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الصباحٌة862005/2004، 30/6/200503 االولذكرعراقًفرحان عوٌن خلٌلاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد1

الصباحٌة842005/2004، 30/6/200598 االولانثىعراقٌةحمٌد احمد رؤىاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد2

الصباحٌة842005/2004، 30/6/200519 االولانثىعراقٌةزامل الكاظم عبد عذراءاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد3

الصباحٌة832005/2004، 30/6/2005926 االولذكرعراقًحسٌن طعمه نبٌلاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد4

الصباحٌة822005/2004، 30/6/2005848 االولانثىعراقٌةعبود نجم إٌماناألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد5

الصباحٌة812005/2004، 30/6/2005092 االولانثىعراقٌةجبار مهدي بٌداءاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد6

الصباحٌة802005/2004 ، 30/6/2005748 االولانثىعراقٌةخلٌل زكً رشااألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد7

الصباحٌة792005/2004، 30/6/2005830 االولانثىعراقٌةحمزة كاظم زمناألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد8

الصباحٌة792005/2004، 30/6/2005560 االولانثىعراقٌةطارش حسٌن إٌناساألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد9

الصباحٌة782005/2004، 30/6/2005693 االولانثىعراقٌةتاٌه حمٌد وروداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد10

الصباحٌة782005/2004، 30/6/2005670 االولانثىعراقٌةمحمد عباس بٌداءاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد11

الصباحٌة782005/2004، 30/6/2005545 االولانثىعراقٌةناصر إسماعٌل ندىاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد12

الصباحٌة762005/2004، 30/6/2005718 االولذكرعراقًفٌصل علً مثنىاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد13

الصباحٌة762005/2004، 30/6/2005687 االولذكرعراقًخلف شالل ولٌداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد14

الصباحٌة762005/2004، 30/6/2005093 االولانثىعراقٌةالحسٌن عبد بشٌر بسمةاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد15

الصباحٌة752005/2004،  30/6/2005997 االولانثىعراقٌةعلً جابر أمالاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد16

الصباحٌة752005/2004، 30/6/2005585 االولذكرعراقًعلً سلمان محمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد17

الصباحٌة742005/2004، 30/6/2005909 االولانثىعراقٌةحمود سعد سهااألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد18

الصباحٌة742005/2004، 30/6/2005457 االولانثىعراقٌةمحمد زهٌر رونقاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد19

الصباحٌة742005/2004، 30/6/2005208 االولذكرعراقًسبهان جبار حٌدراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد20

الصباحٌة742005/2004، 30/6/2005148 االولانثىعراقٌةحمد عباس دٌنااألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد21

الصباحٌة732005/2004، 30/6/2005798 االولانثىعراقٌةحسٌن عادل سمارهاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد22

الصباحٌة732005/2004، 30/6/2005787 االولذكرعراقًشاكر علً مأموناألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد23

الصباحٌة732005/2004، 30/6/2005787 االولذكرعراقًسعود أحمد رعداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد24
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الصباحٌة732005/2004، 30/6/2005552 االولانثىعراقٌةخٌون محمود نادٌهاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد25

الصباحٌة732005/2004، 30/6/2005348 االولانثىعراقٌةهللا عبد نذٌر وفاءاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد26

الصباحٌة30/6/2005131،732005/2004 االولانثىعراقٌةجمٌل محمود لبنىاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد27

الصباحٌة722005/2004، 30/6/2005940 االولانثىعراقٌةخلٌل قصً هبهاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد28

الصباحٌة722005/2004، 30/6/2005823 االولذكرعراقًماهر سعد سٌفاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد29

الصباحٌة722005/2004، 30/6/2005535 االولانثىعراقٌةالحسٌن عبد سالم هدٌلاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد30

الصباحٌة712005/2004، 30/6/2005969 االولانثىعراقٌةهللا عبد نجم إٌناساألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد31

الصباحٌة712005/2004، 30/6/2005832 االولذكرعراقًكاظم علً محمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد32

الصباحٌة712005/2004، 30/6/2005710 االولذكرعراقًناجً فؤاد قاسماألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد33

الصباحٌة712005/2004، 30/6/2005492 االولانثىعراقٌةجابر سعد أروىاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد34

الصباحٌة702005/2004، 30/6/2005807 االولذكرعراقًمحسن محمد مصطفىاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد35

