
الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة872004/2003 ،30/6/200450 االولذكرعراقًهادي حسٌن علًالروسٌة اللغةاللغاتبغداد1

الصباحٌة862004/2003 ،30/6/200413 االولذكرعراقًخلٌل خمٌس أحمدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد2

الصباحٌة852004/2003 ،30/6/200436 االولذكرعراقًالكرٌم عبد جمٌل نبٌلالروسٌة اللغةاللغاتبغداد3

الصباحٌة842004/2003 ،30/6/200443 االولانثىعراقٌةمحسن الرضا عبد إٌمانالروسٌة اللغةاللغاتبغداد4

الصباحٌة832004/2003 ،30/6/200478 االولانثىعراقٌةالقادر عبد خسرو شٌالنالروسٌة اللغةاللغاتبغداد5

الصباحٌة822004/2003 ،30/6/200433 االولانثىعراقٌةأحمد نوري صباالروسٌة اللغةاللغاتبغداد6

الصباحٌة812004/2003 ،30/6/200437 االولذكرعراقًعلً تحسٌن إٌهابالروسٌة اللغةاللغاتبغداد7

الصباحٌة812004/2003 ،30/6/200426 االولانثىعراقٌةكزار عباس فاطمةالروسٌة اللغةاللغاتبغداد8

الصباحٌة812004/2003 ،30/6/200422 االولانثىعراقٌةجواد عامر إٌناسالروسٌة اللغةاللغاتبغداد9

الصباحٌة802004/2003 ،30/6/200482 االولانثىعراقٌةمشكور حسن االءالروسٌة اللغةاللغاتبغداد10

الصباحٌة692004/2003 ،30/6/200403 االولذكرعراقًعبد إبراهٌم أحمدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد11

الصباحٌة862004/2003 ،30/6/200413 االولذكرعراقًخلٌل خمٌس أحمدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد12

الصباحٌة30/6/200484.432004/2003 االولانثىعراقٌةمحسن الرضا عبد إٌمانالروسٌة اللغةاللغاتبغداد13

الصباحٌة662004/2003 ،30/6/200448 االولانثىعراقٌةخزعل منذر إٌناسالروسٌة اللغةاللغاتبغداد14

الصباحٌة812004/2003 ،30/6/200437 االولذكرعراقًعلً تحسٌن إٌهابالروسٌة اللغةاللغاتبغداد15

الصباحٌة672004/2003 ،30/6/200402 االولذكرعراقًسعدون عباس حامدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد16

الصباحٌة642004/2003 ،30/6/200439 االولانثىعراقٌةعباس صباح رشاالروسٌة اللغةاللغاتبغداد17

الصباحٌة752004/2003 ،30/6/200438 االولانثىعراقٌةعٌسى جبر رغدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد18

الصباحٌة802004/2003 ،30/6/200452 االولانثىعراقٌةٌونس حسون زٌنبالروسٌة اللغةاللغاتبغداد19

الصباحٌة692004/2003 ،30/6/200407 االولانثىعراقٌةمهدي إحسان زٌنهالروسٌة اللغةاللغاتبغداد20

الصباحٌة762004/2003 ،30/6/200464 االولانثىعراقٌةمحمد ٌوسف سرىالروسٌة اللغةاللغاتبغداد21

الصباحٌة812004/2003 ،30/6/200426 االولانثىعراقٌةكزار عباس فاطمةالروسٌة اللغةاللغاتبغداد22

الصباحٌة732004/2003 ،30/6/200402 االولانثىعراقٌةهللا عبد منصور حوراءالروسٌة اللغةاللغاتبغداد23

الصباحٌة562004/2003 ،30/6/200425 االولانثىعراقٌةاسكندر حٌدر رٌمالروسٌة اللغةاللغاتبغداد24

الصباحٌة752004/2003 ،30/6/200456 االولانثىعراقٌةٌاسٌن نوري شٌماءالروسٌة اللغةاللغاتبغداد25

الصباحٌة802004/2003 ،30/6/200467 االولانثىعراقٌةعلً محمد باسم زمنالروسٌة اللغةاللغاتبغداد26
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الصباحٌة672004/2003 ،30/6/200463 االولانثىعراقٌةجماغ حسٌن زٌنبالروسٌة اللغةاللغاتبغداد27

الصباحٌة822004/2003 ،30/6/200433 االولانثىعراقٌةأحمد نوري صباالروسٌة اللغةاللغاتبغداد28

