
الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة912006/2005 ،15/7/200617 االولانثىعراقٌةخلٌف عزٌز سوسنالتركٌة اللغةاللغاتبغداد1

الصباحٌة882006/2005 ،15/7/200669 االولانثىعراقٌةكرٌم عبدالحسٌن شٌماءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد2

الصباحٌة842006/2005 ،15/7/200657 االولذكرعراقًسلمان توفٌق أنورالتركٌة اللغةاللغاتبغداد3

الصباحٌة842006/2005 ،15/7/200654 االولذكرعراقًجاسم صبحً رحٌمالتركٌة اللغةاللغاتبغداد4

الصباحٌة842006/2005 ،15/7/200617 االولانثىعراقٌةنعمة أسد رقٌةالتركٌة اللغةاللغاتبغداد5

الصباحٌة812006/2005 ،15/7/200639 االولانثىعراقٌةجعاتً صدام نهىالتركٌة اللغةاللغاتبغداد6

الصباحٌة802006/2005 ،15/7/200687 االولانثىعراقٌةكاظم علٌوي منتهىالتركٌة اللغةاللغاتبغداد7

الصباحٌة802006/2005 ،15/7/200618 االولانثىعراقٌةمحمد صاحب إٌمانالتركٌة اللغةاللغاتبغداد8

الصباحٌة802006/2005 ،15/7/200605 االولانثىعراقٌةمحمد إبراهٌم رغدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد9

الصباحٌة792006/2005 ،15/7/200682 االولانثىعراقٌةالرزاق عبد عامر غادةالتركٌة اللغةاللغاتبغداد10

الصباحٌة792006/2005 ،15/7/20062 االولانثىعراقٌةفٌصل أحمد زهراءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد11

الصباحٌة782006/2005 ،15/7/200697 االولانثىعراقٌةعبد محمود رناالتركٌة اللغةاللغاتبغداد12

الصباحٌة782006/2005 ،15/7/200655 االولانثىعراقٌةراضً حمزة مهاالتركٌة اللغةاللغاتبغداد13

الصباحٌة782006/2005 ،15/7/200652 االولانثىعراقٌةدحام عبد نجم مٌعادالتركٌة اللغةاللغاتبغداد14

الصباحٌة772006/2005 ،15/7/2006258 االولانثىعراقٌةإبراهٌم إسماعٌل رشاالتركٌة اللغةاللغاتبغداد15

الصباحٌة762006/2005 ،15/7/200664 االولانثىعراقٌةمزعل علً سارةالتركٌة اللغةاللغاتبغداد16

الصباحٌة752006/2005 ،15/7/200669 االولانثىعراقٌةمطشر محمد هبهالتركٌة اللغةاللغاتبغداد17

الصباحٌة752006/2005 ،15/7/200616 االولانثىعراقٌةالكرٌم عبد هندالتركٌة اللغةاللغاتبغداد18

الصباحٌة742006/2005 ،15/7/200664 االولانثىعراقٌةطعمه حسن هندالتركٌة اللغةاللغاتبغداد19

الصباحٌة742006/2005 ،15/7/200603 االولانثىعراقٌةبدن حران حنانالتركٌة اللغةاللغاتبغداد20

الصباحٌة732006/2005 ،15/7/200696 االولانثىعراقٌةجالً فالح رسلالتركٌة اللغةاللغاتبغداد21

الصباحٌة722006/2005 ،15/7/200654 االولذكرعراقًمحمد حسٌن مصطفىالتركٌة اللغةاللغاتبغداد22

الصباحٌة722006/2005 ،15/7/200601 االولذكرعراقًمنصور ستار أحمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد23

الصباحٌة712006/2005 ،15/7/200664 االولذكرعراقًحسن فلٌح علًالتركٌة اللغةاللغاتبغداد24

الصباحٌة15/7/2006712006/2005 االولذكرعراقًسلمان داود مثنىالتركٌة اللغةاللغاتبغداد25
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الصباحٌة702006/2005 ،15/7/20063 االولانثىعراقٌةموسى غسان منٌهالتركٌة اللغةاللغاتبغداد26

