
الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة2005/2004                 81 ،30/6/200538 االولانثىعراقٌةسلوم عطا أسٌلاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد1

الصباحٌة2005/2004                 78 ،30/6/200539 االولانثىعراقٌةعمر باسل وروداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد2

الصباحٌة2005/2004                 76 ،30/6/200534 االولذكرعراقًمحمد صاحب امجداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد3

الصباحٌة2005/2004                   70 ،30/6/200551 االولذكرعراقًمهدي مؤٌد أوساأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد4

الصباحٌة2005/2004                   74 ،30/6/200522 االولانثىعراقٌةعبدالستار عبدالجبار إٌناساأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد5

الصباحٌة2005/2004                     30/6/200537،70 االولانثىعراقٌةالعزٌز عبد مؤٌد رشااأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد6

الصباحٌة2005/2004                   73 ،30/6/200591 االولانثىعراقٌةإبراهٌم رسن زٌنباأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد7

الصباحٌة2005/2004                   79 ،30/6/200531 االولانثىعراقٌةعلً محسن زٌنباأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد8

الصباحٌة2005/2004                   71 ،30/6/200558 االولذكرعراقًفاضل عباس سعداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد9

الصباحٌة2005/2004                   71 ،30/6/200521 االولذكرعراقًعلً حسن عامراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد10

الصباحٌة2005/2004                   74 ،30/6/200531 االولذكرعراقًمحمد الكرٌم عبد محمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد11

الصباحٌة2005/2004                 81 ،30/6/200521 االولانثىعراقٌةعلً إبراهٌم نورااأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد12

الصباحٌة2005/2004                 78 ،30/6/200521 االولانثىعراقٌةسلمان صباح نوراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد13

الصباحٌة2005/2004                      71 ،30/6/20058 االولذكرعراقًجاسم أحمد نهاداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد14

الصباحٌة2005/2004                   75 ،30/6/200553 االولانثىعراقٌةمحمد ماهر همسهاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد15

الصباحٌة2005/2004                   73 ،30/6/200544 االولانثىعراقٌةحاتم موفق همسهاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد16

الصباحٌة2005/2004                   71 ،30/6/200515 االولذكرعراقًمحمد مشعان أحمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد17

الصباحٌة2005/2004                   75 ،30/6/200543 االولانثىعراقٌةاللطٌف عبد فخري إستبرقاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد18

الصباحٌة2005/2004                  68 ،30/6/200533 االولذكرعراقًمحسن الحسن عبد أسامهاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد19

الصباحٌة2005/2004                  69 ،30/6/200547 االولانثىعراقٌةمحمد الجبار عبد أفراحاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد20

الصباحٌة2005/2004                  77 ،30/6/200523 االولانثىعراقٌةمحمد قاسم إٌماناأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد21

الصباحٌة2005/2004                    75 ،30/6/20051 االولانثىعراقٌةعلً محمود حفصةاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد22

الصباحٌة2005/2004                  61 ،30/6/200561 االولذكرعراقًراضً ناصر حٌدراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد23

الصباحٌة2005/2004                  66 ،30/6/200543 االولانثىعراقٌةإبراهٌم محمد رٌماأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد24



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة2005/2004                  66 ،30/6/200571 االولانثىعراقٌةإبراهٌم صباح سرىاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد25

الصباحٌة2005/2004                    70 ،30/6/20057 االولانثىعراقٌةجبار ستار سهٌراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد26

الصباحٌة2005/2004                  67 ،30/6/200543 االولذكرعراقًقاسم إبراهٌم محمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد27

الصباحٌة2005/2004                     65 ،30/6/200588 االولذكرعراقًحسن هللا سعد محمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد28

الصباحٌة2005/2004                     61 ،30/6/200595 االولذكرعراقًحمٌد عٌد منتصراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد29

الصباحٌة2005/2004                     67 ،30/6/200599 االولذكرعراقًعبد حبٌب منذراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد30

