
الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة902004/2003 ،30/6/200432 االولانثىعراقٌةجهانكٌر فاضل منىالتركٌة اللغةاللغاتبغداد1

الصباحٌة892004/2003 ،30/6/200463 االولانثىعراقٌةرحال حامد سعٌدةالتركٌة اللغةاللغاتبغداد2

الصباحٌة892004/2003 ،30/6/200448 االولانثىعراقٌةجلوب جاسم بشرىالتركٌة اللغةاللغاتبغداد3

الصباحٌة882004/2003 ،30/6/200489 االولانثىعراقٌةحسٌن رحٌم مهاالتركٌة اللغةاللغاتبغداد4

الصباحٌة862004/2003 ،30/6/200488 االولذكرعراقًناجً سامً زمنالتركٌة اللغةاللغاتبغداد5

الصباحٌة852004/2003 ،30/6/200454 االولذكرعراقًشمخً عزٌز حٌدرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد6

الصباحٌة842004/2003 ،30/6/200453 االولانثىعراقٌةشهاب الرزاق عبد مهجةالتركٌة اللغةاللغاتبغداد7

الصباحٌة842004/2003 ،30/6/200403 االولانثىعراقٌةالستار عبد منذر هبةالتركٌة اللغةاللغاتبغداد8

الصباحٌة802004/2003 ،30/6/200474 االولذكرعراقًكاظم ألزهره عبد حلٌمالتركٌة اللغةاللغاتبغداد9

الصباحٌة802004/2003 ،30/6/200459 االولانثىعراقٌةخلف علً رواءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد10

الصباحٌة802004/2003 ،30/6/20045 االولذكرعراقًهللا عبد نجم فائزالتركٌة اللغةاللغاتبغداد11

الصباحٌة802004/2003 ،30/6/200442 االولذكرعراقًمهدي خضٌر عادلالتركٌة اللغةاللغاتبغداد12

الصباحٌة802004/2003 ،30/6/20042 االولذكرعراقًجخٌور مولى ختامالتركٌة اللغةاللغاتبغداد13

الصباحٌة792004/2003 ،30/6/200483 االولانثىعراقٌةعبادي خضٌر نظٌرةالتركٌة اللغةاللغاتبغداد14

الصباحٌة792004/2003 ،30/6/200401 االولانثىعراقٌةعلً مختاض مٌادةالتركٌة اللغةاللغاتبغداد15

الصباحٌة772004/2003 ،30/6/200471 االولانثىعراقٌةسلٌم إٌاد سماالتركٌة اللغةاللغاتبغداد16

الصباحٌة772004/2003 ،30/6/200439 االولانثىعراقٌةسلٌمان ٌونس انسالتركٌة اللغةاللغاتبغداد17

الصباحٌة772004/2003 ،30/6/200403 االولانثىعراقٌةمحمد زامل حالالتركٌة اللغةاللغاتبغداد18

الصباحٌة762004/2003 ،30/6/200431 االولانثىعراقٌةعبد فٌصل ودٌانالتركٌة اللغةاللغاتبغداد19

الصباحٌة762004/2003 ،30/6/200438 االولانثىعراقٌةعبود ناجً رناالتركٌة اللغةاللغاتبغداد20

الصباحٌة752004/2003 ،30/6/200497 االولانثىعراقٌةمحمد الدٌن ضٌاء رؤىالتركٌة اللغةاللغاتبغداد21

الصباحٌة752004/2003 ،30/6/200456 االولانثىعراقٌةمنصور لطٌف داللالتركٌة اللغةاللغاتبغداد22

الصباحٌة752004/2003 ،30/6/200451 االولانثىعراقٌةعباس قاسم نورالتركٌة اللغةاللغاتبغداد23

الصباحٌة752004/2003 ،30/6/200417 االولانثىعراقٌةرشٌد عادل بٌداءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد24

الصباحٌة742004/2003 ،30/6/200485 االولانثىعراقٌةمخٌبر طالب مخلصالتركٌة اللغةاللغاتبغداد25

الصباحٌة742004/2003 ،30/6/200425 االولانثىعراقٌةحسٌن عباس حالالتركٌة اللغةاللغاتبغداد26
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الصباحٌة742004/2003 ،30/6/200407 االولانثىعراقٌةمصطفى عبدالرضا سماهرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد27