الصباحٌة702005/2004، 30/6/2005594 االولانثىعراقٌةوٌس الرزاق عبد رشااألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد36

الصباحٌة702005/2004، 30/6/2005547 االولانثىعراقٌةدرج الواحد عبد هبهاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد37

الصباحٌة702005/2004، 30/6/2005497 االولذكرعراقًحمود جاسم إٌاداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد38

الصباحٌة702005/2004، 30/6/2005395 االولذكرعراقًعلً حمه عرفاناألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد39

الصباحٌة702005/2004، 30/6/2005091 االولذكرعراقًغزاي إسماعٌل ٌاسٌناألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد40

الصباحٌة692005/2004، 30/6/2005996 االولذكرعراقًطه ٌاسٌن نصراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد41

الصباحٌة692005/2004، 30/6/2005962 االولذكرعراقًمنصور عماد عماراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد42

الصباحٌة692005/2004، 30/6/2005948 االولذكرعراقًصلٌبً حامد عقٌلاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد43

الصباحٌة692005/2004، 30/6/200570 االولذكرعراقًعزٌز ضامد عماراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد44

الصباحٌة692005/2004، 30/6/2005748 االولانثىعراقٌةإبراهٌم أحمد رؤىاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد45

الصباحٌة692005/2004، 30/6/2005111 االولانثىعراقٌةسهٌل حسن رشااألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد46

الصباحٌة682005/2004، 30/6/2005488 االولذكرعراقًبرٌسم خلف سعدياألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد47

الصباحٌة682005/2004، 30/6/2005338 االولانثىعراقٌةأحمد مولود سنداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد48
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الصباحٌة682005/2004، 30/6/2005074 االولانثىعراقٌةمطر داخل شٌماءاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد49

الصباحٌة682005/2004، 30/6/2005055 االولانثىعراقٌةٌاسر محسن هنداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد50

الصباحٌة30/6/200569.52005/2004 االولذكرعراقًموله الكاظم عبد نصٌراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد51

الصباحٌة672005/2004، 30/6/2005348 االولذكرعراقًشاكر محمود علًاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد52

الصباحٌة672005/2004، 30/6/2005188 االولانثىعراقٌةحمٌد حسن سماحاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد53

الصباحٌة652005/2004، 30/6/2005963 االولذكرعراقًصالح ناجً مؤٌداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد54

الصباحٌة652005/2004، 30/6/2005835 االولذكرعراقًشرموط هللا عبد محمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد55

الصباحٌة652005/2004، 30/6/2005789 االولذكرعراقًحنفٌش ماضً ماضًاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد56

الصباحٌة652005/2004، 30/6/2005469 االولذكرعراقًجعفر هاشم المثنىاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد57

الصباحٌة652005/2004، 30/6/2005319 االولذكرعراقًمناحً جبار حسٌناألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد58

الصباحٌة632005/2004، 30/6/2005437 االولذكرعراقًحنوش مصلح أكرماألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد59

الصباحٌة632005/2004، 30/6/2005217 االولذكرعراقًحمد شهاب أحمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد60

الصباحٌة622005/2004، 30/6/2005751 االولذكرعراقًمحمد إسماعٌل محمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد61

الصباحٌة612005/2004، 30/6/2005802 االولانثىعراقٌةفلٌح ناهً إنعاماألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد62

الصباحٌة602005/2004، 30/6/2005064 االولذكرعراقًاألمٌر عبد صالح صالحاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد63
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الصباحٌة632005/2004، 1/10/2005969 الثانًذكرفلسطٌنًكامل حسنً أحمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد1

الصباحٌة572005/2004، 1/10/2005453 الثانًذكرعراقًرحٌم هللا عبد صبٌحاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد2

الصباحٌة552005/2004، 1/10/2005858 الثانًانثىعراقٌةالزم نعمه أنغاماألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد3
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المسائٌة862005/2004، 30/6/2005538 االولانثىعراقٌةحسن صبري ثرٌااألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد1

المسائٌة852005/2004، 30/6/2005225 االولذكرعراقًهللا عبد مصطفى حٌدراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد2

المسائٌة842005/2004، 30/6/2005533 االولذكرعراقًعطٌة علً فؤاداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد3

المسائٌة832005/2004، 30/6/2005897 االولانثىعراقٌةغالم فاروق رواءاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد4