الصباحٌة652004/2003 ،30/6/200427 االولذكرعراقًعبدالكرٌم عبدالرزاق عديالروسٌة اللغةاللغاتبغداد29

الصباحٌة762004/2003 ،30/6/200427 االولانثىعراقًنصٌف جاسم عذراءالروسٌة اللغةاللغاتبغداد30

الصباحٌة672004/2003 ،30/6/200402 االولذكرعراقًهتٌمً احمد  علًالروسٌة اللغةاللغاتبغداد31

الصباحٌة742004/2003 ،30/6/20041 االولانثىعراقًأحمد سعدي هناديالروسٌة اللغةاللغاتبغداد32

الصباحٌة782004/2003 ،30/6/200453 االولانثىعراقًهاشم جبار علًالروسٌة اللغةاللغاتبغداد33

الصباحٌة652004/2003 ،30/6/20048 االولذكرعراقًمحمود شهاب عمارالروسٌة اللغةاللغاتبغداد34

الصباحٌة692004/2003 ،30/6/200402 االولانثىعراقًبدري عطٌة كاظمالروسٌة اللغةاللغاتبغداد35

الصباحٌة612004/2003 ،30/6/200421 االولانثىعراقٌةحسن فؤاد الراالروسٌة اللغةاللغاتبغداد36

الصباحٌة742004/2003 ،30/6/200435 االولذكرعراقًحمزة جبار محمدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد37

الصباحٌة672004/2003 ،30/6/200401 االولانثىعراقًحسٌن محمد مصطفىالروسٌة اللغةاللغاتبغداد38

الصباحٌة772004/2003 ،30/6/200403 االولانثىعراقٌةسلمان مؤٌد ندىالروسٌة اللغةاللغاتبغداد39

الصباحٌة802004/2003 ،30/6/200468 االولذكرعراقًحسٌن قحطان نزارالروسٌة اللغةاللغاتبغداد40

الصباحٌة732004/2003 ،30/6/200462 االولانثىعراقٌةهللا عبد نجم هناءالروسٌة اللغةاللغاتبغداد41

الصباحٌة712004/2003 ،30/6/200470 االولذكرعراقًعلً فاضل هٌثمالروسٌة اللغةاللغاتبغداد42

الصباحٌة772004/2003 ،30/6/200464 االولانثىعراقًكاظم جواد وسامالروسٌة اللغةاللغاتبغداد43

الصباحٌة612004/2003 ،30/6/200434 االولانثىعراقًسلمان طه عالءالروسٌة اللغةاللغاتبغداد44

الصباحٌة612004/2003 ،30/6/200421 االولانثىعراقًمهدي فالح محمدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد45

الصباحٌة582004/2003 ،30/6/200494 االولانثىعراقٌةمزعل كمل محمدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد46

الصباحٌة802004/2003 ،30/6/200482 االولانثىعراقٌةمشكور حسن االءالروسٌة اللغةاللغاتبغداد47

الصباحٌة702004/2003 ،30/6/200464 االولانثىعراقٌةناصر محمود انتصارالروسٌة اللغةاللغاتبغداد48

الصباحٌة812004/2003 ،30/6/200422 االولانثىعراقٌةجواد عامر إٌناسالروسٌة اللغةاللغاتبغداد49

الصباحٌة692004/2003 ،30/6/20042 االولذكرعراقًهاشم عدنان هٌثمالروسٌة اللغةاللغاتبغداد50

الصباحٌة772004/2003 ،30/6/20044 االولذكرعراقًشمٌران تركً ثائرالروسٌة اللغةاللغاتبغداد51

الصباحٌة872004/2003 ،30/6/200450 االولذكرعراقًهادي حسٌن علًالروسٌة اللغةاللغاتبغداد52
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الصباحٌة742004/2003 ،30/6/200479 االولانثىعراقٌةحسن حقً نهىالروسٌة اللغةاللغاتبغداد53

الصباحٌة652004/2003 ،30/6/200433 االولانثىعراقٌةحسٌن علً حالالروسٌة اللغةاللغاتبغداد54

الصباحٌة572004/2003 ،30/6/200493 االولانثىعراقٌةحسٌن علً لمٌاءالروسٌة اللغةاللغاتبغداد55

الصباحٌة662004/2003 ،30/6/200448 االولذكرعراقًارثٌج العزٌز عبد لؤيالروسٌة اللغةاللغاتبغداد56