الصباحٌة732004/2003 ،30/6/200416 االولانثىعراقٌةنعمة حسن زٌنبالتركٌة اللغةاللغاتبغداد28

الصباحٌة722004/2003 ،30/6/200475 االولذكرعراقًالحسٌن عبد علً جنانالتركٌة اللغةاللغاتبغداد29

الصباحٌة712004/2003 ،30/6/200456 االولذكرعراقًعلوان حسن عمارالتركٌة اللغةاللغاتبغداد30

الصباحٌة712004/2003 ،30/6/200425 االولانثىعراقٌةٌاسٌن كاظم هدٌلالتركٌة اللغةاللغاتبغداد31

الصباحٌة712004/2003 ،30/6/200408 االولذكرعراقًمهدي طه سعدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد32

الصباحٌة702004/2003 ،30/6/200479 االولانثىعراقٌةصبري ظافر سرىالتركٌة اللغةاللغاتبغداد33

الصباحٌة702004/2003 ،30/6/200465 االولانثىعراقٌةحمدهللا بدر هٌامالتركٌة اللغةاللغاتبغداد34

الصباحٌة702004/2003 ،30/6/200409 االولانثىعراقٌةغضٌب عادل سعدةالتركٌة اللغةاللغاتبغداد35

الصباحٌة692004/2003 ،30/6/200484 االولذكرعراقًكركوش علً سعدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد36

الصباحٌة692004/2003 ،30/6/200406 االولانثىعراقٌةعلً حسٌن فاطمةالتركٌة اللغةاللغاتبغداد37

الصباحٌة682004/2003 ،30/6/200487 االولانثىعراقٌةسلمان علً رحابالتركٌة اللغةاللغاتبغداد38

الصباحٌة30/6/200469.042004/2003 االولانثىعراقٌةساهً قاسم نسرٌنالتركٌة اللغةاللغاتبغداد39

الصباحٌة682004/2003 ،30/6/20045 االولذكرعراقًسلمان داود حاتمالتركٌة اللغةاللغاتبغداد40

الصباحٌة682004/2003 ،30/6/20041 االولانثىعراقٌةفرحان محسن كوثرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد41

الصباحٌة672004/2003 ،30/6/200453 االولانثىعراقٌةعبد صالح غصونالتركٌة اللغةاللغاتبغداد42

الصباحٌة672004/2003 ،30/6/200447 االولانثىعراقٌةنوري إحسان رندالتركٌة اللغةاللغاتبغداد43

الصباحٌة672004/2003 ،30/6/200439 االولانثىعراقٌةإسماعٌل صالح شٌرٌنالتركٌة اللغةاللغاتبغداد44

الصباحٌة662004/2003 ،30/6/200488 االولانثىعراقٌةحسٌن جبر جنانالتركٌة اللغةاللغاتبغداد45

الصباحٌة662004/2003 ،30/6/200475 االولانثىعراقٌةالواحد عبد سالم ندىالتركٌة اللغةاللغاتبغداد46

الصباحٌة662004/2003 ،30/6/200428 االولذكرعراقًعباس حسٌن مصطفىالتركٌة اللغةاللغاتبغداد47

الصباحٌة662004/2003 ،30/6/200424 االولذكرعراقًعلً محمد عدنان حسٌنالتركٌة اللغةاللغاتبغداد48

الصباحٌة652004/2003 ،30/6/200422 االولذكرعراقًمحمد جوٌر أحمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد49

الصباحٌة652004/2003 ،30/6/200402 االولانثىعراقٌةالحسٌن عبد إنعامالتركٌة اللغةاللغاتبغداد50

الصباحٌة632004/2003 ،30/6/200494 االولانثىعراقٌةإبراهٌم محمد وسنالتركٌة اللغةاللغاتبغداد51

الصباحٌة882004/2003 ،30/6/200489 االولانثىعراقٌةحسٌن رحٌم مهىالتركٌة اللغةاللغاتبغداد52



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة632004/2003 ،30/6/20045 االولانثىعراقٌةعٌدان غزوانالتركٌة اللغةاللغاتبغداد53