الصباحٌة2005/2004                     64 ،30/6/200502 االولذكرعراقًحمٌد عباس مهنداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد31

الصباحٌة2005/2004                     65 ،30/6/200519 االولانثىعراقٌةالرحمن عبد سعٌد ناسكاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد32

الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة2005/2004                   60 ،30/6/200596 االولذكرعراقًمحً محمد إسماعٌلاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد1

المسائٌة2005/2004                     63 ،30/6/200599 االولذكرعراقًمرزوق طارق أوراساأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد2

المسائٌة2005/2004                      60 ،30/6/200525 االولذكرعراقًفرج فائق بشٌراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد3

المسائٌة2005/2004                      62 ،30/6/200599 االولذكرعراقًأحمد طارق درٌداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد4

المسائٌة2005/2004                      64 ،30/6/200555 االولذكرعراقًصالح جابر رأفتاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد5

المسائٌة2005/2004                      67 ،30/6/200513 االولانثىعراقٌةحسن علً شٌماءاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد6

المسائٌة2005/2004                         63 ،30/6/200504 االولذكرعراقًإسماعٌل علً ضٌاءاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد7

المسائٌة2005/2004                      65 ،30/6/200575 االولذكرعراقًسباهً حمادي عامراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد8

المسائٌة2005/2004                      67 ،30/6/200542 االولذكرعراقًإسماعٌل الحق عبداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد9

المسائٌة2005/2004                      63 ،30/6/200532 االولذكرعراقًماضً الرزاق عبد عونًاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد10

المسائٌة2005/2004                      66 ،30/6/200545 االولذكرعراقًقاسم السادة عبد عقٌلاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد11

المسائٌة2005/2004                   79 ،30/6/200581 االولذكرعراقًعطٌة وهٌب عدناناأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد12
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المسائٌة2005/2004                   60 ،30/6/200596 االولذكرعراقًمجٌد حمدي عماداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد13

المسائٌة2005/2004                     63 ،30/6/200526 االولذكرعراقًمحمد صكر غازياأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد14

المسائٌة2005/2004                        62 ،30/6/200578 االولذكرعراقًناٌف مظفر فراساأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد15

المسائٌة2005/2004                   58 ،30/6/200584 االولذكرعراقًحمادي علً قاسماأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد16

المسائٌة2005/2004                    60 ،30/6/20053 االولذكرعراقًعلً عبد معمراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد17

المسائٌة2005/2004                  74 ،30/6/200555 االولذكرعراقًهاشم مصطفىاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد18

المسائٌة2005/2004                    62 ،30/6/20054 االولذكرعراقًمجٌد محمد ناهداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد19

المسائٌة2005/2004                  64 ،30/6/200502 االولانثىعراقٌةٌحٌى أحمد هناءاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد20

المسائٌة30/6/200562.882005/2004 االولذكرعراقًعجالن رزاق وهاباأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد21

المسائٌة2005/2004                       67 ،30/6/20057 االولذكرعراقًحسن هادي أحمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد22

المسائٌة2005/2004                     66 ،30/6/200539 االولانثىعراقٌةمحمود أحمد باناأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد23

المسائٌة2005/2004                     61 ،30/6/200566 االولذكرعراقًهللا مع تحرٌراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد24

المسائٌة2005/2004                    75 ،30/6/200586 االولذكرعراقًحسٌن رحٌم حامداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد25

المسائٌة2005/2004                    30/6/200542،76 االولذكرعراقًحافظ فرج حمٌداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد26

المسائٌة2005/2004                    63 ،30/6/200586 االولذكرعراقًوفري صادق رٌكاناأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد27

المسائٌة2005/2004                 69 ،30/6/200572 االولانثىعراقٌةعٌدان طالب زٌنهاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد28

المسائٌة2005/2004                 64 ،30/6/200589 االولذكرعراقًطه حامد سالماأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد29

المسائٌة2005/2004                 69 ،30/6/200586 االولانثىعراقٌةجالل جاسم سناءاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد30

