
الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة872004/2003 ، 30/6/200445االول انثىعراقٌةمنى عبد الكاظم نعمهاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد1

الصباحٌة852004/2003 ، 30/6/200492االول ذكرعراقًعماد محمد جوناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد2

الصباحٌة812004/2003 ، 30/6/200496االول ذكرعراقًحسٌن كاظم جالباألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد3

الصباحٌة812004/2003 ، 30/6/200471االول انثىعراقٌةرواء مهدي محمد حسناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد4

الصباحٌة802004/2003 ، 30/6/200450االول انثىعراقٌةانفال مظفر علًاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد5

الصباحٌة802004/2003 ،30/6/200434االول انثىعراقٌةزهراء محمد حبٌباألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد6

الصباحٌة792004/2003 ، 30/6/200474االول ذكرعراقًلوٌس خوشابا ٌاقواألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد7

الصباحٌة792004/2003 ، 30/6/200470االول ذكرعراقًعبد الكرٌم ٌاسٌن أحمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد8

الصباحٌة792004/2003 ، 30/6/200455االول انثىعراقٌةفاطمه حامد مصلحاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد9

الصباحٌة792004/2003 ،  30/6/20044االول انثىعراقٌةبان سمٌر محمد صالحاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد10

الصباحٌة782004/2003 ، 30/6/200412االول انثىعراقٌةاٌمان موسى خلفاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد11

الصباحٌة772004/2003 ، 30/6/200491االول انثىعراقٌةزٌنب خلٌل خلفاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد12

الصباحٌة732004/2003 ،30/6/200457االول ذكرعراقًمحمد جواد كاظماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد13

الصباحٌة762004/2003 ، 30/6/200480االول انثىعراقٌةشٌماء ولٌد خالداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد14

الصباحٌة762004/2003 ،30/6/200475االول ذكرعراقًبدر نشأت محمد ناجًاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد15

الصباحٌة762004/2003 ، 30/6/200428االول ذكرعراقًسنان محمد سعٌد صالحاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد16

الصباحٌة762004/2003 ، 30/6/200412االول انثىاردنٌةزٌن رٌاض محمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد17

الصباحٌة762004/2003 ، 30/6/200406االول انثىعراقٌةحنان فاضل جاسماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد18

الصباحٌة752004/2003 ، 30/6/200499االول انثىعراقٌةهدى فالح حسناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد19

الصباحٌة752004/2003 ، 30/6/200471االول ذكرعراقًتٌسٌر عبد الهادي طهاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد20

الصباحٌة752004/2003 ، 30/6/200432االول انثىعراقٌةرٌم تحسٌن علًاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد21

الصباحٌة752004/2003 ، 30/6/200425االول انثىعراقٌةزهراء سلٌم عبٌداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد22

الصباحٌة752004/2003 ، 30/6/200422االول انثىعراقٌةاسراء فالح حسناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد23

الصباحٌة752004/2003 ، 30/6/200420االول انثىعراقٌةعهود خلٌل مالكاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد24

الصباحٌة742004/2003 ،30/6/200491االول انثىعراقٌةسجى نزار جواداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد25
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الصباحٌة742004/2003 ،30/6/200482االول انثىعراقٌةاسماء علً حسٌناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد26

الصباحٌة742004/2003 ، 30/6/200468االول انثىعراقٌةسحر شاكر محموداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد27

الصباحٌة742004/2003 ، 30/6/200449االول ذكرعراقًحٌدر كاظم صالحاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد28

الصباحٌة742004/2003 ، 30/6/200403االول انثىعراقٌةسمر نهاد محمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد29

الصباحٌة732004/2003 ، 30/6/200480االول ذكرعراقًخالد طالل هاملاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد30

الصباحٌة732004/2003 ، 30/6/200480االول انثىعراقٌةهٌام أحمد خضٌراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد31

الصباحٌة732004/2003 ، 30/6/200464االول انثىعراقٌةوسن عبد الصاحب خضٌراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد32

الصباحٌة732004/2003 ، 30/6/200450االول انثىعراقٌةانسام روكان نوماناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد33

