
الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة912004/2003 ،30/6/200494 االولانثىعراقٌةاألحد عبد هنادياألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد1

الصباحٌة912004/2003 ،30/6/200478 االولانثىعراقٌةعباس عٌدان رحاباألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد2

الصباحٌة902004/2003 ،30/6/200418 االولانثىعراقٌةحمودي صادق إٌناساألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد3

الصباحٌة872004/2003 ،30/6/200486 االولانثىعراقٌةجاسم فخري رنااألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد4

الصباحٌة862004/2003 ،30/6/200486 االولانثىعراقٌةصالح عصام سهىاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد5

الصباحٌة862004/2003 ،30/6/200418 االولانثىعراقٌةإبراهٌم خلٌل إسراءاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد6

الصباحٌة852004/2003 ،30/6/200470 االولانثىعراقٌةجاسم صباح هبهاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد7

الصباحٌة852004/2003 ،30/6/200421 االولانثىعراقٌةمحمد صباح مٌسماألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد8

الصباحٌة842004/2003 ،30/6/200462 االولانثىعراقٌةرحٌم علً شروقاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد9

الصباحٌة842004/2003 ،30/6/200432 االولذكرعراقًسلمان صباح حسٌناألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد10

الصباحٌة832004/2003 ،30/6/200460 االولانثىعراقٌةٌوسف صباح فادٌةاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد11

الصباحٌة822004/2003 ،30/6/200492 االولذكرعراقًسلمان كاظم علًاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد12

الصباحٌة822004/2003 ،30/6/200428 االولانثىعراقٌةحبٌب سلمان نبراساألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد13

الصباحٌة822004/2003 ،30/6/200416 االولذكرعراقًجمٌل أحمد محسناألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد14

الصباحٌة812004/2003 ،30/6/200474 االولذكرعراقًضاري سلٌم حسنٌناألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد15

الصباحٌة812004/2003 ،30/6/200471 االولانثىعراقٌةالرضا عبد النبً عبد نادٌهاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد16

الصباحٌة802004/2003 ،30/6/200498 االولانثىعراقٌةإبراهٌم علً نهلةاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد17

الصباحٌة802004/2003 ،30/6/200433 االولانثىعراقٌةفخري فؤاد هنداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد18

الصباحٌة802004/2003 ،30/6/200419 االولذكرعراقًكاظم عامر مهنداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد19

الصباحٌة792004/2003 ،30/6/200466 االولانثىعراقٌةنعٌمه صالح ساجدةاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد20

الصباحٌة792004/2003 ،30/6/200402 االولذكرعراقًأحمد بهجت وساماألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد21

الصباحٌة782004/2003 ،30/6/200474 االولانثىعراقٌةهللا عبد محمود رشااألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد22

الصباحٌة782004/2003 ،30/6/200443 االولانثىعراقٌةكرٌم علً كوثراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد23

الصباحٌة772004/2003 ،30/6/200496 االولانثىعراقٌةفرحان حوراءاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد24



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة772004/2003 ،30/6/200496 االولانثىعراقٌةولً طالب سراباألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد25

الصباحٌة772004/2003 ،30/6/200477 االولانثىعراقٌةهللا عبد عدي رغداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد26

الصباحٌة772004/2003 ،30/6/200412 االولانثىعراقٌةالرحمن عبد نزاال هبهاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد27

الصباحٌة762004/2003 ،30/6/200492 االولانثىعراقٌةالهادي عبد رنداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد28

الصباحٌة762004/2003 ،30/6/200468 االولانثىعراقٌةجمٌل عدنان رندةاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد29

الصباحٌة762004/2003 ،30/6/200409 االولانثىعراقٌةالناصر عبد لفته هدىاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد30

الصباحٌة752004/2003 ،30/6/200473 االولانثىعراقٌةخلف كامل سراباألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد31

الصباحٌة752004/2003 ،30/6/200465 االولذكرعراقًجودت رٌاض احمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد32

الصباحٌة752004/2003 ،30/6/200449 االولانثىعراقٌةجودت سالم لقاءاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد33

