
2016-1993 عام من اللغات لكلية العليا الدراسات خريجي

التخصص القسمالكليةالدراسةالرباعي الطالب اسم

لغةاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتماجستٌراحمد امٌن فتحً دٌمة

لغةاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتماجستٌرشبٌب سلمان موسى ساهرة

لغةاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتماجستٌرمحمد محمود الكرٌم عبد مٌساء

لغةاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتماجستٌرجاسم الحلٌم عبد ماجد تهانً

ترجمةاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتعالً دبلوممحمود حمٌد االله عبد فاتن

لغةاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتماجستٌرجواد الحسن عبد العباس عبد منى

ترجمةاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتعالً دبلومنجف بهجت الكرٌم عبد زٌنب

ترجمةاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتعالً دبلومحران كطان حمدان نادٌة

ترجمةاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتعالً دبلوممحمد هللا عبد المجٌد عبد رشا

لغةاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتماجستٌرعلوان احمد غسان نغم

ترجمةاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتعالً دبلومرشٌد غافل كاظم محمد

لغةاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتماجستٌرهللا عبد راضً الرزاق عبد رباح

لغةاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتماجستٌرشاوي الغنً عبد احمد منى

ترجمةاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتماجستٌرسعٌد محمد الوهاب عبد عاصم زٌدون

لغةاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتماجستٌرجورج زٌا جورج مً

ترجمةاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتعالً دبلومرضا علً عبد حافظ وسام

ترجمةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتعالً دبلومالوهاب عبد كامً رعد اسٌل

لغةاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتماجستٌرعبودي عمر اثٌر زٌنه

لغةاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتماجستٌراحمد وهٌب مهدي فاروق

لغةاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتماجستٌرحسٌن علً صالح مً

لغةاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتماجستٌر صالح كاظم فاضل سؤدد

لغةاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتماجستٌرجواد جعفر خلف علً

لغةاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتماجستٌراحمد هاشم محمد صفوت سهٌر

لغةاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتماجستٌرهللا عبد نجم طارق الحان

ترجمةاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتعالً دبلومحسن سلمان حامد سنا

ترجمةاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتعالً دبلومخصاف حسٌن جاسم رٌاض

ترجمةاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتعالً دبلومحسن محمد رجب فٌصل هدٌل

ترجمةاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتعالً دبلوممحمد حمد جمعة افنان

لغةاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتماجستٌرحسن جمعة جمعة مؤٌد

لغةاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتماجستٌرحسٌن ابراهٌم احمد سمٌة

ترجمةاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتعالً دبلوم جواد الحسٌن عبد صبار محمد احمد

لغةاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتماجستٌرضعان عجاج القادر عبد محمد

ترجمةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتعالً دبلوم حسٌن عبود اكرم اٌناس

لغةاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتماجستٌرعلوان االمٌر عبد عادل سهٌر

ترجمةاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتعالً دبلومطوفان مزعل معارج بشار

لغةاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتماجستٌرمحمود ناصر احمد سرمد

ترجمةاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتعالً دبلوماحمد حسٌن سلمان لفته

ترجمةاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتعالً دبلوم  جعفر محمد الكرٌم عبد عبٌر

لغةاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتماجستٌرعٌسى هاشم طالل دانٌه

لغةاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتماجستٌرعلوان مهدي حربً بسمه

لغةاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتماجستٌر هللا عبد عزٌز المنعم عبد رشا

ترجمةاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتعالً دبلومحمودي صالح نوارضٌاء

ترجمةاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتعالً دبلومذٌاب شعالن خالص احمد

ادباالنكلٌزٌة اللغةاللغاتماجستٌر بالل رشٌد نعمان سهى

ترجمةاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتعالً دبلومٌاسٌن عباس عبد سلٌم اناس

لغةاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتماجستٌر عطٌه حسٌن ناجً هند

ترجمةاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتعالً دبلومعلوان عبد حسٌن منى

ادباالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرحمادي حسٌن هللا عبد نضال

ترجمةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتعالً دبلوممسلط محمد علً غٌداء
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ترجمةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتعالً دبلوممنشد حسٌن سلطان احمد

لغةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرموشً الٌاهو نعٌم ٌعقوب

لغةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرمطٌلب ٌوسف مالك مخلد

ادباالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرعذاب صكر محمد علً

لغةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرمحمد حسون خضٌر فاطمه

ادباالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرحسن محمود غانم مٌس

ادباالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرحوران مضغن محمد مجٌد

لغةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرجدران ثامر فاضل عامر

ادباالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرشاكر شهاب احمد عمر

ادباالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌر حمٌد اللطٌف عبد الستار عبد اٌمان

ادباالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرحسٌن ناصر الحسن عبد محسن

ادباالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرالرحٌم عبد سعٌد علً شهالء

لغةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌر(الجنسٌة سورٌة) العران حمٌد  مولود اسماء

لغةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌر(الجنسٌة فلسطٌنٌة) صٌدم محمد حسٌن رٌما

ترجمةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتعالً دبلوممحمد ماضً فاضل عبٌر

ترجمةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتعالً دبلومضمد خماس ابراهٌم خلٌل

ترجمةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتعالً دبلومشاكر السالم عبد بدري حامد

ترجمةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتعالً دبلومشبٌب ثعلب حسٌن امٌره

ترجمةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتعالً دبلومحسن جواد محمد علً

ادباالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌر مصطفى ناجً مصطفى لٌن

لغةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرٌوسف زورا ٌوسف نادٌة

ادباالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرامٌن محمد عارف نعمان سفٌن

لغةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرعلً محمد والً شهلة

لغةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرمحمد الحمٌد عبد العظٌم عبد سراب 

لغةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرجاسم علً صبٌح سرمد

ترجمةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتعالً دبلومعباس خضر عباس احمد

ترجمةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتعالً دبلومطعمة محسن مالك حازم

ترجمةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتعالً دبلومججً توما نعمو سامً فادي

لغةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرالرحمن عبد حكمت محمود مرٌم

لغةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرعبد سعٌد الرضا عبد رشا

ادباالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرٌاسٌن طه اللطٌف عبد اسٌل

لغةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرجوهر احمد خالد غٌث

ادباالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرضاحً احمد محمود سعاد

ادباالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرعلً ابراهٌم هاشم وسن

ادباالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرخلف علوان كاظم هدى

ادباالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرشٌرولً جمعة حسن انوار

ترجمةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتعالً دبلوممهدي محمد عٌسى ندى

ادباالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرحمد عبد حماد حامد

ادباالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرحمد حسن فلٌح محمد

ادباالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرعلً محمد مكً مثنى

لغةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرعالوي حسون عبٌد علً

لغةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرجبارة صنكور محمد مأرب

لغةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌر مهدي صالح عادل اركان

لغةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌراحمد علً احمد رفعت

لغةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرمطٌلب ٌوسف عزٌز ندى 

لغةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌربوغوص نصري فرمان أرا

لغةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرالرزاق عبد الوهاب عبد رٌاض رغد

ترجمةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتعالً دبلومعباس محمد جاسم احمد

ترجمةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتعالً دبلوممعٌدي جابر الحسٌن عبد حٌدر

ترجمةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتعالً دبلومالدٌن برهان االء محمد هبة
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ترجمةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتعالً دبلومرشٌد ناجً حكمت ضفاف

ترجمةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتعالً دبلوم محمد كل نٌاز اسماعٌل بروٌن

ادباالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرمحمد كرٌم العزٌز عبد وسام

ادباالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرجمعة علً حسن غادة

ادباالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرمحمد عباس محمد زٌنب

ادباالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرجدعان فرٌد عارف هللا عبد

لغةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرمحٌسن منصور كرٌم اٌمان

لغةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرزاروع سالم خلف حلٌمة

ادباالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرجاسم نصٌف علوان زٌنة

ترجمةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتعالً دبلومحمٌد محمد رشٌد محمد

ترجمةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتعالً دبلومزٌد عبد محمد الحسٌن عبد عادل

ترجمةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتعالً دبلومسهٌل زاٌر كاظم سعاد

ادباالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌردرٌش صحن صدام حٌدر

لغةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌراسماعٌل ابراهٌم جلٌل وسن

لغةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرسلمان داود شرٌف الكرٌم عبد

لغةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرخلف قاسم المنعم عبد سوسن

لغةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرخلف الحافظ عبد الغفور عبد اثٌل

ادباالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرحسن مجٌد قصً قٌس

لغةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرخضٌر عبٌد عباس رٌاض

ادباالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌراحمد غانم موسى فوزٌة

لغةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرحمود جحجوح تاٌه راسم

لغةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌررشٌد اللطٌف عبد ٌوسف رنا

لغةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرحسٌن غنً االله عبد علً

لغةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرجبر سلمان داود هدى

ادباالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرطخاخ محً حسن وضاح

لغةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرمسلط محمد علً غٌداء

ادباالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرفرحان هادي منهل غٌاث

لغةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرشبٌب ثعلب حسٌن امٌرة

ادباالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرعبدالحمٌد مؤٌد محمد هدٌل

ادباالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرعامر جبار سالم صباح

ترجمةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرعزٌز محمد الكاظم عبد اٌناس

ترجمةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرالرزاق عبد محمود خلٌل نبٌل

ادباالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرمحسن حسن رضا محمد اٌمن

لغةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرجاسم نصٌف منذر مٌس

ادباالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرمحسن صالح عزٌز سعد

لغةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرعبود سلمان داود رسل

لغةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرهللا عبد دروٌش سلٌمان هللا عبد

ترجمةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرطوفان مزعل معارج بشار

ترجمةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌروٌردي هللا االحد عبد هٌثم هنادي

ترجمةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرعلً احمد ٌارة حسٌن

ادباالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرعلً الجبار عبد لٌث زٌنب

لغةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرعلً عبد احمد محمود محمد

لغةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرابراهٌم كامل ابراهٌم سلوى

لغةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرمحمد صادق علً رشا

لغةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرخطاوي محمود عبود حسٌن ستار

اللغةاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتماجستٌرفائق محمد اسعد بان

لغةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرحسٌن كاظم الهادي عبد سوزان

لغةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرعباس علً حسٌن وجدان

لغةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرابراهٌم حمٌد كرٌم شهد

لغةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرحسٌن محمد نزٌه زٌنب
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لغةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌر عابد ناصر صادق حٌدر

ترجمةاالنكلٌزٌه اللغهاللغات(للماجستٌر معادل) العالً الدبلومالدٌن برهان االء محمد هبة

) حمٌد محمد رشٌد محمد للماجستٌر معادل ) العالً الدبلوم ترجمةاالنكلٌزٌه اللغهاللغات 

ترجمةاالنكلٌزٌه اللغهاللغات(للماجستٌر معادل)العالً الدبلومسهٌل زاٌر كاظم سعاد

ترجمةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرطعمة محسن مالك حازم

لغةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرجبار علوان صغٌر عامر

لغةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرعلً محمد االمٌر عبد دانٌة

لغةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرحسن صاحب شاكر رانٌة

لغةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرحسٌن جاسم الحسن عبد سامر

لغةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرهللا عبد فلٌفل سامً محمد

لغةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرعزٌز وهٌب علً خمائل

لغةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرغالً علً جالل عباس

لغةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرروضان محمد جاسم عمر

لغةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌربطٌخ سلمان داود فوز

لغةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرمطلك مسلط حنون ازهار

لغةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرمحمد جاسم خلف اٌمان

لغةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌراحمد جمعة طالل رؤى

لغةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرشغاتً جاسم خالد رٌهام

لغةاالنكلٌزٌه اللغهاللغاتماجستٌرسلمان زنبور كاظم حسٌن

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتماجستٌرحسن سلوم الرزاق عبد الدٌن عماد

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتماجستٌرحمد مصطفى اسماعٌل مازن

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتماجستٌرمحمود جبر خلف ٌحٌى

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتماجستٌرالرزاق عبد حكٌم فتاح خشان به

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتماجستٌرعلٌوي عبد حسن محمد االله عبد

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتماجستٌرموسى دروٌش كرٌم نبٌل

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتماجستٌرناصر ابراهٌم عبد ناهً

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتماجستٌرمحمد جاسم عبود الكرٌم عبد

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتماجستٌرمجٌد رشٌد محً محمد

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتماجستٌرمحمد شوٌل لعٌبً غازي

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتماجستٌرجمعة جمٌل ٌوسف مٌسون

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتماجستٌرمحمود جمعة عماد

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتماجستٌرحسٌن علً محمد عباس ذكرى

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتماجستٌرعلً حسٌن سعدي فاطمة

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتدكتوراهابراهٌم توفٌق الهادي عبد موفق

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتماجستٌرحمد سلمان منعم سلمان

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتماجستٌرداخل قاسم دماك خٌرٌة

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتماجستٌرمحمد االمٌر عبد حفظً خالد

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتماجستٌرراضً عبد الحسن عبد سامً

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتماجستٌرمحمد هادي حسن سعد

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتماجستٌرحبٌب خماس الغفور عبد حازم

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتدكتوراهحمد مصطفى اسماعٌل مازن

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتدكتوراهمحمود جبر خلف ٌحٌى

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتدكتوراهعلٌوي عبد حسن محمد االله عبد

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتدكتوراهحسن سلوم الرزاق عبد الدٌن عماد

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتدكتوراهالرزاق عبد حكٌم فتاح خشان به

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتماجستٌرعلً محمد الحسٌن عبد عقٌل

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتماجستٌرمهدي سلمان داود نهلة

ترجمةالفارسٌة اللغةاللغاتعالً دبلومحبٌط برٌدي كاظم محمد

ترجمةالفارسٌة اللغةاللغاتعالً دبلومسلمان مشعب عبد سامً

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتماجستٌرعلً فرحان كاظم مراد
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فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتماجستٌرعٌسى الحمٌد عبد عٌسى محمد

ترجمةالفارسٌة اللغةاللغاتعالً دبلومٌعقوب ٌوسف داوي عباس

ترجمةالفارسٌة اللغةاللغاتعالً دبلومعلً فرمان عزٌز كمال

ترجمةالفارسٌة اللغةاللغاتعالً دبلومعلً صالح ناجً حسٌن

ترجمةالفارسٌة اللغةاللغاتعالً دبلوممحمد جلٌل فٌصل غازي

ترجمةالفارسٌة اللغةاللغاتعالً دبلومصالح محمد كنعان غسان

ترجمةالفارسٌة اللغةاللغاتعالً دبلوممحمد جاسم نصٌف محمد

ترجمةالفارسٌة اللغةاللغاتعالً دبلومرشٌد حسٌن احمد مهدي

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتماجستٌرعالوي محمود هللا عبد ضٌاء

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتماجستٌرزوٌر زامل بدر ضٌاء

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتماجستٌرمحمد علً محمد محمد صالح

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتماجستٌرعماد كامل حسن فالح

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتماجستٌرغفار كاظم محسن كاظم

ترجمةالفارسٌة اللغةاللغاتعالً دبلومناٌف سعٌد العزٌز عبد سعٌد

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتماجستٌر محمود احمد عادل سهاد

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتماجستٌرفرج محمد قاسم نازك

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتماجستٌر محمد جاسم حاتم طً

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتماجستٌرهٌالن رشٌد العزٌز عبد مدٌن

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتماجستٌرحسٌن احمد داود جمال

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتماجستٌر حسان جبار عباس فاضل

ترجمةالفارسٌة اللغةاللغاتعالً دبلومعذاب محمود ردام جاسم

ترجمةالفارسٌة اللغةاللغاتعالً دبلومجاسم عٌسى سفاح علً

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتماجستٌركرٌم عباس علً حسٌن

ترجمةالفارسٌة اللغةاللغاتعالً دبلومخلف حمد صالح عدي

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتماجستٌرعبد زٌارة جبار باٌش

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتماجستٌرمسٌر عمٌر تركً حسن

ترجمةالفارسٌة اللغةاللغاتعالً دبلومالحسٌن عبد هادي الزهرة عبد غٌداء

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتماجستٌرجالب كاظم علً عبد

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتماجستٌرفاضل حسن هللا عبد شٌماء

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتماجستٌرجسام خضر ربٌع سعد

ترجمةالفارسٌة اللغةاللغاتعالً دبلوممعروف امٌن سور حمه اسماعٌل

ترجمةالفارسٌة اللغةاللغاتعالً دبلوممحمد مهدي الرضا عبد ازهر

ترجمةالفارسٌة اللغةاللغاتعالً دبلومحسن سعٌد محمود رؤوف

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتماجستٌرحسن علً خلف محمود

ترجمةالفارسٌة اللغةاللغاتعالً دبلوم خلف ملك جاسب ماجد

ترجمةالفارسٌة اللغةاللغاتعالً دبلومطعمة حمزة نعٌم حٌدر

ترجمةالفارسٌة اللغةاللغاتعالً دبلومكمر خان نوروز ستار

ترجمةالفارسٌة اللغةاللغاتعالً دبلوم  كاظم الرسول عبد حسون عالء

لغةالفارسٌة اللغةاللغاتماجستٌربدٌوي خلف حتٌت محمد

ترجمةالفارسٌة اللغةاللغاتعالً دبلومناصر سكران اسماعٌل سناء

لغةالفارسٌة اللغةاللغاتماجستٌر صالح مجٌد علً رنا

ترجمةالفارسٌة اللغةاللغاتعالً دبلومفردوس كاظم حسن حبٌب

لغةالفارسٌة اللغةاللغاتماجستٌرعلً هللا عبد كامل رضا

ترجمةالفارسٌة اللغةاللغاتعالً دبلومحسن هللا عبد الودود عبد

ترجمةالفارسٌة اللغةاللغاتعالً دبلومصبح جبر مزهر رحٌم

ترجمةالفارسٌة اللغةاللغاتعالً دبلومجاسم احمد محمد ماجد

ترجمةالفارسٌة اللغةاللغاتعالً دبلومجبر فرحان سبهان اسراء

ترجمةالفارسٌة اللغةاللغاتعالً دبلومخلف علً محمد جاسم

ترجمةالفارسٌة اللغةاللغاتعالً دبلوممحمد علً عبد علً مٌر حمزه

ترجمةالفارسٌة اللغةاللغاتعالً دبلوملطٌف قادر اسماعٌل خلٌل
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ترجمةالفارسٌة اللغةاللغاتعالً دبلوممحمد جاسم الدٌن عز مكً

ترجمةالفارسٌة اللغةاللغاتعالً دبلومبارود ٌوسف عامر ضحى

ترجمةالفارسٌة اللغةاللغاتعالً دبلومجبر صالح علً محمد جواد

ترجمةالفارسٌة اللغةاللغاتعالً دبلومعكلة موله هاشم طه

ترجمةالفارسٌة اللغةاللغاتعالً دبلومراضً عبد الحسن عبد حسام

ترجمةالفارسٌة اللغةاللغاتعالً دبلومعلً عباس حسن فالح

ترجمةالفارسٌة اللغةاللغاتعالً دبلومراضً حسٌن سامً هشام

ترجمةالفارسٌة اللغةاللغاتعالً دبلومحمادي جاسم جمهور باقر

ترجمةالفارسٌة اللغةاللغاتعالً دبلومجواد كاظم جواد اٌهاب

ترجمةالفارسٌة اللغةاللغاتعالً دبلومناصر الكرٌم عبد الهادي عبد رائد

ترجمةالفارسٌة اللغةاللغاتعالً دبلومتقً مهدي الباري عبد نعمان

ترجمةالفارسٌة اللغةاللغاتعالً دبلومخلف حمٌد عجمً ناجً

ترجمةالفارسٌة اللغةاللغاتعالً دبلوم عبد كنٌهر ناصر زٌنب

ترجمةالفارسٌة اللغةاللغاتعالً دبلومسلطان كاظم جواد محمد بسمة

ترجمةالفارسٌة اللغةاللغاتعالً دبلومفلٌح الرضا عبد مهنا محمد

ترجمةالفارسٌة اللغةاللغاتعالً دبلومعلً عٌسى فضل ثائر

ترجمةالفارسٌة اللغةاللغاتعالً دبلومعباس موسى مصطفى عدنان

ترجمةالفارسٌة اللغةاللغاتعالً دبلوممخٌفً حسونً الحسن عبد اسعد

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتماجستٌرسلومً رباط مرهج ماجد

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتماجستٌرشون صفر علً حسن

ترجمةالفارسٌة اللغةاللغاتعالً دبلوممزبان عبد جمعة احمد

ترجمةالفارسٌة اللغةاللغاتعالً دبلومشاوردي عباس كاظم امٌر

ترجمةالفارسٌة اللغةاللغاتعالً دبلومغضٌب زامل جاسب االمٌر عبد

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتماجستٌرعلً محمود الجبار عبد خطاب

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتماجستٌرحٌدر مجٌد عباس انور

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتماجستٌر خلف كاظم عٌسى محمد

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتماجستٌرعكموش عاجل مطشر اٌمان

ترجمةالفارسٌة اللغةاللغاتعالً دبلومصٌوان راضً محمد خالد

ترجمةالفارسٌة اللغةاللغاتعالً دبلوملفتة محمد حبٌب ظاهر

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتماجستٌركزار سالم شبل رجاء

ترجمةالفارسٌة اللغةاللغاتعالً دبلومجبر فلٌح هللا عبد جاسم

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتماجستٌرمهدي االمٌر عبد علً رضوان

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتدكتوراهعلً حسٌن سعدي فاطمة

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتدكتوراهغفار كاظم محسن كاظم

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغات دكتوراهناصر ابراهٌم عبد ناهً

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتدكتوراهمحمد شوٌل لعٌبً غازي

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتدكتوراهحمد سلمان منعم سلمان

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتدكتوراهمعروف امٌن سور حمه اسماعٌل 

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتدكتوراهحسن سعٌد محمود رؤوف

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتدكتوراهراضً عبد الحسن عبد سامً

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتدكتوراهداخل قاسم دماك خٌرٌة

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتدكتوراههٌالن رشٌد العزٌز عبد مدٌن