الصباحٌة732004/2003 ،30/6/200443االول انثىعراقٌةفرح عبد الرزاق عبد الجباراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد34

الصباحٌة732004/2003 ، 30/6/200426االول انثىعراقٌةسمره شاكر مولوداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد35

الصباحٌة722004/2003 ، 30/6/200478االول انثىعراقٌةزٌنب عبد العظٌم عزٌزاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد36

الصباحٌة722004/2003 ، 30/6/200465االول انثىعراقٌةإٌالف عصام عبد الصاحباألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد37

الصباحٌة722004/2003 ، 30/6/200464االول انثىعراقٌةرنا زهٌر حسناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد38

الصباحٌة722004/2003 ، 30/6/200462االول انثىعراقٌةسرى سالم عبد الغنًاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد39

الصباحٌة722004/2003 ، 30/6/200445االول ذكرعراقًصباح عٌسى عبٌداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد40

الصباحٌة722004/2003 ،30/6/200431االول انثىعراقٌةأنسام عصام مالكاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد41

الصباحٌة722004/2003 ،  30/6/200418االول انثىعراقٌةاسراء نجم مجٌداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد42

الصباحٌة722004/2003 ، 30/6/200409االول انثىعراقٌةولدان ٌوسف محمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد43

الصباحٌة712004/2003 ، 30/6/200499االول انثىعراقٌة نور علً محمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد44

الصباحٌة712004/2003 ،30/6/200487االول انثىعراقٌةاستبرق عبد الرزاق عبود األنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد45

الصباحٌة30/6/200471.782004/2003االول ذكرعراقًنور عصام محموداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد46

الصباحٌة712004/2003 ، 30/6/200430االول انثىعراقٌةأسٌل مؤٌد محموداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد47

الصباحٌة712004/2003 ، 30/6/200404االول انثىعراقٌةإنجٌال بنٌامٌن كور كٌساألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد48

الصباحٌة702004/2003 ، 30/6/200499االول انثىعراقٌةسٌناء عبد ناٌفاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد49

الصباحٌة702004/2003 ، 30/6/200460االول انثىعراقٌةاٌمان رعد إبراهٌماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد50
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الصباحٌة702004/2003 ،30/6/200416االول ذكرعراقًأحمد ناظم علواناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد51

الصباحٌة692004/2003 ،30/6/200498االول انثىعراقٌةبان نزار حمٌداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد52

الصباحٌة692004/2003 ، 30/6/200461االول انثىعراقٌةندى محمد علً عبد هللااألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد53

الصباحٌة692004/2003 ، 30/6/200453االول انثىعراقٌةنادٌه عالء الدٌن حسٌناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد54

الصباحٌة692004/2003 ، 30/6/200444االول ذكرعراقًاٌاد حمود أحمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد55

الصباحٌة692004/2003 ،30/6/200420االول انثىعراقٌةزٌنب نزار كرماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد56

الصباحٌة692004/2003 ، 30/6/200401االول انثىعراقٌةرٌا حكمت عبد خضٌراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد57

الصباحٌة682004/2003 ،30/6/200476االول انثىعراقٌةرشا ستار فنراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد58

الصباحٌة682004/2003 ، 30/6/200471االول ذكرعراقًحٌدر عبد االله كاظماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد59

الصباحٌة682004/2003 ، 30/6/200452االول انثىعراقٌةرفٌده ولٌد عٌسىاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد60

الصباحٌة682004/2003 ، 30/6/200446االول انثىعراقٌةحنان رحٌم مهادياألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد61

الصباحٌة682004/2003 ،30/6/200437االول انثىعراقٌةطٌبه زهٌر حٌاوياألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد62

الصباحٌة682004/2003 ،30/6/200413االول ذكرعراقًوسام علً سلماناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد63

الصباحٌة672004/2003 ،30/6/200481االول انثىعراقٌةإٌناس إبراهٌم عبد الرسولاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد64

الصباحٌة672004/2003 ، 30/6/200472االول انثىلبنانٌةحال ولٌدعلً عبد الكرٌماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد65

