
الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة812003/2002 ،16/8/200393 االولانثىعراقٌةهللا عبد عرٌبً ابتسامالتركٌة اللغةاللغاتبغداد1

الصباحٌة802003/2002 ،16/8/20034 االولانثىعراقٌةمولود فوٌد سمرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد2

الصباحٌة802003/2002 ،16/8/200333 االولانثىعراقٌةنعٌم محمد خمائلالتركٌة اللغةاللغاتبغداد3

الصباحٌة792003/2002 ،16/8/200373 االولانثىعراقٌةنعمان ثابت فاطمةالتركٌة اللغةاللغاتبغداد4

الصباحٌة16/8/200328،782003/2002 االولانثىعراقٌةحمودي عباس زٌنبالتركٌة اللغةاللغاتبغداد5

الصباحٌة772003/2002 ،16/8/200309 االولانثىعراقٌةخابط خالد ورودالتركٌة اللغةاللغاتبغداد6

الصباحٌة752003/2002 ،16/8/200399 االولانثىعراقٌةعلً حسٌن عبٌرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد7

الصباحٌة752003/2002 ،16/8/200378 االولذكرعراقًإبراهٌم زٌدان ضٌاءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد8

الصباحٌة752003/2002 ،16/8/200348 االولذكرعراقًالفتاح عبد حاتم أحمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد9

الصباحٌة752003/2002 ،16/8/200306 االولانثىعراقٌةوحٌد كاظم نادٌهالتركٌة اللغةاللغاتبغداد10

الصباحٌة742003/2002 ،16/8/200395 االولانثىعراقٌةصٌهود خالد رناالتركٌة اللغةاللغاتبغداد11

الصباحٌة742003/2002 ،16/8/200335 االولانثىعراقٌةأسد غالب مرٌمالتركٌة اللغةاللغاتبغداد12

الصباحٌة742003/2002 ،16/8/200333 االولانثىعراقٌةحمٌدي الحسن عبد جنانالتركٌة اللغةاللغاتبغداد13

الصباحٌة732003/2002 ،16/8/200379 االولانثىعراقٌةزوري جٌهان هناءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد14

الصباحٌة732003/2002 ،16/8/200368 االولذكرعراقًزعال ناصر ثامرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد15

الصباحٌة722003/2002 ،16/8/200392 االولانثىعراقٌةشاتً مزعل هدىالتركٌة اللغةاللغاتبغداد16

الصباحٌة722003/2002 ،16/8/200366 االولذكرعراقًحسٌن حامد بدرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد17

الصباحٌة722003/2002 ،16/8/20035 االولانثىعراقٌةعبد هاشم نغمالتركٌة اللغةاللغاتبغداد18

الصباحٌة722003/2002 ،16/8/200309 االولانثىعراقٌةثامر سماحالتركٌة اللغةاللغاتبغداد19

الصباحٌة712003/2002 ،16/8/200366 االولانثىعراقٌةفرحان هادي مٌسونالتركٌة اللغةاللغاتبغداد20

الصباحٌة702003/2002 ،16/8/200368 االولذكرعراقًإبراهٌم محمود فالحالتركٌة اللغةاللغاتبغداد21

الصباحٌة692003/2002 ،16/8/200346 االولانثىعراقٌةبهجت سوزانالتركٌة اللغةاللغاتبغداد22

الصباحٌة682003/2002 ،16/8/200387 االولانثىعراقٌةهاشم تماراالتركٌة اللغةاللغاتبغداد23

الصباحٌة682003/2002 ،16/8/200386 االولانثىعراقٌةحمٌد رشٌد كفاحالتركٌة اللغةاللغاتبغداد24

الصباحٌة682003/2002 ،16/8/200374 االولذكرعراقًمحً خلٌل شهٌدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد25

الصباحٌة682003/2002 ،16/8/200328 االولذكرعراقًزاٌر هادي عمادالتركٌة اللغةاللغاتبغداد26
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الصباحٌة672003/2002 ،16/8/20037 االولانثىعراقٌةذنون سمٌر نوراالتركٌة اللغةاللغاتبغداد27