الصباحٌة752004/2003 ،30/6/200439 االولانثىعراقٌةهاشم عبد إٌالفاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد34

الصباحٌة752004/2003 ،30/6/200416 االولانثىعراقٌةعمر موفق سرىاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد35

الصباحٌة742004/2003 ،30/6/200486 االولانثىعراقٌةلعٌبً الواحد عبد هٌفاءاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد36

الصباحٌة742004/2003 ،30/6/200468 االولانثىعراقٌةفهد عزٌز شٌرٌناألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد37

الصباحٌة742004/2003 ،30/6/200421 االولانثىعراقٌةجاسم حسٌن إٌناساألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد38

الصباحٌة742004/2003 ،30/6/200418 االولانثىعراقٌةعلً محمد هٌفاءاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد39

الصباحٌة722004/2003 ،30/6/200480 االولانثىعراقٌةعلً كرٌم منىاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد40

الصباحٌة722004/2003 ،30/6/200451 االولانثىعراقٌةناصر طه لٌلىاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد41

الصباحٌة722004/2003 ،30/6/200451 االولانثىعراقٌةعالوي طالب بسمهاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد42

الصباحٌة712004/2003 ،30/6/200433 االولانثىعراقٌةعلً مزهر أسٌلاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد43

الصباحٌة702004/2003 ،30/6/200445 االولذكرعراقًمحً سامً مازناألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد44

الصباحٌة702004/2003 ،30/6/200425 االولذكرعراقًعبدالحسٌن جواد خلدوناألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد45

الصباحٌة702004/2003 ،30/6/200431 االولذكرعراقًإسماعٌل خلف هٌثماألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد46

الصباحٌة702004/2003 ،30/6/200411 االولانثىعراقٌةٌوسف وهاب نوراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد47

الصباحٌة692004/2003 ،30/6/200461 االولذكرعراقًعلً جمٌل محمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد48
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الصباحٌة692004/2003 ،30/6/200418 االولانثىعراقٌةحمٌد عً رولىاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد49

الصباحٌة682004/2003 ،30/6/200483 االولانثىعراقٌةموسى راضً أشواقاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد50

الصباحٌة672004/2003 ،30/6/200499 االولذكرعراقًحسن منعم أكرماألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد51

الصباحٌة672004/2003 ،30/6/200499 االولانثىعراقٌةجمعه نبٌل رانٌةاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد52

الصباحٌة672004/2003 ،30/6/200498 االولانثىعراقٌةجاسم األمٌر عبد عاٌدةاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد53

الصباحٌة672004/2003 ،30/6/200450 االولذكرعراقًعبد حسن مٌثماألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد54

الصباحٌة662004/2003 ،30/6/200420 االولذكرعراقًكرٌم حنوش علًاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد55

الصباحٌة662004/2003 ،30/6/200419 االولذكرعراقًظاهر عبد عمراناألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد56

الصباحٌة662004/2003 ،30/6/200411 االولانثىعراقٌةسلمان نعمان هدٌراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد57

الصباحٌة642004/2003 ،30/6/200423 االولذكرعراقًجاسم ثائر مهنداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد58

الصباحٌة632004/2003 ،30/6/200498 االولذكرعراقًعباس المنعم عبد معناألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد59

الصباحٌة612004/2003 ،30/6/200488 االولانثىعراقٌةحمٌد فائق إستبرقاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد60

الصباحٌة612004/2003 ،30/6/200425 االولذكرعراقًجابر علً مثنىاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد61

الصباحٌة30/6/200474.052004/2003االولانثىعراقٌةمحمد صباح عذبهاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد62

الصباحٌة30/6/200467.982004/2003االولذكرعراقٌةجاسم االمٌر عبد عامراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد63

الصباحٌة30/6/200469.612004/2003االولذكرعراقٌةعٌدي اجحٌل محمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد64
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الصباحٌة632004/2003 ،30/9/200492 الثانًذكرعراقًهللا عبد سوٌدي محموداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد1
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المسائٌة892004/2003 ،30/6/20046 االولذكرعراقًأكرم احمد زٌداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد1

