
الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة892005/2004، 30/6/200518 االولذكرعراقًحسن فالح عالءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد1

الصباحٌة30/6/200588.262005/2004 االولانثىعراقٌةجاسم سامً سمرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد2

الصباحٌة862005/2004، 30/6/200535 االولانثىعراقٌةحسن خالد هبهالتركٌة اللغةاللغاتبغداد3

الصباحٌة852005/2004، 30/6/200579 االولانثىعراقٌةالمحسن عبد ناظم زٌنبالتركٌة اللغةاللغاتبغداد4

الصباحٌة842005/2004، 30/6/200594 االولانثىعراقٌةأحمد طه هندالتركٌة اللغةاللغاتبغداد5

الصباحٌة822005/2004، 30/6/200578 االولانثىعراقٌةمحمود سعدي رغدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد6

الصباحٌة822005/2004، 30/6/200567 االولانثىعراقٌةرمضان شٌماءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد7

الصباحٌة30/6/2005822005/2004 االولانثىعراقٌةاسماعٌل محمود نوراالتركٌة اللغةاللغاتبغداد8

الصباحٌة812005/2004، 30/6/200555 االولانثىعراقٌةحمد حمزه أخالصالتركٌة اللغةاللغاتبغداد9

الصباحٌة502005/2004، 30/6/200576 االولانثىعراقٌةالوهاب عبد عصام رؤىالتركٌة اللغةاللغاتبغداد10

الصباحٌة802005/2004، 30/6/200536 االولذكرعراقًطالب نجٌب ناصرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد11

الصباحٌة782005/2004، 30/6/200508 االولانثىعراقٌةأحمد طه نبراسالتركٌة اللغةاللغاتبغداد12

الصباحٌة772005/2004، 30/6/200548 االولانثىعراقٌةراضً عبد فرحان بٌداءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد13

الصباحٌة772005/2004، 30/6/200531 االولذكرعراقًعلً حافظ محمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد14

الصباحٌة762005/2004، 30/6/200584 االولانثىعراقٌةالحسن عبد فالح ٌسرىالتركٌة اللغةاللغاتبغداد15

الصباحٌة762005/2004، 30/6/200571 االولانثىعراقٌةناٌف صالح اٌناسالتركٌة اللغةاللغاتبغداد16

الصباحٌة762005/2004، 30/6/20059 االولذكرعراقًٌارمراد جمال علًالتركٌة اللغةاللغاتبغداد17

الصباحٌة762005/2004، 30/6/20054 االولانثىعراقٌةجاسم ابراهٌم نبراسالتركٌة اللغةاللغاتبغداد18

الصباحٌة732005/2004، 30/6/200588 االولذكرعراقًابراهٌم ناٌف الرزاق عبدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد19

الصباحٌة722005/2004، 30/6/200512 االولانثىعراقٌةجبر جاسب زٌنبالتركٌة اللغةاللغاتبغداد20

الصباحٌة722005/2004،  30/6/20055 االولانثىعراقٌةجعاز عباس أخالصالتركٌة اللغةاللغاتبغداد21

الصباحٌة712005/2004، 30/6/200554 االولانثىعراقٌةجواد حموده عقٌلالتركٌة اللغةاللغاتبغداد22

الصباحٌة702005/2004، 30/6/200511 االولانثىعراقٌةنعمان شاكر لمىالتركٌة اللغةاللغاتبغداد23

الصباحٌة692005/2004، 30/6/200522 االولانثىعراقٌةصالح مهدي ورودالتركٌة اللغةاللغاتبغداد24

الصباحٌة682005/2004، 97 30/6/2005 االولذكرعراقًكاظم سعد حسٌنالتركٌة اللغةاللغاتبغداد25

الصباحٌة672005/2004، 30/6/200594 االولانثىعراقٌةالزهرة عبد جواد الزهراءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد26
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الصباحٌة672005/2004، 30/6/200508 االولانثىعراقٌةاسد عباس جنانالتركٌة اللغةاللغاتبغداد27

الصباحٌة662005/2004، 30/6/200554 االولذكرعراقًشاكر خالص محمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد28

