة2012-71.62013االولانثىعراقٌةفاطمة سعد هادي جواداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد19

المسائٌة2012-71.292013االولانثىعراقٌةبلسم صالح مهدي علواناالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد20

المسائٌة2012-70.922013االولأنثىعراقٌةٌسرى عبد الستار خلف شبٌباالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد21

المسائٌة2012-70.592013االولأنثىعراقٌةنبراس رعد محمد كاظماالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد22

المسائٌة2012-70.112013االولذكرعراقٌةمؤٌد طه هاشم بكراالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد23

المسائٌة2012-69.652013االولذكرعراقٌةفادي منٌر متً بولصاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد24

المسائٌة2012-69.632013االولأنثىعراقٌةهناء حسٌن جواد جدوعاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد25
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المسائٌة2012-69.352013االولانثىعراقٌةصفا محمد منشد عواداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد26

المسائٌة2012-68.832013االولأنثىعراقٌةزٌنب حامد موجد حموداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد27

المسائٌة2012-68.722013االولذكرعراقٌةطارق عبد الستار رشٌداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد28

المسائٌة2012-68.642013االولانثىعراقٌةزهراء علً حسٌن خلفاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد29

المسائٌة2012-68.522013االولذكرعراقٌةمثنى حسٌن علً حمزةاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد30

المسائٌة2012-66,632013االولذكرعراقٌةاحمد الطٌف جاسم حمادياالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد31

المسائٌة2012-68.332013االولأنثىعراقٌةزهراء كاظم عذافة سلٌماالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد32

المسائٌة2012-68.322013االولذكرعراقٌةمصطفى باسم محمد صالحاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد33

المسائٌة2012-68.292013االولذكرعراقٌةجواد ٌاسٌن محمد باقراالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد34

المسائٌة2012-67.512013االولذكرعراقٌةخالد خٌري حسٌن علًاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد35

المسائٌة2012-67.452013االولأنثىعراقٌةسوزان محً الدٌن شرٌف خلٌلاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد36

المسائٌة2012-67.352013االولانثىعراقٌةخه بات أحمد نجٌب محمد سلٌماالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد37

المسائٌة2012-66.852013االولانثىعراقٌةاسراء صباح عبد اللطٌف جساماالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد38

المسائٌة2012-66.842013االولذكرعراقٌةسعد محسن عبد هللا سعداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد39

المسائٌة2012-66.532013االولأنثىعراقٌةهبة راضً عاصً عجداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد40

المسائٌة2012-66.482013االولأنثىعراقٌةوجدان عبد الجلٌل صبري حبٌباالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد41

المسائٌة2012-66.362013االولأنثىعراقٌةنغم فخري فائق صادقاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد42

المسائٌة2012-66.332013االولذكرعراقٌةمعاذ علً كاظم اسداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد43

المسائٌة2012-66.272013االولانثىعراقٌةتبارك عباس شكر محموداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد44

المسائٌة2012-66.212013االولانثىعراقٌةزكاء محمد عبد الهادي صالحاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد45

المسائٌة2012-65.712013االولذكرعراقٌةعادل هادي حمودي حسٌناالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد46

المسائٌة2012-65.542013االولانثىعراقٌةجنان جمعة عبد هللا علًاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد47

المسائٌة2012-65.092013االولأنثىعراقٌةنجالء مهدي صالح بصهاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد48

المسائٌة2012-65.052013االولأنثىعراقٌةصبا علً عمار حسناالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد49

المسائٌة2012-652013االولانثىعراقٌةغٌداء عبد الزهرة هادي عبد الحسٌناالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد50
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المسائٌة2012-64.442013االولأنثىعراقٌةحنٌن عصام احمد عطٌوياالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد51

المسائٌة2012-64.382013االولذكرعراقٌةأمجد خضٌر عٌسى حمادياالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد52

المسائٌة2012-64.112013االولانثىعراقٌةمروة قاسم محمد علًاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد53

المسائٌة2012-64.022013االولذكرعراقٌةقٌس سلمان كاظم رعٌداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد54

المسائٌة2012-63.932013االولانثىعراقٌةنورهان عبد المنعم ٌاسٌناالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد55

المسائٌة2012-63.882013االولأنثىعراقٌةاٌات احمد فاتح ابراهٌماالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد56

المسائٌة2012-63.812013االولأنثىعراقٌةبراء فؤاد عبد الزهرة شلشاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد57

المسائٌة2012-63.72013االولذكرعراقٌةمهند فاضل جابر كاظماالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد58

المسائٌة2012-63.022013االولذكرعراقٌةوسام نجم عبد الحسن علًاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد59

المسائٌة2012-62.82013االولأنثىعراقٌةرؤى جاسم محمد فاضلاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد60

المسائٌة2012-62.232013االولذكرعراقٌةسٌف ناظم حسن فرحاناالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد61

المسائٌة2012-62.072013االولذكرعراقٌةجبار خلٌف مكسر حلواالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد62

