
الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة2006/2005               81 ،15/7/200644 االولذكرعراقًمحمد فائز أحمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد1

الصباحٌة2006/2005               71 ،15/7/200627 االولانثىعراقٌةحسٌن نعمه إسراءاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد2

الصباحٌة2006/2005               66 ،15/7/200658 االولانثىعراقٌةمهدي محمد االءاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد3

الصباحٌة2006/2005               75 ،15/7/200675 االولذكرعراقًحسن قٌس حٌدراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد4

الصباحٌة2006/2005               74 ،15/7/200621 االولانثىعراقٌةصالح حازم زهراءاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد5

الصباحٌة2006/2005                      79 ،15/7/200627 االولانثىعراقٌةطالب هاشم زٌنهاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد6

الصباحٌة2006/2005               81 ،15/7/200685 االولانثىعراقٌةهاشم مهدي زٌنباأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد7

الصباحٌة2006/2005               72 ،15/7/200626 االولانثىعراقٌةجبر الكاظم عبد سمٌرةاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد8

الصباحٌة2006/2005               58 ،15/7/200641 االولانثىعراقٌةرزوقً األمٌر عبد شٌماءاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد9

الصباحٌة2006/2005               63 ،15/7/200603 االولذكرعراقًجابر القادر عبد عمراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد10

الصباحٌة2006/2005               66 ،15/7/200681 االولذكرعراقًعباس خضٌر علًاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد11

الصباحٌة2006/2005               82 ،15/7/200631 االولانثىعراقٌةغالم فاضل فاطمةاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد12

الصباحٌة2006/2005               66 ،15/7/200603 االولذكرعراقًسعود كامل فاضلاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد13

الصباحٌة2006/2005               74 ،15/7/200699 االولانثىعراقٌةبوهان ورد قمراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد14

الصباحٌة15/7/200672.092006/2005 االولانثىعراقٌةمجٌد انمار مروةاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد15

الصباحٌة2006/2005               60 ،15/7/200616 االولذكرعراقًفاضل كامل محموداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد16

الصباحٌة2006/2005               71 ،15/7/200622 االولانثىعراقٌةحسن محمد هبه األلمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد17

الصباحٌة2006/2005               64 ،15/7/200664 االولانثىعراقٌةعداي أحمد هدىاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد18

الصباحٌة2006/2005               58 ،15/7/200663 االولانثىعراقٌةإبراهٌم علً وسناأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد19

الصباحٌة2006/2005               82 ،15/7/200630 االولذكرعراقًحسٌن جلٌل أزٌناأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد20

الصباحٌة2006/2005               81 ،15/7/200632 االولذكرعراقًمردان كاظم حٌدراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد21

الصباحٌة2006/2005                79 ،15/7/200617 االولذكرعراقًإبراهٌم ثامر زٌداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد22

الصباحٌة2006/2005                80 ،15/7/200642 االولانثىعراقٌةالكرٌم عبد ٌاسر زٌنهاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد23

الصباحٌة2006/2005                 64 ،15/7/200637 االولذكرعراقًمخلف حمد عمراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد24



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة2006/2005                67 ،15/7/200677 االولذكرعراقًفهمً صبٌح عالءاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد25

الصباحٌة2006/2005                87 ،15/7/200621 االولذكرعراقًالحسن عبد جمٌل محمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد26

الصباحٌة2006/2005                  77 ،15/7/20064 االولانثىعراقٌةعوده غضبان مكارماأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد27

الصباحٌة2006/2005                71 ،15/7/200687 االولانثىعراقٌةالجبار عبد الدٌن نور مٌسماأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد28

الصباحٌة2006/2005                66 ،15/7/200648 االولانثىعراقٌةخلٌل حاتم مروةاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد29

الصباحٌة2006/2005                62 ،15/7/200645 االولذكرعراقًسلمان محمد مشرقاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد30

الصباحٌة2006/2005                  80 ،15/7/200624 االولانثىعراقٌةصادق عدنان نوراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد31

الصباحٌة2006/2005                  64 ،15/7/200662 االولانثىعراقٌةعبود الكرٌم عبد هبهاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد32

الصباحٌة2006/2005                  71 ،15/7/200688 االولانثىعراقٌةعاشور عبد هبىاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد33

الصباحٌة2006/2005                  69 ،15/7/200656 االولانثىعراقٌةالمهدي عبد ٌحٌى هبهاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد34

