
 قسم اللغة التركيةكلية اللغات - جامعة بغداد 

ت  القسم االسم الرباعً للمتخرج  الجنسٌة الجنس المعدل سنة التخرج

ذكر  71,81 8/11/1994 عراقً  عامر نعمة حمد خزٌم  ماجستٌر تركً  1 

انثى  79,8 23/11/1994 عراقٌة  صوناي حسن تحسٌن محمد علً  ماجستٌر تركً  2 

ذكر  72,16 3/8/1995 عراقً  علمدار مجٌد محمد  ماجستٌر تركً  3 

انثى  80,86 3/10/1995 عراقٌة  سهام عبد المجٌد احمد محمد  ماجستٌر تركً  4 

ذكر  72,19 24/1/1996 عراقً  صباح زٌن العابدٌن محمد عرٌان  ماجستٌر تركً  5 

انثى  68,03 7/5/1997 عراقٌة  سعاد محمد علوان خضر  ماجستٌر تركً  6 

ذكر  72,03 11/9/1997 عراقً  عبدهللا سرهٌد منصور  ماجستٌر تركً  7 

ذكر  72,03 25/11/1997 عراقً  حٌدر حمدي لطٌف خٌر هللا  ماجستٌر تركً  8 

انثى  77,22 24/2/1998 عراقٌة  نهاد محمد عاشور ابراهٌم  ماجستٌر تركً  9 
ذكر  81,78 20/7/1998 عراقً  علً شاكر حمٌد ٌونس   ماجستٌر تركً  10 

ذكر  70,17 2/9/1998 عراقً  مٌسر فتحً محمود شحاذة  ماجستٌر تركً  11 

انثى  71,08 24/1/1999 عراقٌة  راجحة عذار أرحٌمة جبار  ماجستٌر تركً  12 

ذكر  76,27 18/4/1999 عراقً  عامر نعمة حمد خزٌم  دكتوراه تركً  13 

ذكر  77,63 3/7/1999 عراقً  حسن محمد فرحان ملحم  ماجستٌر تركً  14 

انثى  80,04 2/8/1999 عراقٌة  صوناي حسن تحسٌن محمد علً   دكتوراه تركً  15 

ذكر  76,61 15/11/1999 عراقً  محمد علً شرٌف فتاح  ماجستٌر تركً  16 

ذكر  71,22 20/1/2000 عراقً  فٌصل درع مشن الحردان  ماجستٌر تركً  17 

انثى  86,64 6/2/2000 عراقٌة  منال علً حسٌن حسانً  ماجستٌر تركً  18 

ذكر  77,39 5/8/2000 عراقً  فائق شكور عباس محمد  ماجستٌر تركً  19 

ذكر  77,08 12/9/2000 عراقً  زٌاد طارق عبد الجبار جواد  ماجستٌر تركً  20 

ذكر  76,33 19/10/2000 عراقً  هٌثم شاكر حمٌد ٌونس  ماجستٌر تركً  21 

انثى  75,27 7/4/2001 عراقٌة  امال جعفر سالم خفً  ماجستٌر تركً  22 

انثى  88,24 23/6/2001 عراقٌة   23 دكتوراه تركً سهام عبد المجٌد احمد محمد

ذكر  71,77 28/7/2001 عراقً  احمدعبدهللا ولً خلٌل  ماجستٌر تركً  24 

ذكر  75,25 4/8/2001 عراقً  عبدالرحمن خلٌل خلف صالح  ماجستٌر تركً  25 

ذكر  80,42 22/9/2001 عراقً  سعد فوزي جندٌل سالم  ماجستٌر تركً  26 

ذكر  87,86 29/9/2001 عراقً  عبدالعزٌز محسن سلمان محسن  ماجستٌر تركً  27 

انثى  70,75 4/8/2004 عراقٌة  هدى حسن مشٌري جبارة  ماجستٌر تركً  28 

انثى  70,42 13/2/2005 عراقٌة  شٌماء عماد ٌحٌى علً  ماجستٌر تركً  29 

انثى  74,44 28/2/2005 عراقٌة  ٌلدز سعد الدٌن عبد الغنً عبد الباقً  ماجستٌر تركً  30 

