
الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة912005/2004 ،30/6/200528 االولانثىعراقٌةجاسم نصٌف وسنالروسٌة اللغةاللغاتبغداد1

الصباحٌة902005/2004 ،30/6/200552 االولذكرعراقًعنٌد حمٌد حٌدرالروسٌة اللغةاللغاتبغداد2

الصباحٌة902005/2004 ،30/6/200502 االولذكرعراقًالبرٌهً حقً حٌدرالروسٌة اللغةاللغاتبغداد3

الصباحٌة30/6/200588.12005/2004 االولذكرعراقًمحان حاجم أحالمالروسٌة اللغةاللغاتبغداد4

الصباحٌة852005/2004 ،30/6/200516 االولانثىعراقٌةعلً عبد محمد نهىالروسٌة اللغةاللغاتبغداد5

الصباحٌة842005/2004 ،30/6/200533 االولذكرعراقًعلً حسٌن حٌدرالروسٌة اللغةاللغاتبغداد6

الصباحٌة842005/2004 ،30/6/200531 االولذكرعراقًجاسم خضٌر كفاحالروسٌة اللغةاللغاتبغداد7

الصباحٌة842005/2004 ،30/6/200523 االولانثىعراقٌةمحمد سعٌد سلوىالروسٌة اللغةاللغاتبغداد8

الصباحٌة832005/2004 ،30/6/200531 االولانثىعراقٌةخلٌل أحمد رواءالروسٌة اللغةاللغاتبغداد9

الصباحٌة832005/2004 ،30/6/20057 االولانثىعراقٌةعلً حسٌن زبٌدةالروسٌة اللغةاللغاتبغداد10

الصباحٌة812005/2004 ،30/6/200598 االولانثىعراقٌةجبر جٌهاد حالالروسٌة اللغةاللغاتبغداد11

الصباحٌة802005/2004 ،30/6/200599 االولانثىعراقٌةعبٌد جبار فاطمةالروسٌة اللغةاللغاتبغداد12

الصباحٌة782005/2004 ،30/6/200592 االولذكرعراقًحسٌن قاسم حٌدرالروسٌة اللغةاللغاتبغداد13

الصباحٌة782005/2004 ،30/6/200561 االولانثىعراقٌةمحمد رعد جزائرالروسٌة اللغةاللغاتبغداد14

الصباحٌة772005/2004 ،30/6/200547 االولانثىعراقٌةهادي سعٌد محمد نهىالروسٌة اللغةاللغاتبغداد15

الصباحٌة762005/2004 ،30/6/200566 االولذكرعراقًعلً حسٌن محمدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد16

الصباحٌة742005/2004 ،30/6/200549 االولانثىعراقٌةحسٌن سلمان رغدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد17

الصباحٌة742005/2004 ،30/6/200545 االولانثىعراقٌةحمزة هادي سرىالروسٌة اللغةاللغاتبغداد18

الصباحٌة722005/2004 ،30/6/200522 االولانثىعراقٌةاألمٌر عبد جعفر إٌناسالروسٌة اللغةاللغاتبغداد19

الصباحٌة732005/2004 ،30/6/200591 االولانثىعراقٌةجعفر ماجد لٌناالروسٌة اللغةاللغاتبغداد20

الصباحٌة722005/2004 ،30/6/200521 االولانثىعراقٌةسبع أحمد هدٌلالروسٌة اللغةاللغاتبغداد21

الصباحٌة722005/2004 ،30/6/200518 االولذكرعراقًجواد عاكف محمدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد22

الصباحٌة712005/2004 ،30/6/200558 االولانثىعراقٌةعبد ٌحٌى هبهالروسٌة اللغةاللغاتبغداد23

الصباحٌة712005/2004 ،30/6/20053 االولانثىعراقٌةزباله قاسم هدٌلالروسٌة اللغةاللغاتبغداد24

الصباحٌة702005/2004 ،30/6/20052 االولذكرعراقًجاسم حمٌد زٌادالروسٌة اللغةاللغاتبغداد25

الصباحٌة612005/2004 ،30/6/200577 االولانثىعراقٌةكامل ماجد زٌنهالروسٌة اللغةاللغاتبغداد26

