
الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

صباح882003/2002ً ،16/8/200372االولانثىعراقٌةرحاب سعدي فوازاللغة العبرٌةاللغاتبغداد1

صباح802003/2002ً ،16/8/200366االولانثىعراقٌةهدى جبار روضاناللغة العبرٌةاللغاتبغداد2

صباح772003/2002ً ،16/8/200355االولانثىعراقٌةهوازن غازي عبد الهادياللغة العبرٌةاللغاتبغداد3

صباح762003/2002ً ،16/8/200384االولانثىعراقٌةنور الهدى ٌوسف محمداللغة العبرٌةاللغاتبغداد4

صباح742003/2002ً ،16/8/200399االولانثىعراقٌةزٌنه فوزي راشداللغة العبرٌةاللغاتبغداد5

صباح16/8/2003742003/2002ًاالولذكرعراقًعٌسى جاسم عزٌزاللغة العبرٌةاللغاتبغداد6

صباح732003/2002ً ،16/8/200307االولذكرعراقًحافظ داود سلماناللغة العبرٌةاللغاتبغداد7

صباح722003/2002ً ،16/8/200364االولانثىعراقٌةهبة مكً أحمداللغة العبرٌةاللغاتبغداد8

صباح722003/2002ً ،16/8/200338االولذكرعراقًرامً محمد حسناللغة العبرٌةاللغاتبغداد9

صباح712003/2002ً ،16/8/200322االولذكرعراقًإبراهٌم فاضل خضٌراللغة العبرٌةاللغاتبغداد10

صباح16/8/2003712003/2002ًاالولانثىعراقٌةهدٌل ولٌد إبراهٌماللغة العبرٌةاللغاتبغداد11

صباح702003/2002ً ،16/8/200391االولذكرعراقًمحمد كرٌم إبراهٌماللغة العبرٌةاللغاتبغداد12

صباح702003/2002ً ،16/8/20037االولانثىعراقٌةنادٌة صبٌح مكسراللغة العبرٌةاللغاتبغداد13

صباح702003/2002ً ،16/8/200358االولانثىعراقٌةرنا نهاد هادياللغة العبرٌةاللغاتبغداد14

صباح702003/2002ً ،16/8/20032االولانثىعراقٌةشٌماء اسعد عبد هللااللغة العبرٌةاللغاتبغداد15

صباح692003/2002ً ،16/8/200399االولانثىعراقٌةزٌنب صالح سلماناللغة العبرٌةاللغاتبغداد16

صباح692003/2002ً ،16/8/200394االولانثىعراقٌةوسن صباح منصوراللغة العبرٌةاللغاتبغداد17

صباح692003/2002ً ،16/8/200389االولانثىعراقٌةأمال حسٌن علواناللغة العبرٌةاللغاتبغداد18

صباح692003/2002ً ،16/8/200389االولانثىعراقٌةنبأ عادل ٌوسفاللغة العبرٌةاللغاتبغداد19

صباح692003/2002ً ،16/8/200374االولذكرعراقًصالح الدٌن بادنٌان عبدالرحمناللغة العبرٌةاللغاتبغداد20

صباح692003/2002ً ،16/8/200327االولانثىعراقٌةهدٌل ناظم عبد مصطفىاللغة العبرٌةاللغاتبغداد21

صباح682003/2002ً ،16/8/200355االولانثىعراقٌةشٌماء سعد حسناللغة العبرٌةاللغاتبغداد22

صباح682003/2002ً ،16/8/200338االولانثىعراقٌةهوازن كامل شرهاناللغة العبرٌةاللغاتبغداد23

صباح672003/2002ً ،16/8/200395االولانثىعراقٌةرنا عبد هللا عبد الرزاقاللغة العبرٌةاللغاتبغداد24

صباح672003/2002ً ،16/8/200342االولذكرعراقًأحمد فوزي مجٌداللغة العبرٌةاللغاتبغداد25