الصباحٌة652003/2002 ،16/8/200397 االولذكرعراقًمصلح سرحان زٌادالتركٌة اللغةاللغاتبغداد28

الصباحٌة652003/2002 ،16/8/200372 االولذكرعراقًجاسم محمد ماهرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد29

الصباحٌة642003/2002 ،16/8/200397 االولذكرعراقًخضٌر عبد صادقالتركٌة اللغةاللغاتبغداد30

الصباحٌة642003/2002 ،16/8/200356 االولذكرعراقًبنً حمٌد علًالتركٌة اللغةاللغاتبغداد31

الصباحٌة632003/2002 ،16/8/200364 االولانثىعراقٌةعبد نوري نغمالتركٌة اللغةاللغاتبغداد32

الصباحٌة632003/2002 ،16/8/200354 االولانثىعراقٌةصبٌح حالالتركٌة اللغةاللغاتبغداد33

الصباحٌة622003/2002 ،16/8/200359 االولانثىعراقٌةفرحان عبٌد لٌثالتركٌة اللغةاللغاتبغداد34

الصباحٌة622003/2002 ،16/8/200357 االولذكرعراقًٌاسٌن نزهان عدنانالتركٌة اللغةاللغاتبغداد35

الصباحٌة622003/2002 ،16/8/200331 االولذكرعراقًجودة علً محمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد36

الصباحٌة16/8/200365.282003/2002 االولذكرعراقًجبار الزهره عبد فاكرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد37

الصباحٌة632003/2002 ،16/8/20037 االولذكرعراقًحسن دعٌر عقٌلالتركٌة اللغةاللغاتبغداد38
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الصباحٌة552003/2002 ،15/10/200359الثانًذكرعراقًموسى سعدي مصطفىالتركٌة اللغةاللغاتبغداد1

الصباحٌة552003/2002 ،15/10/200338الثانًذكرعراقًهللا عبد علً اٌادالتركٌة اللغةاللغاتبغداد2

الصباحٌة15/10/200369.272003/2002الثانًانثىعراقٌةشنة أبو كامل رجاءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد3
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المسائٌة932003/2002 ،16/8/200317 االولانثىعراقٌةعزت صبري ماجدةالتركٌة اللغةاللغاتبغداد1

المسائٌة842003/2002 ،16/8/200311 االولذكرعراقًعكله لطٌف منٌرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد2

المسائٌة832003/2002 ،16/8/200332 االولذكرعراقًجالل خلٌل أحمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد3
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المسائٌة822003/2002 ،16/8/200394 االولذكرعراقًجاسم محمد رائدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد4

المسائٌة812003/2002 ،16/8/200372 االولانثىعراقٌةفخري ٌالجٌن نورتانالتركٌة اللغةاللغاتبغداد5

المسائٌة782003/2002 ،16/8/200319 االولذكرعراقًعبد علً مازنالتركٌة اللغةاللغاتبغداد6

المسائٌة742003/2002 ،16/8/200367 االولانثىعراقٌةخالد غازي شٌرزادالتركٌة اللغةاللغاتبغداد7

المسائٌة732003/2002 ،16/8/20036 االولانثىعراقٌةعلً أحمد رقٌهالتركٌة اللغةاللغاتبغداد8

المسائٌة732003/2002 ،16/8/200337 االولانثىعراقٌةالحمٌد عبد عادل شهباءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد9

المسائٌة732003/2002 ،16/8/200303 االولذكرعراقًالدٌن سعد سدادالتركٌة اللغةاللغاتبغداد10

المسائٌة722003/2002 ، 16/8/200393 االولذكرعراقًالحمٌد عبد ادهام ثامرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد11

المسائٌة722003/2002 ،16/8/200338 االولذكرعراقًقاسم الدٌن جمال سرمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد12

المسائٌة712003/2002 ،16/8/200339 االولذكرعراقًأحمد محمد أحمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد13

المسائٌة702003/2002 ،16/8/200354 االولانثىعراقٌةحمودي مهدي هدٌلالتركٌة اللغةاللغاتبغداد14

المسائٌة702003/2002 ،16/8/200322 االولذكرعراقًجمعه حسٌن أحمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد15