الصباحٌة30/6/200566.92005/2004 االولانثىعراقٌةعباس جهاد الراالتركٌة اللغةاللغاتبغداد29

الصباحٌة652005/2004، 30/6/200505 االولذكرعراقًفوزي حسانالتركٌة اللغةاللغاتبغداد30

الصباحٌة682005/2004، 30/6/200584 االولذكرعراقًحسٌن محمد مخلدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد31

الصباحٌة642005/2004، 30/6/200583 االولذكرعراقًمحمد برزان فرٌدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد32

الصباحٌة642005/2004، 30/6/200542 االولذكرعراقًمحمد جاسم حسٌنالتركٌة اللغةاللغاتبغداد33

الصباحٌة642005/2004، 30/6/200527 االولذكرعراقًتبان  الحمٌد عبد أحمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد34

الصباحٌة612005/2004، 30/6/200523 االولانثىعراقٌةالخالق عبد جمٌل مرحالتركٌة اللغةاللغاتبغداد35

الصباحٌة602005/2004، 30/6/20055 االولذكرعراقًهللا عبد عباس علًالتركٌة اللغةاللغاتبغداد36

الصباحٌة592005/2004، 30/6/200551 االولذكرعراقًسلمان داود محمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد37
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الصباحٌة692005/2004، 1/10/200593 الثانًانثىعراقٌةحامد الكرٌم عبد حالالتركٌة اللغةاللغاتبغداد1
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المسائٌة902005/2004، 30/6/200559 االولانثىعراقٌةعباس محمد فاطمهالتركٌة اللغةاللغاتبغداد1

المسائٌة892005/2004، 30/6/200542 االولذكرعراقًحسن كرٌم مرتضىالتركٌة اللغةاللغاتبغداد2

المسائٌة30/6/200584.772005/2004 االولذكرعراقًحسٌن ناصر وعدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد3

المسائٌة802005/2004، 30/6/200582 االولذكرعراقًفخري صالح سرمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد4

المسائٌة772005/2004، 30/6/20051 االولذكرعراقًأحمد فٌصل جنٌدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد5

المسائٌة762005/2004، 30/6/200559 االولذكرعراقًعلوان ناجً سعدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد6
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المسائٌة752005/2004، 30/6/200579 االولانثىعراقٌةغنً حسٌن زٌنهالتركٌة اللغةاللغاتبغداد7

المسائٌة742005/2004، 30/6/200533 االولذكرعراقًخضٌر حمد أحمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد8

المسائٌة742005/2004، 30/6/200519 االولذكرعراقًعباس خضٌر ٌاسالتركٌة اللغةاللغاتبغداد9

المسائٌة732005/2004، 30/6/200598 االولذكرعراقًمتعب القادر عبد زاهدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد10

المسائٌة732005/2004، 30/6/200575 االولانثىعراقٌةكاظم حمٌد مٌعادالتركٌة اللغةاللغاتبغداد11

المسائٌة732005/2004، 30/6/200554 االولانثىعراقٌةاكبر ابراهٌم ٌسرىالتركٌة اللغةاللغاتبغداد12

المسائٌة732005/2004، 30/6/20055 االولانثىعراقٌةادهم برهان راوٌةالتركٌة اللغةاللغاتبغداد13

المسائٌة722005/2004، 30/6/200585 االولذكرعراقًمصطفى لحمٌد ا عبد محمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد14

المسائٌة722005/2004، 30/6/20055 االولذكرعراقًراضً كاظم محمد التركٌة اللغةاللغاتبغداد15

المسائٌة722005/2004، 30/6/20054 االولذكرعراقًمحمد علً عدنانالتركٌة اللغةاللغاتبغداد16

المسائٌة722005/2004، 30/6/200506 االولانثىعراقٌةسلمان عصام اسراءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد17

المسائٌة712005/2004، 30/6/200522 االولذكرعراقًأحمد فؤاد عمرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد18

المسائٌة712005/2004، 30/6/200521 االولذكرعراقًقادر جبار دٌارالتركٌة اللغةاللغاتبغداد19