المسائٌة882004/2003 ،30/6/200402 االولذكرعراقًطعمه هادي حسناألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد2

المسائٌة872004/2003 ،30/6/200426 االولذكرعراقًعزٌز هادي صالحاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد3

المسائٌة812004/2003 ،30/6/200480 االولذكرعراقًرضا علً تحسٌناألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد4

المسائٌة802004/2003 ،30/6/200479 االولذكرعراقًحسٌن موسى خالداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد5

المسائٌة802004/2003 ،30/6/200470 االولذكرعراقًصالح رشٌد سعداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد6

المسائٌة782004/2003 ،30/6/200442 االولذكرعراقًجبار حبٌب عمراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد7

المسائٌة782004/2003 ،30/6/200411 االولذكرعراقًلفته احمد وساماألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد8

المسائٌة772004/2003 ،30/6/200446 االولانثىعراقٌةكرٌم غازي هوازناألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد9

المسائٌة772004/2003 ،30/6/200424 االولانثىعراقٌةحسن محمود دنٌااألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد10

المسائٌة762004/2003 ،30/6/200449 االولذكرعراقًرجاء عامر ثائراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد11

المسائٌة762004/2003 ،30/6/200414 االولذكرعراقًجاسم محمد عامراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد12

المسائٌة752004/2003 ،30/6/200490 االولذكرعراقًعزٌز حسٌن عالءاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد13

المسائٌة752004/2003 ،30/6/200489 االولذكرعراقًكوكز هاشم عالءاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد14

المسائٌة752004/2003 ،30/6/200488 االولذكرعراقًحسٌن خلف علًاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد15

المسائٌة752004/2003 ، 30/6/200479 االولذكرعراقًهادي هاشم أمٌراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد16

المسائٌة752004/2003 ،30/6/200462 االولانثىعراقٌةفٌاض ورقاءاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد17

المسائٌة752004/2003 ،30/6/200427 االولذكرعراقًإبراهٌم محمد ثامراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد18

المسائٌة752004/2003 ،30/6/200402 االولذكرعراقًجبار الغفار عبداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد19

المسائٌة742004/2003 ،30/6/200477 االولذكرعراقًعلً محمد جمالاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد20

المسائٌة742004/2003 ،30/6/200466 االولذكرعراقًحمود أحمد شعباناألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد21

المسائٌة742004/2003 ،30/6/200446 االولذكرعراقًزامل سلمان حٌدراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد22

المسائٌة742004/2003 ،30/6/200438 االولانثىعراقٌةمحمود فاضل رنااألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد23

المسائٌة742004/2003 ،30/6/200428 االولذكرعراقًوٌس جمٌل محمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد24
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المسائٌة742004/2003 ،07 30/6/2004 االولذكرعراقًحمودي غانم صداماألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد25

المسائٌة732004/2003 ،30/6/200442 االولذكرعراقًداود عدنان رائداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد26

المسائٌة732004/2003 ،30/6/200424 االولذكرعراقًغضٌب عبد فراساألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد27

المسائٌة732004/2003 ،30/6/200402 االولذكرعراقًسلمان الحسن عبد عدياألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد28

المسائٌة722004/2003 ،30/6/200493 االولذكرعراقًالحمٌد عبد ضٌاءاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد29

المسائٌة30/6/200494،722004/2003 االولانثىعراقٌةنعمان عابد هنادياألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد30

المسائٌة722004/2003 ،30/6/200488 االولذكرعراقًالعظٌم عبد أحمد عمراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد31

المسائٌة722004/2003 ،30/6/200442 االولذكرعراقًفرحان إحساناألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد32

المسائٌة30/6/200406،722004/2003 االولانثىعراقٌةالسادة عبد رشااألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد33

المسائٌة712004/2003 ،30/6/200484 االولذكرعراقًعبد جمٌل علًاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد34

المسائٌة712004/2003 ،30/6/200467 االولذكرعراقًسلمان إبراهٌم ماجداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد35

المسائٌة712004/2003 ،30/6/200458 االولذكرعراقًمصلح الرزاق عبد أحمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد36