الصباحٌة602005/2004 ،30/6/200571 االولذكرعراقًخلٌل حمٌد غٌاثالروسٌة اللغةاللغاتبغداد27
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الصباحٌة602005/2004 ،30/6/200562 االولذكرعراقًخلف الحافظ عبد خالدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد28

الصباحٌة582005/2004 ،30/6/200507 االولذكرعراقًجاسم حمد خمٌسالروسٌة اللغةاللغاتبغداد29

الصباحٌة572005/2004 ،30/6/200531 االولذكرعراقًكرٌم خماس سعدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد30

الصباحٌة672005/2004 ،30/6/200595 االولذكرعراقًعلً رضا علًالروسٌة اللغةاللغاتبغداد31

الصباحٌة672005/2004 ،30/6/20057 االولانثىعراقٌةمحمد حمٌد منىالروسٌة اللغةاللغاتبغداد32

الصباحٌة662005/2004 ،30/6/200538 االولذكرعراقًعالوي حسون علًالروسٌة اللغةاللغاتبغداد33

الصباحٌة652005/2004 ،30/6/200584 االولذكرعراقًسلمان عزٌز عامرالروسٌة اللغةاللغاتبغداد34

الصباحٌة652005/2004 ،30/6/200574 االولانثىعراقٌةكطوف حسٌن نورالروسٌة اللغةاللغاتبغداد35

الصباحٌة652005/2004 ،30/6/200539 االولانثىعراقٌةعوٌد حسٌن شٌماءالروسٌة اللغةاللغاتبغداد36

الصباحٌة642005/2004 ،30/6/20057 االولذكرعراقًحسٌن علً أمٌرالروسٌة اللغةاللغاتبغداد37

الصباحٌة632005/2004 ،30/6/200589 االولانثىعراقٌةمحمد محمود مٌساءالروسٌة اللغةاللغاتبغداد38

الصباحٌة632005/2004 ،30/6/200572 االولانثىعراقٌةسلمان موفق نورالروسٌة اللغةاللغاتبغداد39

الصباحٌة632005/2004 ،30/6/200552 االولانثىعراقٌةعطٌة هللا عبد بشرىالروسٌة اللغةاللغاتبغداد40

الصباحٌة632005/2004 ،30/6/200543 االولذكرعراقًعداي اللطٌف عبد علًالروسٌة اللغةاللغاتبغداد41
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الصباحٌة622005/2004 ،30/9/200568 الثانًانثىعراقًزٌدان علً كرٌمالروسٌة اللغةاللغاتبغداد1

الصباحٌة622005/2004 ،30/9/20053 الثانًانثىعراقًتركً خلٌل مؤٌدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد2

الصباحٌة612005/2004 ،30/9/200583 الثانًانثىعراقًوهٌب الرزاق عبد علًالروسٌة اللغةاللغاتبغداد3

الصباحٌة582005/2004 ،30/9/20057 الثانًانثىعراقًتركً أحمد علًالروسٌة اللغةاللغاتبغداد4

الصباحٌة552005/2004 ،30/9/200571 الثانًانثىعراقًشطب مطرود مجبلالروسٌة اللغةاللغاتبغداد5

الصباحٌة642005/2004 ،30/9/200503 الثانًانثىعراقًهادي طالب علًالروسٌة اللغةاللغاتبغداد6

الصباحٌة662005/2004 ،30/9/200598 الثانًانثىعراقًخضٌر طه ٌاسرالروسٌة اللغةاللغاتبغداد7

الصباحٌة662005/2004 ،30/9/200588 الثانًانثىعراقًمولى رشٌد عقٌلالروسٌة اللغةاللغاتبغداد8
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الصباحٌة632005/2004 ،30/9/200546 الثانًانثىعراقًجمعه مصطفى علًالروسٌة اللغةاللغاتبغداد9

الصباحٌة30/9/200563.772005/2004 الثانًذكرعراقًنعمه علً تٌسٌرالروسٌة اللغةاللغاتبغداد10
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المسائٌة892005/2004 ،30/6/20054 االولذكرعراقًحسٌن هللا عبد الستار عبدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد1