المسائٌة712005/2004، 30/6/200514 االولذكرعراقًخالد حكمت ولٌدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد20

المسائٌة702005/2004، 30/6/200582 االولذكرعراقًعبٌد خالد ولٌدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد21

المسائٌة702005/2004، 30/6/200548 االولذكرعراقًصالح أحمد مصعبالتركٌة اللغةاللغاتبغداد22

المسائٌة702005/2004، 30/6/200539 االولذكرعراقًعزت حٌدر مرتضىالتركٌة اللغةاللغاتبغداد23

المسائٌة702005/2004، 30/6/200508 االولذكرعراقًحسٌن شاكر مهندالتركٌة اللغةاللغاتبغداد24

المسائٌة692005/2004، 30/6/200584 االولانثىعراقٌةجاسم شعالن لمٌاءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد25

المسائٌة692005/2004، 30/6/200565 االولانثىعراقٌةطالب الحسٌن عبد اسٌاالتركٌة اللغةاللغاتبغداد26

المسائٌة692005/2004، 30/6/200549 االولذكرعراقًمحمد أحمد سمٌرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد27

المسائٌة692005/2004، 30/6/200543 االولذكرعراقًجعفر جمال خالدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد28

المسائٌة692005/2004، 30/6/200537 االولذكرعراقًشاطىء علً اسامهالتركٌة اللغةاللغاتبغداد29

المسائٌة692005/2004، 30/6/200512 االولانثىعراقٌةفخري صالح سالًالتركٌة اللغةاللغاتبغداد30

المسائٌة682005/2004، 30/6/200598 االولذكرعراقًمحمد السالم عبد صائبالتركٌة اللغةاللغاتبغداد31

المسائٌة682005/2004، 30/6/200577 االولانثىعراقٌةعباس أحمد فرٌدةالتركٌة اللغةاللغاتبغداد32
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المسائٌة682005/2004، 30/6/200564 االولانثىعراقٌةمحسن منذر مروةالتركٌة اللغةاللغاتبغداد33

المسائٌة682005/2004، 30/6/200556 االولذكرعراقًهامرسون ارمٌناك هارتٌونالتركٌة اللغةاللغاتبغداد34

المسائٌة682005/2004، 30/6/200518 االولذكرعراقًسوٌد محمد مصطفىالتركٌة اللغةاللغاتبغداد35

المسائٌة682005/2004، 30/6/200516 االولذكرعراقًعٌدان حمٌدي هٌثمالتركٌة اللغةاللغاتبغداد36

المسائٌة672005/2004، 30/6/200579 االولذكرعراقًالحسٌن عبد حمٌد ضرغامالتركٌة اللغةاللغاتبغداد37

المسائٌة672005/2004، 30/6/200577 االولذكرعراقًتركً الجلٌل عبد العلٌم عبدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد38

المسائٌة662005/2004، 30/6/200588 االولذكرعراقًعٌال محمد عمرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد39

المسائٌة662005/2004، 30/6/2005081 االولذكرعراقًاسماعٌل عدنان قحطانالتركٌة اللغةاللغاتبغداد40

المسائٌة662005/2004، 30/6/200565 االولذكرعراقًهللا عبد حسٌن ٌاسرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد41

المسائٌة30/6/200566.422005/2004 االولذكرعراقًدروٌش عبد نعٌم قاسمالتركٌة اللغةاللغاتبغداد42

المسائٌة662005/2004، 30/6/200524 االولذكرعراقًحسٌن داغر مؤٌدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد43

المسائٌة662005/2004، 30/6/200512 االولذكرعراقًجمٌل ولٌد خالدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد44

المسائٌة652005/2004، 30/6/200581 االولذكرعراقًكاظم جواد محمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد45

المسائٌة652005/2004، 30/6/200579 االولذكرعراقًابراهٌم علً خالدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد46

المسائٌة652005/2004، 30/6/200565 االولذكرعراقًسالمة االله عبد محمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد47

المسائٌة652005/2004، 30/6/20055 االولذكرعراقًشٌر الرحمن عبد حسٌنالتركٌة اللغةاللغاتبغداد48