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتدكتوراهعلً فرحان كاظم مراد

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتماجستٌرسلمان حسٌن محمد اٌاد

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتماجستٌرجبر عبود محٌسن علً

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتماجستٌرهللا عبد محمد جاسم هشام

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتماجستٌرعباس موسى عباس حاكم

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتماجستٌرتوفٌق الهادي عبد موفق رفل

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتماجستٌرمحمد جاسم الوهاب عبد نصٌر

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتماجستٌرعبد نجم الزهرة عبد سعاد
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فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتماجستٌرمحمد الجبار عبد الحلٌم عبد افراح

ترجمةالفارسٌة اللغةاللغات(للماجستٌر معادل)العالً الدبلوم خلف ملك جاسب ماجد

ترجمةالفارسٌة اللغةاللغات(للماجستٌر معادل)العالً الدبلومجاسم عٌسى سفاح علً

ترجمةالفارسٌة اللغةاللغات(للماجستٌر معادل)العالً الدبلومراضً عبد الحسن عبد حسام

ترجمةالفارسٌة اللغةاللغات(للماجستٌر معادل)العالً الدبلومرشٌد حسٌن احمد مهدي

ترجمةالفارسٌة اللغةاللغات(للماجستٌر معادل)العالً الدبلومفلٌح الرضا عبد مهنا محمد

ترجمةالفارسٌة اللغةاللغات(للماجستٌر معادل)العالً الدبلومغضٌب زامل جاسب االمٌر عبد

ترجمةالفارسٌة اللغةاللغات(للماجستٌر معادل)العالً الدبلوممحمد جلٌل فٌصل غازي

ترجمةالفارسٌة اللغةاللغات(للماجستٌر معادل)العالً الدبلومخلف حمٌد عجمً ناجً

ترجمةالفارسٌة اللغةاللغات(للماجستٌر معادل)العالً الدبلومخلف حمد صالح عدي

ترجمةالفارسٌة اللغةاللغات(للماجستٌر معادل)العالً الدبلومالحسٌن عبد هادي الزهرة عبد غٌداء

ترجمةالفارسٌة اللغةاللغات(للماجستٌر معادل)العالً الدبلوممحمد علً عبد علً مٌر حمزه

ترجمةالفارسٌة اللغةاللغات(للماجستٌر معادل)العالً الدبلومخلف علً محمد جاسم

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتماجستٌرمعله علٌوي خلٌف عباس

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتماجستٌر داود نجم حسٌن طالل

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتماجستٌر خاطر عبد جواد فاطمة

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتماجستٌرعنون خشان علً حٌدر

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتماجستٌرحاجم كاظم زٌارة فلٌحة

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتماجستٌرخضٌر عسكر ابراهٌم خلود

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتماجستٌررضا محمد حسٌن زٌنب

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتماجستٌرجودي كاظم محمد عادل

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتماجستٌرموسى جبر جاسم حسٌن

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتدكتوراهحٌدر مجٌد عباس انور

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتماجستٌرجوٌر حمدان هللا عبد بهاء

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتدكتوراهعلً محمد الحسٌن عبد عقٌل

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتدكتوراهتوفٌق الهادي عبد موفق رفل

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتدكتوراه صالح مجٌد علً رنا

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتدكتوراهمهدي سلمان داود نهلة

فارسٌة لغةالفارسٌة اللغةاللغاتدكتوراهعلً محمود الجبار عبد خطاب

المانٌة لغةااللمانٌة اللغةاللغاتماجستٌرهللا عبد امٌن محمود بدٌع

المانٌة لغةااللمانٌة اللغةاللغاتماجستٌرفٌاض سهام احمد الجبار عبد

المانٌة لغةااللمانٌة اللغةاللغاتماجستٌراحمد الغفور عبد نوري اٌمان

ترجمةااللمانٌة اللغةاللغاتعالً دبلومصالح هادي صالح مهدي

ترجمةااللمانٌة اللغةاللغاتعالً دبلومجاسم عبود جاسم عرفان

ترجمةااللمانٌة اللغةاللغاتعالً دبلومغنً المجٌد عبد حسٌن علً

ترجمةااللمانٌة اللغةاللغاتعالً دبلومثوٌنً شبٌب اسماعٌل محمد

المانٌة لغةااللمانٌة اللغةاللغاتماجستٌرعلً فخري عطا صالح

المانٌة لغةااللمانٌة اللغةاللغاتماجستٌرعزٌز حمٌدي جهاد لٌلى

ترجمةااللمانٌة اللغةاللغاتعالً دبلوممحمد عباس الحمزة عبد هالل

ترجمةااللمانٌة اللغةاللغاتعالً دبلوم خطاب محمود حمٌد مزهر

االلمانٌة اللغةاللغاتعالً دبلومهللا عبد الدٌن نجم فائز شذى

المانٌه لغهااللمانٌة اللغةاللغاتماجستٌرسلمان نعمه قاسم سوسن

ترجمةااللمانٌة اللغةاللغاتعالً دبلومعرب حمه موسى علً

المانٌه لغهااللمانٌة اللغةاللغاتماجستٌرحسٌن ابرهٌم مصطفى طالب

المانٌه لغهااللمانٌة اللغةاللغاتماجستٌرعلً مخلف صالح فاضل

ترجمةااللمانٌة اللغةاللغاتعالً دبلومعلً محمد خان شٌر عالء

ترجمةااللمانٌة اللغةاللغاتعالً دبلومحسٌن صنٌبر حسن فالح

ترجمةااللمانٌة اللغةاللغاتعالً دبلومسعدون طعمة نعمة الناصر عبد

المانٌة لغةااللمانٌة اللغةاللغاتماجستٌرمحمد سالم محمد هشام

المانٌة لغةااللمانٌة اللغةاللغاتماجستٌرحمودي شفٌف مكً علً
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ترجمةااللمانٌة اللغةاللغاتعالً دبلوممهدي حسٌن صاحب زٌنب

المانٌة لغةااللمانٌة اللغةاللغاتماجستٌرعزٌز ارزوقً علً مٌسون 

ترجمةااللمانٌة اللغةاللغاتعالً دبلومأغا رسن رحٌم وسن

المانٌة لغةااللمانٌة اللغةاللغاتماجستٌرحاجم بحري سامً امجد

ترجمةااللمانٌة اللغةاللغاتعالً دبلوملفتة حمادي حسن احمد

ترجمةااللمانٌة اللغةاللغاتعالً دبلومعلٌوي خلٌف حسٌن عالء

المانٌة لغةااللمانٌة اللغةاللغاتماجستٌرشلكام مسلم محمد زاحم

المانٌة لغةااللمانٌة اللغةاللغاتماجستٌرصالح حسن عٌسى نجاة

ترجمةااللمانٌة اللغةاللغاتعالً دبلومرشٌد حمٌد محمد زٌد

ترجمةااللمانٌة اللغةاللغاتعالً دبلوم عزٌز غنً فائز عمار

المانٌة لغةااللمانٌة اللغةاللغاتماجستٌرثوٌنً شبٌب اسماعٌل محمد

المانٌة لغةااللمانٌة اللغةاللغاتماجستٌر محمد حسٌن نصر محمد

المانٌة لغةااللمانٌة اللغةاللغاتماجستٌرسعٌد هادي مجٌد افراح

ترجمةااللمانٌة اللغةاللغاتعالً دبلومجاسم حسن عباس احمد

ترجمةااللمانٌة اللغةاللغاتعالً دبلومضاري وسمً جلوب محمد

المانٌة لغةااللمانٌة اللغةاللغاتماجستٌرجاسم نصٌف الجبار عبد الكرٌم عبد

ترجمةااللمانٌة اللغةاللغاتعالً دبلومجاسم صبري قٌس شٌماء

ترجمةااللمانٌة اللغةاللغاتعالً دبلوم محٌمٌد عطٌة جمعة مازن

المانٌة لغةااللمانٌة اللغةاللغاتماجستٌرمحمد احمد هللا عبد محمد

المانٌة لغةااللمانٌة اللغةاللغاتماجستٌرجاسم علوان كرٌم محمد

المانٌة لغةااللمانٌة اللغةاللغاتماجستٌرعلً هاشم عمران جاسم

المانٌة لغةااللمانٌة اللغةاللغاتماجستٌرحبٌب محمود حاتم عدي

المانٌة لغةااللمانٌة اللغةاللغاتماجستٌرقاسم ناجً الستار عبد مثنى

المانٌة لغةااللمانٌة اللغةاللغاتماجستٌرالرزاق عبد ٌاسٌن طه اقبال

المانٌة لغةااللمانٌة اللغةاللغاتماجستٌرجعفر صادق سلمان علً

ترجمةااللمانٌة اللغةاللغاتعالً دبلومهللا عبد حمود شكر انور

ترجمةااللمانٌة اللغةاللغاتعالً دبلوم ابراهٌم زبار الكاظم عبد حٌدر

ترجمةااللمانٌة اللغةاللغاتعالً دبلومفٌاض جبر جلوب احمد

ترجمةااللمانٌة اللغةاللغاتعالً دبلومشالل حسٌن حمٌد عذراء

ترجمةااللمانٌة اللغةاللغاتعالً دبلومابراهٌم حاجم محمد جمال

المانٌة لغةااللمانٌة اللغةاللغاتماجستٌرموكر غانم مبارك عمار

المانٌة لغةااللمانٌة اللغةاللغاتماجستٌرامٌن محمد السالم عبد نازدار

المانٌة لغةااللمانٌة اللغةاللغاتماجستٌرمحمد عباس محمد اسماء

المانٌة لغةااللمانٌة اللغةاللغاتماجستٌراحمد محمد اكرم طارق

المانٌة لغةااللمانٌة اللغةاللغاتماجستٌرعالوي لطٌف عبد اٌاد

المانٌة لغةااللمانٌة اللغةاللغاتماجستٌرمحمد جاسم راجح صالح

المانٌة لغةااللمانٌة اللغةاللغاتماجستٌرصالح مهدي علً حسٌن

ترجمةااللمانٌة اللغةاللغاتعالً دبلومراضً حسن كاظم محمد

ترجمةااللمانٌة اللغةاللغاتعالً دبلومناجح حبٌب حونً ماهر

ترجمةااللمانٌة اللغةاللغاتعالً دبلومكاظم حمزة جاسم نٌران

ترجمةااللمانٌة اللغةاللغاتعالً دبلوممهدي نوري نبٌل حسان

ترجمةااللمانٌة اللغةاللغاتعالً دبلوماجٌاد راضً امحان احمد

المانٌه لغهااللمانٌة اللغةاللغاتماجستٌر شبٌب خلف الستار عبد ٌسرى

المانٌه لغهااللمانٌة اللغةاللغاتماجستٌررشٌد حمٌد محمد زٌد

المانٌه لغهااللمانٌة اللغةاللغاتماجستٌرمطر علوان محمود بهاء

المانٌه لغهااللمانٌة اللغةاللغاتماجستٌرحسٌن مولى حسٌن فاطمه

المانٌه لغهااللمانٌة اللغةاللغاتماجستٌرمحمد جاسم محمود رقٌه

المانٌه لغهااللمانٌة اللغةاللغاتماجستٌردلش عبجل خلٌفه خوله

ترجمةااللمانٌة اللغةاللغاتعالً دبلومثابت طه رحٌم مهدي

المانٌه لغهااللمانٌة اللغةاللغاتماجستٌرعوٌد عبره جبر قاسم
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المانٌه لغهااللمانٌة اللغةاللغاتماجستٌرخلٌل محمود عمر سالم