الصباحٌة30/6/200462.62004/2003 االولذكرعراقًرحمة خلف احمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد54
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الصباحٌة612004/2003 ،30/9/20044 الثانًذكرعراقًحرٌر كاظم إٌادالتركٌة اللغةاللغاتبغداد1

الصباحٌة612004/2003 ،30/9/200425 الثانًذكرعراقًلعٌبً الصاحب عبد عباسالتركٌة اللغةاللغاتبغداد2

الصباحٌة552004/2003 ،30/9/200474 الثانًذكرعراقًسرحان حمٌد صدامالتركٌة اللغةاللغاتبغداد3

الصباحٌة672004/2003 ،30/9/200404 الثانًانثىعراقٌةعلوان عباس لقاءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد4

الصباحٌة662004/2003 ،30/9/200469 الثانًذكرعراقًمحً اسعدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد5

الصباحٌة652004/2003 ،30/9/200499 الثانًذكرعراقًشهاب إٌهابالتركٌة اللغةاللغاتبغداد6

الصباحٌة652004/2003 ،30/9/200491 الثانًانثىعراقٌةالدٌن نجم رسلالتركٌة اللغةاللغاتبغداد7

الصباحٌة652004/2003 ،30/9/20048 الثانًذكرعراقًحمود زامل جبارالتركٌة اللغةاللغاتبغداد8

الصباحٌة652004/2003 ،30/9/20045 الثانًانثىعراقٌةحسن فالح إسراءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد9

الصباحٌة592004/2003 ،30/9/200427 الثانًذكرعراقًنوري علًالتركٌة اللغةاللغاتبغداد10

الصباحٌة592004/2003 ،30/9/200402 الثانًذكرعراقًجاسم منسً حامدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد11

الصباحٌة582004/2003 ،30/9/200476 الثانًذكرعراقًٌحٌى فهدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد12

الصباحٌة562004/2003 ،30/9/200498 الثانًذكرعراقًأحمد منٌر سعدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد13

الصباحٌة562004/2003 ،30/9/200495 الثانًذكرعراقًحسٌن محمد إبراهٌمالتركٌة اللغةاللغاتبغداد14

الصباحٌة552004/2003 ،30/9/200491 الثانًذكرعراقًاألمٌر عبد حٌدرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد15

الصباحٌة612004/2003 ،30/9/200406 الثانًانثىعراقٌةخلف حاتم مالذالتركٌة اللغةاللغاتبغداد16

الصباحٌة30/9/200462.462004/2003 الثانًانثىعراقٌةجاسم فاضل منىالتركٌة اللغةاللغاتبغداد17

الصباحٌة30/9/200458.082004/2003 الثانًذكرعراقًسٌد شٌوط محمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد18

الصباحٌة30/9/200463.092004/2003 الثانًذكرعراقًعباس حسٌن كرٌمالتركٌة اللغةاللغاتبغداد19

الصباحٌة30/9/200457.312004/2003 الثانًذكرعراقًمهدي عبدالمحسن عبدااللهالتركٌة اللغةاللغاتبغداد20
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المسائٌة862004/2003 ،30/6/20043 االولانثىعراقٌةعزٌز حسٌن هدىالتركٌة اللغةاللغاتبغداد1

المسائٌة842004/2003 ،30/6/200431 االولذكرعراقًوهٌب المجٌد عبد رعدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد2

المسائٌة842004/2003 ،30/6/200414 االولذكرعراقًحنا دانٌال مهندالتركٌة اللغةاللغاتبغداد3

المسائٌة812004/2003 ،30/6/200486 االولذكرعراقًحبٌب إبراهٌم صدامالتركٌة اللغةاللغاتبغداد4

المسائٌة812004/2003 ،30/6/200465 االولانثىعراقٌةفرٌدون زٌنبالتركٌة اللغةاللغاتبغداد5

المسائٌة812004/2003 ،30/6/200441 االولذكرعراقًأحمد زٌدان علًالتركٌة اللغةاللغاتبغداد6

المسائٌة802004/2003 ،30/6/200408 االولذكرعراقًسلمان جواد ضٌاءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد7

المسائٌة782004/2003 ،30/6/200426 االولذكرعراقًلطٌف زٌد أسامةالتركٌة اللغةاللغاتبغداد8

المسائٌة782004/2003 ،30/6/20049 االولانثىعراقٌةشهاب نزار وفاءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد9