المسائٌة712004/2003 ،30/6/200440 االولذكرعراقًصالح حمدي مثنىاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد37

المسائٌة712004/2003 ،30/6/200403 االولانثىعراقٌةناصر باناألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد38

المسائٌة712004/2003 ،30/6/200400 االولذكرعراقًمزعل مجٌد أحمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد39

المسائٌة702004/2003 ،30/6/200498 االولذكرعراقًعبد كاظم صالحاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد40

المسائٌة702004/2003 ،30/6/200457 االولذكرعراقًجاسم سلمان أحمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد41

المسائٌة702004/2003 ،30/6/200457 االولذكرعراقًحسن الرزاق عبد أحمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد42

المسائٌة702004/2003 ،30/6/200454 االولذكرعراقًمهدي صالح سفٌاناألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد43

المسائٌة702004/2003 ،30/6/200450 االولذكرعراقًحسٌن عامر نواراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد44

المسائٌة702004/2003 ،30/6/200407 االولانثىعراقًكاظم حسن فرحاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد45

المسائٌة702004/2003 ،30/6/200407 االولذكرعراقًحسن جبار مثنىاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد46

المسائٌة692004/2003 ،30/6/200486 االولذكرعراقًعلً محمد جمالاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد47

المسائٌة692004/2003 ،30/6/200485 االولذكرعراقًصالح محمد عامراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد48



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة692004/2003 ،30/6/200452 االولذكرعراقًالحمٌد عبد حمٌد أحمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد49

المسائٌة30/6/2004692004/2003 االولذكرعراقًجالل زٌاد براءاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد50

المسائٌة682004/2003 ،30/6/200491 االولذكرعراقًمحً هللا عبد كالوٌشاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد51

المسائٌة682004/2003 ،30/6/200487 االولذكرعراقًشكبان جاسم أحمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد52

المسائٌة682004/2003 ،30/6/200477 االولذكرعراقًحمادي كرٌم حاتماألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد53

المسائٌة682004/2003 ،30/6/200471 االولانثىعراقٌةمحسن احمد لٌنااألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد54

المسائٌة682004/2003 ،30/6/200460 االولذكرعراقًمجٌد سلٌم خالداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد55

المسائٌة682004/2003 ،30/6/200421 االولذكرعراقًحسن فاضل أحمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد56

المسائٌة682004/2003 ،30/6/200417 االولذكرعراقًفرج رحٌم خالداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد57

المسائٌة682004/2003 ،30/6/200414 االولذكرعراقًسعٌد كاظم عدياألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد58

المسائٌة682004/2003 ،30/6/200402 االولانثىعراقٌةعلوان حسن سهاماألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد59

المسائٌة672004/2003 ،30/6/200497 االولذكرعراقًأحمد عباس أثٌراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد60

المسائٌة672004/2003 ،30/6/200486 االولذكرعراقًإبراهٌم سمٌر مازناألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد61

المسائٌة672004/2003 ،30/6/200465 االولذكرعراقًسعٌد هادي طهاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد62

المسائٌة672004/2003 ، 30/6/200460 االولذكرعراقًجبار الستار عبد حبٌباألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد63

المسائٌة672004/2003 ،30/6/200452 االولذكرعراقًعلوان الوهاب عبد مهنداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد64

المسائٌة672004/2003 ،30/6/200447 االولذكرعراقًحسٌن كرٌم لؤياألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد65

المسائٌة672004/2003 ،30/6/200434 االولانثىعراقٌةنعمة شكر أسٌلاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد66

المسائٌة672004/2003 ،30/6/200429 االولانثىعراقٌةجاسم سعد سندرٌالاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد67

المسائٌة672004/2003 ،30/6/200410 االولذكرعراقًمحمد نزال خمٌساألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد68

المسائٌة662004/2003 ،30/6/200498 االولذكرعراقًحمود محمد أحمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد69

المسائٌة662004/2003 ،30/6/200490 االولذكرعراقًحسون خضٌر سعداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد70

المسائٌة662004/2003 ،30/6/200482 االولذكرعراقًعبود كلف فالحاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد71