المسائٌة692003/2002 ،16/8/200387 االولذكرعراقًكاظم فارس فراسالتركٌة اللغةاللغاتبغداد16

المسائٌة692003/2002 ،16/8/200384 االولانثىعراقٌةصالح خالد سجىالتركٌة اللغةاللغاتبغداد17

المسائٌة692003/2002 ،16/8/20036 االولذكرعراقًمحمد خالد محمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد18

المسائٌة692003/2002 ،16/8/200343 االولانثىعراقٌةجاسم سالم والءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد19

المسائٌة692003/2002 ،16/8/200313 االولذكرعراقًنامق محمد عالءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد20

المسائٌة692003/2002 ،16/8/200312 االولذكرعراقًفخري الدٌن سهام محمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد21

المسائٌة692003/2002 ،16/8/200308 االولانثىعراقٌةحسن فوزي هدىالتركٌة اللغةاللغاتبغداد22

المسائٌة682003/2002 ،16/8/200386 االولذكرعراقًنسرٌن محمد مهندالتركٌة اللغةاللغاتبغداد23

المسائٌة682003/2002 ،16/8/200358 االولذكرعراقًالرزاق عبد الوهاب عبدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد24

المسائٌة682003/2002 ،16/8/200335 االولذكرعراقًذرب فٌاض طارقالتركٌة اللغةاللغاتبغداد25

المسائٌة672003/2002 ،16/8/200394 االولانثىعراقٌةرجب حسٌن نهادالتركٌة اللغةاللغاتبغداد26

المسائٌة672003/2002 ،16/8/200352 االولذكرعراقًكرم شاكر سعدونالتركٌة اللغةاللغاتبغداد27

المسائٌة672003/2002 ،16/8/200319 االولذكرعراقًعالوي حسٌن علًالتركٌة اللغةاللغاتبغداد28

المسائٌة662003/2002 ،16/8/200394 االولذكرعراقًعزت حٌدر مصطفىالتركٌة اللغةاللغاتبغداد29

المسائٌة662003/2002 ،16/8/200366 االولانثىعراقٌةالستار عبد ٌوسف انتصارالتركٌة اللغةاللغاتبغداد30



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة662003/2002 ،16/8/200304 االولانثىعراقٌةأحمد صاحب قبسالتركٌة اللغةاللغاتبغداد31

المسائٌة652003/2002 ،16/8/200399 االولذكرعراقًنادر إبراهٌم علًالتركٌة اللغةاللغاتبغداد32

المسائٌة652003/2002 ،16/8/200399 االولذكرعراقًفٌصل مدحً الغنً عبدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد33

المسائٌة652003/2002 ،16/8/200384 االولذكرعراقًحمادي خلف ولٌدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد34

المسائٌة652003/2002 ،16/8/200378 االولذكرعراقًسعٌد نزار أحمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد35

المسائٌة652003/2002 ،16/8/200367 االولذكرعراقًنوري سعدون إبراهٌمالتركٌة اللغةاللغاتبغداد36

المسائٌة652003/2002 ،16/8/20037 االولذكرعراقًٌوسف إبراهٌمالتركٌة اللغةاللغاتبغداد37

المسائٌة642003/2002 ،16/8/200385 االولذكرعراقًمحمود طارق محمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد38

المسائٌة642003/2002 ،75 16/8/2003 االولذكرعراقًأحمد جاسم ثامرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد39

المسائٌة642003/2002 ،16/8/20036 االولذكرعراقًالواحد عبد فاروق فؤادالتركٌة اللغةاللغاتبغداد40

المسائٌة642003/2002 ،16/8/200305 االولذكرعراقًصالح عبد ضٌاءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد41

المسائٌة642003/2002 ،16/8/200342 االولذكرعراقًعلوان حسن هٌثمالتركٌة اللغةاللغاتبغداد42

المسائٌة642003/2002 ،16/8/200311 االولذكرعراقًداود الكرٌم عبدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد43

المسائٌة642003/2002 ،16/8/200359 االولذكرعراقًعٌادة مهدي موسىالتركٌة اللغةاللغاتبغداد44