المسائٌة782004/2003 ،30/6/200408 االولانثىعراقٌةحاج قادر سٌروانالتركٌة اللغةاللغاتبغداد10

المسائٌة772004/2003 ،30/6/200486 االولانثىعراقٌةجابر محمد إناسالتركٌة اللغةاللغاتبغداد11

المسائٌة772004/2003 ،30/6/200482 االولانثىعراقٌةفوزي فؤاد أسٌلالتركٌة اللغةاللغاتبغداد12

المسائٌة762004/2003 ،30/6/200405 االولانثىعراقٌةنوري طالل هبهالتركٌة اللغةاللغاتبغداد13

المسائٌة732004/2003 ،30/6/200452 االولذكرعراقًأحمد عزت أحمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد14

المسائٌة732004/2003 ،30/6/200426 االولذكرعراقًعباس فاضل أٌادالتركٌة اللغةاللغاتبغداد15

المسائٌة712004/2003 ،30/6/200471 االولذكرعراقًإبراهٌم ٌاسٌن ب ٌعكوالتركٌة اللغةاللغاتبغداد16

المسائٌة702004/2003 ،30/6/200474 االولذكرعراقًخورشٌد الكرٌم عبد أزادالتركٌة اللغةاللغاتبغداد17

المسائٌة702004/2003 ،30/6/200442 االولذكرعراقًإبراهٌم عباس أحمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد18

المسائٌة702004/2003 ،30/6/200437 االولذكرعراقًحمٌد المجٌد عبد مثنىالتركٌة اللغةاللغاتبغداد19

المسائٌة702004/2003 ،30/6/200435 االولذكرعراقًعباس جمالالتركٌة اللغةاللغاتبغداد20

المسائٌة702004/2003 ،30/6/200405 االولانثىعراقٌةعرٌبً سٌناالتركٌة اللغةاللغاتبغداد21

المسائٌة692004/2003 ،30/6/200457 االولانثىعراقٌةعٌسى حسن مدٌحةالتركٌة اللغةاللغاتبغداد22

المسائٌة692004/2003 ،30/6/20045 االولذكرعراقًشكر محمود صالحالتركٌة اللغةاللغاتبغداد23

المسائٌة682004/2003 ،30/6/200499 االولذكرعراقًعبٌد علً ٌحٌىالتركٌة اللغةاللغاتبغداد24

المسائٌة682004/2003 ،30/6/200459 االولذكرعراقًحسن فلٌح سعدونالتركٌة اللغةاللغاتبغداد25

المسائٌة682004/2003 ،30/6/200437 االولذكرعراقًرؤوف ادهم صفاءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد26
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المسائٌة682004/2003 ،30/6/200417 االولذكرعراقًفاضل حامد فاضلالتركٌة اللغةاللغاتبغداد27

المسائٌة682004/2003 ،30/6/200413 االولذكرعراقًحمٌد علوان رافعالتركٌة اللغةاللغاتبغداد28

المسائٌة682004/2003 ،30/6/20047 االولذكرعراقًخورشٌد الكرٌم عبد صباحالتركٌة اللغةاللغاتبغداد29

المسائٌة672004/2003 ،30/6/200476 االولذكرعراقًعبٌد علً محمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد30

المسائٌة672004/2003 ،30/6/200475 االولذكرعراقًعواد القادر عبد محمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد31

المسائٌة672004/2003 ،30/6/200426 االولذكرعراقًمحمد اسكندر محسنالتركٌة اللغةاللغاتبغداد32

المسائٌة662004/2003 ،30/6/200435 االولذكرعراقًمحمد صباح مهندالتركٌة اللغةاللغاتبغداد33

المسائٌة662004/2003 ،30/6/200425 االولذكرعراقًفلٌح عبود باللالتركٌة اللغةاللغاتبغداد34

المسائٌة662004/2003 ،30/6/200418 االولذكرعراقًمشاري عجٌل جبارالتركٌة اللغةاللغاتبغداد35

المسائٌة662004/2003 ،30/6/20044 االولذكرعراقًأحمد مصطفى حازمالتركٌة اللغةاللغاتبغداد36

المسائٌة652004/2003 ،30/6/200481 االولذكرعراقًحمٌد رشٌد عقٌلالتركٌة اللغةاللغاتبغداد37

