
الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة892003/2002 ،16/8/2003447االولانثىعراقٌةعلً جاسم إٌناسالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد1

الصباحٌة872003/2002 ،16/8/2003885االولذكرعراقًمحمود الكرٌم عبد زٌنهالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد2

الصباحٌة872003/2002 ،16/8/2003863االولانثىعراقٌةصالح عبد حسٌن إٌالفالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد3

الصباحٌة872003/2002 ،16/8/2003836االولانثىعراقٌةخضٌر كرٌم زٌنبالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد4

الصباحٌة862003/2002 ،16/8/200377االولانثىعراقٌةفاضل سعد سالًالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد5

الصباحٌة862003/2002 ،16/8/2003438االولذكرعراقًلطٌف قصًالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد6

الصباحٌة852003/2002 ،16/8/200325االولانثىعراقٌةستار مصطفى منارالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد7

الصباحٌة852003/2002 ،16/8/2003209االولانثىعراقٌةزاهً جبار رناالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد8

الصباحٌة852003/2002 ،16/8/2003117االولذكرعراقًعابد قتٌبه فرحالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد9

الصباحٌة842003/2002 ،16/8/2003867االولانثىعراقٌةمحمود طارق إسراءالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد10

الصباحٌة16/8/200384.2042003/2002االولانثىعراقٌةصالح سلمان حالالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد11

الصباحٌة842003/2002 ،16/8/2003125االولانثىعراقٌةتوما صباح نورالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد12

الصباحٌة832003/2002 ،16/8/2003892االولذكرعراقًشفٌق عدنان سٌفالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد13

الصباحٌة832003/2002 ،16/8/2003554االولذكرعراقًمهدي صالح علًالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد14

الصباحٌة832003/2002 ،16/8/2003022االولانثىلبنانٌةهللا عبد رؤوف رندةالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد15

الصباحٌة822003/2002 ،16/8/2003596االولذكرعراقًالحافظ عبد رٌاض رشاالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد16

الصباحٌة822003/2002 ،16/8/2003301االولانثىعراقٌةٌاسٌن جعفر أمنهالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد17

الصباحٌة16/8/200380.7252003/2002االولانثىعراقٌةمطلك خلف عدنانالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد18

الصباحٌة802003/2002 ،16/8/200369االولانثىعراقٌةعجٌل حامد هدارالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد19

الصباحٌة802003/2002 ،16/8/2003441االولانثىعراقٌةزوٌد الحسٌن عبد زٌادالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد20

الصباحٌة802003/2002 ،16/8/2003083االولانثىعراقٌةجاسم سمٌر رشاالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد21

الصباحٌة792003/2002 ،16/8/2003921االولانثىعراقٌةنزال مهدي رغدالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد22

الصباحٌة792003/2002 ،16/8/2003852االولانثىعراقٌةاإلله عبد أالءالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد23

الصباحٌة792003/2002 ،16/8/2003791االولانثىعراقٌةعباس سامً سوزانالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد24

الصباحٌة792003/2002 ،16/8/2003639االولذكرعراقًداغر سند كلثومالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد25

الصباحٌة792003/2002 ،16/8/20031االولانثىعراقٌةأحمد رباح مهاالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد26
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الصباحٌة782003/2002 ،16/8/2003361االولانثىعراقٌةكاظم مسلم آٌاتالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد27

الصباحٌة782003/2002 ،16/8/2003669االولانثىاردنٌةعبد مرعً نوالالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد28

الصباحٌة772003/2002 ،16/8/2003417االولانثىعراقٌةاحمد عالء نغمالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد29

الصباحٌة772003/2002 ، 16/8/2003311االولانثىعراقٌةاحمد اسعد سجىالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد30

الصباحٌة772003/2002 ،16/8/2003173االولذكرعراقًمحمد مهدي رؤىالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد31

الصباحٌة752003/2002 ،16/8/2003513االولانثىعراقٌةمجٌد ضٌاء ضحًالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد32

الصباحٌة752003/2002 ،16/8/200345االولانثىعراقٌةهادي احمد شٌماءالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد33

الصباحٌة16/8/2003752003/2002االولانثىعراقٌةعطٌوي سلٌم سهادالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد34

الصباحٌة742003/2002 ،16/8/2003947االولذكرعراقًمخلف هاشم جاسمالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد35

الصباحٌة742003/2002 ،16/8/200394االولذكرعراقًالرحٌم عبد إبراهٌم خلدونالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد36

الصباحٌة742003/2002 ،16/8/2003837االولذكرعراقًعلً ٌوسف حٌدرالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد37