المسائٌة822005/2004، 30/6/2005796 االولذكرعراقًالرحمن عبد ثامر علًاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد5

المسائٌة822005/2004، 30/6/2005318 االولذكرعراقًمحمد الواحد عبد زٌدوناألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد6

المسائٌة812005/2004، 30/6/2005997 االولانثىعراقٌةصالح مهدي شٌماءاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد7

المسائٌة812005/2004، 30/6/2005213 االولانثىعراقٌةجالل القادر عبد كلشاناألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد8

المسائٌة812005/2004، 30/6/2005135 االولذكرعراقًمٌخان رحمن أمجداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد9

المسائٌة792005/2004، 30/6/2005769 االولانثىعراقٌةمصطفى حسٌن نجالءاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد10

المسائٌة792005/2004، 30/6/2005704 االولانثىعراقٌةعلً حسٌن لٌلىاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد11

المسائٌة792005/2004، 30/6/2005327 االولذكرعراقًحسن كاظم علًاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد12

المسائٌة792005/2004، 30/6/2005036 االولذكرعراقًكاطع طالب هللا عبداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد13

المسائٌة782005/2004، 30/6/2005940 االولذكرعراقًخلف أمٌن ماجداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد14

المسائٌة782005/2004، 30/6/2005473 االولذكرعراقًحسن سفٌر أسعداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد15

المسائٌة772005/2004، 30/6/2005889 االولذكرعراقًجاسم محمود ثامراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد16

المسائٌة30/6/2005756،772005/2004 االولذكرعراقًاحمد إبراهٌم مخلداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد17

المسائٌة772005/2004، 30/6/2005725 االولانثىعراقٌةنجم عدأي ٌسراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد18

المسائٌة772005/2004، 30/6/2005140 االولانثىعراقٌةمراد مالك رشااألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد19

المسائٌة772005/2004، 30/6/2005046 االولذكرعراقًهللا عبد عدنان عماداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد20

المسائٌة762005/2004، 30/6/2005972 االولانثىعراقٌةشناوة  فرحان رقٌهاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد21

المسائٌة762005/2004، 30/6/200564 االولانثىعراقٌةجواد عبٌركرٌماألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد22

المسائٌة762005/2004، 30/6/2005566 االولذكرعراقًطاهر عبد محمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد23

المسائٌة30/6/2005252،762005/2004 االولذكرعراقًمجذاب جمعه أحمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد24
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المسائٌة762005/2004، 30/6/2005114 االولذكرعراقًعبود جمٌل محمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد25

المسائٌة762005/2004، 30/6/2005042 االولذكرعراقًالحسٌن عبد علً حٌدراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد26

المسائٌة752005/2004، 30/6/2005525 االولذكرعراقًمحمد عدنان حسناألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد27

المسائٌة752005/2004، 30/6/2005298 االولذكرعراقًفاضل إبراهٌم ا حسناألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد28

المسائٌة752005/2004، 30/6/2005254 االولذكرعراقًخلف هللا عبد وساماألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد29

المسائٌة752005/2004، 30/6/2005177 االولذكرعراقًباقر جعفر ثائراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد30

المسائٌة752005/2004، 30/6/2005075 االولذكرعراقًجاسم رسمً احمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد31

المسائٌة742005/2004، 30/6/2005857 االولذكرعراقًعلٌوي رحٌم رافداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد32

المسائٌة742005/2004، 30/6/2005671 االولانثىعراقٌةباناثان بٌتر مونااألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد33

المسائٌة742005/2004، 30/6/2005502 االولذكرعراقًحمٌد أحمد أٌسراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد34

المسائٌة742005/2004، 30/6/2005446 االولذكرعراقًعطٌة احمد شهاباألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد35

المسائٌة742005/2004، 30/6/2005299 االولذكرعراقًعباس فاضل قٌصراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد36

المسائٌة742005/2004، 30/6/2005036 االولذكرعراقًمحسن كاطع علًاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد37

المسائٌة742005/2004، 30/6/2005013 االولذكرعراقًداود عبد رائداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد38

المسائٌة732005/2004، 30/6/2005754 االولذكرعراقًجبر علً حسن علًاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد39

المسائٌة732005/2004، 30/6/2005700 االولذكرعراقًعبود سمٌر طالباألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد40