المسائٌة30/6/200465.362004/2003 االولذكرعراقًعلً المجٌد عبد نجٌبالتركٌة اللغةاللغاتبغداد38

المسائٌة652004/2003 ،30/6/200425 االولذكرعراقًصدام عظٌم علًالتركٌة اللغةاللغاتبغداد39

المسائٌة642004/2003 ،30/6/200469 االولذكرعراقًجدوع حمٌد وسامالتركٌة اللغةاللغاتبغداد40

المسائٌة642004/2003 ،30/6/200468 االولذكرعراقًمحمد احمد امجدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد41

المسائٌة642004/2003 ،30/6/200463 االولذكرعراقًناهً حسٌن عالءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد42

المسائٌة642004/2003 ،30/6/200445 االولذكرعراقًسعٌد محمد سعدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد43

المسائٌة642004/2003 ،30/6/200431 االولذكرعراقًخستاوي راشد علًالتركٌة اللغةاللغاتبغداد44

المسائٌة642004/2003 ،30/6/200412 االولذكرعراقًإبراهٌم باقر أكرمالتركٌة اللغةاللغاتبغداد45

المسائٌة642004/2003 ،30/6/200404 االولذكرعراقًعٌدان فالح حٌدرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد46

المسائٌة632004/2003 ،30/6/200445 االولذكرعراقًطعمة محمد اوسالتركٌة اللغةاللغاتبغداد47

المسائٌة632004/2003 ،30/6/200433 االولذكرعراقًمحمود نعمان عمادالتركٌة اللغةاللغاتبغداد48

المسائٌة632004/2003 ،30/6/200429 االولانثىعراقٌةإبراهٌم خماس رجاءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد49

المسائٌة622004/2003 ،30/6/200483 االولذكرعراقًعاشور سعد سٌفالتركٌة اللغةاللغاتبغداد50

المسائٌة622004/2003 ،30/6/200462 االولذكرعراقًحسن سعٌد علًالتركٌة اللغةاللغاتبغداد51

المسائٌة622004/2003 ،30/6/200445 االولذكرعراقًالوهاب عبد مدحت عمرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد52
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المسائٌة622004/2003 ،30/6/20042 االولذكرعراقًٌونس غازي عمارالتركٌة اللغةاللغاتبغداد53

المسائٌة612004/2003 ،30/6/200431 االولذكرعراقًصبحً حمٌد طغٌانالتركٌة اللغةاللغاتبغداد54

المسائٌة612004/2003 ،30/6/200428 االولذكرعراقًأحمد الحسٌن عبد علًالتركٌة اللغةاللغاتبغداد55

المسائٌة30/6/200461.282004/2003 االولذكرعراقًمحمود فاضل عباسالتركٌة اللغةاللغاتبغداد56

المسائٌة602004/2003 ،30/6/200479 االولذكرعراقًموسى حسٌن عديالتركٌة اللغةاللغاتبغداد57

المسائٌة602004/2003 ،30/6/200466 االولذكرعراقًحسن فارس الجبار عبدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد58

المسائٌة602004/2003 ،30/6/200438 االولذكرعراقًعلً عبد أسامةالتركٌة اللغةاللغاتبغداد59

المسائٌة602004/2003 ،30/6/200436 االولذكرعراقًحنتوش محمد جاسمالتركٌة اللغةاللغاتبغداد60

المسائٌة592004/2003 ،30/6/200471 االولذكرعراقًشالل خضٌر عادلالتركٌة اللغةاللغاتبغداد61

المسائٌة592004/2003 ،30/6/200424 االولذكرعراقًندة شالل عادلالتركٌة اللغةاللغاتبغداد62

المسائٌة592004/2003 ،30/6/200415 االولذكرعراقًحسون وناس رسولالتركٌة اللغةاللغاتبغداد63

المسائٌة542004/2003 ،30/6/200432 االولذكرعراقًعبٌد محمد مازنالتركٌة اللغةاللغاتبغداد64
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المسائٌة682004/2003 ،30/9/200475 الثانًذكرعراقًمحمد جاسم محمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد1

المسائٌة672004/2003 ،30/9/200466 الثانًذكرعراقًكاظم خلف رعدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد2