المسائٌة632003/2002 ،16/8/200373 االولذكرعراقًالمنعم عبد اسعدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد45

المسائٌة632003/2002 ،16/8/200366 االولذكرعراقًمهدي حازم أسامةالتركٌة اللغةاللغاتبغداد46

المسائٌة16/8/200361.782003/2002 االولذكرعراقًحسن األمٌر عبد ناصرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد47

المسائٌة632003/2002 ،16/8/200327 االولذكرعراقًمهدي علً سرمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد48

المسائٌة632003/2002 ،16/8/200316 االولذكرعراقًحمود عبد العزٌز عبد خالدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد49

المسائٌة622003/2002 ،16/8/20036 االولذكرعراقًعلً سمٌر صفاءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد50

المسائٌة622003/2002 ،16/8/200343 االولذكرعراقًطاهر ساهر أحمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد51

المسائٌة622003/2002 ،16/8/200337 االولذكرعراقًحمد عبد إسماعٌل احمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد52

المسائٌة622003/2002 ،16/8/200336 االولذكرعراقًأحمد جمٌل فراسالتركٌة اللغةاللغاتبغداد53

المسائٌة612003/2002 ،16/8/200393 االولذكرعراقًعلوان سالم حٌدرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد54

المسائٌة612003/2002 ،16/8/200391 االولانثىعراقٌةٌوسف إبراهٌم ختامالتركٌة اللغةاللغاتبغداد55

المسائٌة612003/2002 ،16/8/200386 االولذكرعراقًغفوري إسماعٌل محمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد56
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المسائٌة612003/2002 ،16/8/200374 االولذكرعراقًخلف زٌدان ٌحٌىالتركٌة اللغةاللغاتبغداد57

المسائٌة612003/2002 ،16/8/200354 االولذكرعراقًجاسم كاظم إٌادالتركٌة اللغةاللغاتبغداد58

المسائٌة612003/2002 ،16/8/200327 االولذكرعراقًجدعان سعد طالبالتركٌة اللغةاللغاتبغداد59

المسائٌة612003/2002 ،16/8/200317 االولذكرعراقًشرموط حمٌد رشٌدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد60

المسائٌة602003/2002 ،16/8/200384 االولذكرعراقًشامً علً طهالتركٌة اللغةاللغاتبغداد61

المسائٌة602003/2002 ،16/8/200383 االولذكرعراقًسعود حمٌد ضٌاءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد62

المسائٌة602003/2002 ،16/8/200377 االولذكرعراقًجاسم حماد رعدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد63

المسائٌة602003/2002 ،16/8/200367 االولذكرعراقًسلمان حسٌن عديالتركٌة اللغةاللغاتبغداد64

المسائٌة602003/2002 ،16/8/200362 االولذكرعراقًحسٌن خلف عامرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد65

المسائٌة602003/2002 ،16/8/200349 االولذكرعراقًفندي رحٌم حامدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد66

المسائٌة602003/2002 ،16/8/200346 االولذكرعراقًفرحان رشٌد حمٌدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد67

المسائٌة602003/2002 ،16/8/200345 االولذكرعراقًحسٌن هاشم حسٌنالتركٌة اللغةاللغاتبغداد68

المسائٌة602003/2002 ،16/8/200342 االولذكرعراقًحسٌن أنور هشامالتركٌة اللغةاللغاتبغداد69

المسائٌة602003/2002 ،16/8/20034 االولانثىعراقٌةتركً نشوانالتركٌة اللغةاللغاتبغداد70

المسائٌة602003/2002 ،16/8/200333 االولذكرعراقًفٌاض حمادي باسمالتركٌة اللغةاللغاتبغداد71

المسائٌة602003/2002 ،16/8/200322 االولذكرعراقًثوٌنً حمٌد خلٌلالتركٌة اللغةاللغاتبغداد72

المسائٌة602003/2002 ،16/8/200314 االولذكرعراقًمحسن سعد فراسالتركٌة اللغةاللغاتبغداد73

المسائٌة602003/2002 ،16/8/200314 االولذكرعراقًعلً عباس خضٌرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد74