الصباحٌة672004/2003 ، 30/6/200471االول ذكرعراقًمثال رباح هادياألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد66

الصباحٌة672004/2003 ، 30/6/200443االول ذكراردنًبكر ونس السعداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد67

الصباحٌة672004/2003 ، 30/6/200411االول انثىٌمانٌةشفٌقه محمد عبد هللااألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد68

الصباحٌة672004/2003 ، 30/6/200401االول انثىعراقٌةزٌنب فوزي ٌاساألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد69

الصباحٌة662004/2003 ، 30/6/200495االول ذكرعراقًسمٌر عزٌز ناصراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد70

الصباحٌة662004/2003 ، 30/6/200478االول ذكرعراقًعدي علً عبداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد71

الصباحٌة662004/2003 ، 30/6/200443االول انثىعراقٌةجمانه عبد العزٌز بدراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد72

الصباحٌة662004/2003 ، 30/6/200420االول انثىعراقٌةنغم عادل عبد الصاحباألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد73

الصباحٌة30/6/2004662004/2003االول انثىعراقٌةقبس أحمد طعمهاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد74

الصباحٌة652004/2003 ، 30/6/200491االول ذكرعراقًسعد كٌالن عبد الرزاقاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد75
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الصباحٌة652004/2003 ،30/6/200488االول انثىعراقٌةأمانً محمود عبد هللااألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد76

الصباحٌة652004/2003 ،30/6/200487االول انثىعراقٌةسحر صباح محمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد77

الصباحٌة652004/2003 ،30/6/200480االول انثىفلسطٌنةتغرٌد فرٌد محموداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد78

الصباحٌة652004/2003 ، 30/6/200458االول ذكرعراقًمروان خزعل زناداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد79

الصباحٌة652004/2003 ، 30/6/200445االول ذكراردنًاسأمه محمد إبراهٌماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد80

الصباحٌة652004/2003 ،30/6/200432االول ذكرعراقٌةسوالفه طارق عبد هللااألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد81

الصباحٌة652004/2003 ، 30/6/200405االول انثىعراقٌةزٌنه حسن زٌداناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد82

الصباحٌة652004/2003 ،30/6/200405االول انثىعراقٌةزٌنه زٌد كاظماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد83

الصباحٌة642004/2003 ، 30/6/200459االول انثىعراقٌةسارة صادق جهاداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد84

الصباحٌة642004/2003 ، 30/6/200442االول انثىعراقٌةإمٌل خالد مرزااألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد85

الصباحٌة642004/2003 ، 30/6/200442االول انثىعراقٌةلٌنا صباح هادياألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد86

الصباحٌة642004/2003 ، 30/6/200433االول انثىعراقٌةهدٌل خلٌل عبد الحافظاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد87

الصباحٌة642004/2003 ، 30/6/200430االول انثىعراقٌةشذى فائق علًاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد88

الصباحٌة642004/2003 ، 30/6/200421االول انثىعراقٌةهبه موفق محمد علًاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد89

الصباحٌة632004/2003 ، 30/6/200462االول انثىعراقٌةفٌان خالد حسناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد90

الصباحٌة632004/2003 ، 30/6/200416االول انثىعراقٌةنسرٌن فاضل وشاحاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد91

الصباحٌة622004/2003 ، 30/6/200476االول ذكرعراقًفائز رشٌد جاسماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد92

الصباحٌة622004/2003 ، 30/6/200468االول ذكرعراقًعٌسى صفاء عٌسىاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد93

الصباحٌة622004/2003 ، 30/6/200452االول ذكرعراقًعدي حسن سلماناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد94

الصباحٌة622004/2003 ، 30/6/200448االول انثىعراقٌة نوره عادل ضارياألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد95

الصباحٌة622004/2003 ،30/6/200435االول انثىعراقٌةهبه رحٌم عبداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد96

الصباحٌة622004/2003 ، 30/6/200416االول انثىعراقٌةزٌنب عبد الستار عز الدٌناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد97

