
الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة2003/2002            71 ،16/8/200378 االولانثىعراقٌةعجٌل خلٌفة أسٌلاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد1

الصباحٌة2003/2002            87 ،16/8/200355 االولانثىعراقٌةهللا نصر سلمان تحرٌراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد2

الصباحٌة2003/2002            61 ،16/8/200399 االولذكرعراقًخلف حامد جمالاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد3

الصباحٌة2003/2002            79 ،16/8/200318 االولانثىعراقٌةاألمٌر عبد عدنان رنااأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد4

الصباحٌة2003/2002                80 ،16/8/200313 االولانثىعراقٌةصالح غضبان زٌنهاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد5

الصباحٌة2003/2002            73 ،16/8/200338 االولانثىعراقٌةحسٌن عادل سرىاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد6

الصباحٌة2003/2002               61 ،16/8/200364 االولذكرعراقًأحمد صالح كمالاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد7

الصباحٌة2003/2002               80 ،16/8/200334 االولذكرعراقًعبد كاظم هاشماأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد8

الصباحٌة2003/2002               73 ،16/8/200327 االولانثىعراقٌةعلً ستار هدىاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد9

الصباحٌة16/8/200367.552003/2002 االولانثىعراقٌةسالم صبر أمٌرةاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد10

الصباحٌة2003/2002               72 ،16/8/200371 االولانثىعراقٌةجاسم ردام تحرٌراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد11

الصباحٌة2003/2002               85 ،16/8/200374 االولانثىعراقٌةحمٌد صاحب جٌهاناأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد12

الصباحٌة2003/2002               68 ،16/8/200373 االولانثىعراقٌةالكرٌم عبد عطا نبٌل رنااأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد13

الصباحٌة2003/2002               73 ،16/8/200308 االولانثىعراقٌةسلمان كامل زٌنهاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد14

الصباحٌة2003/2002               77 ،16/8/200392 االولانثىعراقٌةحسٌن إبراهٌم سٌناءاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد15

الصباحٌة2003/2002               80 ،16/8/200386 االولانثىعراقٌةكرٌم تركً قبساأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد16

الصباحٌة2003/2002               63 ،16/8/200398 االولانثىعراقٌةمحمد عصام هبهاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد17

الصباحٌة2003/2002               86 ،16/8/200319 االولانثىعراقٌةحسٌن عبد هدىاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد18

الصباحٌة2003/2002               82 ،16/8/200375 االولانثىعراقٌةعبودي حسن وسناأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد19

الصباحٌة2003/2002               63 ،16/8/200344 االولذكرعراقًحسن مراد أحمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد20

الصباحٌة2003/2002               73 ،16/8/200337 االولانثىعراقٌةاألحد عبد المسٌح عبد أسٌلاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد21

الصباحٌة2003/2002               75 ،16/8/200384 االولانثىعراقٌةعبد أحمد االءاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد22

الصباحٌة2003/2002                  68 ،16/8/200333 االولانثىعراقٌةناصر اإلله عبد إناأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد23

الصباحٌة2003/2002                  75 ،16/8/200307 االولانثىعراقٌةجاسم أحمد إٌناساأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد24
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الصباحٌة2003/2002                  66 ،16/8/200308 االولانثىعراقٌةأحمد فارس بارعةاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد25

الصباحٌة2003/2002                  69 ،16/8/200368 االولذكرعراقًباهض جبار رائداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد26

الصباحٌة2003/2002                  69 ،16/8/200333 االولانثىعراقٌةمصطفى محمود رشااأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد27

الصباحٌة2003/2002                  76 ،16/8/200321 االولانثىعراقٌةجاسم حسٌب سالًاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد28

الصباحٌة2003/2002                  76 ،16/8/200325 االولانثىعراقٌةجعفر عادل سمارةاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد29

الصباحٌة2003/2002                  74 ،16/8/200313 االولانثىعراقٌةملكو عودٌشو شمئٌلاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد30