المسائٌة602003/2002 ،16/8/200307 االولذكرعراقًجرموط سعٌد واثقالتركٌة اللغةاللغاتبغداد75

المسائٌة16/8/2003602003/2002 االولذكرعراقًمهدي محمد أركانالتركٌة اللغةاللغاتبغداد76

المسائٌة592003/2002 ،94 16/8/2003 االولذكرعراقًثابت سمٌر علًالتركٌة اللغةاللغاتبغداد77

المسائٌة592003/2002 ،16/8/200388 االولذكرعراقًماٌد خواش حاكمالتركٌة اللغةاللغاتبغداد78

المسائٌة592003/2002 ،16/8/200382 االولذكرعراقًخضٌر علً مالكالتركٌة اللغةاللغاتبغداد79

المسائٌة592003/2002 ،16/8/200378 االولذكرعراقًخلٌل إبراهٌم بسامالتركٌة اللغةاللغاتبغداد80

المسائٌة592003/2002 ،16/8/200377 االولذكرعراقًسوٌدان درع بشٌرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد81

المسائٌة592003/2002 ،16/8/20037 االولذكرعراقًحمد محمد محمودالتركٌة اللغةاللغاتبغداد82
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المسائٌة592003/2002 ،16/8/200361 االولذكرعراقًالنبً عبد صباح النبً عبدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد83

المسائٌة592003/2002 ،16/8/200354 االولذكرعراقًعٌسى مرجان حانالتركٌة اللغةاللغاتبغداد84

المسائٌة592003/2002 ،16/8/20035 االولذكرعراقًهادي نزهان سرمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد85

المسائٌة592003/2002 ،16/8/200349 االولذكرعراقًجبر كاظم ثائرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد86

المسائٌة592003/2002 ،16/8/200349 االولذكرعراقًحاتم مشعانالتركٌة اللغةاللغاتبغداد87

المسائٌة592003/2002 ،16/8/200348 االولذكرعراقًخلف نواف الرزاق عبدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد88

المسائٌة592003/2002 ،16/8/200346 االولذكرعراقًحمد الرحمن عبد عامرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد89

المسائٌة592003/2002 ،16/8/200344 االولذكرعراقًخبون حسن قصًالتركٌة اللغةاللغاتبغداد90

المسائٌة592003/2002 ،16/8/200349 االولذكرعراقًرشٌد طارقالتركٌة اللغةاللغاتبغداد91

المسائٌة16/8/200359.162003/2002 االولذكرعراقًأحمدعطوي شهابالتركٌة اللغةاللغاتبغداد92

المسائٌة592003/2002 ،16/8/200313 االولذكرعراقًشاكر ناظم علًالتركٌة اللغةاللغاتبغداد93

المسائٌة592003/2002 ،16/8/200312 االولذكرعراقًكاظم فراسالتركٌة اللغةاللغاتبغداد94

المسائٌة582003/2002 ،16/8/200395 االولذكرعراقًالحمٌد عبد طارق زٌادالتركٌة اللغةاللغاتبغداد95

المسائٌة662003/2002 ،16/8/200306 االولذكرعراقًعبد مهوس حمٌدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد96

المسائٌة582003/2002 ،16/8/200373 االولذكرعراقًحمزة علً حسٌنالتركٌة اللغةاللغاتبغداد97

المسائٌة582003/2002 ،16/8/200354 االولذكرعراقًنوار عبد عمادالتركٌة اللغةاللغاتبغداد98

المسائٌة582003/2002 ،16/8/200346 االولذكرعراقًنعمه عباس فراسالتركٌة اللغةاللغاتبغداد99

المسائٌة582003/2002 ،16/8/20034 االولذكرعراقًصالح حبٌب علًالتركٌة اللغةاللغاتبغداد100

المسائٌة582003/2002 ،16/8/200324 االولذكرعراقًخلف مهدي مجٌدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد101

المسائٌة582003/2002 ،16/8/200312 االولذكرعراقًعلً حافظ سمٌرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد102

المسائٌة572003/2002 ،16/8/200383 االولذكرعراقًمهدي صالح عمارالتركٌة اللغةاللغاتبغداد103