الصباحٌة2006/2005                    74 ،15/7/20062 االولانثىعراقٌةمخلف غضٌب وسناأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد35

الصباحٌة15/7/200666.32006/2005 االولذكرعراقٌةخلف حمٌد رٌاضاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد36

الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة2006/2005          90 ،15/7/200615 االولذكرعراقًطارش حسٌن علًاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد1

المسائٌة2006/2005          89 ،15/7/200654 االولانثىعراقٌةالرحمن عبد أحمد مٌدٌااأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد2

المسائٌة2006/2005          87 ،15/7/200692 االولذكرعراقًعزت اللطٌف عبد معمراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد3

المسائٌة2006/2005          85 ،15/7/200604 االولذكرعراقًعبود الصاحب عبد علًاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد4

المسائٌة2006/2005          78 ،15/7/200651 االولانثىعراقٌةعلوان حسٌن دالل األلمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد5

المسائٌة2006/2005              77 ،15/7/200661 االولذكرعراقًخلف حاتم عدي األلمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد6

المسائٌة2006/2005              76 ،15/7/200618 االولذكرعراقًالرزاق عبد كاتب محمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد7

المسائٌة2006/2005              76 ،15/7/200605 االولذكرعراقًخلف الرزاق عبد علًاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد8
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المسائٌة2006/2005              74 ،15/7/200655 االولذكرعراقًالكرٌم عبد باسم ٌقطاناأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد9

المسائٌة2006/2005                  74 ،15/7/20066 االولذكرعراقًسعٌد نوري صباحاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد10

المسائٌة2006/2005              72 ،15/7/200648 االولذكرعراقًحسٌن عرفان محمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد11

المسائٌة2006/2005              70 ،15/7/200637 االولانثىعراقٌةهللا نصر حسن عذراءاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد12

المسائٌة2006/2005             69 ،15/7/200630 االولانثىعراقٌةرضا ثامر مناراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد13

المسائٌة2006/2005              69 ،15/7/200628 االولانثىعراقٌةسلمان داود وجداناأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد14

المسائٌة2006/2005              68 ،15/7/200665 االولانثىعراقٌةشرٌف محمد وفاءاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد15

المسائٌة2006/2005              68 ،15/7/200636 االولانثىعراقٌةإبراهٌم سامً نهىاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد16

المسائٌة2006/2005              68 ،15/7/200633 االولانثىعراقٌةالداٌم عبد لٌث تارةاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد17

المسائٌة2006/2005              67 ،15/7/200669 االولذكرعراقًعبد كنعان ٌاسراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد18

المسائٌة2006/2005              67 ،15/7/200622 االولانثىعراقٌةعبد نجم إسراءاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد19

المسائٌة2006/2005              67 ،15/7/200621 االولذكرعراقًغرٌب جمال سركوتاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد20

المسائٌة2006/2005              64 ،15/7/200698 االولذكرعراقًرشٌد الواحد عبد علًاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد21

المسائٌة2006/2005              64 ،15/7/200697 االولذكرعراقًجسام جمٌل رائداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد22

المسائٌة2006/2005              64 ،15/7/200666 االولانثىعراقٌةعبد إبراهٌم هنداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد23

المسائٌة2006/2005              64 ،15/7/200634 االولذكرعراقًعبود فاضل أوساأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد24

المسائٌة2006/2005              64 ،15/7/200623 االولذكرعراقًمحمد عبد ولٌداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد25

المسائٌة2006/2005                64 ،15/7/20068 االولذكرعراقًمحمد عباس طارقاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد26

المسائٌة2006/2005              63 ،15/7/200693 االولذكرعراقًلفته علً عبد أكرماأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد27

المسائٌة2006/2005              63 ،15/7/200682 االولذكرعراقًحمزة أحمد شهاباأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد28

المسائٌة2006/2005              63 ،15/7/200615 االولذكرعراقًفاضل مجٌد ربٌعاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد29

المسائٌة2006/2005              62 ،15/7/200699 االولذكرعراقًعزٌز إبراهٌم عباساأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد30

المسائٌة2006/2005              62 ،15/7/200694 االولذكرعراقًالرحمن عبد حمودي صفاءاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد31

المسائٌة2006/2005              62 ،15/7/200647 االولذكرعراقًحسٌن نده اكثماأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد32
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المسائٌة2006/2005              61 ،15/7/200655 االولذكرعراقًمصطفى سعد عماراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد33