ذكر  71,55 6/10/2005 عراقً  امٌر نذٌر حٌدر حسٌن  ماجستٌر تركً  31 

انثى  73,97 12/6/2006 عراقٌة  ساره نهاد رشاد علً  ماجستٌر تركً  32 



                                                           

 

 

 

 

 

 

 

ذكر  79,88 21/6/2006 عراقً  احمد فرمان سعٌد سلٌمان  ماجستٌر تركً  33 

انثى  74,14 8/8/2006 عراقٌة  وداد جاسم محمد عبٌس   ماجستٌر تركً  34 

انثى  75,17 24/8/2006 عراقٌة  ناز حمدي مهدي لطٌف  ماجستٌر تركً  35 

انثى  80 18/9/2006 عراقٌة  سندس قنبر غائب رجب  ماجستٌر تركً  36 

ذكر  76,36 21/11/2006 عراقً  علً حسٌن حسن سلٌمان  ماجستٌر تركً  37 

انثى  76,69 19/2/2007 عراقٌة  لمٌاء كاظم عٌال مرهج  ماجستٌر تركً  38 

ذكر  84,62 16/7/2007 عراقً  هٌثم شاكر حمٌد ٌونس   39 دكتوراه تركً

ذكر  84,75 18/7/2007 عراقً  عبد العزٌز محسن سلمان محسن  ماجستٌر تركً  40 

ذكر  90,14 13/8/2007 عراقً  علً شاكر حمٌد ٌونس   41 دكتوراه تركً

ذكر  85,59 5/11/2007 عراقً  زٌاد طارق عبد الجبار جواد   42 دكتوراه تركً

ذكر  91,19 7/9/2010 عراقً  عمار هملً معارج حامً  ماجستٌر تركً  43 

ذكر  73,33 22/3/2012 عراقً  ولٌد خالد صالح شاكر  ماجستٌر تركً  44 

انثى  77,83 10/12/2012 عراقٌة  وفاء جبار سلمان بوهً  ماجستٌر تركً  45 

انثى  86,49 10/12/2012 عراقٌة  هدى حسٌن عزٌز حسن الدلٌمً  ماجستٌر تركً  46 
انثى  75,89 10/12/2012 عراقٌة  ابتسام عرٌبً عبدهللا عبٌد ساعدي  ماجستٌر تركً  47 

ذكر  77,02 31/1/2013 عراقً  عالء فالح حسن محمود  ماجستٌر تركً  48 

انثى  79,08 6/2/2013 عراقٌة  بشرى طاهر جبر علً  ماجستٌر تركً  49 

ذكر  75,72 31/3/2013 عراقً  عامر هاتف علً محمد العزاوي  ماجستٌر تركً  50 

انثى  90,55 29/5/2013 عراقٌة  زٌنب جوبان خضر حٌدر  ماجستٌر تركً  51 

انثى  85,14 29/5/2013 عراقٌة  منى فاضل جهانكٌر كوثر البٌاتً  ماجستٌر تركً  52 

انثى  77,72 9/6/2013 عراقٌة  بشرى جاسم جلوب حسن البو محمد  ماجستٌر تركً  53 

انثى  74,86 9/6/2013 عراقٌة  سوسن عزٌز خلٌف منخً الالمً  ماجستٌر تركً  54 

ذكر  75,66 9/6/2013 عراقً  علً جهاد شنخاب عبد الواحد  ماجستٌر تركً  55 

ذكر  77,27 17/6/2013 عراقً  زاهر جهاد جعفر امٌن  ماجستٌر تركً  56 



 الفارسيةقسم - كلية اللغات - جامعة بغداد 

 سنة التخرج %المعدل الجنس الجنسٌة الشهادة اسم المتخرج الرباعً ت
 27/7/1994 90.64 ذكر عراقً ماجستٌر عماد الدٌن عبد الرزاق سلوم حسن 1
 18/9/1994 83.47 = = = مازن اسماعٌل مصطفى حمد 2
 12/10/1994 83.06 = = = ٌحٌى خلف جبر محمود 3
 8/11/1994 83.98 انثى = = به خشان فتاح حكٌم عبد الرزاق 4
 15/11/1994 80.1 ذكر = = عبد االله محمد حسن عبد علٌوي 5
 28/12/1994 80.97 = = = نبٌل كرٌم دروٌش موسى 6
 26/6/1995 83.78 = = = محمد محً رشٌد مجٌد 7
 2/8/1995 85.78 = =  = ناهً عبد ابراهٌم ناصر 8
 2/8/1995 86.114 = = = عبد الكرٌم عبود جاسم محمد 9