الصباحٌة742003/2002 ،16/8/2003778االولانثىعراقٌةسهراب الغنً عبد ثرٌاالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد38

الصباحٌة742003/2002 ،16/8/2003566االولانثىعراقٌةعباس حسٌن رٌمالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد39

الصباحٌة742003/2002 ،16/8/2003307االولانثىعراقٌةأحمد غازي شذىالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد40

الصباحٌة742003/2002 ،16/8/2003015االولذكرعراقًهادي عباس أحمدالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد41

الصباحٌة732003/2002 ،16/8/2003541االولذكرعراقًإبراهٌم محمد أحمدالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد42

الصباحٌة732003/2002 ،16/8/2003319االولذكرعراقًخلف كاظم مصطفىالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد43

الصباحٌة722003/2002 ،16/8/2003865االولذكرعراقًمهدي فتحً أحمدالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد44

الصباحٌة722003/2002 ،16/8/2003733االولانثىعراقٌةعبٌد محمد أالءالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد45

الصباحٌة722003/2002 ،16/8/2003496االولذكرعراقًحسٌن حٌدر دالٌاالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد46

الصباحٌة722003/2002 ،16/8/2003465االولذكرعراقًعلً سعدون رشاالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد47

الصباحٌة722003/2002 ،16/8/200339االولانثىعراقٌةاللطٌف عبد زهٌر نورالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد48

الصباحٌة712003/2002 ،16/8/2003948االولذكرعراقًغركان عادل عقٌلالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد49

الصباحٌة712003/2002 ،16/8/2003932االولذكرعراقًمتعب بالسم مؤٌدالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد50

الصباحٌة712003/2002 ،16/8/2003652االولذكرعراقًالكرٌم عبد رٌاض مٌاسالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد51

الصباحٌة712003/2002 ،16/8/2003614االولانثىعراقٌةالحسن عبد مهدي عذراءالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد52
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الصباحٌة712003/2002 ،16/8/2003585االولذكرعراقًإسماعٌل عماد حٌدرالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد53

الصباحٌة702003/2002 ،16/8/2003272االولانثىعراقٌةالستار عبد مصطفى رناالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد54

الصباحٌة692003/2002 ،16/8/2003921االولذكرعراقًشعبان سهٌل شٌماءالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد55

الصباحٌة692003/2002 ،16/8/2003815االولذكرعراقًهللا عبد نجرس عدنانالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد56

الصباحٌة692003/2002 ،16/8/2003675االولانثىعراقٌةعالء فٌروزالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد57

الصباحٌة692003/2002 ،16/8/2003558االولانثىعراقٌةعلً عبد نبٌل صدىالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد58

الصباحٌة692003/2002 ،16/8/2003504االولذكرعراقًجعفر كاظم إبراهٌمالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد59

الصباحٌة682003/2002 ،16/8/2003665االولانثىعراقٌةدهام رحمن رؤىالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد60

الصباحٌة682003/2002 ،16/8/2003662االولانثىعراقٌةإبراهٌم نجاح نغمالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد61

الصباحٌة682003/2002 ،16/8/2003184االولذكرعراقًجعفر شاكر راسمالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد62

الصباحٌة672003/2002 ،16/8/2003973االولانثىعراقٌةمجٌد فاروق دالٌاالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد63

الصباحٌة672003/2002 ،16/8/2003869االولذكرعراقًكاظم رحٌم عالءالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد64

الصباحٌة662003/2002 ،16/8/2003575االولانثىعراقٌةهلٌجً حسٌن زٌنهالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد65

الصباحٌة662003/2002 ،16/8/2003363االولانثىعراقٌةكوري الكرٌم عبد رٌاالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد66

الصباحٌة652003/2002 ،16/8/2003892االولانثىعراقٌةالكرٌم عبد شاكر سمرالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد67

الصباحٌة652003/2002 ،16/8/200374االولذكرعراقًعباس موسى أمٌرالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد68

الصباحٌة652003/2002 ،16/8/2003168االولانثىعراقٌةمجٌد سعٌد حنانالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد69

الصباحٌة642003/2002 ،16/8/200391االولذكرعراقًمهدي محمد جاسم أركانالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد70

الصباحٌة632003/2002 ،16/8/2003732االولانثىعراقٌةحسن ثامر تماراالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد71

الصباحٌة632003/2002 ،16/8/2003391االولذكراردنًمحمد ناٌف طارقالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد72

الصباحٌة622003/2002 ،16/8/200318االولذكرعراقًحمٌد ٌعربالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد73