الصباحٌة622004/2003 ، 30/6/200409االول انثىعراقٌةنور حامد رشٌداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد98

الصباحٌة612004/2003 ، 30/6/200498االول انثىعراقٌةرسل عدنان حسٌناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد99

الصباحٌة612004/2003 ، 30/6/200498االول انثىعراقٌةامال كاظم محسناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد100
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الصباحٌة612004/2003 ، 30/6/200450االول انثىفلسطٌنةأسماء حسن سالماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد101

الصباحٌة612004/2003 ، 30/6/200438االول انثىعراقٌةثرٌا خزعل زناداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد102

الصباحٌة612004/2003 ، 30/6/200432االول ذكرعراقًمحمد ٌاسرعبدالرسول علوشاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد103

الصباحٌة612004/2003 ،30/6/200411االول انثىعراقٌةغاده قاسم عٌسىاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد104

الصباحٌة612004/2003 ،30/6/200402االول انثىفلسطٌنٌةرسل محمد محموداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد105

الصباحٌة602004/2003 ، 30/6/200491االول ذكرعراقًفراس عباس مزهراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد106

الصباحٌة582004/2003 ،30/6/200451االول انثىعراقٌةإسراء طارق صادقاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد107
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الصباحٌة612004/2003 ، 30/9/200492الثانً ذكرعراقًعمر عبد الوهاب عبد الرزاقاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد1

الصباحٌة612004/2003 ، 30/9/200405الثانً انثىعراقٌةثرٌا عول حسٌناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد2

الصباحٌة602004/2003 ، 30/9/200457الثانً ذكرعراقًمحمد عبد الستار حسناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد3

الصباحٌة592004/2003 ، 30/9/200461الثانً انثىعراقٌةسنارٌا طارق رشاداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد4

الصباحٌة582004/2003 ، 30/9/200423الثانً انثىعراقٌةبالد حسن عباساألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد5

الصباحٌة30/9/20042004/2003الثانً ذكرعراقًدٌار عبد الجبار عمراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد6

الصباحٌة572004/2003 ، 30/9/200411الثانً ذكرعراقًنصٌر مجٌد جبراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد7
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المسائٌة872004/2003 ، 30/6/200437االول انثىعراقٌةشذى موسى صادقاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد1

المسائٌة832004/2003 ، 30/6/2004898االول ذكرعراقًعلً محمد عباساألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد2

المسائٌة832004/2003 ، 30/6/2004212االول ذكرعراقًعبد الواحد جاسم حسٌناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد3
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المسائٌة822004/2003 ، 30/6/2004321االول ذكرعراقًجمال أحمد عبد الحسناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد4

المسائٌة812004/2003 ،30/6/2004291االول ذكرعراقًحاتم فرحان علًاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد5

المسائٌة802004/2003 ، 30/6/2004138االول انثىعراقٌةبتول عبد الحسن فرحاناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد6

المسائٌة782004/2003 ، 30/6/2004584االول انثىعراقٌةجنان محمد واثق إسماعٌلاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد7

المسائٌة772004/2003 ، 30/6/200444االول ذكرعراقًزٌد خلٌل زكًاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد8

المسائٌة772004/2003 ،30/6/200428االول انثىعراقٌةنوال جمٌل هرمزاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد9

المسائٌة762004/2003 ، 30/6/2004856االول ذكرعراقًواثق كرٌم صالحاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد10

المسائٌة762004/2003 ، 30/6/2004517االول انثىعراقٌةروناك حمٌد مهدياألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد11

المسائٌة762004/2003 ، 30/6/2004031االول ذكرعراقًبشار محمد عرباألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد12

المسائٌة752004/2003 ، 30/6/2004762االول ذكرعراقًمنذر عبد الستار عبد الجباراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد13

المسائٌة752004/2003 ، 30/6/2004718االول ذكرعراقًعامر بسمارك عزٌزاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد14

المسائٌة752004/2003 ، 30/6/2004675االول ذكرعراقًعلً عبدالصاحب هادي  األنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد15