 11/12/1995 85.27 = = = غازي لعٌبً شوٌل محمد 10
 4/2/1996 85.05 انثى = = مٌسون ٌوسف جمٌل جمعة 11
 4/3/1996 78.97 ذكر = = عماد جمعة محمود 12
 17/6/1996 85.72 انثى = = ذكرى عباس محمد علً حسٌن 13
 28/8/1996 78.81 انثى = = فاطمة سعدي حسٌن علً 14
 14/9/1996 89.09 ذكر = دكتوراه موفق عبد الهادي توفٌق ابراهٌم 15
 4/11/1996 77.498 = = ماجستٌر سلمان منعم سلمان حمد 16
 1/12/1996 84.361 انثى = = خٌرٌة دماك قاسم داخل 17
 22/12/1996 82.47 ذكر = = خالد حفظً عبد االمٌر محمد 18
 11/1/1997 82.972 = = = سامً عبد الحسن عبد راضً 19
 8/3/1997 82.499 = = = سعد حسن هادي محمد 20
 8/3/1997 81.11 = = = حازم عبد الغفور خماس حبٌب 21
 3/8/1997 83.47 = = دكتوراه مازن اسماعٌل مصطفى حمد 22
 7/9/1997 89.53 ذكر = ماجستٌر عقٌل عبد الحسٌن محمد علً 23
 7/9/1997 87.611 انثى = = نهلة داود سلمان مهدي 24
 29/9/1997 83.98 = = دكتوراه به خشان فتاح حكٌم عبد الرزاق 25
 13/10/1997 92.83 ذكر = = عماد الدٌن عبد الرزاق سلزم حسن 26
 20/1/1998 89.94 = = = ٌحٌى خلف جبر محمود 27
 25/1/1998 80.01 = = = عبد االله محمد حسن عبد علٌوي 28
دبلوم  محمد كاظم برٌدي حبٌط 29

 عالً
 23/11/1999 82.30 ذكر =

 25/11/1999 85 = = = سامً عبد مشعب سلمان 30
 27/11/1999 90.97 = = ماجستٌر مراد كاظم فرحان علً 31
 5/12/1999 82.58 = = = محمد عٌسى عبد الحمٌد عٌسى 32
دبلوم  عباس داوي ٌوسف ٌعقوب 33

 عالً
= = 86.89 19/12/1999 

 26/12/1999 83.44 = = = كمال عزٌز فرمان علً 34
 30/12/1999 82.33 = = = حسٌن ناجً صالح علً 35
 20/1/2000 81 = = = غازي فٌصل جلٌل محمد 36
 25/1/2000 80.78 = = = غسان كنعان محمد صالح 37
 25/1/2000 82.30 = = = مهدي احمد حسٌن رشٌد 38
 5/2/2000 82.08 = = =  محمد نصٌف جاسم محمد 39
 5/7/2000 92.36 ذكر = ماجستٌر ضٌاء عبد هللا محمود عالوي 40

 