المسائٌة732005/2004، 30/6/2005483 االولذكرعراقًمحمد إسماعٌل حساماألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد41

المسائٌة732005/2004، 30/6/2005440 االولذكرعراقًجبار عناد سٌفاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد42

المسائٌة732005/2004، 30/6/2005368 االولانثىعراقٌةعثمان القادر عبد مكارماألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد43

المسائٌة732005/2004، 30/6/2005338 االولذكرعراقًغالم محمد اٌفاناألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد44

المسائٌة732005/2004، 30/6/2005590 االولذكرعراقًحربً عبد سامًاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد45

المسائٌة722005/2004، 30/6/2005976 االولذكرعراقًرشٌد محمد مرواناألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد46

المسائٌة722005/2004، 30/6/2005852 االولذكرعراقًمحٌبس علً وساماألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد47

المسائٌة722005/2004، 30/6/2005794 االولانثىعراقٌةروؤف جمال اروءاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد48
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المسائٌة722005/2004، 30/6/2005684 االولانثىعراقٌةهللا عبد محمد لنجهاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد49

المسائٌة712005/2004، 30/6/2005581 االولانثىعراقٌةعلً مصلح رشٌداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد50

المسائٌة722005/2004، 30/6/2005483 االولذكرعراقًسلمان شفٌق فراساألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد51

المسائٌة722005/2004، 30/6/2005477 االولذكرعراقًراجً شالل سالماألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد52

المسائٌة722005/2004، 30/6/2005237 االولانثىعراقٌةحسٌن ناٌف روناكاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد53

المسائٌة722005/2004، 30/6/2005229 االولذكرعراقًنجم عبدالحمٌد الدٌن سٌفاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد54

المسائٌة722005/2004، 30/6/2005129 االولذكرعراقًمحمود موفق نصٌراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد55

المسائٌة722005/2004، 30/6/2005041 االولذكرعراقًحمٌد إسماعٌل إبراهٌماألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد56

المسائٌة712005/2004، 30/6/2005932 االولانثىعراقٌةاودٌشو ٌوحنا والءاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد57

المسائٌة712005/2004، 30/6/2005612 االولذكرعراقًلطٌف عاٌد علًاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد58

المسائٌة712005/2004، 30/6/2005593 االولانثىعراقٌةالسالم عبد مثنى صبااألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد59

المسائٌة712005/2004، 30/6/2005519 االولذكرعراقًمحسن رمزي روؤفاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد60

المسائٌة712005/2004، 30/6/2005488 االولذكرعراقًمهدي بهجت رأفتاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد61

المسائٌة712005/2004، 30/6/2005429 االولذكرعراقًغركان عبد الرحمن عبداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد62

المسائٌة712005/2004، 30/6/2005412 االولذكرعراقًحمٌد رٌاض محمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد63

المسائٌة712005/2004، 30/6/2005356 االولذكرعراقًمطشر عمارة باسماألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد64

المسائٌة712005/2004، 30/6/2005276 االولانثىعراقٌةاٌشو متً هناءاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد65

المسائٌة712005/2004، 30/6/2005246 االولذكرعراقًهللا عبد صكر محموداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد66

المسائٌة712005/2004، 30/6/2005132 االولذكرعراقًعلً حسٌن أنواراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد67

المسائٌة712005/2004، 30/6/2005105 االولذكرعراقًإسماعٌل زهٌر مؤٌداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد68

المسائٌة712005/2004، 30/6/2005096 االولذكرعراقًعباس خضٌر الرحمن عبداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد69

المسائٌة712005/2004، 30/6/2005046 االولذكرعراقًعبود احمد مؤٌداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد70

المسائٌة712005/2004، 30/6/2005032 االولذكرعراقًإبراهٌم خلٌل مخلداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد71

المسائٌة712005/2004، 30/6/2005026 االولذكرعراقًكرٌم رسول حٌدراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد72
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المسائٌة702005/2004، 30/6/2005996 االولذكرعراقًساموئٌل سارياألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد73

المسائٌة702005/2004، 30/6/2005959 االولذكرعراقًموسى علً عمراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد74

المسائٌة702005/2004، 30/6/2005793 االولذكرعراقًجدوع نوري علًاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد75

