
الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة2004/2003               62 ،30/6/200462 االولذكرعراقًأحمد هانً أحمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد1

الصباحٌة2004/2003               59 ،30/6/200447 االولذكرعراقًجبار ظاهر أحمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد2

الصباحٌة2004/2003               77 ،30/6/200454 االولانثىعراقٌةعباس فهمً أحالماأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد3

الصباحٌة2004/2003               60 ،30/6/200403 االولانثىعراقٌةعلً المحسن عبد إسراءاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد4

الصباحٌة2004/2003               67 ،30/6/200476 االولانثىعراقٌةداود علً أشواقاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد5

الصباحٌة2004/2003               71 ،30/6/200434 االولذكرعراقًمنصور مطلوب الناأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد6

الصباحٌة2004/2003               68 ،30/6/200459 االولانثىعراقٌةاللطٌف عبد خالد أمانًاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد7

الصباحٌة2004/2003               73 ،30/6/200401 االولانثىعراقٌةصالح حازم أمنهاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد8

الصباحٌة2004/2003               65 ،30/6/200422 االولانثىعراقٌةصالح حمد أنواراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد9

الصباحٌة2004/2003               66 ،30/6/200494 االولذكرعراقًعلً مضحً أٌمناأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد10

الصباحٌة2004/2003               66 ،30/6/200482 االولذكرعراقًعطٌة أحمد حٌدراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد11

الصباحٌة2004/2003                  67 ،30/6/200410 االولانثىعراقٌةٌوسف نزار رشااأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد12

الصباحٌة2004/2003               86 ،30/6/200409 االولانثىعراقٌةدنجا دكو رنااأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد13

الصباحٌة2004/2003                70 ،30/6/200445 االولذكرعراقًحسٌن أحمد رضااأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد14

الصباحٌة2004/2003                 71 ،30/6/200415 االولانثىعراقٌةرضا علً طالل رؤىاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد15

الصباحٌة2004/2003                 73 ،30/6/200463 االولانثىعراقٌةجاسم خضٌر زٌنباأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد16

الصباحٌة2004/2003                 72 ،30/6/200405 االولذكرعراقًجعفر فتاح سرمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد17

الصباحٌة2004/2003                63 ،30/6/200489 االولانثىعراقٌةطه قاسم سهٌراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد18

الصباحٌة2004/2003                68 ،30/6/200464 االولانثىعراقٌةألزهره عبد شٌماءاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد19

الصباحٌة2004/2003                75 ،30/6/200461 االولذكرعراقًعباس حمٌد عادلاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد20

الصباحٌة2004/2003                68 ،30/6/200464 االولذكرعراقًمحسن بالسم الستار عبداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد21

الصباحٌة2004/2003                82 ،30/6/200411 االولذكرعراقًسلمان زاٌر علًاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد22

الصباحٌة2004/2003                80 ،30/6/200412 االولذكرعراقًاسود صالح علًاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد23

الصباحٌة2004/2003                  73 ،30/6/20041 االولذكرعراقًحسن محمد قاسماأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد24
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الصباحٌة2004/2003                 79 ،30/6/200416 االولانثىعراقٌةمحمود ثامر لمٌاءاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد25

الصباحٌة2004/2003                64 ،30/6/200472 االولذكرعراقًفٌاض ٌحٌى ماهراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد26

الصباحٌة2004/2003                72 ،30/6/200437 االولذكرعراقًغازي فاروق محمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد27

الصباحٌة2004/2003                72 ،30/6/200483 االولذكرعراقًفرٌح مطر مهنداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد28

الصباحٌة2004/2003                77 ،30/6/200445 االولذكرعراقًإبراهٌم خلٌل نزاراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد29

الصباحٌة2004/2003                68 ،30/6/200471 االولانثىعراقٌةكاطع عاتً هنداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد30

الصباحٌة2004/2003                71 ،30/6/200472 االولانثىعراقٌةحسٌن علً ٌاسمٌناأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد31

الصباحٌة2004/2003                61 ،30/6/200485 االولانثىعراقٌةمحمد حسن رفاهاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد32

