
الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة912006/2005 ،15/7/200619االول ذكرعراقًوسام قصً مجٌداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد1

الصباحٌة872006/2005 ،15/7/200649االول ذكرعراقًعبد هللا سلٌمان دروٌشاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد2

الصباحٌة862006/2005 ،15/7/200644االول انثىعراقٌةثناء فٌصل نجماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد3

الصباحٌة852006/2005 ،15/7/200697االول ذكرعراقًحٌدر صدام صحناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد4

الصباحٌة842006/2005 ،15/7/200665االول انثىعراقٌةمٌس محمد إبراهٌماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد5

الصباحٌة15/7/200647،832006/2005االول ذكرعراقًأٌسر سمٌر عبد الغفوراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد6

الصباحٌة832006/2005 ،15/7/200611االول انثىعراقٌةإسراء شاكر محموداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد7

الصباحٌة832006/2005 ،15/7/20061االول ذكرعراقًحٌدر عبد الرحمن قٌصراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد8

الصباحٌة822006/2005 ،15/7/200699االول انثىعراقٌةنرٌمان نعمه جواداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد9

الصباحٌة822006/2005 ،15/7/200661االول انثىعراقٌةرشا حمٌد لفتهاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد10

الصباحٌة822006/2005 ،15/7/200621االول ذكرعراقًأحمد قاسم محمد علًاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد11

الصباحٌة822006/2005 ،15/7/200612االول ذكرعراقًمحمد عبد ا لصاحب عبداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد12

الصباحٌة812006/2005 ،15/7/200616االول انثىعراقٌةشٌماء محمد صادقاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد13

الصباحٌة802006/2005 ،15/7/200657االول ذكرعراقًمحمد حسن سعٌداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد14

الصباحٌة792006/2005 ،15/7/200682االول انثىعراقٌةزٌنه خٌري عبٌداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد15

الصباحٌة792006/2005 ، 15/7/200675االول انثىعراقٌةهبه قاسم حسٌناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد16

الصباحٌة792006/2005 ،15/7/200657االول انثىعراقٌةزٌنب معٌن عبوداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد17

الصباحٌة792006/2005 ،15/7/200647االول ذكرٌمانًماهر حسٌن صالحاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد18

الصباحٌة792006/2005 ،15/7/200634االول انثىعراقٌةسلمى درع فاضلاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد19

الصباحٌة792006/2005 ،15/7/200634االول انثىعراقٌةإبرار جبار اجخٌماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد20

الصباحٌة792006/2005 ،15/7/200629االول انثىعراقٌةنور عادل عبد هللااألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد21

الصباحٌة792006/2005 ،15/7/200624االول انثىعراقٌةطٌف علً جعفراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد22

الصباحٌة782006/2005 ،15/7/200696االول انثىعراقٌةطٌبه خلٌل إبراهٌماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد23

الصباحٌة782006/2005 ،15/7/200693االول انثىعراقٌةنور محمد صبٌح محمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد24

الصباحٌة782006/2005 ،15/7/200690االول انثىعراقٌةنورا حسٌن محٌسناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد25
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الصباحٌة782006/2005 ،15/7/200655االول انثىعراقٌةأرٌج عٌسى عبد الوهاباألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد26

الصباحٌة782006/2005 ،15/7/200639االول انثىعراقٌةروال هادي عبد هللااألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد27

الصباحٌة782006/2005 ،15/7/200635االول ذكرعراقًغٌاث منهل هادياألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد28

الصباحٌة782006/2005 ،15/7/200628االول انثىعراقٌةغاده أكرم ٌوسفاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد29

الصباحٌة772006/2005 ،15/7/200652االول انثىعراقٌةشٌماء ناصر حسوناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد30

الصباحٌة772006/2005 ،15/7/200630االول انثىعراقٌةمٌادة نجم عبداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد31

الصباحٌة15/7/200618،772006/2005االول انثىعراقٌةابرار ستار عباساألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد32

