
الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة982007/2006 ،15/7/200727 االولانثىعراقٌةخضر جوبان زٌنبالتركٌة اللغةاللغاتبغداد1

الصباحٌة842007/2006 ،15/7/200734 االولذكرعراقًعلً حسن إحسانالتركٌة اللغةاللغاتبغداد2

الصباحٌة832007/2006 ،15/7/200755 االولانثىعراقٌةأحمد رٌاض تمارهالتركٌة اللغةاللغاتبغداد3

الصباحٌة832007/2006 ،15/7/200723 االولانثىعراقٌةدهش غازي شذىالتركٌة اللغةاللغاتبغداد4

الصباحٌة832007/2006 ،15/7/200715 االولانثىعراقٌةحسٌن الكرٌم عبد نجوانالتركٌة اللغةاللغاتبغداد5

الصباحٌة822007/2006 ،15/7/200787 االولانثىعراقٌةحسٌن الودود عبد رشاالتركٌة اللغةاللغاتبغداد6

الصباحٌة822007/2006 ،15/7/200733 االولانثىعراقٌةعبد محمد إسراءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد7

الصباحٌة15/7/2007822007/2006 االولانثىعراقٌةجاسم علً إسراءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد8

الصباحٌة802007/2006 ،15/7/200782 االولانثىعراقٌةمحمود إٌاد سجىالتركٌة اللغةاللغاتبغداد9

الصباحٌة802007/2006 ،15/7/200744 االولانثىعراقٌةهاشم مناف دنٌاالتركٌة اللغةاللغاتبغداد10

الصباحٌة802007/2006 ،15/7/20074 االولانثىعراقٌةإبراهٌم علً رناالتركٌة اللغةاللغاتبغداد11

الصباحٌة802007/2006  ،15/7/200722 االولانثىعراقٌةمجٌد رشٌد نورسالتركٌة اللغةاللغاتبغداد12

الصباحٌة802007/2006 ،15/7/200717 االولانثىعراقٌةصبٌح محمد سارةالتركٌة اللغةاللغاتبغداد13

الصباحٌة782007/2006 ،15/7/200755 االولانثىعراقٌةإبراهٌم خلٌل رواءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد14

الصباحٌة782007/2006 ،15/7/200712 االولذكرعراقًجاسم خلف محمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد15

الصباحٌة772007/2006 ،15/7/200794 االولانثىعراقٌةخشان جابر سارةالتركٌة اللغةاللغاتبغداد16

الصباحٌة772007/2006 ،15/7/200779 االولانثىعراقٌةٌاسٌن طه إسراءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد17

الصباحٌة762007/2006 ،15/7/200767 االولانثىعراقٌةموسى حمد مازنالتركٌة اللغةاللغاتبغداد18

الصباحٌة752007/2006 ،15/7/200787 االولانثىعراقٌةناٌف عادل مروةالتركٌة اللغةاللغاتبغداد19

الصباحٌة742007/2006 ،15/7/200730 االولانثىعراقٌةعٌسى كاظم أمنةالتركٌة اللغةاللغاتبغداد20

الصباحٌة732007/2006 ،15/7/20079 االولانثىعراقٌةعلً عبد عزت فاتنالتركٌة اللغةاللغاتبغداد21

الصباحٌة722007/2006 ،15/7/200778 االولانثىعراقٌةلفته سعدون هندالتركٌة اللغةاللغاتبغداد22

الصباحٌة722007/2006 ،15/7/20073 االولذكرعراقًعلً مجٌد محمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد23

الصباحٌة722007/2006 ،15/7/20073 االولانثىعراقٌةعلً حسٌن رشاالتركٌة اللغةاللغاتبغداد24

الصباحٌة712007/2006 ،15/7/20079 االولانثىعراقٌةحازم زٌنبالتركٌة اللغةاللغاتبغداد25

الصباحٌة712007/2006 ،15/7/20075 االولانثىعراقٌةهاشم صالح سرورالتركٌة اللغةاللغاتبغداد26

الصباحٌة712007/2006 ،15/7/200742 االولانثىعراقٌةهاشم عالوي نسرٌنالتركٌة اللغةاللغاتبغداد27
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الصباحٌة702007/2006 ،15/7/200759 االولذكرعراقًسلطان محسن خالدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد28

الصباحٌة15/7/2007702007/2006 االولانثىعراقٌةرضا محمد زٌنبالتركٌة اللغةاللغاتبغداد29

الصباحٌة702007/2006 ،15/7/200712 االولذكرعراقًكاظم عزٌز مهندالتركٌة اللغةاللغاتبغداد30

الصباحٌة702007/2006 ،15/7/200705 االولانثىفلسطٌنٌةعلً صالح مروةالتركٌة اللغةاللغاتبغداد31

الصباحٌة692007/2006 ،15/7/200786 االولانثىعراقٌةالحمٌد عبد مؤٌد ٌاسمٌنالتركٌة اللغةاللغاتبغداد32