الصباحٌة2004/2003                59 ،30/6/200490 االولانثىعراقٌةعطا كرٌم ابتهاجاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد33

الصباحٌة2004/2003                83 ،30/6/200453 االولذكرعراقًهادي حسٌن أحمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد34

الصباحٌة2004/2003                76 ،30/6/200414 االولذكرعراقًموسى عبٌر أحمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد35

الصباحٌة2004/2003                64 ،30/6/200437 االولانثىعراقٌةحمٌد عامر االءاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد36

الصباحٌة2004/2003                86 ،30/6/200417 االولانثىعراقٌةمحسن لطفً االءاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد37

الصباحٌة2004/2003                 76 ،30/6/200451 االولانثىعراقٌةجبر نعمه أنواراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد38

الصباحٌة2004/2003                 58 ،30/6/200491 االولانثىعراقٌةرشٌد فاضل إٌناساأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد39

الصباحٌة2004/2003                 65 ،30/6/200440 االولانثىعراقٌةعلً عبد خالد باناأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد40

الصباحٌة2004/2003                 67 ،30/6/200408 االولانثىعراقٌةحسٌن فخري تهانًاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد41

الصباحٌة2004/2003                 76 ،30/6/200473 االولانثىعراقٌةعاٌد سعدون رندةاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد42

الصباحٌة2004/2003                 67 ،30/6/200482 االولانثىعراقٌةعبدالحسن بشٌر زٌنباأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد43

الصباحٌة2004/2003                 63 ،30/6/200470 االولذكرعراقًمحمد جاسم سالماأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد44

الصباحٌة2004/2003                 63 ،30/6/200470 االولانثىعراقٌةجنام جبر سحراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد45

الصباحٌة2004/2003                67 ،30/6/20048 االولانثىعراقٌةخلٌل مصعب سندساأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد46

الصباحٌة2004/2003              74 ،30/6/200491 االولانثىعراقٌةعباس ثامر سهىاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد47

الصباحٌة2004/2003              71 ،30/6/200496 االولذكرعراقًحسن محمود شاكراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد48
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الصباحٌة2004/2003              74 ،30/6/200490 االولانثىعراقٌةحسٌن محمود شٌماءاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد49

الصباحٌة2004/2003              64 ،30/6/200406 االولذكرعراقًموسى عٌدان عماراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد50

الصباحٌة2004/2003                 57 ،30/6/200493 االولذكرعراقًجواد كاظم علًاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد51

الصباحٌة2004/2003                78 ،30/6/200467 االولانثىعراقٌةراضً طعمه غفراناأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد52

الصباحٌة2004/2003                77 ،30/6/200487 االولانثىعراقٌةشٌحان هاشم فاطمةاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد53

الصباحٌة2004/2003                63 ،30/6/200482 االولذكرعراقًرشٌد مهدي مجاهداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد54

الصباحٌة2004/2003                60 ،30/6/200498 االولذكرعراقًخلف سلمان محمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد55

الصباحٌة2004/2003                58 ،30/6/200422 االولذكرعراقًمحمد خالد مهنداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد56

الصباحٌة2004/2003                76 ،30/6/200461 االولانثىعراقٌةبهنام حازم مٌنااأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد57

الصباحٌة2004/2003                62 ،30/6/200492 االولانثىعراقٌةطالب علً نادٌهاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد58

الصباحٌة2004/2003                77 ،30/6/200416 االولانثىعراقٌةكامل الهدى نوراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد59

الصباحٌة2004/2003                76 ،30/6/200433 االولانثىعراقٌةالعباس عبد محمد نورااأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد60

الصباحٌة2004/2003                67 ،30/6/200431 االولانثىعراقٌةتوفٌق اسعد هبهاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد61

الصباحٌة2004/2003                69 ،30/6/200494 االولانثىعراقٌةرحمة شمخً ٌاسمٌن األلمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد62
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الصباحٌة2004/2003                  79 ،30/9/20045 الثانًانثىعراقٌةنعمة فوزي نبراساأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد1

