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الصباحٌة892006/2005، 15/7/2006294 االولانثىعراقٌةعنٌد ٌاسر إسراءاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد1

الصباحٌة15/7/2006567،882006/2005 االولانثىعراقٌةحسٌن حسن أنواراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد2

الصباحٌة872006/2005،  15/7/2006951 االولانثىعراقٌةكعٌص عٌدان عهداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد3

الصباحٌة872006/2005، 15/7/2006141 االولانثىعراقٌةراضً عدنان رٌماألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد4

الصباحٌة862006/2005، 15/7/2006501 االولانثىعراقٌةشذر خضٌر مٌادةاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد5

الصباحٌة852006/2005، 15/7/2006809 االولانثىعراقٌةالعباس عبد عطاءاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد6

الصباحٌة852006/2005، 15/7/2006521 االولانثىعراقٌةعون قصٌرة مروةاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد7

الصباحٌة832006/2005، 15/7/2006942 االولذكرعراقًإدرٌس عاجل زهٌراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد8

الصباحٌة792006/2005، 15/7/2006974 االولذكرعراقًصالح احمد باللاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد9

الصباحٌة792006/2005، 15/7/2006895 االولانثىعراقٌةعصٌوج رحٌم زٌنباألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد10

الصباحٌة15/7/200679.312006/2005 االولذكرعراقًعبد عباس خضراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد11

الصباحٌة772006/2005، 15/7/2006013 االولانثىعراقٌةرسول الرضا عبد زٌنباألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد12

الصباحٌة762006/2005، 15/7/2006667 االولانثىعراقٌةزٌن الكاظم عبد ندىاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد13

الصباحٌة762006/2005، 15/7/2006206 االولذكرعراقًحمزة محمد أركاناألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد14

الصباحٌة752006/2005، 15/7/2006854 االولانثىعراقٌةثامر سعدي زهراءاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد15

الصباحٌة752006/2005، 15/7/2006587 االولانثىعراقٌةٌحٌى عماد فرحاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد16

الصباحٌة752006/2005، 15/7/2006444 االولانثىعراقٌةإسماعٌل هللا عبد زٌنباألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد17

الصباحٌة752006/2005، 15/7/2006178 االولانثىعراقٌةالكاظم عبد حسن رنااألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد18

الصباحٌة752006/2005، 15/7/2006091 االولانثىعراقٌةابراهٌم خالد رؤىاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد19

الصباحٌة742006/2005، 15/7/2006415 االولذكرعراقًالحسٌن عبد مطلك عالءاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد20

الصباحٌة742006/2005، 15/7/2006241 االولذكرعراقًابراهٌم خلٌل جاسماألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد21

الصباحٌة732006/2005، 15/7/2006133 االولذكرعراقًرشٌد جالل هاواراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد22

الصباحٌة732006/2005، 15/7/200611 االولذكرعراقًجاسم ناٌف حمزةاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد23

الصباحٌة722006/2005، 15/7/2006756 االولذكرعراقًمهدي ربٌع مهنداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد24
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الصباحٌة722006/2005، 15/7/2006499 االولذكرعراقًمحمد خلف عماداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد25

الصباحٌة722006/2005، 15/7/2006432 االولانثىعراقٌةشمخً عباس ندىاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد26

الصباحٌة722006/2005، 15/7/2006211 االولذكرعراقًشنٌف ثامر مرتضىاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد27

الصباحٌة722006/2005، 15/7/2006127 االولانثىعراقٌةجعفر عبد جاسم حوراءاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد28

الصباحٌة722006/2005، 15/7/2006057 االولانثىعراقٌةكاظم شاكر أسٌلاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد29

الصباحٌة712006/2005، 15/7/2006308 االولذكرعراقًرحٌمة حسٌن ضٌاءاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد30

الصباحٌة702006/2005، 15/7/2006268 االولانثىعراقٌةهادي مهدي وروداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد31

الصباحٌة692006/2005، 15/7/2006855 االولانثىعراقٌةعبٌد مطر إٌناساألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد32

الصباحٌة692006/2005، 15/7/2006777 االولذكرعراقًعباس محمد مخلداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد33

الصباحٌة692006/2005، 15/7/2006106 االولذكرعراقًمحمد هللا عبد منصوراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد34

الصباحٌة692006/2005، 15/7/2006058 االولذكرعراقًظاهر رحمه عقٌلاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد35