الصباحٌة772006/2005 ،15/7/200611االول انثىعراقٌةنور محمد شكر شاكراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد33

الصباحٌة772006/2005 ،10 15/7/2006االول انثىعراقٌةهدى علً إبراهٌم األنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد34

الصباحٌة762006/2005 ،15/7/200684االول انثىعراقٌةزٌنه هادي صالح األنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد35

الصباحٌة762006/2005 ،15/7/200667االول انثىعراقٌةوفاء حاتم محسناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد36

الصباحٌة762006/2005 ،15/7/200618االول انثىعراقٌةسحر حسٌن علًاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد37

الصباحٌة752006/2005 ،15/7/200652االول انثىعراقٌةدانا حسنً ولًاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد38

الصباحٌة752006/2005 ،15/7/200650االول انثىعراقٌةزهراء نوري محمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد39

الصباحٌة752006/2005 ،15/7/200636االول انثىعراقٌةسرى عباس احمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد40

الصباحٌة752006/2005 ،15/7/200633االول انثىعراقٌةٌاسمٌن خضٌر عبٌداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد41

الصباحٌة752006/2005 ،15/7/200612االول ذكرعراقًأحمد خضٌر حسناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد42

الصباحٌة752006/2005 ،15/7/200605االول انثىعراقٌةرنا عثمان فاضلاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد43

الصباحٌة742006/2005 ،15/7/200627االول انثىعراقٌةنور صبر سلماناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد44

الصباحٌة732006/2005 ،15/7/200692االول انثىعراقٌةندى نزار جاسماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد45

الصباحٌة732006/2005 ،15/7/200688االول انثىعراقٌةنغم قٌس محمد صالحاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد46

الصباحٌة732006/2005 ،15/7/200687االول انثىعراقٌةهبه احمد مهدياألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد47

الصباحٌة732006/2005 ،15/7/200674االول انثىعراقٌةرؤى حمٌد محموداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد48

الصباحٌة15/7/200667،732006/2005االول انثىعراقٌةزهراء مظهر حسناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد49

الصباحٌة732006/2005 ،15/7/200616االول انثىعراقٌةإثمار شهاب أحمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد50
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الصباحٌة722006/2005 ،15/7/200686االول انثىعراقٌةهنادي هادي جواداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد51

الصباحٌة722006/2005 ،15/7/200619االول انثىعراقٌةهمسه عبد فرحاناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد52

الصباحٌة722006/2005 ،15/7/200618االول انثىعراقٌةعلٌاء غانم جواداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد53

الصباحٌة722006/2005 ،15/7/200604االول انثىعراقٌةزٌنه حمد عبد السالماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد54

الصباحٌة712006/2005 ،15/7/200656االول انثىعراقٌةغفران رزاق منصوراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد55

الصباحٌة712006/2005 ،15/7/200639االول انثىعراقٌةنور خلٌل إبراهٌماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد56

الصباحٌة712006/2005 ،15/7/200638االول انثىعراقٌةإسراء عبد النبً محمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد57

الصباحٌة712006/2005 ،15/7/200619االول انثىعراقٌةوفاء فاضل مجٌداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد58

الصباحٌة712006/2005 ،15/7/200607االول انثىعراقٌةحوراء سمٌر مسلطاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد59

الصباحٌة712006/2005 ،15/7/200603االول انثىعراقٌةمهى رافع سلٌماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد60

الصباحٌة712006/2005 ،15/7/200603االول انثىعراقٌةمٌنا مهدي جابراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد61

الصباحٌة702006/2005 ،15/7/200676االول انثىعراقٌةهبه موسى جعفراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد62

الصباحٌة702006/2005 ،15/7/200632االول انثىعراقٌةأنسام رعد صالحاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد63

الصباحٌة702006/2005 ،15/7/200620االول انثىعراقٌةإسراء علً جمٌلاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد64

الصباحٌة692006/2005 ،15/7/200685االول انثىعراقٌةنور سعد عبد الحسناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد65