الصباحٌة712004/2003 ،30/6/200460 االولانثىعراقٌةإبراهٌم صباح نورالروسٌة اللغةاللغاتبغداد57

الصباحٌة662004/2003 ،30/6/200479 االولانثىعراقٌةحنا نوري ابتسامالروسٌة اللغةاللغاتبغداد58

الصباحٌة802004/2003 ،30/6/200403 االولانثىعراقٌةشمعون عزت أرٌجالروسٌة اللغةاللغاتبغداد59

الصباحٌة662004/2003 ،30/6/200429 االولانثىعراقٌةعبود محمود إٌناسالروسٌة اللغةاللغاتبغداد60

الصباحٌة742004/2003 ،30/6/200464 االولانثىعراقٌةفاضل سعدي سعادالروسٌة اللغةاللغاتبغداد61

الصباحٌة722004/2003 ،30/6/200405 االولانثىعراقٌةمرزوق ناٌف سهاالروسٌة اللغةاللغاتبغداد62

الصباحٌة802004/2003 ،30/6/200481 االولذكرعراقًلفته حبٌب عدنانالروسٌة اللغةاللغاتبغداد63

الصباحٌة602004/2003 ،30/6/200498 االولانثىعراقٌةمحمود تركً سهادالروسٌة اللغةاللغاتبغداد64

الصباحٌة682004/2003 ،30/6/200420 االولانثىعراقٌةخلف عباس علٌاءالروسٌة اللغةاللغاتبغداد65

الصباحٌة652004/2003 ،30/6/200457 االولانثىعراقٌةفنجان حسٌن فاتنالروسٌة اللغةاللغاتبغداد66

الصباحٌة642004/2003 ،30/6/200465 االولانثىعراقٌةعبود خالد هبهالروسٌة اللغةاللغاتبغداد67

الصباحٌة662004/2003 ،30/6/200497 االولانثىعراقٌةبعٌوي طالب لمٌاءالروسٌة اللغةاللغاتبغداد68
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الصباحٌة632004/2003 ،30/9/200438 الثانًانثىعراقٌةالرحمن عبد عارف رحابالروسٌة اللغةاللغاتبغداد1

الصباحٌة582004/2003 ،30/9/200447 الثانًانثىعراقٌةشاكر الحافظ عبد رناالروسٌة اللغةاللغاتبغداد2

الصباحٌة30/9/2004632004/2003 الثانًانثىعراقٌةعجٌل الغنً عبد زٌناتالروسٌة اللغةاللغاتبغداد3

الصباحٌة652004/2003 ،30/9/200497 الثانًانثىعراقٌةرحمة حبٌب زٌنبالروسٌة اللغةاللغاتبغداد4

الصباحٌة672004/2003 ،30/9/20041 الثانًذكرعراقًسعد جاسم نزارالروسٌة اللغةاللغاتبغداد5

الصباحٌة722004/2003 ،30/9/200432 الثانًانثىعراقٌةناٌف الرؤوف عبد منارالروسٌة اللغةاللغاتبغداد6
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الصباحٌة572004/2003 ،30/9/200482 الثانًذكرعراقًحمزة عماد علًالروسٌة اللغةاللغاتبغداد7

الصباحٌة692004/2003 ،30/9/200411 الثانًانثىعراقٌةالمجٌد عبد سلٌم مرٌمالروسٌة اللغةاللغاتبغداد8

الصباحٌة722004/2003 ،30/9/200415 الثانًانثىعراقٌةعلوان تركً فرحالروسٌة اللغةاللغاتبغداد9

الصباحٌة602004/2003 ،30/9/20048 الثانًذكرعراقًمهدي حسن عالءالروسٌة اللغةاللغاتبغداد10

الصباحٌة642004/2003 ،30/9/200495 الثانًانثىعراقٌةحنون محمد رشاالروسٌة اللغةاللغاتبغداد11

الصباحٌة672004/2003 ،30/9/200458 الثانًانثىعراقٌةفتحً جاسم لقاءالروسٌة اللغةاللغاتبغداد12

الصباحٌة582004/2003 ،30/9/200484 الثانًذكرعراقًجودة عطٌة محمدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد13
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المسائٌة882004/2003 ،30/6/200427 االولذكرعراقًمحسن ظاهر نصٌرالروسٌة اللغةاللغاتبغداد1

المسائٌة882004/2003 ،30/6/200426 االولذكرعراقًنجدي جندي محمدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد2