المسائٌة2006/2005              61 ،15/7/200653 االولذكرعراقًحسن محمد علً عماراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد34

المسائٌة2006/2005                 61 ،15/7/200651 االولذكرعراقًرسن جمعة أحمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد35

المسائٌة2006/2005                 61 ،15/7/200645 االولذكرعراقًشاطً رٌسان سعداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد36

المسائٌة2006/2005                   61 ،15/7/20065 االولذكرعراقًطاهر مري حٌدراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد37

المسائٌة2006/2005                 60 ،15/7/200639 االولانثىعراقٌةالخالق عبد حسٌن هبوااأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد38

المسائٌة2006/2005                   60 ،15/7/200632 االولانثىعراقٌةشهاب فالح انتصاراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد39

المسائٌة2006/2005                      60، 15/7/200632 االولذكرعراقًخان سد حسٌن سعداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد40

المسائٌة2006/2005                     60 ،15/7/20066 االولانثىعراقٌةخلٌفة سكران نبراساأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد41

المسائٌة2006/2005                     60 ،15/7/20064 االولانثىعراقٌةكاظم مجٌد حالاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد42

المسائٌة2006/2005                        60 ،15/7/20065 االولذكرعراقًحسن رعد ضرغاماأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد43

المسائٌة2006/2005                  59 ،15/7/200698 االولذكرعراقًرحٌم قٌصر مرواناأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد44

المسائٌة2006/2005                  59 ،15/7/200667 االولذكرعراقًفصٌح شناوة غالًاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد45

المسائٌة2006/2005                  59 ،15/7/200665 االولذكرعراقًمطر صبحً طهاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد46

المسائٌة2006/2005                   59 ،15/7/200656 االولذكرعراقًحسن محً جمالاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد47

المسائٌة2006/2005                   59 ،15/7/200651 االولانثىعراقٌةسعٌد حنون زٌنهاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد48

المسائٌة2006/2005                   59 ،15/7/200635 االولذكرعراقًحاوي األمٌر عبد حٌدراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد49

المسائٌة2006/2005                   59 ،15/7/200615 االولذكرعراقًمٌر ساٌه عدوان نصٌراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد50

المسائٌة2006/2005                   59 ،15/7/200605 االولانثىعراقٌةحمزة عبد رجاءاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد51

المسائٌة2006/2005                   58 ،15/7/200682 االولانثىعراقٌةمحمد نوري سارةاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد52

المسائٌة2006/2005                   58 ،15/7/200667 االولذكرعراقًاللطٌف عبد عماداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد53

المسائٌة2006/2005                   58 ،15/7/200638 االولذكرعراقًعلً إبراهٌم عامراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد54

المسائٌة2006/2005                   57 ،15/7/200654 االولذكرعراقًفٌصل صباح علًاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد55

المسائٌة2006/2005                   57 ،15/7/200651 االولذكرعراقًإبراهٌم رشٌد محمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد56
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المسائٌة2006/2005                   57 ،15/7/200614 االولذكرعراقًإبراهٌم علً رعداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد57

المسائٌة2006/2005                    54 ،15/7/200645 االولذكرعراقًغالً هاشم أركاناأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد58
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المسائٌة2006/2005                80 ،1/10/200633 الثانًذكرعراقًجمعه سبتً هٌثماأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد1

المسائٌة2006/2005                66 ،1/10/200629 الثانًانثىعراقٌةجبارة كاظم لمٌاءاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد2

المسائٌة2006/2005                63 ،1/10/200617 الثانًذكرعراقًمحً جبر محمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد3

المسائٌة2006/2005                62 ،1/10/200694 الثانًذكرعراقًجوحً كامل سهٌلاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد4

المسائٌة2006/2005                62 ،1/10/200676 الثانًانثىعراقٌةخلف حزام قسمةاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد5

المسائٌة2006/2005                 1/10/200651،57 الثانًذكرعراقًإبراهٌم رشٌد محمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد6

المسائٌة1/10/200662.452006/2005 الثانًذكرعراقًشاكر احمد عالءاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد7

المسائٌة1/10/200664.052006/2005 الثانًذكرعراقًزرزور خلف هللا عبداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد8

المسائٌة1/10/200662.242006/2005 الثانًذكرعراقًعلوان محمد الرزاق عبداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد9