الصباحٌة682006/2005، 15/7/2006731 االولانثىعراقٌةرشٌد المهدي عبد رشااألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد36

الصباحٌة682006/2005، 15/7/2006106 االولذكرعراقًرشٌد صالح محمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد37

الصباحٌة672006/2005، 15/7/2006539 االولانثىعراقٌةالكرٌم عبد عامر سهااألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد38

الصباحٌة662006/2005، 15/7/2006285 االولذكرعراقًناجً صباح وساماألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد39

الصباحٌة662006/2005، 15/7/2006043 االولذكرعراقًجبار صبري ٌاسراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد40

الصباحٌة642006/2005، 15/7/2006859 االولذكرعراقًجاسم مهدي زٌداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد41

الصباحٌة642006/2005، 15/7/2006049 االولانثىعراقٌةالوهاب عبد مٌساألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد42

الصباحٌة632006/2005، 15/7/2006715 االولذكرعراقًكاظم عباس خضٌراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد43

الصباحٌة632006/2005، 15/7/2006444 االولذكرعراقًجارهللا الحسٌن عبد حازماألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد44

الصباحٌة632006/2005، 15/7/2006193 االولذكرعراقًروضان كاظم الحسٌن عبداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد45
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الصباحٌة30/9/200663.582006/2005 الثانًذكرعراقًعبد نجم عدي األسبانٌة اللغةاللغاتبغداد1

الصباحٌة592006/2005، 30/9/2006545 الثانًانثىعراقٌةسعد زٌد باناألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد2
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المسائٌة932006/2005، 15/7/2006393 االولذكرعراقًحسنً حسن موفقاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد1

المسائٌة912006/2005، 15/7/2006831 االولانثىعراقٌةوهٌب سعد زٌنباألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد2

المسائٌة822006/2005، 15/7/2006721 االولذكرعراقًإسماعٌل جمعه منتظراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد3

المسائٌة812006/2005، 15/7/200635 االولذكرعراقًمحمد ٌحٌى علًاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد4

المسائٌة792006/2005، 15/7/2006834 االولذكرعراقًكاظم جواد ادهماألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد5

المسائٌة782006/2005، 15/7/2006455 االولذكرعراقًنجم محمد صادقاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد6

المسائٌة772006/2005، 15/7/2006055 االولانثىعراقٌةهللا مال المنعم عبد إٌماناألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد7

المسائٌة762006/2005، 15/7/2006877 االولانثىعراقٌةحبٌب غالب سهااألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد8

المسائٌة752006/2005، 15/7/2006044 االولذكرعراقًبناي حمٌد علًاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد9

المسائٌة742006/2005، 15/7/2006719 االولانثىعراقٌةطه موفق لمىاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد10

المسائٌة732006/2005، 15/7/2006249 االولانثىعراقٌةصالح محمد عامر عبٌدهاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد11

المسائٌة732006/2005، 15/7/2006103 االولانثىعراقٌةإبراهٌم قٌس لمىاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد12

المسائٌة722006/2005، 15/7/2006907 االولذكرعراقًفٌاض محمد جاسماألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد13

المسائٌة722006/2005، 15/7/2006622 االولذكرعراقًالرضا عبد رافداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد14

المسائٌة722006/2005، 15/7/2006511 االولذكرعراقًحسٌن صاحب مثنىاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد15

المسائٌة722006/2005، 15/7/2006268 االولذكرعراقًأحمد عدنان ٌاسراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد16

المسائٌة712006/2005، 15/7/2006589 االولانثىعراقٌةحسٌن صبٌح دعاءاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد17

المسائٌة712006/2005، 15/7/2006239 االولذكرعراقًمنصور جٌاد أحمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد18
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المسائٌة712006/2005، 15/7/2006226 االولذكرعراقًكرٌم توفٌق عباساألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد19

المسائٌة702006/2005، 15/7/2006112 االولذكرعراقًحسن الكاظم عبد محمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد20

المسائٌة682006/2005، 15/7/2006562 االولذكرعراقًخدام مطر فاضلاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد21

المسائٌة682006/2005، 15/7/2006204 االولذكرعراقًعباس حامد ماجداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد22

المسائٌة682006/2005، 15/7/2006152 االولذكرعراقًالٌأس احمد عامراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد23

المسائٌة682006/2005، 15/7/2006094 االولذكرعراقًخضٌر راضً مهنداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد24

المسائٌة672006/2005، 15/7/2006972 االولذكرعراقًأمٌن محمد علًاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد25