المانٌه لغهااللمانٌة اللغةاللغاتماجستٌرمحمود الجبار عبد ربٌع اسامه

المانٌه لغهااللمانٌة اللغةاللغاتماجستٌرحسن سلمان شامل منال

المانٌه لغهااللمانٌة اللغةاللغاتماجستٌروسمً راضً سعد انتصار

ترجمةااللمانٌة اللغةاللغاتعالً دبلومشرموط مخلف جاسم احمد

ترجمةااللمانٌة اللغةاللغاتعالً دبلومهدٌب حسن ذٌاب جمعه

ترجمةااللمانٌة اللغةاللغاتعالً دبلوم فلٌح شنٌن خالد رائد

ترجمةااللمانٌة اللغةاللغاتعالً دبلومبشاره محٌبس صالح هادي

المانٌه لغهااللمانٌة اللغةاللغاتماجستٌر كاظم محمد باسم عمر

المانٌه لغهااللمانٌة اللغةاللغاتماجستٌرمهدي حسٌن صاحب زٌنب

المانٌه لغهااللمانٌة اللغةاللغاتماجستٌرجزره ابو موسى عبد نجم محمد

ترجمةااللمانٌة اللغةاللغات(للماجستٌر معادل)العالً الدبلوم محٌمٌد عطٌة جمعة مازن

ترجمةااللمانٌة اللغةاللغات(للماجستٌر معادل)العالً الدبلومسعدون طعمة نعمة الناصر عبد

ترجمةااللمانٌة اللغةاللغات(للماجستٌر معادل)العالً الدبلومهللا عبد حمود شكر انور

ترجمةااللمانٌة اللغةاللغات(للماجستٌر معادل)العالً الدبلومغنً المجٌد عبد حسٌن علً

ترجمةااللمانٌة اللغةاللغات(للماجستٌر معادل)العالً الدبلوممحمد عباس الحمزة عبد هالل

ترجمةااللمانٌة اللغةاللغات(للماجستٌر معادل)العالً الدبلوماجٌاد راضً امحان احمد

ترجمةااللمانٌة اللغةاللغات(للماجستٌر معادل)العالً الدبلوممهدي نوري نبٌل حسان

ترجمةااللمانٌة اللغةاللغات(للماجستٌر معادل)العالً الدبلومثابت طه رحٌم مهدي

المانٌه لغهااللمانٌة اللغةاللغاتماجستٌرصالح محمد رضا اٌالف

ترجمةااللمانٌة اللغةاللغات(للماجستٌر معادل)العالً الدبلومشالل حسٌن حمٌد عذراء

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرمحمد احمد ناجً صباح

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرمحمد جاسم احمد حٌدر

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرعزٌز عودة تمر احمد

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرخضٌر ناصر عطٌة خدٌجة

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتدكتوراهجاسم حسٌن مهدي طالب

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرحسٌن محمد الكرٌم عبد سعاد

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرمصري سلٌم محمد عامر

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتدكتوراه رحٌم الغنً عبد نعمان مناف

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرفوجه طه حازم طارق

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرمحمد جاسم شبٌب عدنان

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرهللا عبد دعٌبل سعٌد عماد

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌراحمد خضٌر ضٌدان خلٌفة

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرحسٌن ابراهٌم سكرا حمدٌة

مندائٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرحلو نعمان زهرون فلاير

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌر كاظم علً حسٌن معالً

سامٌة لغاتالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرعسكر جالب سعدون المجٌد عبد

سامٌة لغاتالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرخلف عبود عامر بهاء

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتدبلومحسٌن ناصر مبدر حسٌن

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتدبلومعٌدان عساف عبد عالوي

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتدبلومحسٌن علً الحمزة عبد هللا مال

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتدكتوراهمحمد احمد ناجً صباح

سامٌاتالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرهللا عبد صبري خالد رواء

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرعلوان مهدي صالح بلسم

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرعلً حمودي فاضل شٌماء

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرجراح ناٌف الحمٌد عبد ٌسرى

سامٌة لغاتالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرداود فرج حسٌن علً

سامٌة لغاتالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرخمٌس ضاحً علٌوي سوسن

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرحبٌب جبار فهد علً

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرمحمود محمد خلف محمد
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ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتدبلومحسٌن حسن غالم طارق

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتدبلومنعمة حمد شهاب ولٌد

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتدبلوممحمد ذٌب  حمٌد عذاب

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتدكتوراهمحمد جاسم احمد حٌدر

سامٌاتالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرسلمان حسٌن محمد مازن

سامٌة لغاتالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرمحمود عبٌد حسن حٌدر

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌراحمد الحمٌد احمدعبد مجاهد

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتدبلومعطٌوي دشر جبار قٌصر

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتدبلومهمٌم منشد حسٌن مؤٌد

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌركاظم محسن حمٌد اسعد

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرخلف حسٌن ابراهٌم خلٌل

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتدبلوماحمد خلف كامل موفق

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرراجح كلبوش حمدان صباح

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرعكٌلً عبد جواد فكري

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرحمد ابراهٌم عبد رٌاض

سامٌاتالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرمحمد حسٌن كاظم محمود

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتدبلوممهدي جواد ناصر زٌنة

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرالرحٌمة كمر كاظم عالء

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرخضٌر مصلح الرزاق عبد عدنان

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتدبلومحمود عزٌز كامل محمد

سامٌاتالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرساجت جبار الحسن عبد ستار

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتدبلوممحمود هللا عطا فتٌخان اركان

سامٌاتالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرحبٌب محمود شكر عدنان

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌراسماعٌل جبار فرحان لٌث

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتدبلومجاسم زوبع الدائم عبد عالء

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌراحمد محمد جاسم مجٌد

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرمحمد حلو رشٌد جاسم

سامٌة لغاتالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌر مصطفى اسماعٌل محمود شاكر

                      ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتدبلومحسٌن محمد عبٌد سامً

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌر(الجنسٌة اردنً) العمرات محمد سند محمود

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌر(الجنسٌة اردنً) القرعة حسن عثمان محمد

سامٌة لغاتالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌردوش روكان كامل محمد

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرعباس علً عباس احمد

سامٌة لغاتالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرخشان حسن رشٌد هٌفاء

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتدبلومعلً حمد المجٌد عبد محمد

سامٌة لغاتالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرخمٌس محمد داود سامر

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتدبلومجواد جعفر سداد علً

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌر ناصر علً حسن رعد

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتدبلوماحمد الرحمن عبد عوف عفان

سامٌة لغاتالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرهاشم عبد عباس ٌسرى

سامٌة لغاتالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرمبارك خلٌفة الرزاق عبد عمار

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرهامل عبد راضً رحٌم

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتدبلومموسى الجبار عبد الستار عبد نصٌر

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتدبلومالكرٌم عبد محسن الصمد عبد ابراهٌم

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتدبلومحسن الزم الحمزة عبد علً

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتدبلومحمٌد رشٌد ستار جاسم

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتدبلومحمادي صالح مهدي لقاء

العبرٌة اللغةاللغاتدبلومحسن حمدان قاسم نضال

سامٌة لغاتالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرجابر كاطع الشهٌد عبد مهند

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتدبلومخلف حسن علً لؤي
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ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتدبلوممابوس حسٌن ناجً احمد

سامٌة لغاتالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرعطٌة عٌفان ٌوسف مٌثاق

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرنجم محمد جاسم نعمة

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌردبٌس حمٌد علً محمد

سامٌة لغاتالعبرٌة اللغةاللغاتدكتوراه(الجنسٌة اردنً) عجلونً ٌوسف حسن احمد

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرجواد عبد محمود محمد

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرفرحان علً شطً احمد

سامٌة لغاتالعبرٌة اللغةاللغاتدكتوراه(الجنسٌة اردنً) حراحشة علٌان محٌمٌد رافع

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرابراهٌم صحو احمد باسم

سامٌاتالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرمحمد جاسم الجبار عبد انمار

سامٌاتالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرخضٌر حسٌن علً صفاء

سامٌة لغاتالعبرٌة اللغةاللغاتدكتوراه(الجنسٌة اردنً) عبانبة حمدان سمٌر محمد

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌر(الجنسٌة اردنً) عبٌد ابو احمد مصطفى محمد

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرناصر اسماعٌل االمٌر عبد حسن

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرمحمد ذٌب حمٌد عذاب

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتدكتوراهحسٌن محمد الكرٌم عبد سعاد

سامٌة لغاتالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرهللا عبد محمد حسن لٌث

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرجاسم نصٌف الكرٌم عبد علً

سامٌة لغاتالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرمحٌمٌد هللا عبد مهدي صباح

سامٌة لغاتالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرمحمد كاظم عودة ماجد

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرجباري حمد مرهون حامد

سامٌة لغاتالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرغزال فهد هادي احمد

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرعساف الكرٌم عبد نبٌل قصً

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتدكتوراههدٌب ناٌف االمٌر عبد فائزة

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتدبلومحمود سلٌمان فرحان محمود

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتدبلومدهش سعدون صباح خالد

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرالكرٌم عبد الرحمن عبد الكرٌم عبد اسماء

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرقاقوس بوال عازر جنان

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتدكتوراههللا عبد محمد حسن تٌسٌر

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرمحسن عباس ابراهٌم سعاد

سامٌاتالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرمهدي جاسم سامً احمد

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرمحمد قاسم اٌاد زٌنة

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرابراهٌم ٌاسر جابر زٌنة

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتدبلوممحمد علوان محً صادق

سامٌاتالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرحسٌن عباس خضٌر خالد

سامٌاتالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرعلً رشٌد الهادي عبد قصً

سامٌاتالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرجاسم علً عبد حماد عماد

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتدبلوموادي ٌاسٌن علً سلمان

سامٌاتالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌر(الجنسٌة ٌمانً) صالح علً صالح رصٌن

سامٌاتالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌر(الجنسٌة ٌمانً) ٌوسف احمد حسن فهمً

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرخمٌس علوان غناوي محمد

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرشمخً صباح السادة عبد سعد

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتدكتوراهمصري سلٌم محمد عامر

سامٌاتالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرحسٌن ناصر مبدر حسٌن

سامٌاتالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرطعمة سلمان لطٌف ساهرة

سامٌاتالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرمحمد عرمٌط شفٌق محمود

سامٌاتالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرعبود صالح عبد عماد

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرعلً تركً محسن جمعة

سامٌاتالعبرٌة اللغةاللغاتدكتوراهخمٌس ضاحً علٌوي سوسن

سامٌاتالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرعلٌوي حسٌن خبٌر الكرٌم عبد
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عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرعبود حسٌن الحر عبد سعد