المسائٌة702005/2004، 30/6/2005478 االولذكرعراقًالماس إبراهٌم محمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد76

المسائٌة702005/2004، 30/6/2005474 االولذكرعراقًالدٌن صاحب خالد إبراهٌماألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد77

المسائٌة702005/2004، 30/6/2005184 االولانثىعراقٌةعطٌة جبار رغداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد78

المسائٌة702005/2004، 30/6/2005280 االولانثىعراقٌةداود جمٌل نضالاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد79

المسائٌة692005/2004، 30/6/2005958 االولذكرعراقًمرهج كامل ماهراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد80

المسائٌة692005/2004، 30/6/2005781 االولذكرعراقًسلمان سعٌد سٌفاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد81

المسائٌة692005/2004، 30/6/2005715 االولانثىعراقٌةمحمد احمد رشااألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد82

المسائٌة692005/2004، 30/6/2005699 االولانثىعراقٌةعطٌة هاشم المناف عبداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد83

المسائٌة692005/2004، 30/6/2005671 االولانثىعراقٌةنوري ق طار زهراءاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد84

المسائٌة692005/2004، 30/6/2005597 االولذكرعراقًابراهٌم جبار فراساألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد85

المسائٌة692005/2004، 30/6/2005552 االولذكرعراقًفاضل ٌونس محمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد86

المسائٌة30/6/200570.1892005/2004 االولذكرعراقًباقر جعفر محمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد87

المسائٌة692005/2004، 30/6/2005506 االولذكرعراقًالٌذ شواش علًاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد88

المسائٌة692005/2004، 30/6/2005466 االولذكرعراقًجاسم خالد محمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد89

المسائٌة692005/2004، 30/6/2005352 االولذكرعراقًعلً عٌسى مازناألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد90

المسائٌة692005/2004، 30/6/2005249 االولذكرعراقًمطشر معارج مٌسراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد91

المسائٌة692005/2004، 30/6/2005241 االولانثىعراقٌةنوري عالوي بركاتاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد92

المسائٌة692005/2004، 30/6/2005146 االولانثىعراقٌةحمٌد المجٌد عبد نزهتاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد93

المسائٌة692005/2004، 30/6/2005380 االولذكرعراقًمحمد جاسم خالداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد94

المسائٌة682005/2004، 30/6/2005799 االولذكرعراقًخلف علً حسٌناألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد95

المسائٌة682005/2004، 30/6/2005699 االولذكرعراقًسوزه فتاح ولٌداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد96
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المسائٌة30/6/200569.1722005/2004 االولذكرعراقًحسن جاسم حسناألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد97

المسائٌة682005/2004، 30/6/2005433 االولذكرعراقًأحمد عدنان حساماألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد98

المسائٌة682005/2004، 30/6/2005317 االولانثىعراقٌةابراهٌم سعد عذراءاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد99

المسائٌة682005/2004، 30/6/2005213 االولذكرعراقًمصطفى أنور أحمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد100

المسائٌة682005/2004، 30/6/2005163 االولذكرعراقًمحمد عكله قصًاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد101

المسائٌة682005/2004، 30/6/2005157 االولذكرعراقًمهدي األمٌر عبد عماداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد102

المسائٌة682005/2004، 30/6/2005136 االولانثىعراقٌةجالب محمد وسناألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد103

المسائٌة682005/2004، 30/6/2005058 االولذكرعراقًفلٌح رضوان حسٌناألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد104

المسائٌة682005/2004، 30/6/2005035 االولذكرعراقًشحٌم احمد عالءاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد105

المسائٌة672005/2004، 30/6/2005964 االولذكرعراقًمحمود هاشم عالءاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد106

المسائٌة672005/2004، 30/6/2005915 االولذكرعراقًعٌسى حسن محمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد107

المسائٌة672005/2004، 30/6/2005871 االولذكرعراقًكسار ظاهر محمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد108

المسائٌة672005/2004، 30/6/2005870 االولذكرعراقًمحمد عمرجاسماألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد109

المسائٌة672005/2004، 30/6/2005719 االولانثىعراقٌةشوكت رٌاض باناألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد110

المسائٌة672005/2004، 30/6/2005675 االولذكرعراقًعلً صبار مؤٌداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد111

المسائٌة672005/2004، 30/6/2005611 االولذكرعراقًنجم محمد ٌحٌىاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد112