الصباحٌة2004/2003                 64 ،30/9/20044 الثانًذكرعراقًشعنون فاخر وساماأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد2

الصباحٌة2004/2003                 60 ،30/9/20041 الثانًذكرعراقًعٌالن محمد إبراراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد3

الصباحٌة2004/2003               58 ،30/9/200476 الثانًذكرعراقًعباس أحمد طالباأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد4

الصباحٌة2004/2003               70 ،30/9/200433 الثانًذكرعراقًعاجل ناهً قاسماأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد5
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المسائٌة2004/2003                 62 ،30/6/200466 االولذكرعراقًبدر محمد جاسم أحمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد1

المسائٌة2004/2003                 80 ،30/6/200493 االولذكرعراقًعبد حماد إٌاداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد2

المسائٌة2004/2003                 62 ،30/6/200442 االولذكرعراقًجلوب حمزة بساماأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد3

المسائٌة2004/2003                 62 ،30/6/200473 االولذكرعراقًإبراهٌم موفق تٌسٌراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد4

المسائٌة2004/2003                 64 ،30/6/200409 االولذكرعراقًمحمود محمد حازماأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد5

المسائٌة2004/2003                 64 ،30/6/200460 االولذكرعراقًكاظم نعمه حمزةاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد6

المسائٌة2004/2003                 61 ،30/6/200417 االولذكرعراقًفاضل عباس حٌدراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد7

المسائٌة2004/2003                 61 ،30/6/200463 االولانثىعراقٌةلفته هللا عبد زٌنباأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد8

المسائٌة2004/2003                 68 ،30/6/200462 االولذكرعراقًحمودي الستار عبد سعداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد9

المسائٌة2004/2003                 80 ،30/6/200461 االولذكرعراقًحسٌن باقر سعدياأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد10

المسائٌة2004/2003                 77 ،30/6/200450 االولذكرعراقًهاشم جمعه سمٌراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد11

المسائٌة2004/2003                 67 ،30/6/200432 االولانثىعراقٌةعباس شاكر شٌالناأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد12

المسائٌة2004/2003                   62 ،30/6/20041 االولذكرعراقًأحمد محمود الجبار عبداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد13

المسائٌة2004/2003                 66 ،30/6/200408 االولذكرعراقًصالح كرٌم هللا عبداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد14

المسائٌة2004/2003                 79 ،30/6/200494 االولذكرعراقًصباح حسٌن علًاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد15

المسائٌة2004/2003                 67 ،30/6/200402 االولذكرعراقًلطٌف ألمناف عبد فراساأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد16

المسائٌة2004/2003                 67 ،30/6/200476 االولذكرعراقًرفعت ناجً لٌثاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد17

المسائٌة2004/2003                 67 ،30/6/200462 االولانثىعراقٌةعلً ظافر لٌنااأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد18

المسائٌة2004/2003                    30/6/200415،57 االولذكرعراقًمحمد باسم مثنىاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد19

المسائٌة2004/2003                 58 ،30/6/200453 االولذكرعراقًحسٌن حبٌب محمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد20

المسائٌة2004/2003                 71 ،30/6/200453 االولذكرعراقًفرحان علً حسٌن محمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد21

المسائٌة2004/2003                 61 ،30/6/200497 االولذكرعراقًمهدي صالح منافاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد22

المسائٌة2004/2003                 70 ،30/6/200447 االولذكرعراقًمحمد كرٌم مهنداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد23

المسائٌة2004/2003                 89 ،30/6/200461 االولذكرعراقًعباس جواد نبٌلاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد24
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المسائٌة2004/2003                 57 ،30/6/200452 االولذكرعراقًمحمد عبد نجماأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد25

المسائٌة2004/2003                 61 ،30/6/200409 االولذكرعراقًٌاسٌن نعٌم هاشماأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد26

المسائٌة2004/2003                 65 ،30/6/200481 االولانثىعراقٌةمحمد قاسم هالةاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد27

المسائٌة2004/2003                 58 ،30/6/200401 االولانثىعراقٌةصالح حسٌن والءاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد28