المسائٌة2012-622013االولذكرعراقٌةمنتظر هادي حسن جواداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد63

المسائٌة2012-61.922013االولأنثى عراقٌةغٌد عبد الخالق فزع حسٌناالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد64

المسائٌة2012-61.432013االولأنثىعراقٌةرسل محمد حسن مهدياالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد65

المسائٌة2012-60.552013االولذكرعراقٌةحسٌن عالء مهدي صالحاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد66

الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة2012-73.782013الثانًانثىعراقٌةابتسام كرٌم حمود غضٌباالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد1

المسائٌة2012-72.332013الثانًذكرعراقٌةأحمد عباس علً عباساالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد2

المسائٌة2012-66.822013الثانًذكرعراقٌةٌوسف رشٌد محمد عبدياالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد3

المسائٌة2012-64.922013الثانًانثىعراقٌةهبة عبد السالم عبد االحد داؤداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد4

المسائٌة2012-64.542013الثانًانثىعراقٌةكلٌزار ابراهٌم حسن ابراهٌماالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد5
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المسائٌة2012-63.972013الثانًانثىعراقٌةهبة رٌاض محمد علً االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد6

المسائٌة2012-62.572013الثانًانثىعراقٌةشٌماء كاظم علً هارفاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد7

المسائٌة2012-62.292013الثانًذكرعراقٌةنمٌر هادي حسن جواداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد8

المسائٌة2012-62.152013الثانًانثىعراقٌةسمر هاشم سلمان محمداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد9

المسائٌة2012-61.772013الثانًانثىعراقٌةسرى مهدي عودة حمداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد10

المسائٌة2012-61.562013الثانًانثىعراقٌةآمنة ربٌع محمد دحاماالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد11

المسائٌة2012-61.462013الثانًانثىعراقٌةنورا قدري منهً سدخاناالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد12

المسائٌة2012-61.082013الثانًذكرعراقٌةعدنان مجٌد عبد بشارةاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد13

المسائٌة2012-61.032013الثانًذكرعراقٌةعلً سلمان محمد علً صفوكاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد14

المسائٌة2012-60.852013الثانًذكرعراقٌةسامر سالم طارق شرهاناالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد15

المسائٌة2012-60.542013الثانًانثىعراقٌةعبٌر غازي سلمان عوٌداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد16

المسائٌة2012-60.212013الثانًذكرعراقٌةحمٌد علً جلوب نعمةاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد17

المسائٌة2012-59.642013الثانًذكرعراقٌةعمرو ٌاسر مولود أحمداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد18

المسائٌة2012-59.492013الثانًذكرعراقٌةحسن حسٌن نصر هللا فرجاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد19

المسائٌة2012-59.272013الثانًذكرعراقٌةأمجد فاروق حمٌد كرٌمشاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد20

المسائٌة2012-58.882013الثانًذكرعراقٌةعلً صالح فاضل موسىاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد21

المسائٌة2012-58.832013الثانًذكرعراقٌةعلً صباح جاسم عودةاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد22

المسائٌة2012-58.722013الثانًانثىعراقٌةلٌنا محمود رشٌد عبداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد23

المسائٌة2012-58.722013الثانًانثىعراقٌةمٌنا باسل خلٌل ابراهٌماالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد24

المسائٌة2012-58.662013الثانًانثىعراقٌةغٌث صادق ٌاسٌن محمداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد25

المسائٌة2012-57.722013الثانًانثىعراقٌةاسراء طالب اظالل كاطعاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد26

المسائٌة2012-57.622013الثانًانثىعراقٌةشذى فاضل عبٌد كاظماالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد27

المسائٌة2012-57.272013الثانًذكرعراقٌةحسٌن عبد اللطٌف  حسٌن علًاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد28

المسائٌة2012-57.162013الثانًذكرعراقٌةعلً محمد حسن كاطعاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد29

المسائٌة2012-57.152013الثانًذكرعراقٌةحسٌن فٌصل عبد الرضا مظلوماالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد30



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة2012-56.832013الثانًذكرعراقٌةماهر عبد السالم خلف احمداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد31

المسائٌة2012-56.832013الثانًذكرعراقٌةمهدي قاسم كاظم حمدياالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد32

المسائٌة2012-56.772013الثانًانثىعراقٌةسارة وسام حسٌن عبٌداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد33

المسائٌة2012-56.262013الثانًذكرعراقٌةعبد القادر عباس عبد القادر خضراالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد34

المسائٌة2012-56.192013الثانًانثىعراقٌةسرى عبد العباس حمودي كاظماالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد35

المسائٌة2012-55.972013الثانًانثىعراقٌةزٌنب حمٌد فلٌح سلماناالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد36

المسائٌة2012-55.72013الثانًانثىعراقٌةنور ضٌاء محمد حسٌناالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد37

المسائٌة2012-55.32013الثانًانثىعراقٌةتمارة نعمان خسرو علًاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد38