المسائٌة662004/2003 ،30/9/200438 الثانًذكرعراقًالرحٌم عبد هٌثمالتركٌة اللغةاللغاتبغداد3

المسائٌة652004/2003 ،30/9/200496 الثانًذكرعراقًعلً جمعه جبارالتركٌة اللغةاللغاتبغداد4

المسائٌة652004/2003 ،30/9/200475 الثانًذكرعراقًنعٌم بشٌرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد5

المسائٌة652004/2003 ،30/9/200422 الثانًذكرعراقًفاروق عمرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد6

المسائٌة642004/2003 ،30/9/200417 الثانًذكرعراقًمحمد موفقالتركٌة اللغةاللغاتبغداد7

المسائٌة632004/2003 ،30/9/20046 الثانًذكرعراقًمحارب زٌادالتركٌة اللغةاللغاتبغداد8

المسائٌة632004/2003 ،30/9/200464 الثانًذكرعراقًهاشم عمرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد9

المسائٌة30/9/200463.012004/2003 الثانًذكرعراقًابراهٌم خالد علًالتركٌة اللغةاللغاتبغداد10
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المسائٌة622004/2003 ،30/9/200438 الثانًذكرعراقًضٌاء وسامالتركٌة اللغةاللغاتبغداد11

المسائٌة622004/2003 ،30/9/200417 الثانًذكرعراقًخلف محمد جاسمالتركٌة اللغةاللغاتبغداد12

المسائٌة622004/2003 ،30/9/200408 الثانًذكرعراقًضٌدان معمرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد13

المسائٌة612004/2003 ،30/9/200499 الثانًذكرعراقًفوزي حٌدرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد14

المسائٌة612004/2003 ،30/9/200492 الثانًذكرعراقًعبٌد محمودالتركٌة اللغةاللغاتبغداد15

المسائٌة612004/2003 ،30/9/200472 الثانًذكرعراقًماجد أحمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد16

المسائٌة612004/2003 ،30/9/200452 الثانًذكرعراقًسامً جمالالتركٌة اللغةاللغاتبغداد17

المسائٌة612004/2003 ،30/9/200443 الثانًذكرعراقًمحمود خلف علًالتركٌة اللغةاللغاتبغداد18

المسائٌة612004/2003 ،30/9/200423 الثانًذكرعراقًعبد ربٌع عمادالتركٌة اللغةاللغاتبغداد19

المسائٌة602004/2003 ،30/9/200497 الثانًذكرعراقًحامد محمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد20

المسائٌة602004/2003 ،30/9/200495 الثانًذكرعراقًإبراهٌم فاروقالتركٌة اللغةاللغاتبغداد21

المسائٌة602004/2003 ،30/9/20049 الثانًذكرعراقًحنش عباسالتركٌة اللغةاللغاتبغداد22

المسائٌة602004/2003 ،30/9/200479 الثانًذكرعراقًأحمد هللا عبدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد23

المسائٌة602004/2003 ،30/9/200469 الثانًذكرعراقًمحمد حاتم عديالتركٌة اللغةاللغاتبغداد24

المسائٌة602004/2003 ،30/9/20043 الثانًذكرعراقًعباس محمد جاسمالتركٌة اللغةاللغاتبغداد25

المسائٌة602004/2003 ،30/9/200424 الثانًذكرعراقًٌونس هشامالتركٌة اللغةاللغاتبغداد26

المسائٌة602004/2003 ،30/9/200423 الثانًذكرعراقًالرضا عبد مهندالتركٌة اللغةاللغاتبغداد27

المسائٌة592004/2003 ،30/9/200486 الثانًذكرعراقًخلوفً عبد عباسالتركٌة اللغةاللغاتبغداد28

المسائٌة30/9/200459.842004/2003 الثانًذكرعراقًالحافظ عبد محمد مصطفىالتركٌة اللغةاللغاتبغداد29

المسائٌة592004/2003 ،30/9/200484 الثانًذكرعراقًالرضا عبد محمد مصطفىالتركٌة اللغةاللغاتبغداد30

المسائٌة592004/2003 ،30/9/200467 الثانًذكرعراقًٌوسف نبٌلالتركٌة اللغةاللغاتبغداد31

المسائٌة592004/2003 ،30/9/200454 الثانًذكرعراقًسوٌد محمد مصطفىالتركٌة اللغةاللغاتبغداد32