الصباحٌة682006/2005 ،15/7/200654 االولذكرعراقًمرهون عباس مهندالتركٌة اللغةاللغاتبغداد27

الصباحٌة672006/2005 ،15/7/200629 االولانثىعراقٌةالنبً عبد صباح زٌنبالتركٌة اللغةاللغاتبغداد28

الصباحٌة662006/2005 ،15/7/20061 االولذكرعراقًجاسم عبٌد علًالتركٌة اللغةاللغاتبغداد29

الصباحٌة652006/2005 ،15/7/200633 االولانثىعراقٌةصالح الهادي عبد إٌمان التركٌة اللغةاللغاتبغداد30

الصباحٌة642006/2005 ،15/7/200636 االولذكرعراقًهوٌش هادي حٌدرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد31

الصباحٌة642006/2005 ،15/7/200606 االولذكرعراقًحمود عدنان أحمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد32

الصباحٌة632006/2005 ،15/7/200678 االولذكرعراقًصادق سعدي مصطفىالتركٌة اللغةاللغاتبغداد33

الصباحٌة612006/2005 ،15/7/200642 االولانثىعراقٌةمنصور علً بلقٌسالتركٌة اللغةاللغاتبغداد34

الصباحٌة612006/2005 ،38 15/7/2006 االولذكرعراقًفاضل خالد حٌدرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد35

الصباحٌة602006/2005 ،15/7/200611 االولذكرعراقًخنجر الزهره عبد لؤيالتركٌة اللغةاللغاتبغداد36

الصباحٌة592006/2005 ،15/7/20068 االولانثىعراقٌةجوٌر ربٌع هٌبتالتركٌة اللغةاللغاتبغداد37

الصباحٌة592006/2005 ،15/7/200652 االولذكرعراقًأحمد محمد فوزيالتركٌة اللغةاللغاتبغداد38
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الصباحٌة732006/2005 ،30/9/200684 الثانًانثىعراقٌةعبدالمجٌد الدٌن مصلح سواشالتركٌة اللغةاللغاتبغداد1

الصباحٌة642006/2005 ،30/9/200688 الثانًذكرعراقًعباس الدٌن عز عمارالتركٌة اللغةاللغاتبغداد2

الصباحٌة592006/2005 ،30/9/200631 الثانًانثىعراقٌةعلوان عبود صباالتركٌة اللغةاللغاتبغداد3
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المسائٌة832006/2005 ،15/7/200698 االولانثىعراقٌةنوري عزٌز نهالالتركٌة اللغةاللغاتبغداد1

المسائٌة802006/2005 ،15/7/200651 االولذكرعراقًراشد جمٌل محمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد2



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة872006/2005 ،15/7/200666 االولذكرعراقًكلش دعٌر الكرٌم عبدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد3

المسائٌة762006/2005 ،15/7/200654 االولانثىعراقٌةعلً حسٌن زمنالتركٌة اللغةاللغاتبغداد4

المسائٌة742006/2005 ،15/7/200671 االولذكرعراقًجمعه الجبار عبد أٌمنالتركٌة اللغةاللغاتبغداد5

المسائٌة722006/2005 ،15/7/200662 االولانثىعراقٌةإبراهٌم ٌوسف سحرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد6

المسائٌة712006/2005 ،15/7/200698 االولذكرعراقًحسون محمد غانمالتركٌة اللغةاللغاتبغداد7

المسائٌة712006/2005 ،15/7/200663 االولذكرعراقًعلً احمد علًالتركٌة اللغةاللغاتبغداد8

المسائٌة712006/2005 ،15/7/200646 االولذكرعراقًمجٌد سعد وقاصالتركٌة اللغةاللغاتبغداد9

المسائٌة712006/2005 ،15/7/200637 االولانثىعراقٌةمحمد فاضل إستبرقالتركٌة اللغةاللغاتبغداد10

المسائٌة702006/2005 ،15/7/200674 االولذكرعراقًحسٌن غالب عمارالتركٌة اللغةاللغاتبغداد11

المسائٌة702006/2005 ،15/7/200660 االولذكرعراقًإبراهٌم إسماعٌل إبراهٌمالتركٌة اللغةاللغاتبغداد12