المسائٌة572003/2002 ،16/8/200376 االولذكرعراقًنجم جبار وسامالتركٌة اللغةاللغاتبغداد104

المسائٌة572003/2002 ،16/8/200367 االولذكرعراقًحمد عادل محمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد105

المسائٌة572003/2002 ،16/8/200357 االولذكرعراقًجعفر  هادي حاتمالتركٌة اللغةاللغاتبغداد106

المسائٌة572003/2002 ،16/8/200347 االولذكرعراقًعناد محمد سعدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد107

المسائٌة572003/2002 ،16/8/200316 االولذكرعراقًعالوي حمٌد سالمالتركٌة اللغةاللغاتبغداد108

المسائٌة562003/2002 ،16/8/200391 االولذكرعراقًحطحوط عطا حٌدرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد109
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المسائٌة16/8/200356.82003/2002 االولذكرعراقًصالح خضٌر ٌاسالتركٌة اللغةاللغاتبغداد110

المسائٌة562003/2002 ،16/8/20038 االولذكرعراقًعلً حاتم جبارالتركٌة اللغةاللغاتبغداد111

المسائٌة562003/2002 ،16/8/200366 االولذكرعراقًمحسن عباس عمادالتركٌة اللغةاللغاتبغداد112

المسائٌة562003/2002 ،16/8/200365 االولذكرعراقًكرٌم زٌدان أركانالتركٌة اللغةاللغاتبغداد113

المسائٌة562003/2002 ،16/8/200349 االولذكرعراقًهللا عبد ٌونس زٌدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد114

المسائٌة562003/2002 ،16/8/200339 االولذكرعراقًسلٌمان صدامالتركٌة اللغةاللغاتبغداد115

المسائٌة562003/2002 ،16/8/200304 االولذكرعراقًمصطفى عبود أحمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد116

المسائٌة552003/2002 ،16/8/200397 االولذكرعراقًأحمد شاكر مؤٌدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد117

المسائٌة552003/2002 ،16/8/200393 االولذكرعراقًدهر طارق زٌادالتركٌة اللغةاللغاتبغداد118

المسائٌة552003/2002 ،16/8/200361 االولذكرعراقًأحمد محمد أركانالتركٌة اللغةاللغاتبغداد119

المسائٌة552003/2002 ،16/8/200353 االولذكرعراقًمحمود شاكر محمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد120

المسائٌة592003/2002 ،16/8/200309 االولذكرعراقًزٌدان ناجً باسلالتركٌة اللغةاللغاتبغداد121

المسائٌة632003/2002 ،16/8/20037 االولذكرعراقًحسن دعٌر عقٌلالتركٌة اللغةاللغاتبغداد122

المسائٌة582003/2002 ،16/8/200396 االولذكرعراقًجاسم علً محمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد123

المسائٌة16/8/200363.442003/2002 االولذكرعراقًجاسم جبار بشارالتركٌة اللغةاللغاتبغداد124
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المسائٌة15/10/200363.32003/2002الثانًذكرعراقًمحمد صدام ذر ابًالتركٌة اللغةاللغاتبغداد1

المسائٌة15/10/200366.112003/2002الثانًذكرعراقًنجم محمود ظافرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد2

المسائٌة15/10/200355.012003/2002الثانًذكرعراقًرشٌد مجٌد وسامالتركٌة اللغةاللغاتبغداد3

المسائٌة15/10/200354.722003/2002الثانًذكرعراقًزكً محمد صباحالتركٌة اللغةاللغاتبغداد4

المسائٌة15/10/200356.852003/2002الثانًذكرعراقًمحمد صبٌح بشارالتركٌة اللغةاللغاتبغداد5

المسائٌة15/10/200355.872003/2002الثانًذكرعراقًالحسٌن عبد حٌدرعلًالتركٌة اللغةاللغاتبغداد6

المسائٌة15/10/200354.022003/2002الثانًذكرعراقًعبد احمد لؤيالتركٌة اللغةاللغاتبغداد7

المسائٌة15/10/200354.352003/2002الثانًذكرعراقًسرحان عباس مهندالتركٌة اللغةاللغاتبغداد8