المسائٌة672006/2005، 15/7/2006775 االولذكرعراقًنعٌم صالح عمراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد26

المسائٌة672006/2005، 15/7/2006456 االولذكرعراقًمحمد عطروز سعدياألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد27

المسائٌة662006/2005، 15/7/2006896 االولذكرعراقًمهدي شاكر وساماألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد28

المسائٌة662006/2005، 15/7/2006879 االولذكرعراقًمصطفى احمد ولٌداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد29

المسائٌة662006/2005، 15/7/2006803 االولذكرعراقًفرج محفوظ نجٌباألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد30

المسائٌة15/7/2006762،662006/2005 االولذكرعراقًصاحب عبدالستار هشاماألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد31

المسائٌة662006/2005، 15/7/2006544 االولانثىعراقٌةعداي عواد دنٌااألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد32

المسائٌة652006/2005، 15/7/2006923 االولذكرعراقًحمٌد ٌونس أحمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد33

المسائٌة652006/2005، 15/7/2006471 االولذكرعراقًعبد كاظم حمزةاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد34

المسائٌة652006/2005، 15/7/2006224 االولذكرعراقًفتاح عمر علًاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد35

المسائٌة642006/2005، 15/7/2006579 االولذكرعراقًالعزٌز عبد لؤي علًاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد36

المسائٌة642006/2005، 15/7/2006316 االولذكرعراقًمهدي هادي مهدياألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد37

المسائٌة632006/2005، 15/7/2006921 االولذكرعراقًداود راشد رائداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد38

المسائٌة632006/2005، 15/7/2006784 االولذكرعراقًعبود الزهره عبد عالءاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد39

المسائٌة632006/2005، 15/7/2006355 االولذكرعراقًخلف خمٌس عمراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد40

المسائٌة632006/2005، 15/7/2006081 االولانثىعراقٌةهادي رشاد إٌناساألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد41

المسائٌة622006/2005، 15/7/2006986 االولذكرعراقًنصٌف محمد وائلاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد42
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المسائٌة622006/2005، 15/7/2006785 االولذكرعراقًعلً داود عماداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد43

المسائٌة622006/2005، 15/7/2006715 االولذكرعراقًخلٌل قحطان محمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد44

المسائٌة622006/2005، 15/7/2006650 االولذكرعراقًعلوان محمود مهدياألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد45

المسائٌة622006/2005، 15/7/2006119 االولانثىعراقٌةاحمد  إبراهٌم ناهدةاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد46

المسائٌة622006/2005، 15/7/2006065 االولذكرعراقًذٌاب عباس أحمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد47

المسائٌة622006/2005، 15/7/2006061 االولذكرعراقًطالل علً عبد محمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد48

المسائٌة622006/2005، 15/7/2006003 االولذكرعراقًكاظم مجٌد طهاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد49

المسائٌة612006/2005، 15/7/2006857 االولذكرعراقًأحمد شعٌب ستاراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد50

المسائٌة612006/2005، 15/7/2006808 االولذكرعراقًموسى سمٌر عدياألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد51

المسائٌة612006/2005، 15/7/2006517 االولذكرعراقًعبود سمٌر حساماألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد52

المسائٌة612006/2005، 15/7/2006417 االولذكرعراقًإبراهٌم محمد أحمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد53

المسائٌة612006/2005، 15/7/2006197 االولذكرعراقًمحمد علً شاخواناألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد54

المسائٌة602006/2005، 15/7/2006996 االولذكرعراقًكاظم سامً أحمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد55

المسائٌة602006/2005، 15/7/2006976 االولذكرعراقًعباس نعمه فراساألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد56

المسائٌة602006/2005، 15/7/2006852 االولذكرعراقًالرحمن عبد مؤٌد عمراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد57

المسائٌة602006/2005، 15/7/2006752 االولذكرعراقًغالب جاسم حٌدراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد58

المسائٌة602006/2005، 15/7/2006518 االولذكرعراقًحسن حبٌب ماجداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد59

المسائٌة15/7/2006490،602006/2005 االولذكرعراقًنصٌف محسن محمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد60

المسائٌة602006/2005، 15/7/2006463 االولذكرعراقًحسن قاسم علًاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد61

المسائٌة602006/2005، 15/7/2006209 االولذكرعراقًسلٌم سامً سمٌراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد62