الصباحٌة2003/2002                  60 ،16/8/200343 االولذكرعراقًزغٌر هاشم طارقاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد31

الصباحٌة2003/2002                  60 ،16/8/200385 االولذكرعراقًمحمد طه علًاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد32

الصباحٌة2003/2002                    16/8/200395،73 االولانثىعراقٌةعزٌز باسل لمٌساأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد33

الصباحٌة2003/2002                  71 ،16/8/200396 االولانثىعراقٌةمحمود حمودي لٌنااأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد34

الصباحٌة2003/2002                  70 ،16/8/200307 االولذكرعراقًهللا عبد ٌوسف مثنىاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد35

الصباحٌة2003/2002                 62 ،16/8/200323 االولذكرعراقًعلً حمٌد محمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد36

الصباحٌة2003/2002                 67 ،16/8/200374 االولذكرعراقًغضبان مجٌد محمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد37

الصباحٌة2003/2002                 89 ،16/8/200349 االولانثىعراقٌةمجٌد غانم مهاماأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد38

الصباحٌة2003/2002                 78 ،16/8/200382 االولانثىعراقٌةكاظم عزٌز نضالاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد39

الصباحٌة2003/2002                       70 ،16/8/200313 االولانثىعراقٌةعبٌد جبار نغماأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد40

الصباحٌة2003/2002                    72 ،16/8/200311 االولانثىعراقٌةإسماعٌل خلٌل نوراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد41

الصباحٌة2003/2002                    70 ،16/8/200312 االولانثىعراقٌةرزوقً حسن هبهاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد42

الصباحٌة2003/2002                    70 ،16/8/200318 االولانثىعراقٌةداود علً إسراءاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد43

الصباحٌة2003/2002                   66 ،16/8/200368 االولانثىعراقٌةجبر كاظم زٌنباأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد44
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الصباحٌة15/10/200365.412003/2002الثانًذكرعراقًرحٌم هاشم ماجد األلمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد1

الصباحٌة2003/2002            59 ،15/10/200345الثانًذكرعراقًجبار نهاداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد2

الصباحٌة2003/2002            63 ،15/10/200336الثانًانثىعراقٌةكاطع كاظم شٌماءاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد3

الصباحٌة2003/2002              63 ،15/10/20035الثانًذكرعراقًجواد سمٌر محمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد4

الصباحٌة2003/2002                 67 ،15/10/20033الثانًذكرعراقًحسٌن المحسن عبد اسعد األلمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد5

الصباحٌة2003/2002            67 ،15/10/200397الثانًذكرعراقًعبد عباس شاكراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد6

الصباحٌة2003/2002              69 ،15/10/20034الثانًانثىعراقٌةكرٌم علً شٌماءاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد7

الصباحٌة2003/2002            64 ،15/10/200364الثانًذكرعراقًمحمد جاسم هشاماأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد8

الصباحٌة2003/2002            65 ،15/10/200346الثانًانثىعراقٌةغاٌب حسن أسٌلاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد9

الصباحٌة2003/2002            70 ،15/10/200397الثانًانثىعراقٌةموسى خالد تغرٌداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد10

الصباحٌة2003/2002              15/10/200373،67الثانًانثىعراقٌةمحمد منصور شونماأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد11

الصباحٌة2003/2002            63 ،15/10/200394الثانًذكرعراقًمحمد صالح أحمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد12

الصباحٌة2003/2002            63 ،15/10/200386الثانًانثىعراقٌةحمودي جاسم رنااأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد13

الصباحٌة2003/2002             69 ،15/10/200383الثانًانثىعراقٌةجاسم حسٌن زهراءاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد14

الصباحٌة2003/2002            61 ،15/10/200325الثانًذكرعراقًعبدالمجٌد ضٌاءعبدالمحسناأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد15

الصباحٌة2003/2002            65 ،15/10/200383الثانًانثىعراقٌةحسٌن فرحان هدٌلاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد16
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المسائٌة2003/2002              65 ،16/8/200351 االولذكرعراقًعباس خضٌر احمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد1