المسائٌة872005/2004 ،30/6/200541 االولذكرعراقًالحسن عبد جمعه سعدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد2

المسائٌة872005/2004 ،30/6/200522 االولذكرعراقًالحسٌن عبد صالحالروسٌة اللغةاللغاتبغداد3

المسائٌة862005/2004 ،30/6/200551 االولذكرعراقًالعزٌز عبد مظهر فوزيالروسٌة اللغةاللغاتبغداد4

المسائٌة862005/2004 ،30/6/20059 االولذكرعراقًهادي الكاظم عبد عمرانالروسٌة اللغةاللغاتبغداد5

المسائٌة832005/2004 ،30/6/200572 االولانثىعراقٌةكاطع شرهان سهادالروسٌة اللغةاللغاتبغداد6

المسائٌة832005/2004 ،30/6/200542 االولذكرعراقًسلطان جبر عمارالروسٌة اللغةاللغاتبغداد7

المسائٌة822005/2004 ،30/6/200586 االولذكرعراقًمنصور افرام منصورالروسٌة اللغةاللغاتبغداد8

المسائٌة812005/2004 ،30/6/200544 االولذكرعراقًٌوسف أحمدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد9

المسائٌة792005/2004 ،30/6/200549 االولذكرعراقًفخري عماد الفخري أحمدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد10

المسائٌة792005/2004 ،30/6/200504 االولذكرعراقًٌاسٌن إبراهٌمالروسٌة اللغةاللغاتبغداد11

المسائٌة782005/2004 ،30/6/200587 االولذكرعراقًعبد نجم حسنالروسٌة اللغةاللغاتبغداد12

المسائٌة782005/2004 ،30/6/200561 االولانثىعراقٌةحسٌن جهاد زهراءالروسٌة اللغةاللغاتبغداد13

المسائٌة782005/2004 ،30/6/200560 االولذكرعراقًقاسم محمد همامالروسٌة اللغةاللغاتبغداد14

المسائٌة782005/2004 ،30/6/200549 االولانثىعراقٌةأحمد كرٌم لمًالروسٌة اللغةاللغاتبغداد15

المسائٌة782005/2004 ،30/6/200544 االولذكرعراقًهالل عاشور فؤادالروسٌة اللغةاللغاتبغداد16

المسائٌة782005/2004 ،30/6/200533 االولانثىعراقٌةمجبل سالم نبراسالروسٌة اللغةاللغاتبغداد17

المسائٌة772005/2004 ،30/6/200527 االولذكرعراقًمحسن األمٌر عبد علًالروسٌة اللغةاللغاتبغداد18

المسائٌة762005/2004 ،30/6/200517 االولذكرعراقًصبري خالد إحسانالروسٌة اللغةاللغاتبغداد19

المسائٌة762005/2004 ،30/6/200517 االولانثىعراقٌةعثمان عطا لٌلىالروسٌة اللغةاللغاتبغداد20
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المسائٌة742005/2004 ،30/6/200563 االولانثىعراقٌةكاطع شرهان ساجدةالروسٌة اللغةاللغاتبغداد21

المسائٌة742005/2004 ،30/6/200563 االولذكرعراقًحمود فالح فوازالروسٌة اللغةاللغاتبغداد22

المسائٌة742005/2004 ،30/6/200505 االولذكرعراقًذٌبان محمد أحمدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد23

المسائٌة722005/2004 ،30/6/200553 االولانثىعراقٌةهللا رحمه سندسالروسٌة اللغةاللغاتبغداد24

المسائٌة722005/2004 ،30/6/20055 االولانثىعراقٌةسلمان هدٌةالروسٌة اللغةاللغاتبغداد25

المسائٌة712005/2004 ،30/6/200588 االولذكرعراقًجبر ألزهره عبد سعدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد26

المسائٌة712005/2004 ،30/6/200537 االولانثىعراقٌةسكران حسن ماجدةالروسٌة اللغةاللغاتبغداد27

المسائٌة712005/2004 ،30/6/200533 االولذكرعراقًرمضان جعفر موسىالروسٌة اللغةاللغاتبغداد28