الصباحٌة692006/2005 ،15/7/200683االول انثىعراقٌةرغد سعد عبد المجٌداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد66

الصباحٌة692006/2005 ،15/7/200677االول انثىعراقٌةعال سامً رؤوفاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد67

الصباحٌة692006/2005 ،15/7/200663االول ذكرعراقًمهند حسٌن حسناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد68

الصباحٌة682006/2005 ،15/7/200692االول ذكرعراقًصادق لطٌف خلفاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد69

الصباحٌة682006/2005 ،15/7/200685االول انثىعراقٌةزٌنب راشد توفٌقاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد70

الصباحٌة682006/2005 ،15/7/200644االول انثىعراقٌةالرا نوفل أحمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد71

الصباحٌة682006/2005 ،15/7/200623االول انثىعراقٌةفرح سمٌر حسناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد72

الصباحٌة682006/2005 ،15/7/200605االول انثىعراقٌةإنصاف علً كاظماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد73

الصباحٌة672006/2005 ،15/7/200685االول انثىعراقٌةأمنه عبد الكرٌم حسناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد74

الصباحٌة672006/2005 ،15/7/200642االول انثىعراقٌةمروه خزعل ثامراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد75
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الصباحٌة672006/2005 ،15/7/200638االول انثىعراقٌةرنا مجٌد لفتهاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد76

الصباحٌة672006/2005 ،15/7/200609االول انثىعراقٌةجنان فاضل عمراناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد77

الصباحٌة662006/2005 ،15/7/200685االول ذكرعراقًعلً محمد عبد الحسٌناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد78

الصباحٌة662006/2005 ،15/7/200624االول انثىفلسطنٌةلٌنا إبراهٌم أحمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد79

الصباحٌة652006/2005 ،15/7/200649االول انثىعراقٌةعال طالب عبد الجباراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد80

الصباحٌة642006/2005 ،15/7/200641االول ذكرعراقًمهند ٌحٌى صالحاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد81

الصباحٌة642006/2005 ،15/7/200635االول انثىعراقٌةفاطمة عمر أحمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد82

الصباحٌة642006/2005 ،15/7/200624االول انثىعراقٌةبنان حسن موسىاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد83

الصباحٌة642006/2005 ،15/7/200617االول انثىعراقٌةهدٌل مثنى مجٌداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد84

الصباحٌة632006/2005 ،15/7/200674االول انثىفلسطٌنٌةرشا احمد محموداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد85

الصباحٌة612006/2005 ،15/7/200683االول انثىفلسطٌنٌةسرى جمال جودتاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد86

الصباحٌة612006/2005 ،15/7/200641االول ذكرفلسطنًحسن حسام الدٌن حسناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد87

الصباحٌة602006/2005 ،15/7/200683االول ذكرعراقًصفاء حسن شبٌباألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد88

الصباحٌة602006/2005 ،15/7/200637االول انثىعراقٌةأسٌل عبد الستار حسناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد89

الصباحٌة602006/2005 ،15/7/200619االول ذكرعراقًعمر موفق محموداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد90

الصباحٌة592006/2005 ،15/7/200665االول انثىعراقٌةهنادي علً مطراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد91

الصباحٌة592006/2005 ،15/7/200616االول ذكرعراقًلٌث ولٌد راغباألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد92
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الصباحٌة602006/2005، 30/9/200695الثانً ذكرفلسطٌنًسلٌم محمد سلٌماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد1

الصباحٌة602006/2005 ،30/9/200664الثانً ذكرعراقًأحمد إبراهٌم حمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد2

الصباحٌة592006/2005 ،30/9/200673الثانً ذكرعراقًسٌف اسعد ناجًاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد3
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المسائٌة912006/2005 ،15/7/200648االول ذكرعراقًعبد الكرٌم شرٌف داوداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد1

المسائٌة852006/2005 ،15/7/200659االول ذكرعراقًٌحٌى فاروق سٌف الدٌناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد2

المسائٌة842006/2005 ،15/7/200653االول ذكرعراقًعباس لفته ملكاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد3