المسائٌة742004/2003 ، 30/6/2004871االول ذكرعراقًسرمد محسن عمراناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد16

المسائٌة742004/2003 ، 30/6/2004433االول انثىعراقٌةهمسه قٌس لٌلواألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد17

المسائٌة732004/2003 ، 30/6/2004425االول ذكرعراقًمثنى عبد المجٌد عبد الهادياألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد18

المسائٌة732004/2003 ، 30/6/2004214االول ذكرعراقًكرٌم مثنى عبد السادةاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد19

المسائٌة732004/2003 ، 30/6/2004039االول ذكرعراقًقاسم عبد الكرٌم عبد الحسناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد20

المسائٌة722004/2003 ، 30/6/200499االول انثىعراقٌةلٌندا جمٌل هرمزاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد21

المسائٌة722004/2003 ، 30/6/2004715االول ذكرعراقًحٌدر فالح سلماناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد22

المسائٌة722004/2003 ، 30/6/200431االول انثىعراقٌةسماء محً محمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد23

المسائٌة722004/2003 ، 30/6/200426االول ذكرعراقًحسٌب  روفائٌل كوركٌساألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد24

المسائٌة722004/2003 ، 30/6/2004151االول انثىعراقٌةإنعام هادي حمزهاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد25

المسائٌة722004/2003 ، 30/6/200401االول انثىعراقٌةغادة ناٌف جرجٌساألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد26

المسائٌة30/6/2004712004/2003االول ذكرعراقًٌاسر علً محمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد27

المسائٌة712004/2003 ، 30/6/2004791االول انثىعراقٌةأشتً عدنان محمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد28
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المسائٌة712004/2003 ، 30/6/200427االول ذكرعراقًمشعل محمود فٌاضاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد29

المسائٌة702004/2003 ، 30/6/2004085االول انثىعراقٌةأسٌل علً صالح وهٌباألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد30

المسائٌة702004/2003 ، 30/6/2004793االول ذكرعراقًفاضل خضٌر عباساألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد31

المسائٌة702004/2003 ، 30/6/2004616االول ذكرعراقًثائر صالح مهدياألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد32

المسائٌة702004/2003 ، 30/6/2004461االول انثىعراقٌةاالء شاكر علًاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد33

المسائٌة702004/2003 ، 30/6/200437االول ذكرعراقًعبد السالم جسام على هللااألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد34

المسائٌة702004/2003 ، 30/6/200422االول ذكرعراقًأحمد عباس عبوداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد35

المسائٌة692004/2003 ، 30/6/200469االول ذكرعراقًمحمد حلف حسناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد36

المسائٌة692004/2003 ،30/6/2004538االول ذكرعراقًفائق حسٌن حمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد37

المسائٌة692004/2003 ، 30/6/2004501االول انثىعراقٌةسهى علً حسٌناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد38

المسائٌة692004/2003 ، 30/6/2004368االول ذكرسودانًعلً منان محمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد39

المسائٌة692004/2003، 30/6/2004159االول ذكرعراقًسالم عبد الجبار عباساألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد40

المسائٌة692004/2003 ، 30/6/200418االول ذكرعراقًفارس رشٌد داوداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد41

المسائٌة682004/2003 ، 30/6/2004936االول ذكرعراقًمفٌد بهجت صبرياألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد42

المسائٌة682004/2003 ، 30/6/2004658االول انثىعراقٌةزٌنه نزار صبرياألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد43

المسائٌة682004/2003 ، 30/6/2004479االول ذكرعراقًعمر ٌوسف حمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد44

المسائٌة682004/2003 ، 30/6/2004455االول ذكرعراقًأحمد عبد االمٌر صحٌواألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد45

المسائٌة682004/2003 ، 30/6/200442االول انثىعراقٌةناهده بولص تلكواألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد46

المسائٌة682004/2003 ، 30/6/20041االول ذكرعراقًاحمد صباح طلعتاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد47

المسائٌة672004/2003 ، 30/6/200492االول ذكرعراقًمحمد عماش حسٌناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد48