المسائٌة2003/2002              70 ،16/8/200385 االولذكرعراقًاألمٌر عبد غالب بشاراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد2

المسائٌة2003/2002              66 ،16/8/200332 االولانثىعراقٌةفرحان عباس بٌداءاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد3

المسائٌة2003/2002              63 ،16/8/200324 االولانثىعراقٌةكرٌم عدنان رحاباأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد4
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المسائٌة2003/2002              79 ،16/8/200366 االولانثىعراقٌةفرح الكرٌم عبد سمٌر رنااأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد5

المسائٌة2003/2002              62 ،16/8/200355 االولانثىعراقٌةكمال علً زبٌدةاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد6

المسائٌة2003/2002               69 ،16/8/200336 االولذكرعراقًالرزاق عبد سعد سٌفاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد7

المسائٌة2003/2002              71 ،16/8/200329 االولذكرعراقًسٌدة عزٌز علًاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد8

المسائٌة2003/2002              69 ،16/8/200398 االولانثىعراقٌةردام كامل علٌاءاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد9

المسائٌة2003/2002              72 ،16/8/200396 االولذكرعراقًمجٌد هاشم عماراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد10

المسائٌة2003/2002              60 ،16/8/200317 االولانثىعراقٌةموسى حسٌن فاطمةاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد11

المسائٌة16/8/2003662003/2002 االولذكرعراقًمشعل سالم قٌصراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد12

المسائٌة16/8/2003602003/2002 االولذكرعراقًفاضل عباس لٌثاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد13

المسائٌة2003/2002             82 ،16/8/200394 االولذكرعراقًصافً هاشم محمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد14

المسائٌة2003/2002               61 ،16/8/20035 االولذكرعراقًعلو مهدون محمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد15

المسائٌة2003/2002             61 ،16/8/200344 االولذكرعراقًإسماعٌل محمد محموداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد16

المسائٌة2003/2002             61 ،16/8/200334 االولذكرعراقًحبٌب فاضل مسروراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد17

المسائٌة2003/2002             71 ،16/8/200325 االولانثىعراقٌةحسٌن ولٌد مٌنااأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد18

المسائٌة2003/2002             65 ،16/8/200355 االولذكرعراقًنصٌف الجبار عبد هٌثماأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد19

المسائٌة2003/2002             75 ،16/8/200326 االولانثىعراقٌةالرزاق عبد جعفر نداءاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد20

المسائٌة2003/2002             61 ،16/8/200305 االولذكرعراقًصالح جاسم أحمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد21

المسائٌة2003/2002             71 ،16/8/200368 االولذكرعراقًشوٌل كاظم أحمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد22

المسائٌة2003/2002             64 ،16/8/200307 االولانثىعراقٌةمحمود أحمد إنعاماأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد23

المسائٌة2003/2002             62 ،16/8/200368 االولذكرعراقًكاظم جواد حٌدراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد24

المسائٌة2003/2002             75 ،16/8/200357 االولذكرعراقٌةمحمود ٌوسف رجاءاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد25

المسائٌة2003/2002               86 ،16/8/20035 االولذكرعراقًتقً مهدي صالحاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد26

المسائٌة2003/2002             62 ،16/8/200368 االولذكرعراقًكاظم فٌصل صفاءاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد27

المسائٌة2003/2002             89 ،16/8/200381 االولذكرعراقًعنبر حمٌد عامراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد28
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المسائٌة2003/2002             64 ،16/8/200354 االولذكرعراقًعباس رزاق عامر األلمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد29

المسائٌة2003/2002             75 ،16/8/200386 االولانثىعراقٌةقنبر فرٌد عبٌراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد30

المسائٌة2003/2002             59 ،16/8/200302 االولذكرعراقًجاسم سلطان علً األلمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد31

المسائٌة2003/2002             66 ،16/8/200372 االولذكرعراقًعبٌد ستار علًاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد32