المسائٌة662004/2003 ،30/6/200469 االولذكرعراقًمحمد جاسم أحمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد72
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المسائٌة662004/2003 ،30/6/200466 االولذكرعراقًعلً النبً عبد مؤٌداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد73

المسائٌة662004/2003 ،30/6/200445 االولذكرعراقًحسٌن جمٌل نبٌلاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد74

المسائٌة662004/2003 ،30/6/200436 االولذكرعراقًخضٌر نوري صباحاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد75

المسائٌة662004/2003 ،30/6/200427 االولذكرعراقًهللا عبد عدنان كامٌراناألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد76

المسائٌة662004/2003 ،30/6/200431 االولذكرعراقًزاجً جاسم عادلاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد77

المسائٌة662004/2003 ،30/6/200422 االولذكرعراقًكاظم ناصر أثٌراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد78

المسائٌة662004/2003 ،30/6/200416 االولذكرعراقًفاضل إسماعٌل قٌساألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد79

المسائٌة662004/2003 ،30/6/200406 االولذكرعراقًمهدي صالح عادلاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد80

المسائٌة652004/2003 ،30/6/200493 االولذكرعراقًعباس رشٌد عماراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد81

المسائٌة652004/2003 ،30/6/200485 االولذكرعراقًهوٌدي فٌاض محمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد82

المسائٌة652004/2003 ،30/6/200477 االولذكرعراقًهللا عبد خالد ولٌداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد83

المسائٌة652004/2003 ،30/6/200469 االولذكرعراقًندا علً ٌعرباألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد84

المسائٌة652004/2003 ،30/6/200464 االولذكرعراقًحمٌدي عودة هشاماألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد85

المسائٌة652004/2003 ،30/6/200458 االولذكرعراقًكاظم جواد رضااألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد86

المسائٌة652004/2003 ،30/6/200451 االولذكرعراقًمحمد جاسم وئاماألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد87

المسائٌة652004/2003 ،30/6/200449 االولذكرعراقًالرحمن عبد مؤٌد محمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد88

المسائٌة652004/2003 ،30/6/200445 االولذكرعراقًسعٌد محمد فاضلاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد89

المسائٌة652004/2003 ،30/6/200438 االولذكرعراقًعلً محمد باللاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد90

المسائٌة652004/2003 ،30/6/200412 االولذكرعراقًعباس حمدان محمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد91

المسائٌة652004/2003 ،30/6/200407 االولذكرعراقًمحمد خلٌل خلدوناألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد92

المسائٌة652004/2003 ،30/6/200401 االولانثىعراقٌةاألمٌر عبد حمود هدٌراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد93

المسائٌة642004/2003 ،30/6/200485 االولذكرعراقًجواد إبراهٌم إسماعٌلاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد94

المسائٌة642004/2003 ،30/6/200475 االولذكرعراقًحسٌن عٌسى أحمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد95

المسائٌة642004/2003 ،30/6/200470 االولذكرعراقًعبد ٌاسٌن ولٌداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد96
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المسائٌة642004/2003 ،30/6/200463 االولانثىعراقٌةعلً كاظم حناناألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد97

المسائٌة642004/2003 ،30/6/200451 االولانثىعراقٌةجاسم كاظم أمالاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد98

المسائٌة642004/2003 ،30/6/200439 االولذكرعراقًهللا عبد حسٌن علًاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد99

المسائٌة642004/2003 ،30/6/200435 االولذكرعراقًناهً حسن صالحاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد100

المسائٌة642004/2003 ،30/6/200423 االولذكرعراقًحسون علً زٌداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد101

المسائٌة642004/2003 ،30/6/200420 االولذكرعراقًسالم الباسط عبد أثٌراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد102

المسائٌة642004/2003 ،30/6/200416 االولذكرعراقًرداس محمود تحرٌراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد103

المسائٌة642004/2003 ،30/6/200408 االولذكرعراقًمثكال ٌأس محمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد104