المسائٌة832006/2005 ،15/7/200659االول انثىعراقٌةنور قاسم محموداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد4

المسائٌة812006/2005 ،15/7/200687االول انثىعراقٌةوفاء كامل عباساألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد5

المسائٌة812006/2005 ،15/7/200686االول ذكرعراقًعمر محمد عبد هللااألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد6

المسائٌة802006/2005 ،15/7/200631االول ذكرعراقًأحمد عبد هللا حسٌناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد7

المسائٌة802006/2005 ،15/7/200626االول ذكرعراقًلٌث صاحب ذٌاباألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد8

المسائٌة792006/2005 ،15/7/200685االول انثىعراقٌةوسناء منذر نعماناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد9

المسائٌة792006/2005 ،15/7/200664االول ذكرعراقًاحمد حقً إسماعٌلاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد10

المسائٌة792006/2005 ،15/7/200631االول انثىعراقٌةٌمامه نزار طالباألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد11

المسائٌة772006/2005 ،15/7/200659االول انثىعراقٌةأمانً عبد الكرٌم حمٌداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد12

المسائٌة762006/2005 ،15/7/200653االول ذكرعراقًنبٌه كرٌم أحمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد13

المسائٌة762006/2005 ،15/7/200625االول ذكرعراقًمصطفى عبد الرحمن قدورياألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد14

المسائٌة762006/2005 ،15/7/200614االول ذكرعراقًمحمد عبود دهٌدياألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد15

المسائٌة752006/2005 ،15/7/200625االول ذكرعراقًمظفر عبد اإلله حسٌناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد16

المسائٌة742006/2005 ،15/7/200686االول ذكرعراقًبسام حسٌن  جباراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد17

المسائٌة742006/2005 ،15/7/200663االول ذكرعراقًولٌد خالد عبد األمٌراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد18

المسائٌة742006/2005 ،15/7/200615االول انثىعراقٌةوداد غالب عدواناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد19

المسائٌة742006/2005 ،15/7/200684االول ذكرعراقًباسم صبحً حسناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد20

المسائٌة732006/2005 ،15/7/200658االول ذكرعراقًأحمد نجدت بهجتاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد21

المسائٌة732006/2005 ،15/7/200636االول ذكرعراقًرفٌق صالح مهدياألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد22

المسائٌة722006/2005 ،15/7/200660االول انثىعراقٌةهناء محمد عبد الحسٌناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد23

المسائٌة722006/2005 ،15/7/200621االول ذكرعراقًحٌدر فٌصل عٌسىاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد24

المسائٌة712006/2005 ،15/7/200677االول انثىعراقٌةأنمار نعٌم عمادهاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد25
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المسائٌة712006/2005 ،15/7/200649االول ذكرعراقًزٌد قاسم عبد ا لباقًاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد26

المسائٌة712006/2005 ،15/7/200614االول ذكرعراقًوسام سامً حمهاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد27

المسائٌة712006/2005 ،15/7/200609االول ذكرعراقًعدي حسن عباساألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد28

المسائٌة15/7/2006712006/2005االول ذكرعراقًمحمود غٌر طهاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد29

المسائٌة702006/2005 ،15/7/200662االول ذكرعراقًفراس قاسم رحٌماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد30

المسائٌة702006/2005 ،15/7/200614االول ذكرعراقًبراء صادق محمد تقًاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد31

المسائٌة692006/2005 ،15/7/200683االول انثىعراقٌةهدى مؤٌد عبد الرحمناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد32

المسائٌة692006/2005 ،15/7/200678االول انثىعراقٌةخوله إبراهٌم حسن األنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد33

المسائٌة692006/2005 ،15/7/200677االول ذكرعراقًحسٌن فلح زٌداناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد34

المسائٌة692006/2005 ،15/7/200649االول انثىعراقٌةشٌماء محمد لٌلواألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد35

المسائٌة692006/2005 ،15/7/200637االول انثىعراقٌةلمى مظفر حاتماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد36