المسائٌة872004/2003 ،30/6/200459 االولذكرعراقًكبٌش فرٌح محمدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد3

المسائٌة832004/2003 ،30/6/200413 االولذكرعراقًأحمد شهاب إٌادالروسٌة اللغةاللغاتبغداد4

المسائٌة822004/2003 ،30/6/200402 االولانثىعراقٌةأحمد ستار نغمالروسٌة اللغةاللغاتبغداد5

المسائٌة812004/2003 ،30/6/200406 االولانثىعراقٌةمحمد سعد دٌناالروسٌة اللغةاللغاتبغداد6

المسائٌة812004/2003 ،30/6/20044 االولانثىعراقٌةحسن محمود الهامالروسٌة اللغةاللغاتبغداد7

المسائٌة792004/2003 ،30/6/200471 االولذكرعراقًشنٌن نعمه رزاقالروسٌة اللغةاللغاتبغداد8

المسائٌة792004/2003 ،30/6/200443 االولذكرعراقًلعٌبً جبار مرتضىالروسٌة اللغةاللغاتبغداد9

المسائٌة782004/2003 ،30/6/200435 االولذكرعراقًحسن الحسٌن عبد وفٌقالروسٌة اللغةاللغاتبغداد10

المسائٌة702004/2003 ،30/6/200422 االولانثىعراقٌةكرٌم جبار أسماءالروسٌة اللغةاللغاتبغداد11

المسائٌة812004/2003 ،30/6/20044 االولانثىعراقٌةحسن محمود الهامالروسٌة اللغةاللغاتبغداد12

المسائٌة762004/2003 ،30/6/200441 االولذكرعراقًخربٌط حسن باسمالروسٌة اللغةاللغاتبغداد13

المسائٌة672004/2003 ،30/6/200436 االولانثىعراقٌةحسن مهدي شٌماءالروسٌة اللغةاللغاتبغداد14

المسائٌة802004/2003 ،30/6/200478 االولانثىعراقٌةهللا عبد نجم ضحىالروسٌة اللغةاللغاتبغداد15
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المسائٌة612004/2003 ،30/6/200496 االولذكرعراقًصادق قٌس طارقالروسٌة اللغةاللغاتبغداد16

المسائٌة672004/2003 ،30/6/200415 االولذكرعراقًردام مهدي عباسالروسٌة اللغةاللغاتبغداد17

المسائٌة642004/2003 ،30/6/200426 االولانثىعراقٌةعونً عبدالمنعم عبٌر الروسٌة اللغةاللغاتبغداد18

المسائٌة642004/2003 ،30/6/200417 االولذكرعراقًمنشد الواحد عبد عمادالروسٌة اللغةاللغاتبغداد19

المسائٌة742004/2003 ،30/6/200493 االولذكرعراقًمهدي صالح فراسالروسٌة اللغةاللغاتبغداد20

المسائٌة652004/2003 ،30/6/200488 االولذكرعراقًكعٌد صبار مازنالروسٌة اللغةاللغاتبغداد21

المسائٌة602004/2003 ،30/6/20049 االولذكرعراقًهادي عدنان مصطفىالروسٌة اللغةاللغاتبغداد22

المسائٌة652004/2003 ،30/6/200443 االولذكرعراقًجاسم اسود هاديالروسٌة اللغةاللغاتبغداد23

المسائٌة652004/2003 ،30/6/200402 االولذكرعراقًنجم عبد وسٌمالروسٌة اللغةاللغاتبغداد24

المسائٌة632004/2003 ،30/6/200435 االولذكرعراقًمهدي جاسم حكمتالروسٌة اللغةاللغاتبغداد25

المسائٌة672004/2003 ،30/6/200455 االولانثىعراقٌةمحمد خالد زٌنبالروسٌة اللغةاللغاتبغداد26

المسائٌة662004/2003 ،30/6/200426 االولانثىعراقٌةزغٌر كامل أنسامالروسٌة اللغةاللغاتبغداد27

المسائٌة642004/2003 ،30/6/200408 االولانثىعراقٌةوائل وهٌب أفراحالروسٌة اللغةاللغاتبغداد28

المسائٌة672004/2003 ،30/6/200453 االولذكرعراقًعلً حسٌن جهادالروسٌة اللغةاللغاتبغداد29