المسائٌة672005/2004، 30/6/2005505 االولانثىعراقٌةعبود حسن محمد عالاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد113

المسائٌة672005/2004، 30/6/2005371 االولذكرعراقًمحمد ابراهٌم أحمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد114

المسائٌة672005/2004، 30/6/2005247 االولذكرعراقًالدٌن فخر أومٌد محمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد115

المسائٌة672005/2004، 30/6/2005142 االولذكرعراقًشامخ مهدي وساماألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد116

المسائٌة672005/2004، 30/6/2005105 االولذكرعراقًكرٌم مجبل رٌاضاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد117

المسائٌة672005/2004، 30/6/2005069 االولذكرعراقًاألمٌر عبد قاسم عقٌلاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد118

المسائٌة662005/2004، 30/6/2005941 االولذكرعراقًحٌدر علً حسٌن علًاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد119

المسائٌة662005/2004، 30/6/2005802 االولذكرعراقًطعمه مدحت منتصراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد120
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المسائٌة662005/2004، 30/6/2005768 االولذكرعراقًحمدي محمد عمراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد121

المسائٌة662005/2004، 30/6/2005632 االولذكرعراقًحمٌد محمد نجاحاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد122

المسائٌة662005/2004، 30/6/2005460 االولذكرعراقًسلوم ابراهٌم خلٌلاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد123

المسائٌة662005/2004، 30/6/2005433 االولذكرعراقًصالح كرٌم معناألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد124

المسائٌة662005/2004، 30/6/2005422 االولذكرعراقًجٌاد سلٌمان عماراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد125

المسائٌة662005/2004، 30/6/2005385 االولذكرعراقًعذار سعد معناألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد126

المسائٌة662005/2004، 30/6/2005382 االولذكرعراقًمشعان عٌادة فرٌقاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد127

المسائٌة662005/2004، 30/6/2005305 االولذكرعراقًمحمد الزهره عبد عادلاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد128

المسائٌة30/6/2005198،662005/2004 االولذكرعراقًالهادي عبد ٌاسٌن سٌفاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد129

المسائٌة662005/2004، 30/6/2005123 االولذكرعراقًمراد خضٌر حٌدراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد130

المسائٌة652005/2004، 30/6/2005932 االولذكرعراقًابراهٌم سلمان وساماألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد131

المسائٌة652005/2004، 30/6/2005895 االولذكرعراقًالقادر عبد إٌاد علًاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد132

المسائٌة652005/2004، 30/6/2005884 االولذكرعراقًفاضل علً هٌثماألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد133

المسائٌة652005/2004، 30/6/2005731 االولذكرعراقًخلف خالد هاللاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد134

المسائٌة652005/2004، 30/6/2005696 االولذكرعراقًٌاض عاٌد ٌونساألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد135

المسائٌة652005/2004، 30/6/2005629 االولذكرعراقًكركٌش حمودي ظافراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد136

المسائٌة652005/2004، 30/6/2005474 االولذكرعراقًعباس خضٌر سٌفاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد137

المسائٌة652005/2004، 30/6/2005430 االولذكرعراقًرمٌح حمزه رائداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد138

المسائٌة652005/2004، 30/6/2005423 االولذكرعراقًعطٌة احمد حسٌناألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد139

المسائٌة652005/2004، 30/6/2005324 االولذكرعراقًنجرس خالص فؤاداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد140

المسائٌة652005/2004، 30/6/2005229 االولذكرعراقًعلً حمد عمراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد141

المسائٌة652005/2004، 30/6/2005070 االولذكرعراقًفارس طه ٌاسراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد142

المسائٌة642005/2004، 30/6/2005953 االولذكرعراقًالعزٌز عبد نهاد مثنىاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد143

المسائٌة642005/2004، 30/6/2005875 االولذكرعراقًشعالن خلف هوارياألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد144
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المسائٌة642005/2004، 30/6/2005715 االولذكرعراقًمحمود باسم مصطفىاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد145

المسائٌة642005/2004، 30/6/2005647 االولذكرعراقًسلمان خلف عباساألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد146

المسائٌة642005/2004، 30/6/2005645 االولانثىعراقٌةكزار الباسط عبد صبااألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد147

المسائٌة642005/2004، 30/6/2005641 االولذكرعراقًصالح المهدي عبد صالحاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد148