المسائٌة682006/2005 ،15/7/200686االول ذكرعراقًخلٌل محمود حمادياألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد37

المسائٌة682006/2005 ،15/7/200684االول ذكرعراقًمحمد ولً موزاناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد38

المسائٌة682006/2005 ،15/7/200660االول انثىعراقٌةهٌلٌن فاروق محمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد39

المسائٌة682006/2005 ،15/7/200652االول ذكرعراقًخالد إبراهٌم علًاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد40

المسائٌة682006/2005 ،15/7/200642االول ذكرعراقًعامر جاسم محمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد41

المسائٌة682006/2005 ،15/7/200623االول ذكرعراقًشهاب طالب كاظماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد42

المسائٌة682006/2005 ،15/7/200613االول ذكرعراقًعصام ناٌف ذٌاباألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد43

المسائٌة672006/2005 ،15/7/200639االول ذكرعراقًأحمد سامً غنًاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد44

المسائٌة672006/2005 ،15/7/200633االول ذكرعراقًنوار عبد اإلله حسٌناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد45

المسائٌة672006/2005 ،15/7/200631االول انثىعراقٌةعذراء حٌاوي فارساألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد46

المسائٌة672006/2005 ،15/7/200631االول ذكرعراقًخالد رشدي عمراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد47

المسائٌة672006/2005 ،15/7/200656االول ذكرعراقًعبد الوهاب عبد الستار مهدياألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد48

المسائٌة662006/2005 ،15/7/200658االول انثىعراقٌةواحده حمه وٌساألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد49

المسائٌة662006/2005 ،15/7/200650االول ذكرعراقًمثنى جبار عبد ألزهرهاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد50
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المسائٌة662006/2005 ،15/7/200642االول انثىعراقٌةإٌمان إٌاد حمٌداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد51

المسائٌة662006/2005 ،15/7/200637االول ذكرعراقًأحمد عبد هللا علًاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد52

المسائٌة662006/2005 ،15/7/200628االول ذكرعراقًأحمد خلٌفة عباساألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد53

المسائٌة652006/2005 ،15/7/200670االول ذكرعراقًأحمد عٌدان جاسماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد54

المسائٌة652006/2005 ،15/7/200667االول ذكرعراقًكمال عبد عباساألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد55

المسائٌة642006/2005 ،15/7/200690االول ذكرعراقًسعد هاشم عبد الحلٌماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد56

المسائٌة642006/2005 ،15/7/200665االول ذكرعراقًجاسم محمد عبد الرضااألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد57

المسائٌة642006/2005 ،15/7/200603االول ذكرعراقًعمر باسم محمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد58

المسائٌة632006/2005 ،15/7/200653االول ذكرعراقًزٌاد اسعد جاسماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد59

المسائٌة632006/2005 ،15/7/200643االول ذكرعراقًظافر جمٌل داوداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد60

المسائٌة632006/2005 ،15/7/200637االول ذكرعراقًمحمد باسل مهدياألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد61

المسائٌة632006/2005 ،15/7/200629االول ذكرعراقًجاسم عباس علًاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد62

المسائٌة632006/2005 ،15/7/200626االول ذكرعراقًأكرم حاتم كعوداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد63

المسائٌة632006/2005 ،15/7/200626االول ذكرعراقًحٌدر ستار عباساألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد64

المسائٌة622006/2005 ،15/7/200670االول ذكرعراقًعباس ٌوسف خلفاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد65

المسائٌة612006/2005 ،15/7/200697االول انثىعراقٌةعلً عبد المجٌد أحمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد66

المسائٌة612006/2005 ،15/7/200693االول انثىعراقٌةرنا مزهر خالداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد67

المسائٌة612006/2005 ،15/7/200691االول ذكرعراقًعدنان هاشم كاظماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد68

المسائٌة612006/2005 ،15/7/200687االول ذكرعراقًثائر سٌالن هاشماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد69