المسائٌة2004/2003                 68 ،30/6/200408 االولذكرعراقًمخلف باش إبراهٌماأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد29

المسائٌة2004/2003                 65 ،30/6/200411 االولانثىعراقٌةجمٌل علً أسماءاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد30

المسائٌة2004/2003                 86 ،30/6/200418 االولذكرعراقًأحمد قادر أكرماأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد31

المسائٌة2004/2003                 63 ،30/6/200471 االولانثىعراقٌةوداعة زبار االءاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد32

المسائٌة2004/2003                 62 ،30/6/200421 االولذكرعراقًحربً حاتم إٌاداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد33

المسائٌة2004/2003                 59 ،30/6/200427 االولذكرعراقًالحسن عبد داخل ثامراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد34

المسائٌة2004/2003                70 ،30/6/200496 االولذكرعراقًنصٌف كاظم جاسماأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد35

المسائٌة2004/2003                56 ،30/6/200463 االولانثىعراقٌةعلً عصام حالاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد36

المسائٌة2004/2003                65 ،30/6/200418 االولذكرعراقًمحمد عدنان خالداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد37

المسائٌة2004/2003                64 ،30/6/200492 االولانثىعراقٌةرزوقً تٌسٌر رشااأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد38

المسائٌة2004/2003                80 ،30/6/200433 االولانثىعراقٌةلٌلو كرٌم رواءاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد39

المسائٌة2004/2003                62 ،30/6/200437 االولانثىعراقٌةشاكر محمود سروداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد40

المسائٌة2004/2003                  60 ،30/6/20044 االولذكرعراقًموحان إسماعٌل سلٌماأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد41

المسائٌة2004/2003                59 ،30/6/200423 االولانثىعراقٌةدحام طارق شذىاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد42

المسائٌة2004/2003                74 ،30/6/200461 االولذكرعراقًسلمان أحمد صباحاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد43

المسائٌة2004/2003                64 ،30/6/200452 االولذكرعراقًمجٌد جمٌل صباحاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد44

المسائٌة2004/2003                69 ،30/6/200495 االولذكرعراقًحمزة عادل صداماأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد45

المسائٌة2004/2003                62 ،30/6/200449 االولذكرعراقًنصٌف خلٌل طهاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد46

المسائٌة2004/2003                70 ،30/6/200497 االولانثىعراقٌةدلف نعمة طًاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد47

المسائٌة2004/2003                55 ،30/6/200488 االولذكرعراقًعبود تركان عدياأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد48
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المسائٌة2004/2003                60 ،30/6/200434 االولذكرعراقًخلٌفة المجٌد عبد عقٌلاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد49

المسائٌة2004/2003                60 ،30/6/200405 االولذكرعراقًحسن الجبار عبد علً األلمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد50

المسائٌة2004/2003                   59 ،30/6/200420 االولذكرعراقًمختاظ الرضا عبد علًاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد51

المسائٌة2004/2003                   59 ،30/6/200468 االولذكرعراقًعرٌبً محمد عماراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد52

المسائٌة2004/2003                   58 ،30/6/200441 االولذكرعراقًعباس سلمان محمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد53

المسائٌة2004/2003                   76 ،30/6/200408 االولذكرعراقًعبد حسٌن محموداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد54

المسائٌة2004/2003                   60 ،30/6/200450 االولذكرعراقًالرحمن عبد سامً منهلاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد55

المسائٌة2004/2003                   59 ،30/6/200422 االولذكرعراقًعزٌز وحٌد نبٌلاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد56

المسائٌة2004/2003                   60 ،30/6/200478 االولانثىعراقٌةداود بدري ندىاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد57

المسائٌة30/6/200459.222004/2003 االولانثىعراقٌةمطلك الخالق عبد هبه األلمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد58

المسائٌة2004/2003                   63 ،30/6/200420 االولذكرعراقًعبوش ٌلدا ولٌداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد59

المسائٌة2004/2003                   62 ،30/6/200445 االولذكرعراقًحسٌن ثامر ٌاسراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد60