المسائٌة642005/2004، 30/6/2005579 االولذكرعراقًسلٌمان سلمان هشاماألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد149

المسائٌة30/6/20052005/2004 االولذكرعراقًكامل احمد مثنىاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد150

المسائٌة642005/2004، 30/6/2005351 االولانثىعراقٌةفرج جورج فاتناألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد151

المسائٌة642005/2004، 30/6/2005328 االولذكرعراقًكاظم علً إٌاداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد152

المسائٌة642005/2004، 30/6/2005230 االولذكرعراقًسبع علً رزاقاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد153

المسائٌة642005/2004، 30/6/2005230 االولذكرعراقًجبنٌو جابر هشاماألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد154

المسائٌة642005/2004، 30/6/2005103 االولذكرعراقًحمود صادق جواداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد155

المسائٌة632005/2004، 30/6/2005653 االولذكرعراقًعامر خلف قاسماألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد156

المسائٌة632005/2004، 30/6/2005624 االولذكرعراقًمحمد األمٌر عبد أحمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد157

المسائٌة632005/2004، 30/6/2005439 االولذكرعراقًعباس الرحمن عبد عامراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد158

المسائٌة632005/2004، 30/6/2005351 االولذكرعراقًحمود الجبار عبد ضٌاءاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد159

المسائٌة632005/2004، 30/6/2005077 االولذكرعراقًعلً عبد العزٌز عبد علًاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد160

المسائٌة622005/2004، 30/6/2005890 االولذكرعراقًفرج بكر أبو نباراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد161

المسائٌة622005/2004، 30/6/2005789 االولذكرعراقًداوؤد الستار عبد أحمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد162

المسائٌة622005/2004، 30/6/2005698 االولذكرعراقًمحمد صباح عامراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد163

المسائٌة622005/2004، 30/6/2005607 االولذكرعراقًجلٌل خالد سمٌراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد164

المسائٌة622005/2004، 30/6/2005482 االولذكرعراقًكردي ربٌع أحمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد165

المسائٌة622005/2004، 30/6/2005159 االولذكرعراقًسبتً غزوان الدٌن سٌفاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد166

المسائٌة612005/2004، 30/6/2005418 االولذكرعراقًفتاح المنعم عبد حذٌفةاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد167

المسائٌة612005/2004، 30/6/2005079 االولذكرعراقًعباس الرحمن عبد نصراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد168



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة602005/2004، 30/6/2005526 االولذكرعراقًنجٌب لكرٌم ا عبداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد169

المسائٌة602005/2004، 30/6/2005003 االولذكرعراقًابراهٌم خلٌل غانماألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد170

المسائٌة592005/2004، 30/6/2005982 االولانثىعراقٌةداود لطٌف نبٌلاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد171

المسائٌة642005/2004، 30/6/2005319 االولذكرعراقًرزوقً الكرٌم عبد وساماألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد172

المسائٌة672005/2004، 30/6/2005865 االولذكرعراقًحمٌد سلمان محمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد173

المسائٌة652005/2004، 30/6/2005954 االولذكرعراقًداخل حسٌن محمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد174

المسائٌة30/6/200562.6362005/2004 االولذكرعراقًعلً احمد عمراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد175

المسائٌة30/6/200569.7392005/2004 االولذكرعراقًغركان عبد عامراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد176

الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة672005/2004، 377 1/10/2005 الثانًذكرعراقًجبار ستار عمار األسبانٌة اللغةاللغاتبغداد1

المسائٌة62005/2004، 1/10/2005699 الثانًانثىعراقٌةفرج محسن أمٌراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد2

المسائٌة622005/2004، 1/10/2005367 الثانًانثىعراقٌةأحمد حامد مٌثاقاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد3

المسائٌة612005/2004، 1/10/2005866 الثانًانثىعراقٌةرشٌد جعفر منىاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد4

المسائٌة612005/2004، 1/10/2005818 الثانًانثىعراقٌةرشٌد حسن صبااألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد5

المسائٌة592005/2004، 1/10/2005871 الثانًانثىعراقٌةعناد حمٌد ماجداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد6

المسائٌة582005/2004، 1/10/2005905 الثانًذكرعراقٌةزوٌر الرحمن عبد طارقاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد7