المسائٌة702005/2004 ،30/6/200599 االولذكرعراقًجابر محمد فضاءالروسٌة اللغةاللغاتبغداد29

المسائٌة702005/2004 ،30/6/200595 االولذكرعراقًمنٌر فاضل جعفرالروسٌة اللغةاللغاتبغداد30

المسائٌة702005/2004 ،30/6/200579 االولانثىعراقٌةحمٌد سلمان لمٌاءالروسٌة اللغةاللغاتبغداد31

المسائٌة702005/2004 ،30/6/200567 االولانثىعراقٌةمحمد فٌصل نداءالروسٌة اللغةاللغاتبغداد32

المسائٌة702005/2004 ،30/6/200560 االولذكرعراقًلعٌبً حسن جعفرالروسٌة اللغةاللغاتبغداد33

المسائٌة702005/2004 ،30/6/200535 االولانثىعراقٌةنصٌف هاشم إزهارالروسٌة اللغةاللغاتبغداد34

المسائٌة702005/2004 ،30/6/200524 االولذكرعراقًحمٌد  المنعم عبد درٌدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد35

المسائٌة702005/2004 ،30/6/200519 االولذكرعراقًفخري علً معتزالروسٌة اللغةاللغاتبغداد36

المسائٌة702005/2004 ،30/6/200502 االولذكرعراقًمحمود لجبار ا عبد نصرالروسٌة اللغةاللغاتبغداد37

المسائٌة702005/2004 ،30/6/200501 االولذكرعراقًمحمد إسماعٌل وسامالروسٌة اللغةاللغاتبغداد38

المسائٌة692005/2004 ،30/6/200577 االولذكرعراقًحسن الرحمن عبد احمدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد39

المسائٌة692005/2004 ،30/6/200574 االولذكرعراقًهندي محسن عقٌلالروسٌة اللغةاللغاتبغداد40

المسائٌة692005/2004 ،30/6/200572 االولانثىعراقٌةعباس خضٌر شٌماءالروسٌة اللغةاللغاتبغداد41

المسائٌة692005/2004 ،30/6/200562 االولانثىعراقٌةأحمد سرحان مثنىالروسٌة اللغةاللغاتبغداد42

المسائٌة692005/2004 ،30/6/200552 االولذكرعراقًإبراهٌم محمد لرزاق ا عبدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد43

المسائٌة692005/2004 ،30/6/200539 االولانثىعراقٌةأحمد كاظم محمد هناءالروسٌة اللغةاللغاتبغداد44

المسائٌة692005/2004 ،30/6/200523 االولذكرعراقًمحمد جلٌل علًالروسٌة اللغةاللغاتبغداد45

المسائٌة692005/2004 ،30/6/200522 االولذكرعراقًباقر باقر محمد جاسمالروسٌة اللغةاللغاتبغداد46

المسائٌة682005/2004 ،30/6/200596 االولذكرعراقًالدٌن زٌن عامر حسامالروسٌة اللغةاللغاتبغداد47
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المسائٌة682005/2004 ،30/6/200596 االولانثىعراقٌةمرتضى ٌاسمٌنالروسٌة اللغةاللغاتبغداد48

المسائٌة682005/2004 ،30/6/200588 االولذكرعراقًشاكر علوان حسٌنالروسٌة اللغةاللغاتبغداد49

المسائٌة682005/2004 ،30/6/200584 االولذكرعراقًكاظم مسلم عمارالروسٌة اللغةاللغاتبغداد50

المسائٌة682005/2004 ،30/6/200580 االولذكرعراقًكردي إسماعٌل محمدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد51

المسائٌة682005/2004 ،30/6/200555 االولانثىعراقٌةشرٌف محمد ناوزادالروسٌة اللغةاللغاتبغداد52

المسائٌة682005/2004 ،30/6/200544 االولانثىعراقٌةعباس أحمد صفاالروسٌة اللغةاللغاتبغداد53

المسائٌة682005/2004 ،30/6/200535 االولانثىعراقٌةعلٌوي ناصر الراالروسٌة اللغةاللغاتبغداد54