المسائٌة672004/2003 ، 30/6/2004874االول ذكرعراقًأكرم عبد هللا محموداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد49

المسائٌة672004/2003 ،30/6/200481االول ذكرعراقًطارق عبد ا لقادر إبراهٌماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد50

المسائٌة672004/2003 ، 30/6/2004752االول انثىعراقٌةفٌفٌان جبرائٌل شعبااألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد51

المسائٌة672004/2003 ، 30/6/2004737االول ذكرعراقًعماد خزعل مناتًاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد52

المسائٌة672004/2003 ، 30/6/2004589االول ذكرعراقًولٌد كاظم خمٌساألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد53
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المسائٌة672004/2003 ، 30/6/200454االول انثىعراقٌةإسراء عبد السالم محموداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد54

المسائٌة672004/2003 ،30/6/2004464االول ذكرعراقًصباح سلمان دروٌشاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد55

المسائٌة672004/2003 ، 30/6/20043االول ذكرعراقًإبراهٌم عباس وٌساألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد56

المسائٌة672004/2003 ، 30/6/2004233االول انثىعراقٌةمٌالده هندرواس ٌوناناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد57

المسائٌة672004/2003 ، 30/6/2004191االول ذكرعراقًعماد عبد األمٌر ناصراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد58

المسائٌة662004/2003 ، 30/6/2004949االول انثىعراقٌةنازك نزار صبرياألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد59

المسائٌة662004/2003 ، 30/6/2004885االول انثىعراقٌةسٌناء صبحً محمد علًاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد60

المسائٌة662004/2003 ، 30/6/2004758االول انثىعراقٌةسهى حمٌد محمد جواداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد61

المسائٌة662004/2003 ، 30/6/200470االول انثىعراقٌةرجاء هادي دخاناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد62

المسائٌة662004/2003 ، 30/6/200467االول ذكرعراقًقتٌبه محمد عبد اللطٌفاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد63

المسائٌة662004/2003 ، 30/6/2004514االول انثىعراقٌةوئام لطٌف فنجاناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد64

المسائٌة662004/2003 ، 30/6/2004438االول انثىعراقٌةرند إحسان رفعتاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد65

المسائٌة662004/2003 ، 30/6/2004318االول ذكرعراقًعلً حسٌن غافلاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد66

المسائٌة662004/2003 ، 30/6/2004313االول انثىعراقٌةفاطمه عبد السالم محموداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد67

المسائٌة662004/2003 ، 30/6/2004014االول ذكرعراقًعالء حسٌن جعفراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد68

المسائٌة652004/2003 ، 30/6/2004628االول ذكرعراقًحامد عبد اللطٌف سلماناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد69

المسائٌة652004/2003 ، 30/6/200462االول انثىعراقٌةعذراء سعدي أمٌناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد70

المسائٌة652004/2003 ، 30/6/200461االول ذكرعراقًعمر احمد رشٌداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد71

المسائٌة652004/2003 ، 30/6/2004594االول انثىعراقٌةمرسٌن صباح طهاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد72

المسائٌة652004/2003 ،30/6/2004538االول ذكرعراقًخالد خلٌفه محمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد73

المسائٌة652004/2003 ، 30/6/2004384االول ذكرعراقًخالد عبد الستار حسناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد74

المسائٌة652004/2003 ، 30/6/2004378االول ذكرعراقًمحمد عبد إبراهٌماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد75

المسائٌة652004/2003 ،30/6/200435االول انثىعراقٌةاٌمان محمود كاظماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد76

المسائٌة652004/2003 ، 30/6/2004206االول انثىعراقٌةرغداء عبد األمٌر خزعلاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد77

المسائٌة652004/2003 ، 30/6/2004196االول انثىعراقٌةاروى عبد المجٌد حمٌداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد78
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المسائٌة642004/2003 ،30/6/2004777االول ذكرعراقًانس خلف حمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد79

المسائٌة642004/2003 ،30/6/2004753االول انثىعراقٌةاٌمان عبد اللطٌف عبد الرضااألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد80

المسائٌة642004/2003 ،30/6/2004724االول انثىعراقٌةسماح فائق عمراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد81