المسائٌة652005/2004، 30/6/200533 االولذكرعراقًشكر عباس عمارالتركٌة اللغةاللغاتبغداد49

المسائٌة652005/2004، 30/6/200523 االولذكرعراقًكطاع أحمد بهاءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد50

المسائٌة652005/2004، 30/6/200503 االولذكرعراقًابراهٌم سعد  همامالتركٌة اللغةاللغاتبغداد51

المسائٌة642005/2004، 30/6/20057 االولذكرعراقًقرطاس كامل مصطفىالتركٌة اللغةاللغاتبغداد52

المسائٌة642005/2004، 30/6/200574 االولذكرعراقًعارف محمود تٌسٌرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد53

المسائٌة642005/2004، 30/6/200573 االولذكرعراقًحمادي فتٌخان جمالالتركٌة اللغةاللغاتبغداد54

المسائٌة642005/2004، 30/6/200568 االولذكرعراقًصبري طالب محمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد55

المسائٌة642005/2004، 30/6/200543 االولذكرعراقًمحمد خلٌفه مهندالتركٌة اللغةاللغاتبغداد56

المسائٌة642005/2004، 30/6/200538 االولذكرعراقًعاشور مظلوم ولٌدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد57

المسائٌة642005/2004، 30/6/200535 االولذكرعراقًعزٌز حمٌد علًالتركٌة اللغةاللغاتبغداد58
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المسائٌة642005/2004، 30/6/200529 االولذكرعراقًبدران طالب مشتاقالتركٌة اللغةاللغاتبغداد59

المسائٌة642005/2004، 30/6/200514 االولذكرعراقًسعٌد حفظً  مصطفىالتركٌة اللغةاللغاتبغداد60

المسائٌة642005/2004، 30/6/200506 االولذكرعراقًمنعم حمودي اوسالتركٌة اللغةاللغاتبغداد61

المسائٌة632005/2004، 30/6/200591 االولذكرعراقًصالح فارس مصطفىالتركٌة اللغةاللغاتبغداد62

المسائٌة632005/2004، 30/6/200568 االولذكرعراقًجاسم جساب رفعتالتركٌة اللغةاللغاتبغداد63

المسائٌة30/6/200563.572005/2004 االولذكرعراقًعلً مناتً محمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد64

المسائٌة632005/2004، 30/6/200555 االولذكرعراقًهاشم ثامر هاشمالتركٌة اللغةاللغاتبغداد65

المسائٌة632005/2004، 30/6/200526 االولانثىعراقٌةاسكندر مراد سمٌرةالتركٌة اللغةاللغاتبغداد66

المسائٌة30/6/2005632005/2004 االولذكرعراقًسكران داود علًالتركٌة اللغةاللغاتبغداد67

المسائٌة622005/2004، 30/6/200597 االولذكرعراقًحسن ابراهٌم صباحالتركٌة اللغةاللغاتبغداد68

المسائٌة622005/2004، 30/6/200595 االولذكرعراقًالكرٌم عبد صباح عمارالتركٌة اللغةاللغاتبغداد69

المسائٌة622005/2004، 30/6/200584 االولذكرعراقًحداد داود محمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد70

المسائٌة622005/2004، 30/6/200572 االولذكرعراقًمحمد سعدي سرمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد71

المسائٌة622005/2004، 30/6/200564 االولذكرعراقًالهادي عبد محمود وسامالتركٌة اللغةاللغاتبغداد72

المسائٌة622005/2004، 30/6/200544 االولذكرعراقًحمود محسن فراسالتركٌة اللغةاللغاتبغداد73

المسائٌة622005/2004، 30/6/200539 االولذكرعراقًحسٌن فارس حاتمالتركٌة اللغةاللغاتبغداد74

المسائٌة622005/2004، 30/6/200537 االولذكرعراقًصالح علً فراسالتركٌة اللغةاللغاتبغداد75

المسائٌة622005/2004، 30/6/200531 االولذكرعراقًالزم محسن عامرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد76

المسائٌة622005/2004، 30/6/200527 االولذكرعراقًجاسم الرزاق عبد حٌدرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد77
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