
الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة2008/2007                 86 ،15/7/200885 االولذكرعراقًجبر خضٌر ٌاساأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد1

الصباحٌة2008/2007                 86 ،15/7/200848 االولانثىعراقٌةمحمد طالب إٌماناأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد2

الصباحٌة2008/2007                 81 ،15/7/200835 االولذكرعراقًإبراهٌم خلٌل محمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد3

الصباحٌة2008/2007                 80 ،15/7/200866 االولانثىعراقٌةناصر علً رانٌااأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد4

الصباحٌة2008/2007                 79 ،15/7/200899 االولانثىعراقٌةجواد محمد األمٌر عبد مهااأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد5

الصباحٌة2008/2007                 78 ،15/7/200889 االولانثىعراقٌةجرجٌس هٌثم تانٌااأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد6

الصباحٌة2008/2007                 78 ،15/7/200875 االولذكرعراقًساهً خالد الواسع عبداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد7

الصباحٌة2008/2007                 78 ،15/7/200858 االولانثىعراقٌةناصر شهاب هنداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد8

الصباحٌة2008/2007                 76 ،15/7/200852 االولانثىعراقٌةحسن فائق إٌماناأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد9

الصباحٌة2008/2007                 76 ،15/7/200820 االولانثىعراقٌةمكً باسل رشااأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد10

الصباحٌة2008/2007                   75 ،15/7/200864 االولانثىعراقٌةسعٌد سالم رشااأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد11

الصباحٌة2008/2007                   74 ،15/7/200855 االولانثىعراقٌةعامرشاكً إسراءاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد12

الصباحٌة2008/2007                   73 ،15/7/200836 االولانثىعراقٌةاللطٌف عبد فخري هبهاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد13

الصباحٌة2008/2007                    73 ،15/7/200824 االولانثىعراقٌةحٌدر الحمٌد عبد جناناأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد14

الصباحٌة2008/2007                   72 ،15/7/200838 االولانثىعراقٌةمحمد جمال غٌداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد15

الصباحٌة2008/2007                   71 ،15/7/200890 االولانثىعراقٌةإبراهٌم خلٌل بٌداءاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد16

الصباحٌة2008/2007                   71 ،15/7/200857 االولانثىعراقٌةهللا عبد غازي هدىاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد17

الصباحٌة2008/2007                   71 ،15/7/200824 االولانثىعراقٌةكاظم حسٌن عذراءاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد18

الصباحٌة2008/2007                  68 ،15/7/200804 االولذكرعراقًغازي خلٌل أحمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد19
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الصباحٌة2008/2007                   68 ،1/10/200876 الثانًذكرعراقًطه علً أكرم رٌفاناأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد1

الصباحٌة2008/2007                     68 ،1/10/200854 الثانًانثىعراقٌةحسن محً مروةاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد2

الصباحٌة2008/2007                     67 ،1/10/200871 الثانًذكرعراقًمحمود حسن عالءاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد3

الصباحٌة2008/2007                     67 ،1/10/200857 الثانًانثىعراقٌةأحمد مظهر ٌاسمٌناأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد4

الصباحٌة2008/2007                     66 ،1/10/200853 الثانًذكرعراقًجاسم الحسن عبد حمزةاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد5

الصباحٌة2008/2007                   65 ،1/10/200857 الثانًانثىعراقٌةلفته طارق لٌنااأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد6

الصباحٌة2008/2007                  64 ،1/10/200848 الثانًذكرعراقًحسٌن أحمد محمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد7

الصباحٌة2008/2007                    63 ،1/10/200839 الثانًذكرعراقًشالكة علً نورساأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد8

الصباحٌة2008/2007                    62 ،1/10/200828 الثانًانثىعراقٌةبعرور هاشم لمٌاءاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد9

الصباحٌة2008/2007                    61 ،1/10/200812 الثانًذكرعراقًحمودي علً الكرٌم عبداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد10

الصباحٌة2008/2007                      60 ،1/10/20088 الثانًذكرعراقًسامر حمدان عماداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد11

الصباحٌة2008/2007                   59 ،1/10/200817 الثانًذكرعراقًفزع سلمان محموداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد12

الصباحٌة2008/2007                  58 ، 1/10/200869 الثانًذكرعراقًغضبان حمٌد سعداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد13

الصباحٌة2008/2007                    58 ،1/10/200811 الثانًذكرعراقًحمد نصري انساأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد14

الصباحٌة2008/2007                    56 ،1/10/200880 الثانًذكرعراقًٌونس حسٌن محمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد15

الصباحٌة2008/2007                    56 ،1/10/200871 الثانًذكرعراقًكاظم جبار نزاراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد16

الصباحٌة2008/2007                    55 ،1/10/200894 الثانًذكرعراقًعلً حسٌن أمٌراأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد17

الصباحٌة2008/2007                    54 ،1/10/200852 الثانًذكرعراقًحمادي باهر أحمداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد18

الصباحٌة2008/2007                    54 ،1/10/200826 الثانًذكرعراقًسلوم حمود رائداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد19

الصباحٌة2008/2007                    54 ،1/10/200899 الثانًذكرعراقًجبار توفٌق هادياأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد20

الصباحٌة2008/2007                    54 ،1/10/200877 الثانًذكرعراقًزٌدان هادي هانًاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد21

الصباحٌة2008/2007                   53 ،1/10/200845 الثانًذكرعراقًحمٌد ثابت علًاأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد22
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المسائٌة2008/2007      85 ،15/7/200878 االولذكرعراقًكاظم شاكر محموداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد1

المسائٌة2008/2007       60 ،15/7/200856 االولذكرعراقًكاظم هادي عصاماأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد2

المسائٌة2008/2007       58 ،15/7/200813 االولذكرعراقًصالح شوقً حامداأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد3
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المسائٌة662008/2007 ،1/10/200859 الثانًانثىعراقٌةعبود زٌد ابتساماأللمانٌة اللغةاللغات كلٌةبغداد1