المسائٌة592004/2003 ،30/9/200454 الثانًذكرعراقًجبار عامرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد33

المسائٌة592004/2003 ،30/9/200452 الثانًذكرعراقًهللا عبد عدنانالتركٌة اللغةاللغاتبغداد34

المسائٌة592004/2003 ،30/9/200419 الثانًذكرعراقًخزعل أحمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد35

المسائٌة592004/2003 ،30/9/200405 الثانًذكرعراقًانمار أحمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد36
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المسائٌة592004/2003 ،30/9/200403 الثانًذكرعراقًعواد محمودالتركٌة اللغةاللغاتبغداد37

المسائٌة30/9/200458.922004/2003 الثانًذكرعراقًحمٌد مجٌدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد38

المسائٌة582004/2003 ،30/9/200463 الثانًذكرعراقًهادي عمرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد39

المسائٌة582004/2003 ،30/9/20046 الثانًذكرعراقًشاكر انسالتركٌة اللغةاللغاتبغداد40

المسائٌة30/9/200458.642004/2003 الثانًذكرعراقًجبر شمخً رعدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد41

المسائٌة582004/2003 ،30/9/200456 الثانًذكرعراقًأحمد إسماعٌل محمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد42

المسائٌة582004/2003 ،30/9/200413 الثانًذكرعراقًحسن إبراهٌم محمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد43

المسائٌة582004/2003 ،30/9/200411 الثانًذكرعراقًخلٌل خالدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد44

المسائٌة582004/2003 ،30/9/200409 الثانًذكرعراقًمحمد جاسم أحمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد45

المسائٌة572004/2003 ،30/9/200491 الثانًذكرعراقًعلوان سالم حٌدرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد46

المسائٌة572004/2003 ،30/9/200475 الثانًذكرعراقًحامد زكًالتركٌة اللغةاللغاتبغداد47

المسائٌة572004/2003 ،30/9/200477 الثانًذكرعراقًجوٌد حسٌن عادلالتركٌة اللغةاللغاتبغداد48

المسائٌة572004/2003 ،30/9/200473 الثانًذكرعراقًقاسم كرٌمالتركٌة اللغةاللغاتبغداد49

المسائٌة572004/2003 ،30/9/200447 الثانًذكرعراقًعطا رٌاضالتركٌة اللغةاللغاتبغداد50

المسائٌة572004/2003 ،30/9/200428 الثانًذكرعراقًمحمد الجبار عبدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد51

المسائٌة562004/2003 ،30/9/200491 الثانًذكرعراقًخلف علً محمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد52

المسائٌة562004/2003 ،30/9/200475 الثانًذكرعراقًكحن علً أحمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد53

المسائٌة562004/2003 ،30/9/200462 الثانًذكرعراقًٌاسٌن أحمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد54

المسائٌة562004/2003 ،30/9/200459 الثانًذكرعراقًبالسم الحسٌن عبد إبراهٌمالتركٌة اللغةاللغاتبغداد55

المسائٌة552004/2003 ،30/9/200493 الثانًذكرعراقًلطٌف محمد جاسمالتركٌة اللغةاللغاتبغداد56

المسائٌة552004/2003 ،30/9/200473 الثانًذكرعراقًعلً إسماعٌل محمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد57

المسائٌة552004/2003 ،30/9/200469 الثانًذكرعراقًمجٌد العزٌز عبدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد58

المسائٌة552004/2003 ،30/9/200445 الثانًذكرعراقًسعٌد عمرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد59

المسائٌة552004/2003 ،30/9/200406 الثانًذكرعراقًكاظم علً محمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد60

المسائٌة30/9/2004552004/2003 الثانًذكرعراقًتمر تركً عمارالتركٌة اللغةاللغاتبغداد61

المسائٌة542004/2003 ،30/9/200497 الثانًذكرعراقًحقً ماهرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد62

المسائٌة542004/2003 ،30/9/200448 الثانًذكرعراقًكاظم محمد إٌهابالتركٌة اللغةاللغاتبغداد63

المسائٌة542004/2003 ،30/9/200443 الثانًذكرعراقًباٌش ناٌف حسامالتركٌة اللغةاللغاتبغداد64