المسائٌة702004/2003 ،30/6/200452 االولذكرعراقًحمود ناجً حازمالروسٌة اللغةاللغاتبغداد30

المسائٌة622004/2003 ،30/6/20046 االولذكرعراقًإبراهٌم مهدي صالحالروسٌة اللغةاللغاتبغداد31

المسائٌة702004/2003 ،30/6/200431 االولذكرعراقًعاشور إبراهٌم ضٌاءالروسٌة اللغةاللغاتبغداد32

المسائٌة642004/2003 ،30/6/200461 االولذكرعراقًعودة كاظم علًالروسٌة اللغةاللغاتبغداد33

المسائٌة672004/2003 ،30/6/200432 االولذكرعراقًصالح صباح قٌسالروسٌة اللغةاللغاتبغداد34

المسائٌة30/6/200465.732004/2003 االولذكرعراقًمحٌسن جبار مشتاقالروسٌة اللغةاللغاتبغداد35

المسائٌة672004/2003 ،30/6/20047 االولذكرعراقًأحمد عاد محمدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد36

المسائٌة732004/2003 ،30/6/200477 االولذكرعراقًناٌف علً محمدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد37

المسائٌة30/6/2004652004/2003 االولذكرعراقًصدام مزعل مرٌمالروسٌة اللغةاللغاتبغداد38

المسائٌة672004/2003 ،30/6/200429 االولانثىعراقٌةالدٌن شمس برهان مٌدٌاالروسٌة اللغةاللغاتبغداد39

المسائٌة682004/2003 ،30/6/200403 االولانثىعراقٌةحسن قاسم نورالروسٌة اللغةاللغاتبغداد40

المسائٌة602004/2003 ،30/6/20046 االولذكرعراقًفرحان زبار ولٌدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد41
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المسائٌة602004/2003 ،30/6/20046 االولذكرعراقًشنٌن نعمة رزاقالروسٌة اللغةاللغاتبغداد42

المسائٌة712004/2003 ،30/6/200486 االولذكرعراقًهاشم حسن حٌدرالروسٌة اللغةاللغاتبغداد43

المسائٌة772004/2003 ،30/6/200412 االولذكرعراقًحمٌد عباس رائدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد44

المسائٌة752004/2003 ،30/6/200489 االولانثىعراقٌةجبر علً زٌنهالروسٌة اللغةاللغاتبغداد45

المسائٌة692004/2003 ،30/6/200463 االولذكرعراقًعبد وادي ضٌاءالروسٌة اللغةاللغاتبغداد46

المسائٌة612004/2003 ،30/6/200438 االولذكرعراقًعلً حسن عديالروسٌة اللغةاللغاتبغداد47

المسائٌة30/6/200471.312004/2003 االولذكرعراقًرسن جاسم عمارالروسٌة اللغةاللغاتبغداد48

المسائٌة652004/2003 ،30/6/200464 االولانثىعراقٌةتركً سلمان فردوسالروسٌة اللغةاللغاتبغداد49

المسائٌة782004/2003 ،30/6/200432 االولانثىعراقٌةجاسم محمد كهالنالروسٌة اللغةاللغاتبغداد50

المسائٌة662004/2003 ،30/6/200449 االولذكرعراقًنوري منال محمدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد51

المسائٌة692004/2003 ،30/6/200448 االولذكرعراقًمحمود كهالن مهندالروسٌة اللغةاللغاتبغداد52

المسائٌة732004/2003 ،30/6/200497 االولذكرعراقًرشٌد حمٌد مهندالروسٌة اللغةاللغاتبغداد53

المسائٌة622004/2003 ،30/6/200482 االولانثىعراقٌةكامل مخلص منارالروسٌة اللغةاللغاتبغداد54

المسائٌة562004/2003 ،30/6/200415 االولذكرعراقًعلً كاظم علًالروسٌة اللغةاللغاتبغداد55

المسائٌة632004/2003 ،30/6/200435 االولذكرعراقًمهدي جاسم حكمتالروسٌة اللغةاللغاتبغداد56

الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة622004/2003 ،30/9/200493 الثانًذكرعراقًكاظم جواد معدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد1

المسائٌة602004/2003 ،30/9/200404 الثانًانثىعراقٌةحسن مهدي نضالالروسٌة اللغةاللغاتبغداد2

المسائٌة622004/2003 ،30/9/200478 الثانًذكرعراقًجاسم إسماعٌل حقًالروسٌة اللغةاللغاتبغداد3