المسائٌة2003/2002             61 ،16/8/200314 االولذكرعراقًموسى الدٌن محً لؤياأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد33

المسائٌة2003/2002             72 ،16/8/200355 االولذكرعراقًحسن نعمان قائداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد34

المسائٌة2003/2002             68 ،16/8/200333 االولانثىعراقٌةعرٌبً جبار كرٌمةاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد35

المسائٌة2003/2002                  73 ،16/8/200379 االولذكرعراقًسالم مجٌد مدحتاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد36

المسائٌة2003/2002                  62 ،16/8/200379 االولذكرعراقًحماد كاظم إبراهٌماأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد37

المسائٌة2003/2002                  62 ،16/8/200324 االولانثىعراقٌةمحمود مناتً أحالماأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد38

المسائٌة2003/2002                  86 ،16/8/200328 االولذكرعراقًمجٌد حامد أحمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد39

المسائٌة2003/2002                  72 ،16/8/200326 االولانثىعراقٌةمهدي نعمه دنٌااأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد40

المسائٌة2003/2002                  64 ،16/8/200309 االولانثىعراقٌةسعٌد مدحت زانااأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد41

المسائٌة2003/2002                  64 ،16/8/200319 االولذكرعراقًعباس سعد سمٌراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد42

المسائٌة2003/2002                  65 ،16/8/200304 االولذكرعراقًعطٌوي احمد ظافراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد43

المسائٌة16/8/200360.822003/2002 االولذكرعراقًموزان سلمان عقٌلاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد44

المسائٌة2003/2002                  71 ،16/8/200324 االولذكرعراقًغربان الجبار عبد علًاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد45

المسائٌة2003/2002                  66 ،16/8/200387 االولذكرعراقًٌاسٌن صباحاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد46

المسائٌة2003/2002                  64 ،16/8/200315 االولذكرعراقًعباس شكر ماجداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد47

المسائٌة2003/2002                  71 ،16/8/200369 االولذكرعراقًجبار فلٌح مصطفىاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد48

المسائٌة2003/2002                  63 ،16/8/200324 االولانثىعراقٌةكاظم دروٌش نضالاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد49

المسائٌة2003/2002                  74 ،16/8/200397 االولذكرعراقًحنتوش كاظم أثٌراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد50

المسائٌة2003/2002                  61 ،16/8/200383 االولذكرعراقًصبٌح رعد بشاراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد51

المسائٌة2003/2002                    70 ،16/8/200331 االولذكرعراقًهللا عبد مظهر حساماأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد52



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة2003/2002                    79 ،16/8/200301 االولذكرعراقًجواد خلٌف رأفتاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد53

المسائٌة2003/2002                    85 ،16/8/200369 االولذكرعراقًعبد هللا خٌر رزاقاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد54

المسائٌة2003/2002                    70 ،16/8/200384 االولانثىعراقٌةجاسم سعدي رسالةاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد55

المسائٌة2003/2002                    63 ،16/8/200348 االولانثىعراقٌةنعٌم لفته سلوىاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد56

المسائٌة16/8/2003662003/2002 االولانثىعراقٌةجاسم حمٌد سوالفاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد57

المسائٌة2003/2002                   63 ،16/8/200346 االولذكرعراقًهاشم فخري محمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد58

المسائٌة2003/2002                   63 ،16/8/200365 االولانثىعراقٌةحسٌن أحمد دٌنااأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد59

المسائٌة2003/2002                   69 ،16/8/200328 االولانثىعراقٌةمجٌد األمٌر عبد زٌنهاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد60

المسائٌة16/8/2003612003/2002 االولذكرعراقًشلش محمد غساناأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد61

المسائٌة2003/2002                  65 ،16/8/200379 االولذكرعراقًذاكر فخري أحساناأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد62

المسائٌة2003/2002                    67 ،16/8/20036 االولذكرعراقًمهدي صباح فهداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد63