المسائٌة2004/2003                   63 ،30/6/200495 االولذكرعراقًناصر زكرٌا ٌحٌىاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد61

المسائٌة2004/2003                   58 ،30/6/200479 االولذكرعراقًخلف حامد أحمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد62

المسائٌة2004/2003                   59 ،30/6/200456 االولذكرعراقًنعمه صاحب أحمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد63

المسائٌة2004/2003                   58 ،30/6/200495 االولذكرعراقًالرحمن عبد حازم أسامهاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد64

المسائٌة2004/2003                            65 ،30/6/200459 االولذكرعراقًشاي سكران باسلاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد65

المسائٌة2004/2003                   63 ،30/6/200434 االولذكرعراقًكٌطان جمٌل باسماأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد66

المسائٌة2004/2003                   59 ،30/6/200452 االولذكرعراقًحسٌن حسن حسٌناأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد67

المسائٌة2004/2003                   93 ،30/6/200472 االولذكرعراقًعلً شالل خلٌلاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد68

المسائٌة2004/2003                   60 ،30/6/200466 االولذكرعراقًعطٌة أحمد رافداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد69

المسائٌة2004/2003                      57 ،30/6/200419 االولذكرعراقًالكرٌم عبد قتٌبه سفٌاناأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد70

المسائٌة2004/2003                  63 ،30/6/200401 االولذكرعراقًراضً أحمد الدٌن سٌفاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد71

المسائٌة2004/2003                  57 ،30/6/200477 االولذكرعراقًكاظم غازي صباحاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد72
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المسائٌة2004/2003                  67 ،30/6/200413 االولذكرعراقًحمٌد علً صفاءاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد73

المسائٌة2004/2003                  64 ،30/6/200439 االولذكرعراقًعلوان محمد ظاهراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد74

المسائٌة2004/2003                  60 ،30/6/200415 االولذكرعراقًحمد جاسم طهاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد75

المسائٌة2004/2003                  56 ،30/6/200429 االولذكرعراقًعباس مهدي عباساأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد76

المسائٌة2004/2003                    57 ،30/6/200447 االولذكرعراقًشاهٌن كاظم علًاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد77

المسائٌة2004/2003                  66 ،30/6/200458 االولذكرعراقًهللا عبد ٌونس علًاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد78

المسائٌة2004/2003                  61 ،30/6/200474 االولذكرعراقًالوهاب عبد منعم عماراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد79

المسائٌة2004/2003                   66 ،30/6/200466 االولذكرعراقًسركٌس ٌونان عماراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد80

المسائٌة2004/2003                    63 ،30/6/200434 االولذكرعراقًنوري صباح عمراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد81

المسائٌة2004/2003                     62 ،30/6/200495 االولذكرعراقًاحد عبد صلٌوة فادياأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد82

المسائٌة2004/2003                 57 ،30/6/200423 االولذكرعراقًظاهر فاروق فراساأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد83

المسائٌة2004/2003                  65 ،30/6/200401 االولذكرعراقًمنجل عبد قٌساأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد84

المسائٌة2004/2003                  61 ،30/6/200479 االولذكرعراقًأحمد محمد كلبهاراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد85

المسائٌة2004/2003                  61 ،30/6/200439 االولذكرعراقًكرٌم جالل كمالاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد86

المسائٌة2004/2003                  57 ،30/6/200490 االولذكرعراقًجاسم نصٌف لطٌفاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد87

المسائٌة2004/2003                  67 ،30/6/200485 االولذكرعراقًسرحان رحٌم محمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد88

المسائٌة2004/2003                  65 ،30/6/200491 االولذكرعراقًكرٌم عزٌز محمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد89

المسائٌة2004/2003                  73 ،30/6/200496 االولانثىعراقٌةحسن ٌحٌى مرٌماأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد90

المسائٌة2004/2003                  70 ،30/6/200481 االولذكرعراقًشرٌف رحٌم مساهراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد91

المسائٌة2004/2003                  58 ،30/6/200444 االولذكرعراقًإبراهٌم خلٌل مهنداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد92

