
الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة15/7/200784.052007/2006 االولذكرعراقًموزان خماط علًاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد1

الصباحٌة2007/2006             80 ،15/7/200796 االولانثىعراقٌةمحمد طه سهىاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد2

الصباحٌة2007/2006               80 ،15/7/200778 االولانثىعراقٌةنجٌب مؤٌد مهااأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد3

الصباحٌة2007/2006             79 ،15/7/200787 االولانثىعراقٌةأمٌن حسن شٌداءاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد4

الصباحٌة2007/2006             79 ،15/7/200785 االولانثىعراقٌةالرزاق عبد رنااأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد5

الصباحٌة2007/2006             79 ،15/7/200732 االولانثىعراقٌةعبٌد ناجً بٌداءاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد6

الصباحٌة2007/2006             78 ،15/7/200718 االولانثىعراقٌةإبراهٌم خالد مروةاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد7

الصباحٌة2007/2006              77 ،15/7/200753 االولذكرعراقًجلوب داخل سعداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد8

الصباحٌة2007/2006               76 ،15/7/200726 االولانثىعراقٌةعبٌد قاسم سحراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد9

الصباحٌة2007/2006               76 ،15/7/200718 االولانثىعراقٌةالهادي عبد زهراءاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد10

الصباحٌة2007/2006               74 ،15/7/200786 االولانثىعراقٌةعدنان عذراءاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد11

الصباحٌة2007/2006                74 ،15/7/200751 االولانثىعراقٌةطالب كفاح مٌالداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد12

الصباحٌة2007/2006               73 ،15/7/200792 االولانثىعراقٌةعمران علً مروةاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد13

الصباحٌة2007/2006               73 ،15/7/20077 االولانثىعراقٌةالقادر عبد رواءاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد14

الصباحٌة2007/2006              73 ،15/7/200731 االولانثىعراقٌةراضً كرٌم أفراحاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد15

الصباحٌة2007/2006               73 ،15/7/200719 االولانثىعراقٌةالخالق عبد ابتهالاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد16

الصباحٌة2007/2006               70 ،15/7/200703 االولانثىعراقٌةجاسم عبد رؤىاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد17

الصباحٌة2007/2006               72 ،15/7/200729 االولانثىعراقٌةعواد فرهود فاطمةاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد18

الصباحٌة2007/2006               71 ،15/7/200786 االولذكرعراقًالنون أبو كاظم عادلاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد19

الصباحٌة2007/2006               71 ،15/7/200776 االولانثىعراقٌةحازم إسماعٌل نوراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد20

الصباحٌة2007/2006               71 ،15/7/200772 االولانثىعراقٌةعبد محمد سارةاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد21

الصباحٌة2007/2006               71 ،15/7/200748 االولانثىعراقٌةحاتم جواد دعاءاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد22

الصباحٌة2007/2006               71 ،15/7/200733 االولانثىعراقٌةسعٌد محمود رعد نوراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد23

الصباحٌة2007/2006               71 ،15/7/200724 االولانثىعراقٌةالهادي عبد فرحاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد24
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الصباحٌة2007/2006               71 ،15/7/200716 االولذكرعراقًموسى صبٌح حٌدراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد25

الصباحٌة2007/2006               70 ،15/7/200736 االولانثىعراقٌةمحمود حامد رٌاماأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد26

الصباحٌة2007/2006               70 ،15/7/200702 االولانثىعراقٌةسعٌد لطٌف سحراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد27

الصباحٌة2007/2006             68 ،15/7/200786 االولذكرعراقًحسن عبود أحمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد28

الصباحٌة2007/2006                68 ،15/7/200717 االولذكرعراقًحنون شاكر رائداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد29

الصباحٌة2007/2006                67 ،15/7/200787 االولانثىعراقٌةجالل هالل مروةاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد30

الصباحٌة2007/2006                66 ،15/7/200732 االولانثىعراقٌةكمٌل مهدي إسراءاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد31

الصباحٌة2007/2006                66 ،15/7/200717 االولذكرعراقًخلباص حسٌن وسام األلمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد32

الصباحٌة2007/2006                64 ،15/7/200776 االولانثىعراقٌةمحمد طه دٌنااأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد33

الصباحٌة2007/2006                64 ،15/7/200731 االولذكرعراقًكرٌم جبار أحمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد34

الصباحٌة2007/2006                63 ،15/7/200732 االولانثىعراقٌةرزوق قٌس تمارة األلمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد35
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المسائٌة2007/2006                   82 ،15/7/200757 االولذكرعراقًجواد كاظم الستار عبداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد1

المسائٌة2007/2006                   72 ،15/7/200718 االولانثىعراقٌةشاكر محمود نورساأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد2

المسائٌة2007/2006                   72 ،15/7/200752 االولذكرعراقًرشٌد غازي عدناناأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد3

المسائٌة2007/2006                   71 ،15/7/200793 االولذكرعراقًفهمً رشٌد فارساأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد4

المسائٌة2007/2006                   66 ،15/7/200706 االولذكرعراقًرضا محمد علًاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد5

المسائٌة2007/2006                     65 ،15/7/200756 االولذكرعراقًإبراهٌم جواد محمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد6

المسائٌة2007/2006                       63 ،15/7/20072 االولذكرعراقًالحكٌم عبد أحمد جمالاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد7

المسائٌة2007/2006                     61 ،15/7/200701 االولانثىعراقٌةجواد كاظم رفلاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد8

المسائٌة2007/2006                     60 ،15/7/200793 االولذكرعراقًمحمد قاسم ادهماأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد9
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المسائٌة2007/2006                     60 ،15/7/200784 االولذكرعراقًرزوقً خالد أحمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد10

المسائٌة2007/2006                     60 ،15/7/200753 االولذكرعراقًلطٌف حسٌن أحمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد11

المسائٌة2007/2006                     60 ،15/7/200736 االولذكرعراقًخمٌس الرضا عبد عالءاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد12

المسائٌة15/7/200756.972007/2006 االولذكرعراقًحمادي رسولاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد13

المسائٌة2007/2006                     56 ،15/7/200754 االولذكرعراقًحسٌن طالب قٌاداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد14

المسائٌة2007/2006                     56 ،15/7/200752 االولذكرعراقًشوقً حسٌن مصطفىاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد15

المسائٌة2007/2006                     51 ،15/7/200718 االولذكرعراقًعطٌة هللا مالاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد16