المسائٌة612006/2005 ،15/7/200675االول ذكرعراقًكمال ضاحً عواداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد70

المسائٌة612006/2005 ،15/7/200666االول ذكرعراقًمٌثاق شالل فرحاناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد71

المسائٌة612006/2005 ،15/7/200661االول انثىعراقٌةنسرٌن عبد الرزاق كاظماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد72

المسائٌة612006/2005 ،15/7/200642االول انثىعراقٌةمها ٌوسف جاسماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد73

المسائٌة602006/2005 ،15/7/200657االول ذكرعراقًمحمود شاكر محموداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد74

المسائٌة602006/2005 ،15/7/200642االول انثىعراقٌةنور طارق متعباألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد75
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المسائٌة602006/2005 ،15/7/200608االول ذكرعراقًعلً جاسم سلٌماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد76

المسائٌة602006/2005 ،15/7/200604االول انثىعراقٌةخالدة ولٌد شاكراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد77

المسائٌة592006/2005 ،15/7/200689االول انثىعراقٌةسحر رعد علًاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد78

المسائٌة592006/2005 ،15/7/200687االول ذكرعراقًأحمد كامل نجماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد79

المسائٌة592006/2005 ،15/7/200677االول ذكرعراقًوسام عادل كمالاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد80

المسائٌة592006/2005 ،15/7/200672االول ذكرعراقًنوئٌل نٌسان مروكًاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد81

المسائٌة592006/2005 ،15/7/200670االول ذكرعراقًمهند عبٌد علًاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد82

المسائٌة592006/2005 ،15/7/200638االول ذكرعراقًمهند عبد الباقً جاسماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد83

المسائٌة582006/2005 ،15/7/200693االول ذكرعراقًمحمد حسٌن علًاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد84

المسائٌة582006/2005 ،15/7/200622االول انثىاردنٌةتمام سلٌمان زاٌد األنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد85

المسائٌة582006/2005 ،15/7/200603االول ذكرعراقًإبراهٌم نوري اعنٌزياألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد86

المسائٌة572006/2005 ،15/7/200678االول ذكرعراقًمهند أحمد حسناألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد87

المسائٌة572006/2005 ،15/7/200668االول ذكرعراقًأحمد خلف كساراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد88

المسائٌة572006/2005 ،15/7/200655االول ذكرعراقًثائر نجم عبد هللااألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد89

المسائٌة542006/2005 ،15/7/200694االول ذكرعراقًذٌاب حربً كاظماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد90

المسائٌة552006/2005 ، 15/7/200663االول ذكرعراقًمنتظر جدي شنشولاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد91
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المسائٌة792006/2005 ،30/9/200649الثانً انثىعراقٌةإٌناس إٌاد عبد الغفوراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد1

المسائٌة612006/2005 ،30/9/200696الثانً ذكرعراقًحقً إسماعٌل إبراهٌماألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد2

المسائٌة612006/2005 ،30/9/200619الثانً انثىعراقٌةسلوى فلٌح هٌجلاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد3

المسائٌة612006/2005 ،30/9/200611الثانً ذكرعراقًحمد هللا حمٌد علًاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد4

المسائٌة602006/2005 ،30/9/20067الثانً انثىعراقٌةوسن موفق حمٌداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد5
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المسائٌة592006/2005 ،30/9/200631الثانً ذكرعراقًقاسم محمد عبداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد6

المسائٌة592006/2005 ،30/9/200601الثانً انثىعراقٌةرنا سعود حمد هللااألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد7

المسائٌة30/9/2006572006/2005الثانً ذكرعراقًمحمد برٌسم جوٌراألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد8

المسائٌة552006/2005 ،30/9/200606الثانً ذكرعراقًعبد الكرٌم فتحً موسىاألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد9

المسائٌة542006/2005 ،30/9/200687الثانً ذكرعراقًشكٌب مكً محمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد10

المسائٌة542006/2005 ،30/9/200637الثانً ذكرعراقًبهاء الدٌن نور محمداألنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد11