المسائٌة602006/2005، 15/7/2006015 االولذكرعراقًاحمد حاتم احمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد63

المسائٌة592006/2005، 15/7/2006993 االولذكرعراقًسالم إبراهٌم مازناألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد64

المسائٌة592006/2005، 15/7/2006988 االولذكرعراقًإبراهٌم حمٌد محمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد65

المسائٌة592006/2005، 15/7/2006881 االولذكرعراقًحنٌحن عساف منتصراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد66



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة592006/2005، 15/7/2006705 االولذكرعراقًحسٌن عباس حٌدراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد67

المسائٌة592006/2005، 15/7/2006076 االولذكرعراقًسلمان داود احمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد68

المسائٌة582006/2005، 15/7/2006665 االولذكرعراقًمحمد خلٌل باللاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد69

المسائٌة582006/2005، 15/7/2006699 االولذكرعراقًحسٌن أكرم مهنداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد70

المسائٌة562006/2005، 15/7/2006691 االولذكرعراقًطالل هاشم محمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد71

المسائٌة562006/2005، 15/7/200650 االولذكرعراقًحسٌن علً محمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد72

المسائٌة662006/2005، 15/7/2006579 االولذكرعراقًهللا عبد فهد محموداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد73

الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة712006/2005، 30/9/2006456 الثانًانثىعراقٌةجابر علً نوراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد1

المسائٌة692006/2005، 30/9/2006302 الثانًذكرعراقًاحمد إبراهٌم محمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد2

المسائٌة692006/2005، 30/9/2006282 الثانًذكرعراقًاألمٌر عبد ساجد طارقاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد3

المسائٌة672006/2005، 30/9/2006245 الثانًذكرعراقًجبار فاضل ضٌاءاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد4

المسائٌة642006/2005، 30/9/2006636 الثانًذكرعراقًجاٌد عمران ثائراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد5

المسائٌة632006/2005، 30/9/2006993 الثانًذكرعراقًاحمد خالد علًاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد6

المسائٌة632006/2005، 30/9/2006808 الثانًذكرعراقًجاسم محمد عقٌلاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد7

المسائٌة632006/2005، 30/9/2006785 الثانًذكرعراقًمحسن رعد علًاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد8

المسائٌة622006/2005، 30/9/2006932 الثانًذكرعراقًهاشم دلف سعدوناألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد9

المسائٌة622006/2005، 30/9/2006344 الثانًذكرعراقًعبد محمد محسن محمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد10

المسائٌة622006/2005، 30/9/2006303 الثانًذكرعراقًمحمد حمد ضٌاءاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد11

المسائٌة612006/2005، 30/9/2006886 الثانًانثىعراقٌةفهد هادي رشااألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد12

المسائٌة612006/2005، 30/9/2006845 الثانًانثىعراقٌةشافً كاصد حناناألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد13



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة612006/2005، 30/9/2006735 الثانًذكرعراقًعزاوي نوري اوساألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد14

المسائٌة612006/2005، 30/9/2006367 الثانًذكرعراقًعماش أحمد علًاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد15

المسائٌة30/9/2006168،612006/2005 الثانًذكرعراقًحسن علً طارقاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد16

المسائٌة612006/2005، 30/9/2006127 الثانًذكرعراقًمطشر فاضل عباساألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد17

المسائٌة612006/2005، 30/9/2006096 الثانًانثىعراقٌةحسان أنعٌم جودتاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد18

المسائٌة602006/2005، 30/9/2006669 الثانًذكرعراقًالرحمن عبد رٌاض وساماألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد19

المسائٌة592006/2005، 30/9/2006805 الثانًذكرعراقًعبد محسن صباحاألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد20

المسائٌة592006/2005، 30/9/2006688 الثانًذكرعراقًعبد هاشم إٌاداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد21

المسائٌة592006/2005، 30/9/200613 الثانًذكرعراقًمحمد فاضل عباساألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد22

المسائٌة592006/2005، 30/9/2006056 الثانًذكرعراقًكاظم إبراهٌم لؤياألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد23

المسائٌة552006/2005، 30/9/2006763 الثانًذكرعراقًزٌدان طه ٌاسٌناألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد24

المسائٌة592006/2005، 30/9/2006744 الثانًذكرعراقًقاسم علً حٌدراألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد25

المسائٌة30/9/200669.3022006/2005 الثانًذكرعراقًاحمد ابراهٌم محمداألسبانٌة اللغةاللغاتبغداد26