الصباحٌة612003/2002 ،16/8/2003957االولانثىفلسطٌنٌةفارس صالح ضحىالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد74

الصباحٌة612003/2002 ،16/8/2003033االولانثىعراقٌةزكً  فارس إسراءالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد75

الصباحٌة612003/2002 ،16/8/2003026االولانثىفلسطٌنٌةهللا فٌض الكرٌم عبد سمرالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد76

الصباحٌة592003/2002 ،16/8/200339االولذكراردنًمحمد أحمد معاذالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد77

الصباحٌة16/8/200373.7842003/2002االولذكرعراقًعبد فاضل مؤٌدالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد78
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الصباحٌة712003/2002 ،15/10/2003259 الثانًانثىعراقٌةكرٌم غازي زٌنبالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد1

الصباحٌة592003/2002 ،15/10/2003747 الثانًذكراردنًمتعب محمد ماهرالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد2

الصباحٌة822003/2002 ،15/10/2003875 الثانًذكرعراقًخلٌفة رسول أوازالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد3

الصباحٌة782003/2002 ،15/10/2003733 الثانًذكرعراقًعلٌوي فائقالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد4

الصباحٌة672003/2002 ،15/10/200393 الثانًذكرعراقًحسٌن كاطع نوريالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد5

الصباحٌة822003/2002 ،15/10/2003778 الثانًذكرعراقًعباس صادق جعفرالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد6
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المسائٌة 922003/2002 ،16/8/20039االولانثىعراقٌةمحسن علً إخالصالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد1

المسائٌة 912003/2002 ،16/8/200363االولذكرعراقًاألمٌر عبد جواد  هدٌلالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد2

المسائٌة 902003/2002 ،16/8/200334االولذكرعراقًمحمد محمود الكرٌم عبدالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد3

المسائٌة 902003/2002 ،16/8/200320االولذكرعراقًالستار عبد فاروق مضرالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد4

المسائٌة 862003/2002 ،16/8/200318االولانثىعراقٌةالحمٌد عبد قٌس بانالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد5

المسائٌة 832003/2002 ،16/8/200323االولذكرعراقًالرحمن عبد عادلالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد6

المسائٌة 792003/2002 ،16/8/200370االولانثىعراقٌةشٌموئٌل ابتسامالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد7

المسائٌة 792003/2002 ،16/8/200339االولذكرعراقًاحمد خزعل سالمالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد8

المسائٌة 772003/2002 ،16/8/200314االولذكرعراقًمحمد زهٌر اسأمهالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد9

المسائٌة 762003/2002 ،16/8/200340االولانثىعراقٌةمحمد هاشم لمٌسالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد10

المسائٌة 762003/2002 ،16/8/200366االولانثىعراقٌةالكاظم عبد هناءالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد11

المسائٌة 742003/2002 ،16/8/200396االولذكرعراقًمصطفى نوري حاتمالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد12

المسائٌة 732003/2002 ،16/8/200356االولذكرعراقًرحٌم هادي حسٌنالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد13

المسائٌة 732003/2002 ،16/8/200344االولانثىعراقٌةالكرٌم عبد أشواقالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد14

المسائٌة 722003/2002 ،16/8/200396االولذكرعراقًعبد حسن لٌثالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد15

المسائٌة 722003/2002 ،16/8/200372االولذكرعراقًعبد طالب خنساءالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد16
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المسائٌة 722003/2002 ،16/8/200362االولانثىعراقٌةإبراهٌم إسماعٌل غسقالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد17

المسائٌة 722003/2002 ،16/8/200310االولذكرعراقًفائق عالء محمدالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد18

المسائٌة 712003/2002 ،16/8/200383االولذكرعراقًالدٌن فخر موفق عمرالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد19

المسائٌة 712003/2002 ،16/8/200326االولذكرعراقًباقً شمران قتٌبهالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد20

المسائٌة 712003/2002 ،16/8/200320االولانثىعراقٌةكاظم جلٌل لقاءالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد21

المسائٌة 712003/2002 ،16/8/200318االولذكرعراقًمحمد جاسم صباحالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد22

المسائٌة 702003/2002 ،16/8/200365االولذكرعراقًالجبار عبد رعد غٌثالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد23

المسائٌة 702003/2002 ،16/8/200330االولانثىعراقٌةفارس روناكالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد24

المسائٌة 702003/2002 ،16/8/200324االولذكرعراقًدغل شمال اسعدالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد25

المسائٌة 712003/2002 ،16/8/200310االولانثىعراقٌةاحمد علً شذىالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد26