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتدبلوم(الجنسٌة لٌبً) ضو مفتاح محمد جمعة

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتدبلومكرٌم محمد عبودي كفاح

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتدبلوم سالمة شرقً مهاوش عفتان

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتدبلومحران محمد حسن علً

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتدبلومسعد عبٌد سعٌد احمد

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتدبلوم حمادي جاسم حسٌن باسم

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتدبلوم اللة مال مصطفى جمال احمد

سامٌاتالعبرٌة اللغةاللغاتدكتوراه(الجنسٌة ٌمانً) مكٌاش هللا عبد احمد هللا عبد

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرالرزاق عبد الوهاب عبد الجبار عبد الوهاب عبد

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتدكتوراهخضٌر ناصر عطٌة خدٌجة

سامٌاتالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرمحمد وذاح طاهر رٌاض

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرابراهٌم خلٌل ابراهٌم ندى

سامٌاتالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌراحمد زوٌر راضً محمد

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرالدٌن عز علوان ٌاسٌن طه

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرعلً صالح حسٌن الرزاق عبد

سامٌاتالعبرٌة اللغةاللغاتدكتوراهداود فرج حسٌن علً

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتدبلومعبد مهدي عزٌز فاتح

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتدبلومهللا عبد خلف علً عصام

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتدبلومحسٌن عبٌد محمد مثنى

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتدبلومالكبٌسً الحمٌد عبد القهار عبد الودود عبد

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتدبلوممحل ندا ٌاسٌن عمر

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرهللا عبد نجم عباس ضٌاء

سامٌاتالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرهللا عبد رحٌم طه هاشم

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتدكتوراهجراح ناٌف الحمٌد عبد ٌسرى

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرحمود عواد محمد رافع

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتدكتوراهعلوان مهدي صالح بلسم

سامٌاتالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرزهٌري شنان فهمً باروناٌا

سامٌاتالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرخمٌس محمود شاكر صفٌة

سامٌاتالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرهمٌم منشد حسٌن مؤٌد

سامٌاتالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌر ندا ٌاسٌن طه احمد

سامٌاتالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌر دخٌل محسن لفته احمد

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرخلف زٌدان سلٌم عباس

سامٌاتالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرجاسم زوبع الدائم عبد عالء

سامٌاتالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرخلٌل حمادي جاسم صباح

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرعلً حسٌن محمد الوهاب عبد

سامٌاتالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرمنصور حسن االمٌر عبد علً محمد

سامٌاتالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌر ناٌف القادر عبد خاشع بالل

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتدبلومعلً كاظم عٌسى بسمة

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتدبلوم صالح مشوح فاضل احمد

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتدبلومجواد وهاب عودة صالح

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتدبلومعلٌوي محسن راغب عماد

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتدبلومفهد كاظم جواد عالء

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتدبلومالرزاق عبد جمٌل صبحً عصام

سامٌة لغاتالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌر جدٌع هللا عبد عفتان قباء

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتدبلوم شرٌمط سلمان خضٌر عماد

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرشنٌوي صبحً حسن نهاد

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرعلً حسٌن خٌري خالد

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌر سرهٌد جاسم علً ٌوسف

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌردبٌس حمٌد كرٌم ازهر
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سامٌة لغاتالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرعلً الزهرة عبد الرزاق عبد علً

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌر محمد صالح اسماعٌل رافع

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرامٌن سامً سلوان هدٌل

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌر جابر عبد نور ازهر

سامٌة لغاتالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرشاوي جاسم نصرت اشواق

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرعلوان احمد هاشم محمود

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتدبلومحاٌل مصطفى محمد باسم

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتدبلومشٌحان حمادي خلف براء

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتدبلومكلو دواح الستار عبد وسام

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتدبلومعنتر محمد خالد جاسم

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتدبلومعلً حسٌن عدنان الستار عبد

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتدبلومجاسم عبد فٌاض عدي

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتدبلومرمٌض جاسم مطلب عباس

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتدبلوم حمزة شاكر علوان مشرق

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتدبلومعلً فٌاض احمد برزان

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرحلحوت عزٌز لفتة اٌمان

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتدبلومداود سلمان خالد مالك

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتدبلومعلوان حمٌد لطٌف بشار

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌر لطٌف حسٌن حمزة عامر

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌر محمد رشٌد مجٌد غزوان

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرحسٌن داود سالم عامر

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتدبلوم توفٌق عزٌز فوزي صفاء

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتدبلومجواد جمعة طارق فراس

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرالرزاق عبد الحسٌن عبد حمٌد احمد

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتللماجستٌر معادل عالً دبلوممهدي جواد ناصر زٌنة

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتللماجستٌر معادل عالً دبلومرمٌض جاسم مطلب عباس

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتللماجستٌر معادل عالً دبلومسعد عبٌد سعٌد احمد

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتللماجستٌر معادل عالً دبلومجواد جعفر سداد علً

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتللماجستٌر معادل عالً دبلوم سالمة شرقً مهاوش عفتان

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتللماجستٌر معادل عالً دبلوماحمد خلف كامل موفق

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتللماجستٌر معادل عالً دبلومحسٌن عبٌد محمد مثنى

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتللماجستٌر معادل عالً دبلومعلً حسٌن عدنان الستار عبد

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتللماجستٌر معادل عالً دبلومهللا عبد خلف علً عصام

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتللماجستٌر معادل عالً دبلومشٌحان حمادي خلف براء

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتللماجستٌر معادل عالً دبلومكلو دواح الستار عبد وسام

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتللماجستٌر معادل عالً دبلومعلٌوي محسن راغب عماد

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتللماجستٌر معادل عالً دبلومعطٌوي دشر جبار قٌصر

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتللماجستٌر معادل عالً دبلومداود سلمان خالد مالك

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتللماجستٌر معادل عالً دبلومحسن حمدان قاسم نضال

ترجمةالعبرٌة اللغةاللغاتللماجستٌر معادل عالً دبلوممحمد علوان محً صادق

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرسعدون علً محسن حٌدر

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرعباس كاظم اسماعٌل حسٌن

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌر علً محمد جاسم احمد

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرموسى رحٌمه عبود مجٌد

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرشبٌب رشٌد محمد علً

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرمحمد حطاب محمد عمار

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌراحمد علً عباس بٌداء

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌركاطع مزعل جاسم وسن

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتدكتوراهمحمد حلو رشٌد جاسم

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتدكتوراههامل عبد راضً رحٌم
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عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتدكتوراه محمد رشٌد مجٌد غزوان

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌرمحمد المجٌد عبد فتٌخان فرٌد

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتماجستٌربكر علً هللا عطا رعد

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتدكتوراهجباري حمد مرهون حامد

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتدكتوراهدبٌس حمٌد علً محمد

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتدكتوراهمحمد قاسم اٌاد زٌنه

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتدكتوراهحمد ابراهٌم عبد رٌاض

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتدكتوراهخضٌر مصلح الرزاق عبد عدنان

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتدكتوراهخلف زٌدان سلٌم عباس

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتدكتوراهعساف الكرٌم عبد نبٌل قصً

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتدكتوراه ناصر علً حسن رعد

عبرٌة لغةالعبرٌة اللغةاللغاتدكتوراهناصر اسماعٌل االمٌر عبد حسن

اسبانٌة لغةاالسبانٌة اللغةاللغاتماجستٌرالرحمن عبد سعٌد قاسم سحر

ترجمةاالسبانٌة اللغةاللغاتدبلوم حسٌن ناصر احمد عصام

اسبانٌة لغةاالسبانٌة اللغةاللغاتماجستٌرعودة عبد حسٌن عبٌر

اسبانٌة لغةاالسبانٌة اللغةاللغاتماجستٌرمحمد عطا كرٌم حنان

اسبانٌة لغةاالسبانٌة اللغةاللغاتماجستٌراسماعٌل ابراهٌم حقً روعة

اسبانٌة لغةاالسبانٌة اللغةاللغاتماجستٌراالحد عبد نجم كامل مها

اسبانٌة لغةاالسبانٌة اللغةاللغاتماجستٌرمحمد رجب عباس مها

اسبانٌة لغةاالسبانٌة اللغةاللغاتماجستٌرعلً مراد رحمن سلٌم

ترجمةاالسبانٌة اللغةاللغاتدبلوم عامر جبار سالم سماح

ترجمةاالسبانٌة اللغةاللغاتدبلومهاشم حسن عٌسى حسن

ترجمةاالسبانٌة اللغةاللغاتدبلومكنهوش عباس هللا عبد عامر

ترجمةاالسبانٌة اللغةاللغاتدبلومعطٌة محمد جاسب حٌدر

ترجمةاالسبانٌة اللغةاللغاتدبلومبسام حاتم انعام مهند

ترجمةاالسبانٌة اللغةاللغاتدبلومكاطع العزٌز عبد ناصر اوس

ترجمةاالسبانٌة اللغةاللغاتدبلومرشٌد الحمٌد عبد مثنى لؤي

ترجمةاالسبانٌة اللغةاللغاتدبلومظاهر هادي ٌوسف رحاب

ترجمةاالسبانٌة اللغةاللغاتدبلومسلمان داود سكران احمد

ترجمةاالسبانٌة اللغةاللغاتدبلومحمد هللا عبد احمد علً

اسبانٌة لغةاالسبانٌة اللغةاللغاتماجستٌرالرحمن عبد ابراهٌم قٌس غٌداء

ترجمةاالسبانٌة اللغةاللغاتدبلومهللا عبد حسن محمود انوار

ترجمةاالسبانٌة اللغةاللغاتدبلومحمزة راضً هادي رباح

ترجمةاالسبانٌة اللغةاللغاتدبلومسلمٌن عزٌز الرحمن عبد رنا

ترجمةاالسبانٌة اللغةاللغاتدبلومخلف صالح ابراهٌم باسم

اسبانٌة لغةاالسبانٌة اللغةاللغاتماجستٌرحمزة زكً صالح درٌد

اسبانٌة لغةاالسبانٌة اللغةاللغاتماجستٌرابراهٌم سالم علً اٌمان

اسبانٌة لغةاالسبانٌة اللغةاللغاتماجستٌرجاسم خزعل نافع لٌنة

اسبانٌة لغةاالسبانٌة اللغةاللغاتماجستٌررچو علً عباس جمٌل

ترجمةاالسبانٌة اللغةاللغاتدبلوماسمٌر محٌسن هاشم محمد

ترجمةاالسبانٌة اللغةاللغاتدبلوملٌلو ذٌاب داخل محمد

ترجمةاالسبانٌة اللغةاللغاتدبلومحسن كاظم الٌمة عبد اسٌل

ترجمةاالسبانٌة اللغةاللغاتدبلومكشاش كاظم حمود ماجد

ترجمةاالسبانٌة اللغةاللغاتدبلومحمود صالح عكالوي سوزان

اسبانٌة لغةاالسبانٌة اللغةاللغاتماجستٌر عذاب عرط هادي مؤٌد

اسبانٌة لغةاالسبانٌة اللغةاللغاتماجستٌرعلً حسٌن موسى ازهار

اسبانٌة لغةاالسبانٌة اللغةاللغاتماجستٌرنامق حسن فاضل لٌلى

اسبانٌة لغةاالسبانٌة اللغةاللغاتماجستٌررشٌد ناجح مدحت مٌساء

اسبانٌة لغةاالسبانٌة اللغةاللغاتماجستٌرجمٌل كمال عادل هدٌل

اسبانٌة لغةاالسبانٌة اللغةاللغاتدبلومحسٌن عباس محمد مصطفى
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اسبانٌة لغةاالسبانٌة اللغةاللغاتدبلومعبٌد صنكور حمٌد وسٌم