الصباحٌة692007/2006 ،15/7/20072 االولانثىعراقٌةكامل رعد سالًالتركٌة اللغةاللغاتبغداد33

الصباحٌة682007/2006 ،15/7/200773 االولانثىعراقٌةسلمان محمد زٌنبالتركٌة اللغةاللغاتبغداد34

الصباحٌة682007/2006 ،15/7/20074 االولذكرعراقًبرٌسم فاضل زٌدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد35

الصباحٌة682007/2006 ،15/7/200735 االولانثىعراقٌةمولود شاكر لٌلىالتركٌة اللغةاللغاتبغداد36

الصباحٌة672007/2006 ،15/7/20072 االولانثىعراقٌةحسن جبار هدٌلالتركٌة اللغةاللغاتبغداد37

الصباحٌة672007/2006 ،15/7/200708 االولذكرعراقًهادي ٌوسف عالءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد38

الصباحٌة652007/2006 ،15/7/20076 االولذكرعراقًعٌسى فاضل عدنانالتركٌة اللغةاللغاتبغداد39

الصباحٌة652007/2006 ،15/7/20076 االولذكرعراقًرشٌد هاشم علًالتركٌة اللغةاللغاتبغداد40

الصباحٌة642007/2006 ،15/7/200756 االولانثىعراقٌةغٌدان محمد مروةالتركٌة اللغةاللغاتبغداد41

الصباحٌة642007/2006 ،15/7/200754 االولانثىعراقٌةخضٌر عباس رونقالتركٌة اللغةاللغاتبغداد42

الصباحٌة642007/2006 ،15/7/200713 االولذكرعراقًحمٌد علً مرتضىالتركٌة اللغةاللغاتبغداد43

الصباحٌة15/7/2007642007/2006 االولذكرعراقًعلٌوي عزٌز أمٌرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد44

الصباحٌة15/7/2007632007/2006 االولانثىعراقٌةتركً هللا عبد هبهالتركٌة اللغةاللغاتبغداد45

الصباحٌة622007/2006 ،15/7/200743 االولذكرعراقًصالح علً ضٌاءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد46

الصباحٌة612007/2006 ،15/7/20073 االولذكرعراقًعبد إبراهٌم مرتضىالتركٌة اللغةاللغاتبغداد47

الصباحٌة602007/2006 ،15/7/200788 االولذكرعراقًحمادي عبد صعب قٌسالتركٌة اللغةاللغاتبغداد48

الصباحٌة602007/2006 ،15/7/200702 االولذكرعراقًسند هالل أثٌر التركٌة اللغةاللغاتبغداد49
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الصباحٌة602007/2006 ،1/10/200778 الثانًانثىعراقٌةحمد حمادي هبهالتركٌة اللغةاللغاتبغداد1
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المسائٌة672007/2006 ،15/7/200796 االولانثىعراقٌةهواش هاشم مٌادةالتركٌة اللغةاللغاتبغداد1

المسائٌة662007/2006 ،15/7/200708 االولذكرعراقًخماس عذاب علًالتركٌة اللغةاللغاتبغداد2

المسائٌة652007/2006 ،15/7/20076 االولذكرعراقًرضا غنً أحمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد3

المسائٌة642007/2006 ،15/7/200796 االولذكرعراقًإسماعٌل حقً عمرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد4

المسائٌة642007/2006 ،15/7/200726 االولذكرعراقًنعمه جمعه عمادةالتركٌة اللغةاللغاتبغداد5

المسائٌة632007/2006 ،15/7/200777 االولذكرعراقًدوهان نمٌرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد6

المسائٌة632007/2006 ،15/7/20077 االولذكرعراقًجبر عطا سالمالتركٌة اللغةاللغاتبغداد7

المسائٌة632007/2006 ،15/7/200726 االولذكرعراقًجالب مانع مهندالتركٌة اللغةاللغاتبغداد8

المسائٌة622007/2006 ،15/7/200705 االولذكرعراقًحمزة مرزة مٌثاقالتركٌة اللغةاللغاتبغداد9

المسائٌة612007/2006 ،15/7/20079 االولذكرعراقًشوٌش طالب مشتاقالتركٌة اللغةاللغاتبغداد10

المسائٌة612007/2006 ،15/7/200776 االولذكرعراقًإسماعٌل نجف محمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد11

المسائٌة612007/2006 ،15/7/200709 االولذكرعراقًالكاظم عبد ضرغامالتركٌة اللغةاللغاتبغداد12

المسائٌة592007/2006 ،15/7/20075 االولذكرعراقًرحٌم مهدي علًالتركٌة اللغةاللغاتبغداد13

المسائٌة592007/2006 ،15/7/200731 االولذكرعراقًخلٌل ضٌاء مصطفىالتركٌة اللغةاللغاتبغداد14

المسائٌة582007/2006 ،15/7/200716 االولذكرعراقًعباس حمٌد خالدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد15