المسائٌة702006/2005 ،15/7/200628 االولذكرعراقًمتعب سعود العزٌز عبدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد13

المسائٌة702006/2005 ،15/7/200612 االولذكرعراقًرضا حامد علًالتركٌة اللغةاللغاتبغداد14

المسائٌة682006/2005 ،15/7/200615 االولذكرعراقًأحمد سعٌد مازنالتركٌة اللغةاللغاتبغداد15

المسائٌة672006/2005 ،15/7/200683 االولانثىعراقٌةسلمان محمد لقمانالتركٌة اللغةاللغاتبغداد16

المسائٌة672006/2005 ،15/7/200666 االولانثىعراقٌةعبدالوهاب صفاءالدٌن رفلالتركٌة اللغةاللغاتبغداد17

المسائٌة672006/2005 ،15/7/200660 االولذكرعراقًمحمد ٌحٌى عمرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد18

المسائٌة672006/2005 ،15/7/200613 االولانثىعراقٌةكرٌم اإلله عبد هدىالتركٌة اللغةاللغاتبغداد19

المسائٌة662006/2005 ،15/7/200657 االولذكرعراقًثاجد محسن عادلالتركٌة اللغةاللغاتبغداد20

المسائٌة662006/2005 ،15/7/200653 االولانثىعراقٌةالفت موسى سمٌرةالتركٌة اللغةاللغاتبغداد21

المسائٌة662006/2005 ،15/7/20065 االولذكرعراقًرشٌد حمٌد عمارالتركٌة اللغةاللغاتبغداد22

المسائٌة662006/2005 ،15/7/200644 االولانثىعراقٌةبلٌص ناعم رغدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد23

المسائٌة662006/2005 ،15/7/200611 االولانثىعراقٌةمحمود محمد هبةالتركٌة اللغةاللغاتبغداد24

المسائٌة662006/2005 ،15/7/200606 االولذكرعراقًعباس حفظً عباسالتركٌة اللغةاللغاتبغداد25

المسائٌة652006/2005 ،15/7/200691 االولذكرعراقًصالح هادي قتٌبةالتركٌة اللغةاللغاتبغداد26

المسائٌة652006/2005 ،15/7/200687 االولذكرعراقًهللا خٌر إسماعٌل محمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد27

المسائٌة652006/2005 ،15/7/200672 االولذكرعراقًالحمٌد عبد محمد عمرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد28

المسائٌة652006/2005 ،15/7/200659 االولذكرعراقًرشٌد المنعم عبد علًالتركٌة اللغةاللغاتبغداد29



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة652006/2005 ،15/7/200658 االولذكرعراقًراشد عدنان إحسانالتركٌة اللغةاللغاتبغداد30

المسائٌة15/7/200616،642006/2005 االولذكرعراقًدعدوش هلل خٌرا أحمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد31

المسائٌة652006/2005 ،15/7/200609 االولذكرعراقًهارون حمٌد الرحمن عبدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد32

المسائٌة15/7/2006652006/2005 االولذكرعراقًعبد دروٌش احمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد33

المسائٌة642006/2005 ،15/7/200663 االولذكرعراقًخلٌل فؤاد إبراهٌمالتركٌة اللغةاللغاتبغداد34

المسائٌة642006/2005 ،15/7/200655 االولذكرعراقًعباس طارق زٌادالتركٌة اللغةاللغاتبغداد35

المسائٌة642006/2005 ،15/7/200652 االولذكرعراقًإبراهٌم خلٌل حٌدرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد36

المسائٌة642006/2005 ،15/7/200638 االولذكرعراقًفرحان أمٌن عامرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد37

المسائٌة642006/2005 ،15/7/200611 االولذكرعراقًمجٌد حمٌد حكمتالتركٌة اللغةاللغاتبغداد38

المسائٌة632006/2005 ،15/7/200699 االولانثىعراقٌةطالب علً هبهالتركٌة اللغةاللغاتبغداد39

المسائٌة632006/2005 ،15/7/200663 االولذكرعراقًأحمد كاظم محمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد40

المسائٌة632006/2005 ،15/7/200653 االولذكرعراقًغٌدان عدنان عدايالتركٌة اللغةاللغاتبغداد41