اسبانٌة لغةاالسبانٌة اللغةاللغاتدبلومعلً حسٌن علً مها

اسبانٌة لغةاالسبانٌة اللغةاللغاتماجستٌرجعٌفص صالح عباس رٌاض

اسبانٌة لغةاالسبانٌة اللغةاللغاتماجستٌراحمد سحاب رافع مازن

اسبانٌة لغةاالسبانٌة اللغةاللغاتماجستٌررحٌم محمد مزهر هدٌل

اسبانٌة لغةاالسبانٌة اللغةاللغاتماجستٌرسلمان جبوري اسماعٌل شذى

اسبانٌة لغةاالسبانٌة اللغةاللغاتماجستٌرحسن عبود سعٌد الزهراء

اسبانٌة لغةاالسبانٌة اللغةاللغاتماجستٌرسلمان وهٌب ارزوقً اسٌل

اسبانٌة لغةاالسبانٌة اللغةاللغاتماجستٌرراضً حسن بشٌر محمد لقاء

ترجمةاالسبانٌة اللغةاللغاتدبلومخلف صالح احمد زهٌر

ترجمةاالسبانٌة اللغةاللغاتدبلومكرٌم فتاح ابراهٌم عمار

ترجمةاالسبانٌة اللغةاللغاتدبلومعباس لفتة خضٌر خالد

ترجمةاالسبانٌة اللغةاللغاتدبلومشٌبان سهٌل محمود شٌماء

اسبانٌة لغةاالسبانٌة اللغةاللغاتماجستٌرسلٌم هالل محمد قاسم

اسبانٌة لغةاالسبانٌة اللغةاللغاتماجستٌررحٌم محمد مزهر صفا

اسبانٌة لغةاالسبانٌة اللغةاللغاتماجستٌرحسٌن محمد ٌونس حنان

اسبانٌة لغةاالسبانٌة اللغةاللغاتماجستٌرظاهر هادي ٌوسف رحاب

اسبانٌة لغةاالسبانٌة اللغةاللغاتماجستٌرمحمد جاسم خلف شٌماء

اسبانٌة لغةاالسبانٌة اللغةاللغاتماجستٌرحمود علً احمد مؤٌد

اسبانٌة لغةاالسبانٌة اللغةاللغاتماجستٌرتقً حسٌن نٌازي بان

اسبانٌة لغةاالسبانٌة اللغةاللغاتماجستٌرالعباس عبد جبر علً انتظار

ترجمةاالسبانٌة اللغةاللغاتدبلومعفلوك كرٌم عوٌد نجاة

ترجمةاالسبانٌة اللغةاللغاتدبلوممحمود صالح تركً الهام

ترجمةاالسبانٌة اللغةاللغاتدبلومخلٌوي علً جاسم مٌثاق

ترجمةاالسبانٌة اللغةاللغاتدبلومحسن سلمان هادي ثائر

ترجمةاالسبانٌة اللغةاللغاتدبلومحسونً جابر سعٌد اٌناس

اسبانٌة لغةاالسبانٌة اللغةاللغاتماجستٌرعباس عبد احمد مثال

ترجمةاالسبانٌة اللغةاللغاتدبلوم علً كاظم عدنان عصام

ترجمةاالسبانٌة اللغةاللغاتدبلومحسٌن محمود جهاد محمد

اسبانٌة لغةاالسبانٌة اللغةاللغاتللماجستٌر معادل عالً دبلومشٌبان سهٌل محمود شٌماء

اسبانٌة لغةاالسبانٌة اللغةاللغاتللماجستٌر معادل عالً دبلومحسن كاظم الٌمة عبد اسٌل

اسبانٌة لغةاالسبانٌة اللغةاللغاتللماجستٌر معادل عالً دبلومسلمٌن عزٌز الرحمن عبد رنا

اسبانٌة لغةاالسبانٌة اللغةاللغاتللماجستٌر معادل عالً دبلومحسن سلمان هادي ثائر

اسبانٌة لغةاالسبانٌة اللغةاللغاتللماجستٌر معادل عالً دبلومرشٌد الحمٌد عبد مثنى لؤي

اسبانٌة لغةاالسبانٌة اللغةاللغاتللماجستٌر معادل عالً دبلومكشاش كاظم حمود ماجد

اسبانٌة لغةاالسبانٌة اللغةاللغاتللماجستٌر معادل عالً دبلومخلف صالح احمد زهٌر

اسبانٌة لغةاالسبانٌة اللغةاللغاتللماجستٌر معادل عالً دبلوماسمٌر محٌسن هاشم محمد

اسبانٌة لغةاالسبانٌة اللغةاللغاتللماجستٌر معادل عالً دبلوملٌلو ذٌاب داخل محمد

اسبانٌة لغةاالسبانٌة اللغةاللغاتللماجستٌر معادل عالً دبلومكرٌم فتاح ابراهٌم عمار

فرنسٌة لغةالفرنسٌة اللغةاللغاتماجستٌرالغنً عبد صالح بسام زٌنب

فرنسٌة لغةالفرنسٌة اللغةاللغاتماجستٌرحمودي عزٌز المنعم عبد

فرنسٌة لغةالفرنسٌة اللغةاللغاتماجستٌرحمدان محمد انور سداد

فرنسٌة لغةالفرنسٌة اللغةاللغاتماجستٌرعثمان عمر صالح فلاير

فرنسٌة لغةالفرنسٌة اللغةاللغاتدبلومكاظم جواد سالم علً

فرنسٌة لغةالفرنسٌة اللغةاللغاتدبلومفتاح حسن حازم فاضل

فرنسٌة لغةالفرنسٌة اللغةاللغاتدبلومسعدون محمد راضً الكاظم عبد

ترجمةالفرنسٌة اللغةاللغاتدبلومهللا عبد محمد هادي حارث

ترجمةالفرنسٌة اللغةاللغاتدبلومجاسم محمد الكرٌم عبد الوهاب عبد

فرنسٌة لغةالفرنسٌة اللغةاللغاتماجستٌرمطر مزهر الكاظم عبد حسن

ترجمةالفرنسٌة اللغةاللغاتدبلومالملك جمعة العزٌز عبد منعم الدٌن عالء
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فرنسٌة لغةالفرنسٌة اللغةاللغاتماجستٌركتاب حسٌن متعب ذكاء

فرنسٌة لغةالفرنسٌة اللغةاللغاتدبلومداود عاٌز شطنان عالء

فرنسٌة لغةالفرنسٌة اللغةاللغاتماجستٌرمحمد كاظم محمد سمر

فرنسٌة لغةالفرنسٌة اللغةاللغاتماجستٌرجواد حسون مجٌد منى

فرنسٌة لغةالفرنسٌة اللغةاللغاتماجستٌرجوٌعد شنة ابو ناجح حٌدر

فرنسٌة لغةالفرنسٌة اللغةاللغاتماجستٌرمحمد جاسم نزار رنا

فرنسٌة لغةالفرنسٌة اللغةاللغاتماجستٌرسلٌمان احمد قحطان هٌجاء

فرنسٌة لغةالفرنسٌة اللغةاللغاتماجستٌرداود سلمان حسٌن لبنى

فرنسٌة لغةالفرنسٌة اللغةاللغاتماجستٌرمحمد رشٌد علً عبد سحر

ترجمةالفرنسٌة اللغةاللغاتدبلوم محمود حسن محمد مها 

ترجمةالفرنسٌة اللغةاللغاتدبلومعباس مجٌد كاظم  محمد

فرنسٌة لغةالفرنسٌة اللغةاللغاتماجستٌرعواد محمد طارق كمال

فرنسٌة لغةالفرنسٌة اللغةاللغاتماجستٌرعكاب جاسم سرحان حسن

فرنسٌة لغةالفرنسٌة اللغةاللغاتماجستٌرمحمد عبود الزهرة عبد تغرٌد

ترجمةالفرنسٌة اللغةاللغاتدبلومحسٌن جابر مجبل ضٌاء

ترجمةالفرنسٌة اللغةاللغاتدبلومجاسم شالكه عواد الحسن عبد

فرنسٌة لغةالفرنسٌة اللغةاللغاتماجستٌرخماس ابراهٌم صالح بشار

ترجمةالفرنسٌة اللغةاللغاتدبلومجبر فنجان خزعل صباح

ترجمةالفرنسٌة اللغةاللغاتدبلوم عرنوط سعد الحسٌن عبد حٌدر

ترجمةالفرنسٌة اللغةاللغاتدبلوم طاهر علً الجلٌل عبد اٌثار

ترجمةالفرنسٌة اللغةاللغاتدبلومحمادي حمد خلف احمد

ترجمةالفرنسٌة اللغةاللغاتدبلومصحن حمٌد جبار سعٌد

ترجمةالفرنسٌة اللغةاللغاتدبلوماحمد محمد موفق سرمد

فرنسٌة لغةالفرنسٌة اللغةاللغاتماجستٌرمحمد مجٌد حمٌد نهلة

فرنسٌة لغةالفرنسٌة اللغةاللغاتماجستٌرحبٌب محمود حاتم اوس

فرنسٌة لغةالفرنسٌة اللغةاللغاتدبلومامٌن محمد هللا عبد الحكٌم عبد جمال

فرنسٌة لغةالفرنسٌة اللغةاللغاتماجستٌرحسن الرحمن عبد محمد اري

فرنسٌة لغةالفرنسٌة اللغةاللغاتماجستٌر علً فتحً المنعم عبد فرح

فرنسٌة لغةالفرنسٌة اللغةاللغاتماجستٌرالرضا عبد فزع حسن فالح

ترجمةالفرنسٌة اللغةاللغاتدبلومنوح بكر شوقً ندى

فرنسٌة لغةالفرنسٌة اللغةاللغاتماجستٌرحسٌن ادهام ٌونس ودٌع

ترجمةالفرنسٌة اللغةاللغاتدبلوم سفٌح روضان عوٌد كامل

فرنسٌة لغةالفرنسٌة اللغةاللغاتماجستٌرعلً عزٌز مجٌد مها

فرنسٌة لغةالفرنسٌة اللغةاللغاتماجستٌرداود حسٌن طارق زٌنب

فرنسٌة لغةالفرنسٌة اللغةاللغاتماجستٌرٌاسٌن الجلٌل عبد خلف زٌنه

فرنسٌة لغةالفرنسٌة اللغةاللغاتماجستٌرمحمد هللا عبد حكمت فارس

فرنسٌة لغةالفرنسٌة اللغةاللغاتماجستٌرحسن صالح صبحً رجاء

فرنسٌة لغةالفرنسٌة اللغةاللغاتماجستٌر(الجنسٌة فلسطٌنٌة) السالم عبد محمود عبد مرٌم