المسائٌة16/8/200362.92003/2002 االولانثىعراقٌةخماس صباح لٌبٌااأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد64

الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة2003/2002               61 ،15/10/200323 الثانًذكرعراقٌةالحسن عبد هٌاماأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد1

المسائٌة2003/2002                 61 ،15/10/20035 الثانًذكرعراقًالزهرة عبد محمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد2

المسائٌة2003/2002                 59 ،15/10/20035 الثانًذكرعراقًحسن جبار تحرٌراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد3

المسائٌة2003/2002                 66 ،15/10/200302 الثانًانثىعراقٌةمحمد إبراهٌم شذاءاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد4

المسائٌة2003/2002               57 ،15/10/200321 الثانًذكرعراقًصالح مزعل علًاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد5

المسائٌة2003/2002                 59 ،15/10/20038 الثانًذكرعراقًحمزه حسٌن محمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد6

المسائٌة2003/2002                 63 ،15/10/200314 الثانًذكرعراقًالمجٌد عبد شفٌق مٌثاقاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد7

المسائٌة2003/2002               61 ،15/10/200377 الثانًانثىعراقٌةوهب غفوري مٌسوناأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد8



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة2003/2002                59 ، 15/10/20037 الثانًذكرعراقًجاسم طاهر واصفاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد9

المسائٌة2003/2002                            61 ،15/10/20033 الثانًذكرعراقًعبد جمٌل نهاداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد10

المسائٌة2003/2002                 66 ،15/10/20034 الثانًذكرعراقًمحمد عبد أحمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد11

المسائٌة2003/2002               65 ،15/10/200354 الثانًذكرعراقًحسٌن قاسم حسٌناأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد12

المسائٌة2003/2002                       60 ،15/10/20033 الثانًذكرعراقًمحمد جاسم خالداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد13

المسائٌة2003/2002                      62 ،15/10/20031 الثانًانثىعراقٌةنرسً بنٌامٌن سراباأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد14

المسائٌة2003/2002                         67 ،15/10/20031 الثانًذكرعراقًنرسً ٌامٌن بن ستاراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد15

المسائٌة2003/2002                      65 ،15/10/20031 الثانًذكرعراقًعزت عادل فٌاناأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد16

المسائٌة2003/2002                      63 ،15/10/20039 الثانًذكرعراقًسالمة علً كمالاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد17

المسائٌة2003/2002                     59 ،15/10/20035 الثانًذكرعراقًٌوسف اسحق وساماأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد18

المسائٌة2003/2002                     60 ،15/10/20035 الثانًانثىعراقٌةمحمد قمٌر وسناناأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد19

المسائٌة2003/2002                     61 ،15/10/20037 الثانًذكرعراقٌةنعمه الكرٌم عبد ٌعرباأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد20

المسائٌة2003/2002                     61 ،15/10/20033 الثانًذكرعراقًلجً ٌوسف احمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد21

المسائٌة2003/2002                   56 ،15/10/20037 الثانًذكرعراقًخلٌل سعدون أدٌباأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد22

المسائٌة15/10/2003682003/2002 الثانًانثىعراقٌةجودي رعد انتصاراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد23

المسائٌة2003/2002                64 ،15/10/200315 الثانًانثىعراقٌةجهادي مالك هناءاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد24

المسائٌة2003/2002                  73 ،15/10/20031 الثانًانثىعراقٌةدباش جمٌل هشاماأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد25

المسائٌة2003/2002                   60 ،15/10/20034 الثانًانثىعراقٌةغضبان كاظم نجالءاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد26

المسائٌة2003/2002                   66 ،15/10/20034 الثانًانثىعراقٌةموسى ألزهره عبد سكٌنهاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد27

المسائٌة2003/2002                   65 ،15/10/20034 الثانًذكرعراقًسعٌد مظفر الدٌن سٌفاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد28

المسائٌة2003/2002                   58 ،15/10/20035 الثانًانثىعراقٌةإبراهٌم علً منتهىاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد29