المسائٌة2004/2003                  66 ،30/6/200456 االولذكرعراقًخلٌل محمود مؤٌداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد93

المسائٌة2004/2003                  62 ،30/6/200431 االولذكرعراقًشرٌف جان خان ناصراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد94

المسائٌة2004/2003                  65 ،30/6/200467 االولذكرعراقًاألحد عبد رزوقً نبٌلاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد95

المسائٌة2004/2003                 86 ،30/6/200416 االولانثىعراقٌةعبدالوهاب عبدالجلٌل هدٌلاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد96
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المسائٌة2004/2003                63 ،30/6/200449 االولانثىعراقٌةحمادي محمد واجدةاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد97

المسائٌة2004/2003                58 ،30/6/200419 االولذكرعراقًصقر حسن أحمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد98

المسائٌة2004/2003                69 ،30/6/200420 االولذكرعراقًوفٌق غازي أحمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد99

المسائٌة2004/2003                62 ،30/6/200471 االولذكرعراقًمحمد كامل أحمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد100

المسائٌة2004/2003                59 ،30/6/200499 االولذكرعراقًأحمد كرٌم أحمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد101

المسائٌة2004/2003                56 ،30/6/200426 االولانثىعراقٌةعبد مسلم انماراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد102

المسائٌة2004/2003                   65 ،30/6/200435 االولانثىعراقٌةكاظم جواد بشرىاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد103

المسائٌة2004/2003                     58 ،30/6/20046 االولذكرعراقًعٌدان المجٌد عبد باللاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد104

المسائٌة2004/2003                   61 ،30/6/200440 االولذكرعراقًمطلك هامل ثامراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد105

المسائٌة2004/2003                   60 ،30/6/200418 االولذكرعراقًزغٌر زامل حسناأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد106

المسائٌة2004/2003                   57 ،30/6/200440 االولذكرعراقًأبوصبري حٌدرعبدالحسٌناأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد107

المسائٌة2004/2003                   64 ،30/6/200440 االولذكرعراقًناجً حٌدرعزٌزاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد108

المسائٌة2004/2003                   69 ،30/6/200439 االولذكرعراقًعلً طارق خالداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد109

المسائٌة2004/2003                   70 ،30/6/200410 االولذكرعراقًهذال لطٌف رعداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد110

المسائٌة2004/2003                   69 ،30/6/200479 االولانثىعراقٌةزٌنل الكرٌم عبد زهراءاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد111

المسائٌة2004/2003                   64 ،30/6/200493 االولانثىعراقٌةحمة جمٌل ساهرةاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد112

المسائٌة2004/2003                   59 ،30/6/200465 االولذكرعراقًطالب المهدي عبد صالحاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد113

المسائٌة2004/2003                   68 ،30/6/200432 االولذكرعراقًمكطوف هادي صالحاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد114

المسائٌة2004/2003                     61 ،30/6/200439 االولذكرعراقًدوحان صاحب طالباأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد115

المسائٌة2004/2003                     58 ،30/6/200470 االولذكرعراقًمحمد جسام عامراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد116

المسائٌة2004/2003                     59 ،30/6/200498 االولذكرعراقًالمجٌد عبد ناجً عدياأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد117

المسائٌة2004/2003                     62 ،30/6/200421 االولذكرعراقًرشٌد حسن علًاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد118

المسائٌة2004/2003                     59 ،30/6/200421 االولذكرعراقًعسكر هللا عبد علًاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد119

المسائٌة2004/2003                     66 ،30/6/200461 االولذكرعراقًعاتً الستار عبد علًاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد120
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المسائٌة2004/2003                     68 ،30/6/200442 االولذكرعراقًرزوقً ادمون فارساأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد121

المسائٌة2004/2003                     61 ،30/6/200491 االولانثىعراقٌةحمزة امجد فٌاناأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد122

المسائٌة2004/2003                     60 ،30/6/200495 االولذكرعراقًكمال نوزاد نجو كهاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد123