صباح652003/2002ً ،16/8/20036االولانثىعراقٌةشٌماء محمد محموداللغة العبرٌةاللغاتبغداد26
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صباح652003/2002ً ،16/8/200301االولذكرعراقًرعد عطا هللا علًاللغة العبرٌةاللغاتبغداد27

صباح642003/2002ً ،16/8/200307االولانثىعراقٌةسرى عبد الرزاق أحمـداللغة العبرٌةاللغاتبغداد28

صباح632003/2002ً ،16/8/200376االولانثىعراقٌةدٌنا فاٌد رشٌداللغة العبرٌةاللغاتبغداد29

صباح632003/2002ً ،16/8/200358االولذكرعراقًرعد كرٌم حمادياللغة العبرٌةاللغاتبغداد30

صباح632003/2002ً ،16/8/200308االولانثىعراقٌةحنان مهدي محمداللغة العبرٌةاللغاتبغداد31

صباح622003/2002ً ،16/8/20033االولانثىعراقٌةنور صباح عبد الوهاباللغة العبرٌةاللغاتبغداد32

صباح622003/2002ً ،16/8/200302االولذكرعراقًحسام الدٌن طاهر علًاللغة العبرٌةاللغاتبغداد33

صباح612003/2002ً ،16/8/200396االولذكرعراقًمحمد حسن راضًاللغة العبرٌةاللغاتبغداد34

صباح612003/2002ً ،16/8/200367االولانثىعراقٌةهبه محروس أحمداللغة العبرٌةاللغاتبغداد35

صباح612003/2002ً ،16/8/200351االولذكرعراقًعلً تحسٌن صادقاللغة العبرٌةاللغاتبغداد36

صباح612003/2002ً ،16/8/200329االولذكرعراقًلؤي سامً كرٌماللغة العبرٌةاللغاتبغداد37

صباح602003/2002ً ،16/8/200372االولذكرعراقًفراس علً عبد عوناللغة العبرٌةاللغاتبغداد38

صباح602003/2002ً ،16/8/200349االولذكرعراقًرباح حسن خلفاللغة العبرٌةاللغاتبغداد39

صباح602003/2002ً ،16/8/200317االولذكرعراقًهشام جسام محموداللغة العبرٌةاللغاتبغداد40

صباح582003/2002ً ،16/8/200367االولذكرعراقًعباس جمعة عسكراللغة العبرٌةاللغاتبغداد41

صباح552003/2002ً ،16/8/200376االولانثىعراقٌةإٌناس راسم حمٌداللغة العبرٌةاللغاتبغداد42

صباح552003/2002ً ،16/8/200339االولذكرعراقًعمار عبد الواحد عبعوباللغة العبرٌةاللغاتبغداد43
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مسائ812003/2002ً ،16/8/200323االولذكرعراقًمازن كاظم محمداللغة العبرٌةاللغاتبغداد1

مسائ792003/2002ً ،16/8/200311االولذكرعراقًصالح غالً توماناللغة العبرٌةاللغاتبغداد2

مسائ792003/2002ً ،16/8/200311االولذكرعراقًمحمد علٌوي ناصراللغة العبرٌةاللغاتبغداد3

مسائ752003/2002ً ،16/8/200384االولذكرعراقًعلً محسن علواناللغة العبرٌةاللغاتبغداد4

مسائ732003/2002ً ،16/8/200347االولذكرعراقًخالد نجم عبد عبد هللااللغة العبرٌةاللغاتبغداد5
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مسائ712003/2002ً ،16/8/200365االولذكرعراقًعلً حسن ٌاسٌناللغة العبرٌةاللغاتبغداد6

مسائ712003/2002ً ،16/8/200331االولذكرعراقًمحمد نوٌر عبد حسٌناللغة العبرٌةاللغاتبغداد7

مسائ712003/2002ً ،16/8/200301االولذكرعراقًحاجم خلٌل حمداللغة العبرٌةاللغاتبغداد8

مسائ702003/2002ً ،16/8/200351االولذكرعراقًمائدة كرٌم عبد عباساللغة العبرٌةاللغاتبغداد9