المسائٌة 682003/2002 ،16/8/200361االولذكرعراقًصالح محمد منافالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد27

المسائٌة 682003/2002 ،16/8/200338االولذكرعراقًمحمد جاسم اسأمهالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد28

المسائٌة 682003/2002 ،16/8/200326االولذكرعراقًناصر شمخً هٌثمالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد29

المسائٌة 672003/2002 ،16/8/200395االولانثىعراقٌةعلً محمد سعادالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد30

المسائٌة 672003/2002 ،16/8/200383االولانثىعراقٌةرشٌد سامً أسٌلالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد31

المسائٌة 672003/2002 ،16/8/200364االولانثىعراقٌةصالح صافً سوسنالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد32

المسائٌة 672003/2002 ،16/8/200344االولذكرعراقًكلٌب كمر محمدالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد33

المسائٌة 672003/2002 ،16/8/200337االولذكرعراقًحسٌن علً محمد حٌدرالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد34

المسائٌة 672003/2002 ،16/8/200336االولذكرعراقًعٌدان شادي أركانالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد35

المسائٌة 662003/2002 ،16/8/200328االولذكرعراقًروضان فهد سعدالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد36

المسائٌة 662003/2002 ،16/8/200321االولذكرعراقًحسن سعدون محمدالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد37

المسائٌة 652003/2002 ،16/8/200395االولذكرعراقًندى طالل مجٌدالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد38

المسائٌة 652003/2002 ،16/8/200351االولذكرعراقًخلف حمد علًالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد39

المسائٌة 652003/2002 ،16/8/200331االولذكرعراقًخلف جدوع مهندالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد40

المسائٌة 642003/2002 ،16/8/200394االولذكرعراقًغالب علً حٌدرالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد41

المسائٌة 642003/2002 ،16/8/200356االولذكرعراقًالستار عبد مصطفىالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد42



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة 642003/2002 ،16/8/200336االولانثىعراقٌةعبود عامر لجٌنالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد43

المسائٌة 642003/2002 ،16/8/200307االولذكرعراقًحمزة الرحمن عبدالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد44

المسائٌة 632003/2002 ،16/8/200366االولذكرعراقًاللطٌف عبد صالح سعدالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد45

المسائٌة 632003/2002 ،16/8/200351االولذكرعراقًسلمان عبد رٌاضالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد46

المسائٌة 632003/2002 ،16/8/200350االولانثىعراقٌةإبراهٌم حسٌن هٌفاءالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد47

المسائٌة 632003/2002 ،16/8/20033االولانثىعراقٌةمحمود رشٌد وسنالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد48

المسائٌة 632003/2002 ،16/8/200308االولانثىعراقٌةعبودي نجم غصونالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد49

المسائٌة 622003/2002 ،16/8/200388االولذكرعراقًأحمد شهاب وعدالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد50

المسائٌة 622003/2002 ،16/8/200366االولذكرعراقًصادق كرٌم مازنالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد51

المسائٌة 622003/2002 ،16/8/200333االولذكرعراقًسلمان علً لؤيالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد52

المسائٌة 622003/2002 ،16/8/200303االولذكرعراقًنعٌم إبراهٌم علًالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد53

المسائٌة 612003/2002 ،16/8/200397االولانثىعراقٌةإبراهٌم أمٌنةالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد54

المسائٌة 612003/2002 ،16/8/200361االولذكرعراقًصالح علً إستبرقالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد55

المسائٌة 602003/2002 ،16/8/200390االولذكرعراقًمحمد فاضل إبراهٌمالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد56

المسائٌة 602003/2002 ،16/8/200314االولانثىعراقٌةمراد ٌونس رناالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد57

المسائٌة 602003/2002 ،16/8/200304االولانثىعراقٌةنهاد عماد زٌنبالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد58

المسائٌة 592003/2002 ،16/8/200372االولذكرعراقًمجٌد حسٌن طهالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد59

المسائٌة 582003/2002 ،16/8/200319االولذكرعراقًالحسٌن عبد هادي صالحالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد60

الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة 702003/2002 ،48 15/10/2003 الثانًانثىعراقٌةحمودي مهدي فاطمة  الفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد1

المسائٌة 762003/2002 ،15/10/200327 الثانًانثىعراقٌةعطٌة خضٌر أرٌجالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد2

المسائٌة 612003/2002 ،15/10/200339 الثانًذكرعراقًعنون لفته علًالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد3

المسائٌة 552003/2002 ،15/10/200390 الثانًذكرعراقًمدلول أحمدالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد4