المسائٌة2004/2003                     78 ،30/6/200478 االولذكرعراقًطاهر ٌاسٌن مازناأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد124

المسائٌة2004/2003                    65 ،30/6/200436 االولذكرعراقًصالح فٌصل ماهراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد125

المسائٌة2004/2003                    62 ،30/6/200482 االولذكرعراقًعبود علً حسٌن محمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد126

المسائٌة2004/2003                    61 ،30/6/200472 االولذكرعراقًالٌج رسن محمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد127

المسائٌة2004/2003                    56 ،30/6/200466 االولذكرعراقًناصر صفاء محمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد128

المسائٌة2004/2003                    64 ،30/6/200481 االولذكرعراقًالواحد عبد فاخر محمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد129

المسائٌة2004/2003                    60 ،30/6/200487 االولانثىعراقٌةكامل حاشً منىاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد130

المسائٌة2004/2003                    64 ،30/6/200484 االولذكرسودانًإسماعٌل البلٌل مهنااأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد131

المسائٌة30/6/200459.862004/2003 االولذكرعراقًحمودي جاسم مهنداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد132

المسائٌة2004/2003                    61 ،30/6/200467 االولذكرعراقًجاسم الرحٌم عبد نزاراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد133

المسائٌة2004/2003                    56 ،30/6/200491 االولانثىعراقٌةمصطفى كمال هنداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد134

المسائٌة2004/2003                  73 ، 30/6/200489 االولانثىعراقٌةالرحٌم عبد فائق هوشنكاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد135

المسائٌة2004/2003                   62 ،30/6/200415 االولذكرعراقًجابر كرٌم ٌوسفاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد136

المسائٌة2004/2003                   61 ،30/6/200404 االولانثىعراقٌةحسٌن قاسم رنااأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد137

المسائٌة30/6/2004592004/2003 االولذكرعراقًسلمان احمد هللا عبداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد138



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة2004/2003              53 ،30/9/200493 الثانًذكرعراقًبدٌوي فٌصل أحمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد1

المسائٌة2004/2003             61 ،30/9/200408 الثانًانثىعراقٌةكاظم عواد خواطراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد2

المسائٌة2004/2003             79 ،30/9/200496 الثانًانثىعراقٌةإبراهٌم ٌعقوب فكٌناأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد3

المسائٌة2004/2003             69 ،30/9/200423 الثانًذكرعراقًفلٌح جبار حارثاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد4

المسائٌة2004/2003             57 ،30/9/200436 الثانًذكرعراقًرمٌض مصطفى عبدالودوداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد5

المسائٌة2004/2003             54 ،30/9/200417 الثانًذكرعراقًخورشٌد هجران عماراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد6

المسائٌة2004/2003             56 ،30/9/200481 الثانًذكرعراقًحسٌن ناجً فراساأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد7

المسائٌة2004/2003             65 ،30/9/200455 الثانًانثىعراقٌةحسٌن علً نوراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد8

المسائٌة2004/2003               62 ،30/9/200485 الثانًذكرعراقًزكً جبار وضاحاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد9

المسائٌة2004/2003             57 ،30/9/200408 الثانًذكرعراقًحسن فاروق أحمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد10

المسائٌة2004/2003             56 ،30/9/200461 الثانًذكرعراقًمحمد جمال خالداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد11

المسائٌة2004/2003             68 ،30/9/200409 الثانًانثىعراقٌةالهادي عبد عدنان دالٌااأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد12

المسائٌة2004/2003             58 ،30/9/200417 الثانًذكرعراقًسلمان أحمد سٌفاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد13

المسائٌة2004/2003             61 ،30/9/200457 الثانًانثىعراقٌةفوزي سامً عقٌلةاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد14

المسائٌة2004/2003             56 ،30/9/200454 الثانًانثىعراقٌةعٌدان شاوي إٌماناأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد15

المسائٌة2004/2003             55 ،30/9/200497 الثانًذكرعراقًمحمد جاسم حسٌناأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد16

المسائٌة2004/2003             58 ،30/9/200420 الثانًذكرعراقًحسٌن محمد علًاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد17