مسائ692003/2002ً ،16/8/200351االولذكرعراقًخالد ٌونس أحمداللغة العبرٌةاللغاتبغداد10

مسائ692003/2002ً ،16/8/20032االولذكرعراقًهناء سلٌمان زاٌد اللغة العبرٌةاللغاتبغداد11

مسائ682003/2002ً ،16/8/200354االولذكرعراقًعدنان صبٌح عبد علًاللغة العبرٌةاللغاتبغداد12

مسائ682003/2002ً ،16/8/200319االولذكرعراقًعباس شاكر عبداللغة العبرٌةاللغاتبغداد13

مسائ672003/2002ً ،16/8/20038االولذكرعراقًعلً صاحب بطًاللغة العبرٌةاللغاتبغداد14

مسائ672003/2002ً ،16/8/20035االولذكرعراقًأحمد عادل صابراللغة العبرٌةاللغاتبغداد15

مسائ662003/2002ً ،16/8/200382االولذكرعراقًعادل فرحان صالحاللغة العبرٌةاللغاتبغداد16

مسائ662003/2002ً ،16/8/200319االولذكرعراقًفارس أموري جبراللغة العبرٌةاللغاتبغداد17

مسائ652003/2002ً ،16/8/20039االولذكرعراقًجالل عبد العظٌم هاللاللغة العبرٌةاللغاتبغداد18

مسائ642003/2002ً ،16/8/200312االولذكرعراقًسرمد مجٌد حسناللغة العبرٌةاللغاتبغداد19

مسائ632003/2002ً ،16/8/200391االولذكرعراقًعلً كرٌم علًاللغة العبرٌةاللغاتبغداد20

مسائ632003/2002ً ،16/8/20037االولذكرعراقً عادل محمود داوداللغة العبرٌةاللغاتبغداد21

مسائ632003/2002ً ،16/8/200359االولذكرعراقًغٌث بدٌوي سلماناللغة العبرٌةاللغاتبغداد22

مسائ632003/2002ً ،16/8/20034االولذكرعراقًإحسان كاظم حسٌناللغة العبرٌةاللغاتبغداد23

مسائ632003/2002ً ،16/8/200306االولذكرعراقًتحسٌن جودي كاظماللغة العبرٌةاللغاتبغداد24

مسائ622003/2002ً ،16/8/200399االولذكرعراقًأحمد قٌس عبد الغفوراللغة العبرٌةاللغاتبغداد25

مسائ622003/2002ً ،16/8/200394االولذكرعراقًأركان مهدي حسناللغة العبرٌةاللغاتبغداد26

مسائ622003/2002ً ،16/8/200391االولذكرعراقًزٌاد طارق حمٌداللغة العبرٌةاللغاتبغداد27

مسائ622003/2002ً ،16/8/200376االولذكرعراقًاحمد صفوك سوٌفاللغة العبرٌةاللغاتبغداد28

مسائ622003/2002ً ،16/8/200362االولذكرعراقًصالح محمد صالحاللغة العبرٌةاللغاتبغداد29

مسائ622003/2002ً ،16/8/200322االولذكرعراقًمهٌمن محمد فالحاللغة العبرٌةاللغاتبغداد30

مسائ622003/2002ً ،16/8/200318االولذكرعراقًأحمد حسٌن خضٌراللغة العبرٌةاللغاتبغداد31
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مسائ622003/2002ً ،16/8/20031االولذكرعراقًأنٌس إدرٌس حامداللغة العبرٌةاللغاتبغداد32

مسائ622003/2002ً ،16/8/200308االولذكرعراقًقٌس حمٌد إبراهٌماللغة العبرٌةاللغاتبغداد33

مسائ622003/2002ً ،16/8/200303االولذكرعراقًسرمد مانع عبد هللااللغة العبرٌةاللغاتبغداد34