المسائٌة642004/2003 ،30/6/2004657االول ذكرعراقًأحمد طه أحمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد82

المسائٌة642004/2003 ، 30/6/200464االول ذكرعراقًٌاسر خضر عباساألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد83

المسائٌة642004/2003 ،30/6/2004282االول انثىعراقٌةهمسه ولٌد حاتماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد84

المسائٌة642004/2003 ،30/6/2004092االول ذكرعراقًسعد عبد الهادي محمد علًاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد85

المسائٌة30/6/2004642004/2003االول ذكرعراقًعامر محمد صالحاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد86

المسائٌة632004/2003 ،30/6/2004966االول انثىعراقٌةلمٌاء حسن عبداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد87

المسائٌة632004/2003 ،30/6/2004945االول انثىعراقٌةشذى خلٌل مصطفىاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد88

المسائٌة632004/2003 ،30/6/200481االول انثىعراقٌةبشرى محمد إبراهٌماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد89

المسائٌة632004/2003 ،30/6/2004422االول ذكرعراقًمحمود هٌالن إسماعٌلاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد90

المسائٌة632004/2003 ،30/6/2004413االول ذكرعراقٌةعادل حسٌن عبد الحًاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد91

المسائٌة632004/2003 ،30/6/2004342االول ذكرعراقٌةمحمد ٌوسف حسناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد92

المسائٌة632004/2003 ،30/6/2004236االول ذكرعراقٌةأٌوب صالح الدٌن محً الدٌناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد93

المسائٌة632004/2003 ،30/6/2004144االول ذكرعراقٌةعمر جاسم محمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد94

المسائٌة30/6/200463.842004/2003االول ذكرسودانًطارق حاج العوضاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد95

المسائٌة632004/2003 ،30/6/2004019االول انثىعراقٌةبسمه باسم سعٌداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد96

المسائٌة622004/2003 ،30/6/2004837االول ذكرعراقًداود حمٌد داوداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد97

المسائٌة622004/2003 ،30/6/2004538االول ذكرعراقًعمار عزٌز قادراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد98

المسائٌة622004/2003 ،30/6/200467االول ذكرعراقًصالح سلمان دعاجاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد99

المسائٌة622004/2003 ،30/6/2004453االول ذكرعراقًإبراهٌم صالح كاظماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد100

المسائٌة622004/2003 ، 30/6/2004409االول انثىعراقٌةسهام عبد ٌاسٌناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد101

المسائٌة622004/2003 ، 30/6/200441االول ذكرعراقًمعتز فاضل صالحاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد102

المسائٌة622004/2003 ، 30/6/2004396االول انثىعراقٌةهدى لعٌبً مهدياألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد103
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المسائٌة622004/2003 ، 30/6/2004236االول ذكرعراقًمحمد سامً حمٌدياألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد104

المسائٌة612004/2003 ،30/6/200497االول انثىعراقٌةورود مقداد هادياألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد105

المسائٌة30/6/2004622004/2003االول ذكرعراقًرائد علً حمٌداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد106

المسائٌة612004/2003 ، 30/6/200493االول انثىعراقٌةمناهل مظفراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد107

المسائٌة612004/2003 ، 30/6/2004746االول ذكرعراقًسعٌد عبد الحسن جبراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد108

المسائٌة612004/2003 ، 30/6/2004694االول ذكرعراقًعالء سمٌر سبعاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد109

المسائٌة612004/2003 ، 30/6/2004682االول ذكرعراقًأحمد عالء الدٌن رؤوفاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد110

المسائٌة612004/2003 ،30/6/2004599االول ذكرعراقًأحمد ثامر محموداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد111

المسائٌة612004/2003 ، 30/6/2004594االول ذكرعراقًهشام محمد عبد هللااألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد112

المسائٌة612004/2003 ،30/6/2004423االول ذكرعراقًأحمد  محمد كاظماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد113

المسائٌة612004/2003 ،30/6/2004387االول انثىعراقٌةالهام سعدون طاهراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد114