المسائٌة682005/2004 ،30/6/200510 االولذكرعراقًجواد خلٌل منٌرالروسٌة اللغةاللغاتبغداد55

المسائٌة682005/2004 ،30/6/2005005 االولذكرعراقٌةمحمد هالل رسلالروسٌة اللغةاللغاتبغداد56

المسائٌة672005/2004 ،30/6/200570 االولذكرعراقًإسماعٌل رائف محمدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد57

المسائٌة672005/2004 ،30/6/200558 االولذكرعراقًعلً ٌوسف مهندالروسٌة اللغةاللغاتبغداد58

المسائٌة672005/2004 ،30/6/200555 االولانثىعراقٌةعمر هالل سارةالروسٌة اللغةاللغاتبغداد59

المسائٌة672005/2004 ،30/6/200552 االولذكرعراقًصالح خضٌر صالحالروسٌة اللغةاللغاتبغداد60

المسائٌة672005/2004 ،30/6/200541 االولذكرعراقًلفته هاشم صفاءالروسٌة اللغةاللغاتبغداد61

المسائٌة672005/2004 ،30/6/200540 االولذكرعراقًالواحد عبدالجبارعبد مصعبالروسٌة اللغةاللغاتبغداد62

المسائٌة672005/2004 ،30/6/200540 االولذكرعراقًحسن مهدي صالحالروسٌة اللغةاللغاتبغداد63

المسائٌة672005/2004 ،30/6/200539 االولذكرعراقًحسن ماضً حٌدرالروسٌة اللغةاللغاتبغداد64

المسائٌة672005/2004 ،30/6/200536 االولذكرعراقًهللا عبد حسن عدنانالروسٌة اللغةاللغاتبغداد65

المسائٌة672005/2004 ،30/6/200533 االولذكرعراقًمحمد غفور أواتالروسٌة اللغةاللغاتبغداد66

المسائٌة672005/2004 ،30/6/200532 االولانثىعراقٌةالصاحب عبد وفاءالروسٌة اللغةاللغاتبغداد67

المسائٌة30/6/200567.152005/2004 االولذكرعراقًصالح عبد حامدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد68

المسائٌة672005/2004 ،30/6/200508 االولانثىعراقٌةمحمد خلٌل فاتنالروسٌة اللغةاللغاتبغداد69

المسائٌة662005/2004 ،30/6/200598 االولذكرعراقًحسن شاكر عاٌدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد70

المسائٌة662005/2004 ،30/6/200596 االولذكرعراقًهاشم عبٌد محمدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد71

المسائٌة662005/2004 ،30/6/200582 االولذكرعراقًزامل خزعل عالءالروسٌة اللغةاللغاتبغداد72

المسائٌة662005/2004 ،30/6/200579 االولذكرعراقًصالح حامد ماجدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد73

المسائٌة662005/2004 ،30/6/200579 االولذكرعراقًجلٌل إبراهٌم أنورالروسٌة اللغةاللغاتبغداد74
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المسائٌة662005/2004 ،30/6/200565 االولذكرعراقًعلً أحمد محمدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد75

المسائٌة662005/2004 ،30/6/200550 االولذكرعراقًكاطع عدنان مٌثمالروسٌة اللغةاللغاتبغداد76

المسائٌة662005/2004 ،30/6/200534 االولذكرعراقًمحمد بكر أبو كنعانالروسٌة اللغةاللغاتبغداد77

المسائٌة662005/2004 ،19 30/6/2005 االولذكرعراقًمحمود احمد محمدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد78

المسائٌة662005/2004 ،30/6/200508 االولذكرعراقًهادي كاظم عمادالروسٌة اللغةاللغاتبغداد79

المسائٌة652005/2004 ،30/6/200599 االولذكرعراقًداود محمد الرحمن عبدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد80

المسائٌة652005/2004 ،30/6/200587 االولانثىعراقٌةحسن فلٌح شٌرٌنالروسٌة اللغةاللغاتبغداد81

المسائٌة652005/2004 ،30/6/200583 االولانثىعراقٌةجاسم محمود هٌامالروسٌة اللغةاللغاتبغداد82