مسائ622003/2002ً ،16/8/200301االولذكرعراقًعالء الدٌن عبد القادر محمداللغة العبرٌةاللغاتبغداد35

مسائ612003/2002ً ،16/8/200389االولذكرعراقًشعالن حاتم علًاللغة العبرٌةاللغاتبغداد36

مسائ612003/2002ً ،16/8/200361االولذكرعراقًعبد الباعث سعوداللغة العبرٌةاللغاتبغداد37

مسائ612003/2002ً ،16/8/200347االولذكرعراقًكرٌم سلمان عرٌبًاللغة العبرٌةاللغاتبغداد38

مسائ612003/2002ً ،16/8/200347االولذكرعراقًمحمد سامً عبد الرحمناللغة العبرٌةاللغاتبغداد39

مسائ612003/2002ً ،16/8/200337االولذكرعراقًمحمد مهدي كعفوراللغة العبرٌةاللغاتبغداد40

مسائ602003/2002ً ،16/8/200382االولذكرعراقًهٌثم جاسم محمداللغة العبرٌةاللغاتبغداد41

مسائ602003/2002ً ،16/8/200374االولذكرعراقًأحمد مهدي صالحاللغة العبرٌةاللغاتبغداد42

مسائ602003/2002ً ،16/8/200372االولذكرعراقًمحمد ٌاسٌن مهدياللغة العبرٌةاللغاتبغداد43

مسائ602003/2002ً ،16/8/200369االولذكرعراقًأحمد سلمان صالحاللغة العبرٌةاللغاتبغداد44

مسائ602003/2002ً ،16/8/200355االولذكرعراقًصالح عزٌز صبراللغة العبرٌةاللغاتبغداد45

مسائ16/8/200344،602003/2002ًاالولذكرعراقًمجٌد فرحان عبداللغة العبرٌةاللغاتبغداد46

مسائ16/8/200360.432003/2002ًاالولذكرعراقًهذال عبد الحمزة حموداللغة العبرٌةاللغاتبغداد47

مسائ602003/2002ً ،16/8/200326االولذكرعراقًمحمد حمٌد رٌحاناللغة العبرٌةاللغاتبغداد48

مسائ602003/2002ً ،16/8/200305االولذكرعراقًمحمد محسن سلٌماللغة العبرٌةاللغاتبغداد49

مسائ16/8/2003602003/2002ًاالولذكرعراقًعلً حسٌن عالوياللغة العبرٌةاللغاتبغداد50

مسائ592003/2002ً ،16/8/200368االولانثىعراقٌةسؤدد عبدا لسالم محمداللغة العبرٌةاللغاتبغداد51

مسائ592003/2002ً ،16/8/200395االولذكرعراقًعلً ذنون ٌونساللغة العبرٌةاللغاتبغداد52

مسائ592003/2002ً ،16/8/200372االولذكرعراقًسالم حسٌن جاسماللغة العبرٌةاللغاتبغداد53

مسائ592003/2002ً ،16/8/200347االولذكرعراقًفارس جواد مصلحاللغة العبرٌةاللغاتبغداد54

مسائ592003/2002ً ،16/8/200344االولذكرعراقًلٌث فائز عراكاللغة العبرٌةاللغاتبغداد55

مسائ592003/2002ً ،16/8/200341االولذكرعراقًحمٌد وهٌب أحمداللغة العبرٌةاللغاتبغداد56

مسائ592003/2002ً ،16/8/200331االولذكرعراقًعامر عبد عناداللغة العبرٌةاللغاتبغداد57
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مسائ592003/2002ً ،16/8/200331االولذكرعراقًمؤٌد محمد حسناللغة العبرٌةاللغاتبغداد58

مسائ592003/2002ً ،16/8/200319االولذكرعراقًإبراهٌم صالح أحمداللغة العبرٌةاللغاتبغداد59