فرنسٌة لغةالفرنسٌة اللغةاللغاتماجستٌرٌاسٌن الجلٌل عبد خلف محمد

فرنسٌة لغةالفرنسٌة اللغةاللغاتماجستٌرمحمد ٌوسف الجبار عبد سجى

فرنسٌة لغةالفرنسٌة اللغةاللغاتماجستٌرحسون احمد كرٌم اٌمان

فرنسٌة لغةالفرنسٌة اللغةاللغاتماجستٌرمدٌح الجبار عبد الرزاق عبد رال

فرنسٌة لغةالفرنسٌة اللغةاللغاتماجستٌرمظلوم احمد موفق سرى

فرنسٌة لغةالفرنسٌة اللغةاللغاتماجستٌراسماعٌل واثق محمد جنان

فرنسٌة لغةالفرنسٌة اللغةاللغاتماجستٌرغتاكً عبد فاضل لقاء

فرنسٌة لغةالفرنسٌة اللغةاللغاتماجستٌرمغٌر عباس عبد احمد

فرنسٌة لغةالفرنسٌة اللغةاللغاتماجستٌرٌاسٌن الجلٌل عبد خلف زٌاد

فرنسٌة لغةالفرنسٌة اللغةاللغاتدبلوم ناصر حسٌن جمعة رواء

فرنسٌة لغةالفرنسٌة اللغةاللغاتدبلومقادر حمٌد مجٌد مؤمل

فرنسٌة لغةالفرنسٌة اللغةاللغاتدبلومجراح ناٌف الحمٌد عبد محمد
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فرنسٌة لغةالفرنسٌة اللغةاللغاتدبلومحمد فرحان ٌحٌى طاهر

فرنسٌة لغةالفرنسٌة اللغةاللغاتدبلوممحمد مهدي محمد مٌس

ترجمةالفرنسٌة اللغةاللغاتدبلومطه احمد باسم زٌد

ترجمةالفرنسٌة اللغةاللغاتدبلومعباس كاظم كامل ٌسرى

فرنسٌة لغةالفرنسٌة اللغةاللغاتماجستٌرمجٌد الجلٌل عبد نهاد دانٌا

فرنسٌة لغةالفرنسٌة اللغةاللغاتماجستٌرمغامس مجٌد زهٌر سروة

فرنسٌة لغةالفرنسٌة اللغةاللغاتماجستٌرالمجٌد عبد سلمان سفٌان رٌم

فرنسٌة لغةالفرنسٌة اللغةاللغاتماجستٌرحامد فاضل اكرم مازن

فرنسٌة لغةالفرنسٌة اللغةاللغاتماجستٌرمحمد جالل سعدون صبا

فرنسٌة لغةالفرنسٌة اللغةاللغاتماجستٌرامٌن محمد عارف نعمان محمد

فرنسٌة لغةالفرنسٌة اللغةاللغاتماجستٌركاٌم حسون معٌوف قٌس

فرنسٌة لغةالفرنسٌة اللغةاللغاتدبلومحسٌن رضا محمد حسن اٌناس

فرنسٌة لغةالفرنسٌة اللغةاللغاتدبلومحسٌن الرسول عبد الخالق عبد علً

فرنسٌة لغةالفرنسٌة اللغةاللغاتماجستٌرالرحٌم عبد هللا عبد حامد نور

فرنسٌة لغةالفرنسٌة اللغةاللغاتماجستٌرصالح حمدان ٌاسٌن ساهرة

فرنسٌة لغةالفرنسٌة اللغةاللغاتماجستٌر كاظم جواد فاضل درٌد

فرنسٌة لغةالفرنسٌة اللغةاللغاتماجستٌراحمد ٌوسف القادر عبد شٌماء

ترجمةالفرنسٌة اللغةاللغاتدبلومعلً عباس حسٌن علً

ترجمةالفرنسٌة اللغةاللغاتدبلومصالح محمود هللا عبد طالل

ترجمةالفرنسٌة اللغةاللغاتدبلوماحمد علً نصوري عمر

ترجمةالفرنسٌة اللغةاللغاتدبلومخضٌر محمد احمد فارس

ترجمةالفرنسٌة اللغةاللغاتدبلوماحمد هللا عبد عٌسى سالم

ترجمةالفرنسٌة اللغةاللغاتدبلومجاسم حسن فالح رغد

ترجمةالفرنسٌة اللغةاللغاتدبلوم عٌسى اٌلٌا عٌسى جانٌت

ترجمةالفرنسٌة اللغةاللغاتدبلومتموز حمودي هادي ماجد

ترجمةالفرنسٌة اللغةاللغاتدبلومعلً كركوش مجٌد عقٌل

ترجمةالفرنسٌة اللغةاللغاتدبلوممرعٌد فرج حسٌن صدام

فرنسٌة لغةالفرنسٌة اللغةاللغاتماجستٌرعباس خضٌر كرٌمش عباس

فرنسٌة لغةالفرنسٌة اللغةاللغاتماجستٌرعلً حسٌن جابر سعٌد

فرنسٌة لغةالفرنسٌة اللغةاللغاتماجستٌرداود عاٌز شطنان عالء

فرنسٌة لغةالفرنسٌة اللغةاللغاتماجستٌر(الجنسٌة مصرٌة) السٌد ابراهٌم صبري امل

ترجمةالفرنسٌة اللغةاللغاتدبلوماحمد محمود الرحمن عبد فرقد

ترجمةالفرنسٌة اللغةاللغاتدبلومشهٌب درٌد جوٌد منى

ترجمةالفرنسٌة اللغةاللغاتدبلومعواد نزهان رجب احمد

ترجمةالفرنسٌة اللغةاللغاتدبلومعلً جاسم احمد زٌدون

فرنسٌة لغةالفرنسٌة اللغةاللغاتماجستٌرالهادي عبد جواد سعدي عمار

فرنسٌة لغةالفرنسٌة اللغةاللغاتماجستٌرحمود توفٌق فرج مً

فرنسٌة لغةالفرنسٌة اللغةاللغاتماجستٌرحسٌن علً محمد علً

فرنسٌة لغةالفرنسٌة اللغةاللغاتماجستٌرمحمد نعمان الرحمن عبد رغداء

فرنسٌة لغةالفرنسٌة اللغةاللغاتماجستٌرابراهٌم علً محمد ضحى

ترجمةالفرنسٌة اللغةاللغاتدبلومالكاظم عبد كافً صالح مهدي

ترجمةالفرنسٌة اللغةاللغاتدبلومهللا عبد بشٌر لؤي سرى

ترجمةالفرنسٌة اللغةاللغاتدبلومشالل محمد ابراهٌم واثق

فرنسٌة لغةالفرنسٌة اللغةاللغاتماجستٌرالملك جمعة العزٌز عبد منعم الدٌن عالء

فرنسٌة لغةالفرنسٌة اللغةاللغاتماجستٌركرور حسن كاظم حارث

ترجمةالفرنسٌة اللغةاللغاتدبلومموسى عبد فاضل منتهى

ترجمةالفرنسٌة اللغةاللغاتدبلومعزٌز بداي هانً علً

ترجمةالفرنسٌة اللغةاللغاتللماجستٌر معادل عالً دبلومشهٌب درٌد جوٌد منى

ترجمةالفرنسٌة اللغةاللغاتللماجستٌر معادل عالً دبلوماحمد محمود الرحمن عبد فرقد

ترجمةالفرنسٌة اللغةاللغاتللماجستٌر معادل عالً دبلومامٌن محمد هللا عبد الحكٌم عبد جمال
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ترجمةالفرنسٌة اللغةاللغاتللماجستٌر معادل عالً دبلوم عرنوط سعد الحسٌن عبد حٌدر

ترجمةالفرنسٌة اللغةاللغاتللماجستٌر معادل عالً دبلومحمادي حمد خلف احمد

ترجمةالفرنسٌة اللغةاللغاتللماجستٌر معادل عالً دبلومجاسم حسن فالح رغد

ترجمةالفرنسٌة اللغةاللغاتللماجستٌر معادل عالً دبلومعباس كاظم كامل ٌسرى

ترجمةالفرنسٌة اللغةاللغاتللماجستٌر معادل عالً دبلومموسى عبد فاضل منتهى

تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتماجستٌرعلً محمد تحسٌن حسن صوناي

تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتماجستٌرخزٌم حمد نعمه عامر

تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتماجستٌرمحمد مجٌد علمدار

تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتماجستٌرمحمد احمد المجٌد عبد سهام

تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتماجستٌرعرٌان محمد العابدٌن زٌن صباح

تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتماجستٌرخضٌر علوان محمود سعاد

تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتماجستٌرمنصور سرهٌد محمد هللا عبد

تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتماجستٌرحٌدر هللا خٌر لطٌف حمدي

تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتماجستٌرابراهٌم عاشور محمد نهاد

تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتماجستٌرٌونس حمٌد شاكر علً

تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتماجستٌرشحاذه محمود فتحً مٌسر

تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتماجستٌر جبار ارحٌمة عذار راجحة

تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتدكتوراهخزٌم حمد نعمه عامر

تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتماجستٌرملحم فرحان محمد حسن

تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتدكتوراهعلً محمد تحسٌن حسن صوناي

تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتماجستٌرفتاح شرٌف علً محمد

تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتماجستٌرالحردان مشحن درع فٌصل

تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتماجستٌرحسانً حسٌن علً منال

تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتماجستٌرمحمد عباس شكور فائق

تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتماجستٌرجواد الجبار عبد طارق زٌاد

تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتماجستٌرٌونس حمٌد شاكر هٌثم

تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتماجستٌرخفً سالم جعفر امال

تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتدكتوراهمحمد احمد المجٌد عبد سهام

تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتماجستٌرخلٌل ولً هللا عبد احمد

تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتماجستٌرصالح خلف خلٌل الرحمن عبد

تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتماجستٌرسالم جندٌل فوزي سعد

تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتماجستٌرمحسن سلمان محسن العزٌز عبد

تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتماجستٌرجبارة مشٌري حسن هدى

تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتماجستٌرعلً ٌحٌى عماد شٌماء

تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتماجستٌرالباقً عبد الغنً عبد الدٌن سعد ٌلدز

تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتماجستٌر حسٌن حٌدر نذٌر امٌر

تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتماجستٌرعلً رشاد نهاد سارة

تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتماجستٌرسلٌمان سعٌد فرمان احمد

تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتماجستٌرعبٌس محمد جاسم وداد

تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتماجستٌرلطٌف مهدي حمدي ناز

تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتماجستٌررجب غائب قنبر سندس

تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتماجستٌرسلٌمان حسن حسٌن علً

تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتماجستٌرمرهج عٌال كاظم لمٌاء

تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتدكتوراهٌونس حمٌد شاكر هٌثم

تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتدكتوراهمحسن سلمان محسن العزٌز عبد

تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتدكتوراهٌونس حمٌد شاكر علً

تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتدكتوراهجواد الجبار عبد طارق زٌاد

تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتماجستٌرحامً معارج هملً عمار

تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتماجستٌرشاكر صالح خالد ولٌد

تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتماجستٌربوهً سلمان جبار وفاء
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تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتماجستٌر حسن عزٌز حسٌن هدى

تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتماجستٌرعبٌد هللا عبد عرٌبً ابتسام

تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتماجستٌرمحمود حسن فالح عالء

تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتماجستٌرعلً جبر طاهر بشرى

تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتماجستٌرمحمد علً هاتف عامر

تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتماجستٌرحٌدر خضر جوبان زٌنب

تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتماجستٌركوثر جهانكٌر فاضل منى

تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتماجستٌر حسن جلوب جاسم بشرى

تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتماجستٌر منخً خلٌف عزٌز سوسن

تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتماجستٌرالواحد عبد الشوٌلً شخناب جهاد علً

تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتماجستٌرامٌن جعفر جهاد زاهر

تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتماجستٌرالرزاق عبد مجٌد سعد وقاص

تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتماجستٌرالحمٌد عبد المحسن عبد ناظم زٌنب

تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتماجستٌرحسن سلمان جواد ضٌاء

تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتماجستٌر فاضل خلف عدنان سرحان

تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتماجستٌرالرزاق عبد رؤف عدنان دمٌرال

تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتماجستٌرحسٌن عبٌد محمد عدي

تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتماجستٌربرٌس دواي ابراهٌم علً

تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتماجستٌرمصطفى محمود صدٌق صفاء

تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتماجستٌرعلوان عبد محمد اسراء

تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتماجستٌرجواد جاسم صبحً رحٌم

تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتماجستٌرمحمود شكر بهجت شٌماء

تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتماجستٌروناس مهدي محمد اركان

تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتماجستٌرعلً مراد ٌار جمال علً

تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتماجستٌرمحمود محمد جهاد ابك

تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتماجستٌرعلً محمد قنبر محمد رنا

تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتماجستٌرعباس احمد طه هند

تركٌة لغةالتركٌة اللغةاللغاتماجستٌرهللا فتح صالح الوهاب عبد عاصف

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌر عواد حسٌن عباس حسٌن

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌرعلً طاهر حامد خلف

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌرمحمد حسٌن اكرم سامر

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌرالدٌن محً خلٌل اسماعٌل هدٌل

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌرحسن صادق حسٌن عمار

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌرجواد محمد عباس حنان

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌرمحمود ابراهٌم جمٌل محمد

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌرضٌدان عزٌز رزاق تحسٌن

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌرهللا عبد محمد نمر سهى

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌرداود الدٌن كمال صفوان زٌنب

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌرخلٌل عاشور جمٌل ماجدة

ترجمةالروسٌة اللغةاللغاتدبلوممحمد الغفار عبد الجبار عبد محاسن

ترجمةالروسٌة اللغةاللغاتدبلومهادي شعالن حمٌد احمد

ترجمةالروسٌة اللغةاللغاتدبلوم موسى علً عبد سعٌد حٌدر

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌررشٌد سعٌد االمٌر عبد اسٌل

ترجمةالروسٌة اللغةاللغاتدبلومحبٌب الحسٌن عبد فرمان احسان

ترجمةالروسٌة اللغةاللغاتدبلوموادي عبٌدش قاسم وجدان

ترجمةالروسٌة اللغةاللغاتدبلومعلً حسٌن علً هشام

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌرجادر مطلك محمد اشواق

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌرصالح هادي جواد نهلة

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌرمحمد جاسم عارف منى

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتدبلومطه ٌاسٌن احمد مازن
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ترجمةالروسٌة اللغةاللغاتدبلومزاٌر غرَكان عبد الرزاق عبد

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌرمصلح دٌونك محمد كامل

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌرحسن توفٌق زهٌر اثٌر

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌرسلمان حنتوش محسن الجبار عبد

ترجمةالروسٌة اللغةاللغاتدبلومعواد رشٌد محمد جاسم

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌراللطٌف عبد الكرٌم عبد زكً ضحى

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌرعبود برٌهً كرٌم فردوس

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌرشبٌب لطٌف جمال نهلة

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌرمحمد شرٌف الدٌن صالح نزار

ترجمةالروسٌة اللغةاللغاتدبلومعَكلة فهد رحٌم الرزاق عبد

ترجمةالروسٌة اللغةاللغاتدبلومعلً حسون كاظم محمد

ترجمةالروسٌة اللغةاللغاتدبلومقدوري خماس فائق هدى

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌراحمد جمٌل سعدون محمد

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌرطارش محمد ابراهٌم فاطمة

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌرمهدي صالح صاحب هاشم

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌرسلٌم ٌحٌى ادهام دٌنا

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌرعباس جوٌر عودة عمار

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌراسماعٌل علً عبد حسان احمد

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌرعلً عباس حمزة ٌاسٌن

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌرحوٌض احمد الرزاق عبد عباس

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌر جمعة الجبار عبد هللا عبد اسوان

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌراللطٌف عبد صبري طارق غادة

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌراحمد محمد فاضل احمد

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌرحسٌن علً فؤاد نجوى

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌرشرٌف هللا عبد حسٌن شٌماء

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌرناصر جواد سلمان بلقٌس

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌرحسن كاظم مال منذر

ترجمةالروسٌة اللغةاللغاتدبلومجبر كاظم راضً محمد

ترجمةالروسٌة اللغةاللغاتدبلومالشافعً حمزة عبد كاظم علً

ترجمةالروسٌة اللغةاللغاتدبلومعلً ابراهٌم علً رغد

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌرراضً محمد سالم جبار

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌرعباس محمد هاشم راقم

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌرعلً حمزة احمد ابتسام

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌرحسٌن جلوب غازي محمود

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌرمحمد صالح ٌوسف اٌات

ترجمةالروسٌة اللغةاللغاتدبلومطاٌع خلف عاتً نهى

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌراحمد شاكر طارق اٌناس

ترجمةالروسٌة اللغةاللغاتدبلوممجٌد الجبار عبد ناظر بكر

ترجمةالروسٌة اللغةاللغاتدبلومشباط عجاج جهاد سعد

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌرعزٌز غالً رشٌد عمار

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌرعلً محمد خضر وفاء

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌرحبش احمد عبد الكرٌم عبد

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌرخرٌبط كرم علً رحٌم

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌرمحمد اسماعٌل محمد مٌثاق

ترجمةالروسٌة اللغةاللغاتدبلومحوٌض شحاذة االمٌر عبد عباس

ترجمةالروسٌة اللغةاللغاتدبلومكاظم داود حسن سماهر

ترجمةالروسٌة اللغةاللغاتدبلومفهد عبد محمد خالد

ترجمةالروسٌة اللغةاللغاتدبلومعلً ٌاسٌن محمد علً

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌررسن محمد عوٌد اٌمان

ترجمةالروسٌة اللغةاللغاتدبلوماحمد شهاب حاتم عدي
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روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌرالباقً عبد سعٌد مرتضى علً

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌرسلمان داود محمد قاسم

ترجمةالروسٌة اللغةاللغاتدبلومعلً هللا عبد جواد حكمت

ترجمةالروسٌة اللغةاللغاتدبلومالرضا عبد عبٌد الكرٌم عبد مٌادة

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌرخلف مشجل راضً علً

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌرفهد غانم اسماعٌل عماد

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌرزٌدان شالل عباس فاضل

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌرخلوفً جبر صبار زٌنة

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌرشتٌت صافً حمٌد ربٌعة

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌراحمد هللا خٌر طالب ذكرى

ترجمةالروسٌة اللغةاللغاتدبلوماسماعٌل محمد مصلح محمود

ترجمةالروسٌة اللغةاللغاتدبلوممحمود بداحً علً عمرو

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌر كاظم حمٌد الرحمن عبد منتصرة

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌرداخل قاسم دماك منى

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌرعواد رشٌد محمد جاسم

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌرموسى احمد شهاب فاضل

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌركنٌهر مشوش عدنان علً

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌرثابت الغفور عبد محمد سجى

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌرسلمان البرٌهً حقً حٌدر

ترجمةالروسٌة اللغةاللغاتدبلومعاشور مجدي كاظم حسٌن

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌرعلً محمد محسن ظاهر نصٌر

ترجمةالروسٌة اللغةاللغاتدبلومحمد حسٌن محمد رجاء

ترجمةالروسٌة اللغةاللغاتدبلوممحمد عبود هاشم حٌدر

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌرفلٌح شمسً علً زٌنب

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌركطفان كاطع عبد غسان

ترجمةالروسٌة اللغةاللغاتدبلومنجم جمٌل ابراهٌم ظافر

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌرحسن شمران علً محمد دٌانا

ترجمةالروسٌة اللغةاللغاتدبلومفجر عجالن شٌال حسٌن

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌرصادق حمودي مهدي هند

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌرعطٌة جاسم نصٌف وسن

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌردامش سلمان الحسٌن عبد صالح

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌرحلمً عباس ٌاسٌن العزٌز عبد

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌرسعٌد عبٌد الرزاق عبد اسامة

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌرحماد عالوي محسن اٌسر

ترجمةالروسٌة اللغةاللغاتدبلومجدي مطر خمٌس سعد

ترجمةالروسٌة اللغةاللغاتللماجستٌر معادل عالً دبلومعلً هللا عبد جواد حكمت

ترجمةالروسٌة اللغةاللغاتللماجستٌر معادل عالً دبلومحوٌض شحاذة االمٌر عبد عباس

ترجمةالروسٌة اللغةاللغاتللماجستٌر معادل عالً دبلومالشافعً حمزة عبد كاظم علً

ترجمةالروسٌة اللغةاللغاتللماجستٌر معادل عالً دبلوماسماعٌل محمد مصلح محمود

ترجمةالروسٌة اللغةاللغاتللماجستٌر معادل عالً دبلومكاظم داود حسن سماهر

ترجمةالروسٌة اللغةاللغاتللماجستٌر معادل عالً دبلومفهد عبد محمد خالد

ترجمةالروسٌة اللغةاللغاتللماجستٌر معادل عالً دبلومطلٌع خلف عاتً نهى

ترجمةالروسٌة اللغةاللغاتللماجستٌر معادل عالً دبلومنجم جمٌل ابراهٌم ظافر

ترجمةالروسٌة اللغةاللغاتللماجستٌر معادل عالً دبلوممحمد عبود هاشم حٌدر

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌرمجٌد مصطفى اكرم ٌسرى

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌرجبارة سلطان جبر عمار

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌروادي حلٌحل صباح حامد

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌر عذٌب حسون شاكر نسرٌن

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌرحمد عواد الستار عبد خمٌس

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌرخضٌر طه رزوقً اٌكرام
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روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌرجوامٌر محمد حسٌن هبة

روسٌة لغةالروسٌة اللغةاللغاتماجستٌركاظم جواد ثامر ومٌض