المسائٌة612004/2003 ،30/6/200494 االولذكرعراقًمراد سوزي حسٌناألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد105
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المسائٌة632004/2003 ،30/9/200497 الثانًذكرعراقًإبراهٌم أحمد بهاءاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد1

المسائٌة632004/2003 ،30/9/200494 الثانًانثىعراقٌةمزهر شاكر زٌنباألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد2

المسائٌة632004/2003 ،30/9/200481 الثانًذكرعراقًجواد كاظم جواداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد3

المسائٌة632004/2003 ،30/9/200477 الثانًانثىعراقٌةزٌا ساركون غزوةاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد4

المسائٌة632004/2003 ،30/9/200474 الثانًذكرعراقًمحسن عباس ٌاسراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد5

المسائٌة632004/2003 ،30/9/200463 الثانًذكرعراقًعبٌد هللا عبد حسٌناألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد6

المسائٌة632004/2003 ،30/9/200458 الثانًذكرعراقًسعٌد محمد حساماألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد7

المسائٌة632004/2003 ،30/9/2004207 الثانًذكرعراقًعالوي حسٌن  نجماألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد8

المسائٌة632004/2003 ،30/9/200405 الثانًانثىعراقٌةاللطٌف عبد خالد لٌنااألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد9

المسائٌة622004/2003 ،30/9/200491 الثانًانثىعراقٌةاحمد  الرحمن عبد انماراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد10

المسائٌة622004/2003 ،30/9/200491 الثانًذكرعراقًموسى عباس وفاقاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد11
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المسائٌة622004/2003 ،30/9/200481 الثانًذكرعراقًصالح أكرم أحمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد12

المسائٌة622004/2003 ،30/9/200467 الثانًذكرعراقًفلٌح جواد سٌفاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد13

المسائٌة622004/2003 ،30/9/200461 الثانًذكرعراقًمراد الكرٌم عبد هٌثماألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد14

المسائٌة622004/2003 ،30/9/200453 الثانًذكرعراقًصالح محمد دلشاداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد15

المسائٌة30/9/200448،622004/2003 الثانًذكرعراقًالرزاق عبد حامداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد16

المسائٌة622004/2003 ،30/9/200413 الثانًذكرعراقًكاظم حسن فالحاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد17

المسائٌة612004/2003 ،30/9/200487 الثانًانثىعراقٌةحمٌد سامً سراءاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد18

المسائٌة612004/2003 ،30/9/200470 الثانًذكرعراقٌةجربوع عبد عبٌراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد19

المسائٌة612004/2003 ،30/9/200461 الثانًذكرعراقًحسٌن علً محمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد20

المسائٌة612004/2003 ،30/9/200458 الثانًذكرعراقًهللا عبد محمد عبداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد21

المسائٌة612004/2003 ،30/9/200442 الثانًذكرعراقًإبراهٌم صالح غزواناألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد22

المسائٌة612004/2003 ،30/9/200440 الثانًذكرعراقًحامد محمد علًاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد23

المسائٌة612004/2003 ،30/9/200414 الثانًذكرعراقًرشٌد محمد طارقاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد24

المسائٌة612004/2003 ،30/9/200407 الثانًذكرعراقًكاظم صباح علًاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد25

المسائٌة602004/2003 ،30/9/200493 الثانًذكرعراقًكاظم درٌد عمراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد26

المسائٌة602004/2003 ،30/9/200490 الثانًذكرعراقًهاشم ناجً علًاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد27

المسائٌة602004/2003 ،30/9/200462 الثانًانثىعراقٌةفاضل وعد هالهاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد28

المسائٌة602004/2003 ،30/9/200436 الثانًذكرعراقًحسٌن مخلف ثاغراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد29

المسائٌة652004/2003 ،30/9/200475 االولذكرعراقًعون عبود سعداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد30

المسائٌة30/9/2004593702004/2003 الثانًذكرعراقًمحمود شاكر محمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد31

المسائٌة30/9/200427،602004/2003 الثانًذكرعراقًكاظم حمدي صالحاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد32

المسائٌة592004/2003 ،30/9/200465 الثانًذكرعراقًرضا هادي رامزاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد33