المسائٌة2005/2004                 72 ،30/6/200521 االولانثىعراقٌةاألمٌر عبد سهاداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد31

المسائٌة2005/2004                 73 ،30/6/200544 االولذكرعراقًحسٌن شاكر عالءاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد32

المسائٌة2005/2004                 64 ،30/6/200599 االولذكرعراقًسلمان داود علًاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد33

المسائٌة2005/2004                 60 ،30/6/200585 االولذكرعراقًلفته الزهرة عبد علًاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد34

المسائٌة2005/2004                 70 ،30/6/200553 االولذكرعراقًجاسم الكرٌم عبداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد35

المسائٌة2005/2004                 60 ،30/6/200528 االولذكرعراقًمحمد عبودي علًاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد36
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المسائٌة2005/2004                 59 ،30/6/200561 االولذكرعراقًعطٌة خلٌفة عمراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد37

المسائٌة2005/2004                 61 ،30/6/200568 االولذكرعراقًعدنان عمراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد38

المسائٌة2005/2004                 60 ،30/6/200501 االولذكرعراقًخورشٌد كامراناأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد39

المسائٌة2005/2004                 74 ،30/6/200563 االولذكرعراقًجهاد حمٌد ساجداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد40

المسائٌة2005/2004                 63 ،30/6/200571 االولذكرعراقًحسٌن صبري محمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد41

المسائٌة2005/2004                 59 ،30/6/200509 االولذكرعراقًكاظم عبٌد محمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد42

المسائٌة2005/2004                 72 ،30/6/200574 االولذكرعراقًحبٌب مهدي محمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد43

المسائٌة2005/2004                 63 ،30/6/200576 االولذكرعراقًرشٌد جاسم مصطفىاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد44

المسائٌة2005/2004                 63 ،30/6/200561 االولذكرعراقًخلٌفة حسٌن مصطفىاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد45

المسائٌة2005/2004                 70 ،30/6/200523 االولذكرعراقًرشٌد كامل أحمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد46

المسائٌة2005/2004                 64 ،30/6/200562 االولذكرعراقًمحمد حسٌن أركاناأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد47

المسائٌة2005/2004                 59 ،30/6/200505 االولذكرعراقًعادي مهدي أسامةاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد48

المسائٌة2005/2004                 61 ،30/6/200577 االولذكرعراقًصالح عٌدان أحمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد49

المسائٌة2005/2004                 78 ،30/6/200529 االولانثىعراقٌةجندي حربٌةاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد50

المسائٌة2005/2004                   62 ،30/6/200585 االولذكرعراقًجواد حسٌن حساماأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد51

المسائٌة2005/2004                     79 ،30/6/20057 االولذكرعراقًخضٌر شراد حساماأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد52

المسائٌة2005/2004                   59 ،30/6/200586 االولذكرعراقًكوكٌس عبد رافداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد53

المسائٌة2005/2004                   60 ،30/6/200571 االولذكرعراقًعلً المحسن عبد رٌاضاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد54

المسائٌة2005/2004                     3 ،30/6/200560 االولذكرعراقًفٌصل سطاي سعداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد55

المسائٌة2005/2004                     64 ،30/6/20053 االولانثىعراقٌةجبر إسماعٌل صفااأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد56

المسائٌة2005/2004                   59 ،30/6/200507 االولذكرعراقًحمادي جبر الستار عبداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد57

المسائٌة2005/2004                87 ،30/6/200534 االولذكرعراقًإبراهٌم جمال الناصر عبداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد58

المسائٌة2005/2004                 65 ،30/6/200554 االولذكرعراقًمجٌد عدناناأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد59

المسائٌة2005/2004                    66 ،30/6/200509 االولذكرعراقًمحمد محمود عدياأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد60
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المسائٌة2005/2004                    63 ،30/6/200532 االولذكرعراقًمحمود أحمد علًاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد61

المسائٌة2005/2004                    62 ،30/6/200556 االولانثىعراقٌةالجلٌل عبد حسن غصوناأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد62