مسائ592003/2002ً ،16/8/200315االولذكرعراقًسامر فوزي ردٌفاللغة العبرٌةاللغاتبغداد60

مسائ582003/2002ً ،16/8/200386االولذكرعراقًمحمد جار هللا محموداللغة العبرٌةاللغاتبغداد61

مسائ582003/2002ً ،16/8/200386االولذكرعراقًحٌدر حسن مولهاللغة العبرٌةاللغاتبغداد62

مسائ582003/2002ً ،16/8/20037االولذكرعراقًشهاب  احمد إسماعٌلاللغة العبرٌةاللغاتبغداد63

مسائ582003/2002ً ،16/8/200358االولذكرعراقًحسٌن مهدي ناجًاللغة العبرٌةاللغاتبغداد64

مسائ582003/2002ً ،16/8/200343االولذكرعراقًأحمد عبد السالم طهاللغة العبرٌةاللغاتبغداد65

مسائ582003/2002ً ،16/8/20033االولذكرعراقًأحمد عبد الرحمن محمداللغة العبرٌةاللغاتبغداد66

مسائ582003/2002ً ،16/8/200309االولذكرعراقًحٌدر طارق رزوقًاللغة العبرٌةاللغاتبغداد67

مسائ572003/2002ً ،16/8/200398االولذكرعراقًحردان محسن علًاللغة العبرٌةاللغاتبغداد68

مسائ572003/2002ً ،16/8/200375االولذكرعراقًمحمد كنعان إبراهٌماللغة العبرٌةاللغاتبغداد69

مسائ572003/2002ً ،16/8/200369االولانثىعراقٌةنورا خالد حسٌناللغة العبرٌةاللغاتبغداد70

مسائ572003/2002ً ،16/8/200357االولذكرعراقًأحمد عبد هللا عطٌةاللغة العبرٌةاللغاتبغداد71

مسائ572003/2002ً ،16/8/200316االولذكرعراقًمحمد ناٌف داوداللغة العبرٌةاللغاتبغداد72

مسائ572003/2002ً ،16/8/200302االولذكرعراقًصالح عٌدان كاظماللغة العبرٌةاللغاتبغداد73

مسائ562003/2002ً ،16/8/200392االولذكرعراقًوسام جالل محمداللغة العبرٌةاللغاتبغداد74

مسائ16/8/200356.892003/2002ًاالولذكرعراقًرائد عبد شرتوحاللغة العبرٌةاللغاتبغداد75

مسائ16/8/200356.552003/2002ًاالولذكرعراقًرائد صبحً محمداللغة العبرٌةاللغاتبغداد76

مسائ562003/2002ً ،16/8/20035االولذكرعراقًخالد محمد حمادةاللغة العبرٌةاللغاتبغداد77

مسائ562003/2002ً ،16/8/20033االولذكرعراقًهٌثم عبد فرحاناللغة العبرٌةاللغاتبغداد78

مسائ562003/2002ً ،16/8/200329االولانثىعراقٌةوفاء محسن حسناللغة العبرٌةاللغاتبغداد79

مسائ552003/2002ً ،16/8/20039االولذكرعراقًمحمد ساجد كاملاللغة العبرٌةاللغاتبغداد80

مسائ552003/2002ً ،16/8/200363االولذكرعراقًسفٌان كرٌم ناصراللغة العبرٌةاللغاتبغداد81

مسائ602003/2002ً ،16/8/200309االولذكرعراقًعبد هللا عطوان عبداللغة العبرٌةاللغاتبغداد82

مسائ16/8/200369.812003/2002ًاالولذكرعراقًعلً فلٌحً عبداللغة العبرٌةاللغاتبغداد83



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

مسائ652003/2002ً ،15/10/200333الثانًذكرعراقًجاسم محمد ناصراللغة العبرٌةاللغاتبغداد1

مسائ652003/2002ً ،15/10/200328الثانًذكرعراقًغزوان علً فاضلاللغة العبرٌةاللغاتبغداد2