المسائٌة612004/2003 ، 30/6/2004321االول انثىعراقٌةٌاسٌن حمٌد كاظماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد115

المسائٌة612004/2003 ،30/6/2004308االول انثىعراقٌةرحاب خلٌل إبراهٌماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد116

المسائٌة612004/2003 ،30/6/2004275االول انثىعراقٌةساهره حمد محموداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد117

المسائٌة612004/2003 ،30/6/2004223االول انثىعراقٌةاٌناس عباس محسناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد118

المسائٌة612004/2003 ،30/6/200402االول انثىعراقٌةرغد أكرم محموداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد119

المسائٌة602004/2003 ،30/6/2004771االول انثىعراقٌةبشائر خالد جهاداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد120

المسائٌة602004/2003 ،30/6/20045االول ذكرعراقًأثٌر عبد الجلٌل كزاراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد121

المسائٌة592004/2003 ،30/6/2004088االول ذكرعراقًسامً عبد اللطٌف جاسماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد122

المسائٌة582004/2003 ، 30/6/2004091االول ذكرعراقًرأفت حسٌب عقٌلاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد123

المسائٌة582004/2003 ، 30/6/2004869االول ذكرعراقًخالد ربٌع رسمًاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد124

المسائٌة582004/2003 ،30/6/2004421االول انثىعراقٌةلٌلى محمود علًاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد125

المسائٌة582004/2003 ، 30/6/2004404االول انثىعراقٌةمٌساء ٌونس هلٌلاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد126

المسائٌة552004/2003 ، 30/6/200484االول ذكرعراقًنورس غازي كرٌماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد127

المسائٌة30/6/200465.052004/2003االول ذكرعراقًسامر سمٌر فرجاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد128
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المسائٌة30/6/200468.932004/2003االول ذكرعراقًسنان خالد حسٌناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد129

المسائٌة30/6/200463.842004/2003االول ذكرعراقًٌحٌى جاسم حموداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد130
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المسائٌة792004/2003 ،30/9/2004412الثانً ذكرعراقًحسٌن علً كاظماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد1

المسائٌة662004/2003 ،30/9/2004925الثانً ذكرعراقٌةاالء فائق محموداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد2

المسائٌة622004/2003 ،30/9/2004954الثانً ذكرعراقًتحرٌر حسٌن عامراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد3

المسائٌة622004/2003 ،30/9/2004943الثانً ذكرعراقًوسام سمٌر عبد الغنًاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد4

المسائٌة622004/2003 ،30/9/200491الثانً انثىعراقٌةسندس حسن رشٌداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد5

المسائٌة612004/2003 ،30/9/2004898الثانً ذكرعراقًعبد السالم محمد حسناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد6

المسائٌة612004/2003 ،30/9/2004341الثانً ذكرعراقًممدوح محمد أحمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد7

المسائٌة602004/2003 ،30/9/2004615الثانً ذكرعراقًوسام حبٌب حسناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد8

المسائٌة592004/2003 ،30/9/2004154الثانً ذكرعراقًاسامه رجب سعداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد9

المسائٌة582004/2003 ،30/9/2004909الثانً ذكرعراقًرافد رمضان عبد الحمٌداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد10

المسائٌة582004/2003 ،30/9/200483الثانً ذكرعراقًعلً جبار جبراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد11

المسائٌة582004/2003 ،30/9/2004811الثانً ذكرعراقًحسٌن قاسم محمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد12

المسائٌة582004/2003 ،30/9/200473الثانً ذكرعراقًمحمد عالوي حسٌناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد13

المسائٌة582004/2003 ،30/9/2004399الثانً ذكرعراقًمصعب حسن علًاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد14

المسائٌة582004/2003 ،30/9/200425الثانً انثىعراقٌةفائزة عبد الحسٌن حسوناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد15

المسائٌة572004/2003 ،30/9/2004569الثانً انثىعراقٌةهناء صفر عبد الرحمناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد16

المسائٌة552004/2003 ،30/9/2004893الثانً انثىعراقٌةعبٌر أحمد علواناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد17