المسائٌة652005/2004 ،30/6/200563 االولانثىعراقٌةمحمد صبري نجالءالروسٌة اللغةاللغاتبغداد83

المسائٌة652005/2004 ،30/6/200559 االولذكرعراقًنوري وضاح ٌاسرالروسٌة اللغةاللغاتبغداد84

المسائٌة652005/2004 ،30/6/200550 االولانثىعراقٌةعزٌز حالالروسٌة اللغةاللغاتبغداد85

المسائٌة562005/2004 ،30/6/200546 االولانثىعراقٌةاٌشا زٌا أولٌنالروسٌة اللغةاللغاتبغداد86

المسائٌة652005/2004 ،30/6/200537 االولذكرعراقًحمادي احمد سعدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد87

المسائٌة652005/2004 ،30/6/200535 االولانثىعراقٌةراضً جبار شروقالروسٌة اللغةاللغاتبغداد88

المسائٌة652005/2004 ،30/6/200529 االولذكرعراقًحمٌد كرٌم ٌوسفالروسٌة اللغةاللغاتبغداد89

المسائٌة652005/2004 ،30/6/200527 االولذكرعراقًجثٌر محمد حٌدرالروسٌة اللغةاللغاتبغداد90

المسائٌة652005/2004 ،30/6/200526 االولذكرعراقًهادي عالوي عمارالروسٌة اللغةاللغاتبغداد91

المسائٌة652005/2004 ،30/6/200505 االولذكرعراقًفاضل خالد فاضلالروسٌة اللغةاللغاتبغداد92

المسائٌة642005/2004 ،30/6/200599 االولذكرعراقًهاشم كرٌم حسٌنالروسٌة اللغةاللغاتبغداد93

المسائٌة642005/2004 ،30/6/200581 االولذكرعراقًالرحٌم عبد معن حسٌنالروسٌة اللغةاللغاتبغداد94

المسائٌة642005/2004 ،30/6/200542 االولذكرعراقًعبد حسٌن أمٌرالروسٌة اللغةاللغاتبغداد95

المسائٌة642005/2004 ،30/6/200541 االولذكرعراقًفٌصل علًالروسٌة اللغةاللغاتبغداد96

المسائٌة642005/2004 ،30/6/200535 االولذكرعراقًعبٌد زبالن جاسمالروسٌة اللغةاللغاتبغداد97

المسائٌة642005/2004 ،30/6/200534 االولذكرعراقًحسٌن علً الدٌن والءالروسٌة اللغةاللغاتبغداد98

المسائٌة642005/2004 ،30/6/200529 االولذكرعراقًٌونس ٌحٌى عالءالروسٌة اللغةاللغاتبغداد99

المسائٌة642005/2004 ،30/6/200520 االولانثىعراقٌةحسٌن علً منتهىالروسٌة اللغةاللغاتبغداد100

المسائٌة642005/2004 ،30/6/200507 االولذكرعراقًمحمد جاسم لبٌبالروسٌة اللغةاللغاتبغداد101



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة30/6/200504،642005/2004 االولذكرعراقًمغشً مجٌد نصٌرالروسٌة اللغةاللغاتبغداد102

المسائٌة642005/2004 ،30/6/200504 االولذكرعراقًٌوسف محمد خالدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد103

المسائٌة30/6/200566.52005/2004 االولذكرعراقًمحمد حازم هٌثمالروسٌة اللغةاللغاتبغداد104

المسائٌة642005/2004 ،30/6/200501 االولذكرعراقًتاٌه حاكم خالدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد105

المسائٌة632005/2004 ،30/6/200593 االولانثىعراقٌةعلً حسٌن همسهالروسٌة اللغةاللغاتبغداد106

المسائٌة632005/2004 ،30/6/200582 االولذكرعراقًمراد علً سمٌرالروسٌة اللغةاللغاتبغداد107

المسائٌة632005/2004 ،30/6/200573 االولذكرعراقًجبر شٌال توفٌقالروسٌة اللغةاللغاتبغداد108