المسائٌة2005/2004                   72 ،30/6/200545 االولذكرعراقًحنا قرٌاقوس فوزياأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد63

المسائٌة2005/2004                  68 ،30/6/200543 االولذكرعراقًالمنعم عبد محمد لٌثاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد64

المسائٌة2005/2004                  61 ،30/6/200547 االولذكرعراقًخلٌل حمٌد محمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد65

المسائٌة2005/2004                   30/6/200519،59 االولذكرعراقًحسن هادي محمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد66

المسائٌة2005/2004                  60 ،30/6/200559 االولذكرعراقًأحمد سلٌم محمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد67

المسائٌة2005/2004                    60 ،30/6/200533 االولذكرعراقًعاتً تركً مهنداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد68

المسائٌة2005/2004                    62 ،30/6/200502 االولانثىعراقٌةحمٌد صباح مٌاسةاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد69

المسائٌة2005/2004                   66 ،30/6/200501 االولانثىعراقٌةحمٌد أموري نبراساأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد70

المسائٌة2005/2004                   71 ،30/6/200547 االولانثىعراقٌةحٌدر ظاهر نسرٌناأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد71

المسائٌة2005/2004                   30/6/200515،64 االولانثىعراقٌةمحمد خضٌر هناءاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد72

المسائٌة2005/2004                  70 ،30/6/200512 االولانثىعراقٌةعبد طالب هٌفاءاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد73

المسائٌة2005/2004                  62 ،30/6/200564 االولذكرعراقًهللا عبد حاتم وساماأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد74

المسائٌة2005/2004                  66 ،30/6/200577 االولذكرعراقًٌحٌى ٌونس ٌحٌىاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد75

المسائٌة2005/2004                  60 ،30/6/200507 االولذكرعراقًمناور خضر محموداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد76

المسائٌة2005/2004                  66 ،30/6/200575 االولذكرعراقًردٌن عبود ٌحٌىاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد77

المسائٌة2005/2004                  57 ،30/6/200575 االولذكرعراقًمالك نواراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد78

المسائٌة2005/2004                  79 ،30/6/200507 االولذكرعراقًعٌسى حسٌن حساماأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد79

المسائٌة30/6/200560.892005/2004 االولذكرعراقًجاسم محمد وساماأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد80

المسائٌة30/6/200565.152005/2004 االولذكرعراقًكامل الجبار عبد ثائراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد81

المسائٌة30/6/200565.682005/2004 االولذكرعراقًعبود خمٌس محمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد82

المسائٌة30/6/200563.72005/2004 االولذكرعراقٌةمحمود شاكر حسناأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد83

المسائٌة30/6/200559.822005/2004 االولذكرعراقٌةخلف اسماعٌل احمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد84



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة30/6/200563.242005/2004 االولذكرعراقٌةمخلف ٌوسف اسحقاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد85

المسائٌة30/6/200563.842005/2004 االولذكرعراقٌةلفته عبد االمٌر عبد عالءاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد86

المسائٌة30/6/200557.122005/2004 االولذكرعراقٌةهللا عبد حمٌد جاللاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد87

الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة2005/2004              81 ،1/10/200523 الثانًانثىعراقٌةالخٌرو طارق ٌاسمٌناأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد1

المسائٌة2005/2004              60 ،1/10/200596 الثانًذكرعراقًجبو نٌسان رعداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد2

المسائٌة2005/2004              58 ،1/10/200572 الثانًذكرعراقًكرٌم هللا عبد عدناناأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد3

المسائٌة2005/2004              62 ،1/10/200575 الثانًذكرعراقًصكر عبد ثمٌناأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد4

المسائٌة2005/2004              66 ،1/10/200522 الثانًانثىعراقٌةعباس الدٌن عالء حناناأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد5

المسائٌة1/10/200560.592005/2004 الثانًذكرعراقٌةهللا عبد صبحً اسامهاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد6