المسائٌة632006/2005 ،15/7/200651 االولذكرعراقًالمحسن عبد سرور ناهدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد42

المسائٌة632006/2005 ،15/7/200644 االولذكرعراقًراشد صادق مؤٌدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد43

المسائٌة632006/2005 ،15/7/200644 االولذكرعراقًعلً إبراهٌم خالدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد44

المسائٌة632006/2005 ،15/7/200623 االولذكرعراقًعلً حسٌن ضٌاءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد45

المسائٌة632006/2005 ،15/7/200603 االولذكرعراقًإبراهٌم نعمة قاصدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد46

المسائٌة622006/2005 ،15/7/200672 االولذكرعراقًرحمن سلمان عالءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد47

المسائٌة622006/2005 ،15/7/200672 االولذكرعراقًحبٌب إبراهٌم قٌسالتركٌة اللغةاللغاتبغداد48

المسائٌة622006/2005 ،15/7/200657 االولذكرعراقًعلً مظفر دلدارالتركٌة اللغةاللغاتبغداد49

المسائٌة622006/2005 ،15/7/200654 االولذكرعراقًفاضل عباس مصطفىالتركٌة اللغةاللغاتبغداد50

المسائٌة15/7/2006622006/2005 االولذكرعراقًمحمد إسماعٌل عمارالتركٌة اللغةاللغاتبغداد51

المسائٌة622006/2005 ،15/7/20066 االولانثىعراقٌةأحمد حمدي وسناءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد52

المسائٌة622006/2005 ،15/7/200630 االولذكرعراقًسلمان حسٌن عالءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد53

المسائٌة622006/2005 ،15/7/200609 االولذكرعراقًمهدي علً فراسالتركٌة اللغةاللغاتبغداد54

المسائٌة612006/2005 ،15/7/200679 االولذكرعراقًإبراهٌم رحٌم صدامالتركٌة اللغةاللغاتبغداد55

المسائٌة612006/2005 ،15/7/200661 االولذكرعراقًقادر أدٌب رشوانالتركٌة اللغةاللغاتبغداد56
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المسائٌة612006/2005 ،15/7/200605 االولذكرعراقًعاٌد سفر معاذالتركٌة اللغةاللغاتبغداد57

المسائٌة602006/2005 ،15/7/200694 االولذكرعراقًحسٌن هادي مهندالتركٌة اللغةاللغاتبغداد58

المسائٌة602006/2005 ،15/7/200667 االولذكرعراقًخضٌر علً سٌفالتركٌة اللغةاللغاتبغداد59

المسائٌة602006/2005 ،15/7/200667 االولذكرعراقًخلف صالح بشارالتركٌة اللغةاللغاتبغداد60

المسائٌة602006/2005 ،15/7/200665 االولذكرعراقًباقر سلٌم حٌدرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد61

المسائٌة15/7/200660.462006/2005 االولذكرعراقًهادي صالح علًالتركٌة اللغةاللغاتبغداد62

المسائٌة602006/2005 ،15/7/200639 االولانثىعراقٌةعباس كاظم مٌعادالتركٌة اللغةاللغاتبغداد63

المسائٌة602006/2005 ،15/7/200635 االولذكرعراقًعلً محمد الفقار ذوالتركٌة اللغةاللغاتبغداد64

المسائٌة602006/2005 ،15/7/200620 االولذكرعراقًعبد ٌاسٌن عصامالتركٌة اللغةاللغاتبغداد65

المسائٌة602006/2005 ،15/7/200614 االولذكرعراقًراضً كاظم حٌدرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد66

المسائٌة602006/2005 ،15/7/200607 االولذكرعراقًهللا عبد حسناوي عمارالتركٌة اللغةاللغاتبغداد67

المسائٌة592006/2005 ،15/7/200698 االولذكرعراقًعذاب نواف أحمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد68

المسائٌة592006/2005 ،15/7/200665 االولذكرعراقًمخلف حمد كرٌمالتركٌة اللغةاللغاتبغداد69

المسائٌة592006/2005 ،15/7/200639 االولذكرعراقًمجٌت محمود عمارالتركٌة اللغةاللغاتبغداد70