المسائٌة632005/2004 ،30/6/200567 االولذكرعراقًسلمان رشٌد أٌسرالروسٌة اللغةاللغاتبغداد109

المسائٌة632005/2004 ،30/6/200566 االولذكرعراقًعلوان حسٌن عقٌلالروسٌة اللغةاللغاتبغداد110

المسائٌة632005/2004 ،66 30/6/2005 االولذكرعراقًصالح كرٌم محمدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد111

المسائٌة632005/2004 ،30/6/200562 االولذكرعراقًموٌر كاظم حٌدرالروسٌة اللغةاللغاتبغداد112

المسائٌة632005/2004 ،30/6/200552 االولذكرعراقًمحمود شدهان لٌثالروسٌة اللغةاللغاتبغداد113

المسائٌة632005/2004 ،30/6/200536 االولانثىعراقٌةعبد هادي لقاءالروسٌة اللغةاللغاتبغداد114

المسائٌة632005/2004 ،30/6/200533 االولانثىعراقٌةعبد ثامر سمرالروسٌة اللغةاللغاتبغداد115

المسائٌة632005/2004 ،30/6/200522 االولذكرعراقًداخل سعٌد فراسالروسٌة اللغةاللغاتبغداد116

المسائٌة632005/2004 ،30/6/200511 االولانثىعراقٌةرسمً هشام سارةالروسٌة اللغةاللغاتبغداد117

المسائٌة632005/2004 ،30/6/200510 االولذكرعراقًعلً عبد ٌاسرالروسٌة اللغةاللغاتبغداد118

المسائٌة622005/2004 ،30/6/200588 االولذكرعراقًرسن صبٌح مهندالروسٌة اللغةاللغاتبغداد119

المسائٌة622005/2004 ،30/6/200587 االولانثىعراقٌةحسن عادل سارةالروسٌة اللغةاللغاتبغداد120

المسائٌة622005/2004 ،30/6/200581 االولذكرعراقًمحمد صادق مرتضىالروسٌة اللغةاللغاتبغداد121

المسائٌة622005/2004 ،30/6/200552 االولانثىعراقٌةمحمد خٌري عذراء الروسٌة اللغةاللغاتبغداد122

المسائٌة622005/2004 ،46  30/6/2005 االولذكرعراقًمصعب نوري الروسٌة اللغةاللغاتبغداد123

المسائٌة622005/2004 ،30/6/200539 االولذكرعراقًكباشً جاسم رعد الروسٌة اللغةاللغاتبغداد124

المسائٌة622005/2004 ،30/6/200535 االولذكرعراقًكاظم اسعدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد125

المسائٌة622005/2004 ،30/6/200533 االولذكرعراقًالحسٌن عبد رشٌد الجبار عبدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد126

المسائٌة622005/2004 ،30/6/200527 االولانثىعراقٌةعلك جلوب حنانالروسٌة اللغةاللغاتبغداد127

المسائٌة622005/2004 ،30/6/200504 االولذكرعراقًعٌسى عبد رائدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد128
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المسائٌة622005/2004 ،30/6/200502 االولذكرعراقًبدر علً عديالروسٌة اللغةاللغاتبغداد129

المسائٌة612005/2004 ،30/6/200559 االولذكرعراقًمحسن علً إسماعٌلالروسٌة اللغةاللغاتبغداد130

المسائٌة612005/2004 ،30/6/200558 االولذكرعراقًحسن محمد جمالالروسٌة اللغةاللغاتبغداد131

المسائٌة612005/2004 ،30/6/200556 االولذكرعراقًمحمد خلف قصًالروسٌة اللغةاللغاتبغداد132

المسائٌة612005/2004 ،30/6/200545 االولذكرعراقًمهدي محمد جاسمالروسٌة اللغةاللغاتبغداد133

المسائٌة612005/2004 ،30/6/200537 االولذكرعراقًعلٌوي شاكر مسلمالروسٌة اللغةاللغاتبغداد134

المسائٌة612005/2004 ،30/6/200533 االولذكرعراقًمحمد سعٌد عمادالروسٌة اللغةاللغاتبغداد135