المسائٌة632004/2003 ،30/9/200426 الثانًذكرعراقًاللطٌف عبد طارق انسالروسٌة اللغةاللغاتبغداد4

المسائٌة642004/2003 ،30/9/200466 الثانًذكرعراقًعقرب ادم أكرمالروسٌة اللغةاللغاتبغداد5

المسائٌة582004/2003 ،30/9/200483 الثانًانثىعراقٌةمحمد طالب نبراسالروسٌة اللغةاللغاتبغداد6

المسائٌة632004/2003 ،30/9/200412 الثانًانثىعراقٌةعبد فاضل فاطمةالروسٌة اللغةاللغاتبغداد7
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المسائٌة602004/2003 ،30/9/200466 الثانًذكرعراقًظاهر حسٌن صالحالروسٌة اللغةاللغاتبغداد8

المسائٌة672004/2003 ،30/9/200414 الثانًانثىعراقٌةجواد ٌوسف زٌنبالروسٌة اللغةاللغاتبغداد9

المسائٌة642004/2003 ،30/9/200486 الثانًانثىعراقٌةحسٌن جمعه لمٌاءالروسٌة اللغةاللغاتبغداد10

المسائٌة622004/2003 ،30/9/200482 الثانًذكرعراقًزغٌر سلمان حٌدرالروسٌة اللغةاللغاتبغداد11

المسائٌة582004/2003 ،30/9/200422 الثانًانثىعراقٌةوزٌر راضً صفاءالروسٌة اللغةاللغاتبغداد12

المسائٌة612004/2003 ،30/9/200417 الثانًانثىعراقٌةحمٌد طالب نورالروسٌة اللغةاللغاتبغداد13

المسائٌة602004/2003 ،30/9/200408 الثانًذكرعراقًعٌسى مقدام حسامالروسٌة اللغةاللغاتبغداد14

المسائٌة602004/2003 ،30/9/200462 الثانًذكرعراقًعلً عباس رسولالروسٌة اللغةاللغاتبغداد15

المسائٌة632004/2003 ،30/9/200432 الثانًانثىعراقٌةشفٌق  إحسان نادٌهالروسٌة اللغةاللغاتبغداد16

المسائٌة602004/2003 ،30/9/200419 الثانًذكرعراقًهللا ٌار رشٌد عمارالروسٌة اللغةاللغاتبغداد17

المسائٌة592004/2003 ،30/9/200449 الثانًذكرعراقًعبد لطٌف وائلالروسٌة اللغةاللغاتبغداد18

المسائٌة602004/2003 ،30/9/200424 الثانًانثىعراقٌةخلٌل محمد علٌاءالروسٌة اللغةاللغاتبغداد19

المسائٌة612004/2003 ،30/9/200413 الثانًذكرعراقًخلف عبد سمٌرالروسٌة اللغةاللغاتبغداد20

المسائٌة30/9/200488،602004/2003 الثانًذكرعراقًعون عبد عامرهاديالروسٌة اللغةاللغاتبغداد21

المسائٌة692004/2003 ،30/9/200463 الثانًذكرعراقًعلً صالح محمدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد22

المسائٌة602004/2003 ،30/9/200428 الثانًذكرعراقًجبر عبٌد عالءالروسٌة اللغةاللغاتبغداد23

المسائٌة732004/2003 ،30/9/200474 الثانًذكرعراقًمنصور مسلم ولٌدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد24

المسائٌة602004/2003 ،30/9/200431 الثانًذكرعراقًمنصور حربً معدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد25

المسائٌة622004/2003 ،30/9/200456 الثانًانثىعراقٌةسالم عباس رناالروسٌة اللغةاللغاتبغداد26

المسائٌة592004/2003 ،30/9/200473 الثانًذكرعراقًعداي محمود حردانالروسٌة اللغةاللغاتبغداد27

المسائٌة30/9/200458.312004/2003 الثانًذكرعراقًعلً مجبل سعدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد28

المسائٌة30/9/200461.372004/2003 الثانًذكرعراقٌةجاسم نصٌف فالحالروسٌة اللغةاللغاتبغداد29

المسائٌة30/9/200461.372004/2003 الثانًانثىعراقًخماس سلمان عذراءالروسٌة اللغةاللغاتبغداد30

المسائٌة30/9/200460.532004/2003 الثانًذكرعراقًمحمود نزار اٌهابالروسٌة اللغةاللغاتبغداد31