المسائٌة592006/2005 ،15/7/200631 االولذكرعراقًعلً عبد غنً علًالتركٌة اللغةاللغاتبغداد71

المسائٌة592006/2005 ،15/7/200607 االولذكرعراقًحمادي صبري صدامالتركٌة اللغةاللغاتبغداد72

المسائٌة582006/2005 ،15/7/200679 االولانثىعراقٌةعلً محمد رشاالتركٌة اللغةاللغاتبغداد73

المسائٌة582006/2005 ،15/7/200674 االولذكرعراقًفرج حسٌن محمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد74

المسائٌة582006/2005 ،15/7/200668 االولذكرعراقًمحمد إٌاد مهندالتركٌة اللغةاللغاتبغداد75

المسائٌة582006/2005 ،15/7/200648 االولانثىعراقٌةعاصً حمادي رباحالتركٌة اللغةاللغاتبغداد76

المسائٌة582006/2005 ،15/7/200612 االولذكرعراقًعباس الحسن عبد مهندالتركٌة اللغةاللغاتبغداد77

المسائٌة572006/2005 ،15/7/200692 االولذكرعراقًجعاز سوري عمارالتركٌة اللغةاللغاتبغداد78

المسائٌة572006/2005 ،15/7/200660 االولذكرعراقًأمٌن احمد علًالتركٌة اللغةاللغاتبغداد79

المسائٌة572006/2005 ،15/7/200635 االولذكرعراقًشهاب محمد أحمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد80

المسائٌة572006/2005 ،15/7/200631 االولذكرعراقًصالح لطٌف كرٌمالتركٌة اللغةاللغاتبغداد81

المسائٌة572006/2005 ،15/7/200627 االولذكرعراقًفاضل ثامر محمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد82

المسائٌة572006/2005 ،15/7/200626 االولذكرعراقًجٌاد طارق زٌادالتركٌة اللغةاللغاتبغداد83



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة572006/2005 ،15/7/200616 االولذكرعراقًهللا عبد الكرٌم عبد ماهرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد84

المسائٌة15/7/200656.262006/2005 االولذكرعراقًهللا عبد خلف أحمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد85

المسائٌة562006/2005 ،15/7/200638 االولذكرعراقًكرٌم عدنان بسمانالتركٌة اللغةاللغاتبغداد86

المسائٌة562006/2005 ،15/7/200627 االولذكرعراقًرشك علً حٌدرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد87

المسائٌة552006/2005 ،15/7/200681 االولذكرعراقًخضٌر جاسم أحمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد88

المسائٌة552006/2005 ،15/7/200641 االولذكرعراقًخزعل مقداد عدنانالتركٌة اللغةاللغاتبغداد89

المسائٌة552006/2005 ،15/7/200634 االولذكرعراقًجدٌع عباس فراسالتركٌة اللغةاللغاتبغداد90

المسائٌة552006/2005 ،15/7/200634 االولذكرعراقًرشٌد إسماعٌل نزارالتركٌة اللغةاللغاتبغداد91

المسائٌة542006/2005 ،15/7/200643 االولذكرعراقًعلً محمد حٌدرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد92

الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة582006/2005 ،30/9/200612 الثانًذكرعراقًعوٌد نوري ٌحٌىالتركٌة اللغةاللغاتبغداد1

المسائٌة30/9/200654.042006/2005 الثانًانثىعراقٌةثامر الرحمن عبد انمارالتركٌة اللغةاللغاتبغداد2

المسائٌة572006/2005 ،30/9/200644 الثانًذكرعراقًعلً سلوم إٌادالتركٌة اللغةاللغاتبغداد3

المسائٌة562006/2005 ،30/9/200667 الثانًذكرعراقًكاظم لطٌف ضٌاءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد4

المسائٌة702006/2005 ،30/9/200614 الثانًانثىعراقٌةعلٌوي عباس نبراسالتركٌة اللغةاللغاتبغداد5

المسائٌة522006/2005 ،30/9/200682 الثانًذكرعراقًهللا عبد طارق زٌاد التركٌة اللغةاللغاتبغداد6

المسائٌة652006/2005 ،30/9/200653 الثانًذكرعراقًعطٌة حام محمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد7