المسائٌة612005/2004 ،30/6/200532 االولانثىعراقٌةحمٌد تغرٌدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد136

المسائٌة612005/2004 ،30/6/200521 االولذكرعراقًهللا عبد نعمه حٌدرالروسٌة اللغةاللغاتبغداد137

المسائٌة602005/2004 ،30/6/200587 االولذكرعراقًعباس اللطٌف عبد علًالروسٌة اللغةاللغاتبغداد138

المسائٌة602005/2004 ،30/6/200569 االولذكرعراقًرشٌد فاضل صفاءالروسٌة اللغةاللغاتبغداد139

المسائٌة602005/2004 ،30/6/200553 االولذكرعراقًزكً خلٌل لؤيالروسٌة اللغةاللغاتبغداد140

المسائٌة602005/2004 ،30/6/200545 االولذكرعراقًعباس اللطٌف عبد عالءالروسٌة اللغةاللغاتبغداد141

المسائٌة602005/2004 ،30/6/200513 االولذكرعراقًمحمد خضر علًالروسٌة اللغةاللغاتبغداد142

المسائٌة592005/2004 ،91 30/6/2005 االولذكرعراقًحنون مزهر نوفل الروسٌة اللغةاللغاتبغداد143

المسائٌة592005/2004 ،30/6/200580 االولذكرعراقًإبراهٌم خلٌل عٌسىالروسٌة اللغةاللغاتبغداد144

المسائٌة592005/2004 ،30/6/200575 االولذكرعراقًاسود أكرم علًالروسٌة اللغةاللغاتبغداد145

المسائٌة572005/2004 ،30/6/200572 االولذكرعراقًمحسن حسن ٌعقوبالروسٌة اللغةاللغاتبغداد146

المسائٌة592005/2004 ،30/6/200509 االولذكرعراقًعلً محمد فرٌدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد147

المسائٌة592005/2004 ،30/6/200501 االولذكرعراقًنبات عدنان قحطانالروسٌة اللغةاللغاتبغداد148

المسائٌة562005/2004 ،30/6/200522 االولذكرعراقًخلف خضٌر فائز الروسٌة اللغةاللغاتبغداد149

المسائٌة30/6/200564.932005/2004 االولذكرعراقًعبداللطٌف موفق عبدالرحمنالروسٌة اللغةاللغاتبغداد150

المسائٌة30/6/200560.452005/2004 االولذكرعراقًجلٌل الوهاب عبد عالءالروسٌة اللغةاللغاتبغداد151

المسائٌة30/6/200573.442005/2004 االولذكرعراقًرحمه عباس محمدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد152

المسائٌة30/6/200568.452005/2004 االولذكرعراقًجابر عبد كاظمالروسٌة اللغةاللغاتبغداد153
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المسائٌة30/9/200550،662005/2004 الثانًذكرعراقًمحمد حازم هٌثمالروسٌة اللغةاللغاتبغداد1

المسائٌة30/9/200558،632005/2004 الثانًذكرعراقًكٌف مجبل فؤادالروسٌة اللغةاللغاتبغداد2

المسائٌة30/9/200561،622005/2004 الثانًذكرعراقًمردي خٌري مهٌمنالروسٌة اللغةاللغاتبغداد3

المسائٌة30/9/200545،612005/2004 الثانًانثىعراقٌةحٌدر غازي فاطمةالروسٌة اللغةاللغاتبغداد4

المسائٌة30/9/200544،612005/2004 الثانًذكرعراقًطه أحمد جمالالروسٌة اللغةاللغاتبغداد5

المسائٌة602005/2004 ،30/9/200599 الثانًانثىعراقٌةحسٌن عدنان رشاالروسٌة اللغةاللغاتبغداد6

المسائٌة602005/2004 ،30/9/200588 الثانًذكرعراقًهادي الرزاق عبد سامرالروسٌة اللغةاللغاتبغداد7

المسائٌة602005/2004 ،30/9/200511 الثانًذكرعراقًناصر حسٌن علًالروسٌة اللغةاللغاتبغداد8

المسائٌة562005/2004 ،1/10/200532 الثانًذكرعراقًدرج حمادي رعدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد9