  الفارسٌةقسم اللغه- كلٌة اللغات - جامعة بغداد 

 سنة التخرج %المعدل الجنس الجنسٌة الشهادة اسم المتخرج الرباعً ت
 6/9/2000 87.17 ذكر عراقً ماجستٌر  ضٌاء بدر زامل زوٌر 41
 30/10/2000 86.67 = = = صالح محمد محمد علً محمد 42
 7/11/2000 91.67 = = = كاظم محسن كاظم غفار 43
 9/11/2000 88.41 = = = فالح حسن كامل عماد 44
 18/11/2000 79.70 = = دبلوم عالً سعٌد عبد العزٌز سعٌد ناٌف 45
 18/11/2000 86.92 انثى = ماجستٌر سهاد عادل احمد محمود 46
 23/11/2000 87.25 انثى = = نازك قاسم محمد فرج 47
 18/12/2000 88.08 = = = طً حاتم جاسم محمد 48
 18/12/2000 88.42 = = = مدٌن عبد العزٌز رشٌد هٌالن 49
 20/12/2000 88 = = = جمال داود احمد حسٌن 50
 21/12/2000 84.17 = = = فاضل عباس جبار حسان 51
 13/1/2001 82 = = دبلوم عالً جاسم ردام محمود عذاب 52
 20/1/2001 81 = = = علً سفاح عٌسى جاسم 53
 27/1/2001 73.44 = = ماجستٌر حسٌن علً عباس كرٌم 54
 10/2/2001 80.39 = = دبلوم عالً عدي صالح حمد خلف 55
 17/2/2001 82.92 = = ماجستٌر باٌش جبار زٌارة عبد 56
 24/2/2001 87.67 = = = حسن تركً عمٌر مسٌر 57
 3/3/2001 76.14 انثى = دبلوم عالً غٌداء عبد الزهرة هادي عبد الحسٌن 58
 31/3/2001 86.11 = = ماجستٌر  عبد علً كاظم جالب 59
 28/4/2001 86 انثى = = شٌماء عبد هللا حسن فاضل 60
 9/6/2001 90.75 ذكر = = سعد ربٌع خضٌر جسام 61
 15/7/2001 87.86 =   دبلوم عالً اسماعٌل حمة سور أمٌن معروف 62
 28/7/2001 82.28 = = دبلوم عالً أزهر عبد الرضا مهدي محمد 63
 23/9/2001 87.04 = = دبلوم عالً رؤوف محمود سعٌد حسن 64
 1/12/2001 90.416 = = ماجستٌر محمود خلف علً حسن 65
 19/1/2002 81.11 = = دبلوم عالً ماجد جاسب ملك خلف 66
 19/1/2002 82.86 = = = حٌدر نعٌم حمزة طعمة 67
 19/1/2002 87.42 = = = ستار نوروز خان كمر 68
 24/1/2002 86.47 = = = عالء حسون عبد الرسول كاظم 69
 27/2/2002 81.83 = = ماجستٌر محمد حتٌت خلف بدٌوي 70
 20/3/2002 81.14 انثى = دبلوم عالً سناء اسماعٌل سكران ناصر 71
 8/5/2002 82.416 = = ماجستٌر  رنا علً مجٌد صالح 72
 30/6/2002 83.78 ذكر = دبلوم عالً حبٌب حسن كاظم فردوس 73
 15/7/2002 81.166 = = ماجستٌر رضا كامل عبد هللا علً 74
 1/12/2002 85.08 = = دبلوم عالً عبد الودود عبد هللا حمودي حسن  75
 8/1/2003 88.02 = = = رحٌم مزهر جبر صبح 76
 8/1/2003 83.11 = = = ماجد محمد احمد جاسم 77
 22/1/2003 83.75 انثى = = اسراء سبهان فرحان جبر 78
 23/1/2003 79.136 ذكر = دبلوم عالً جاسم محمد علً خلف 79
 19/2/2003 84.44 = = =حمزة مٌر علً عبد علً محمد  80

 



 الفارسٌةقسم اللغه - كلٌة اللغات - جامعة بغداد 

 سنة التخرج %المعدل الجنس الجنسٌة الشهادة اسم المتخرج الرباعً ت
 23/2/2003 75.63 ذكر عراقً دبلوم عالً خلٌل اسماعٌل قادر لطٌف  81
 23/2/2003 76.16 = = = مكً عز الدٌن جاسم محمد 82
 14/9/2003 84.33 انثى = = ضحى عامر ٌوسف بارود 83
 24/9/2003 86.36 ذكر = = جواد محمد علً صالح جبر 84
 22/11/2003 85.52 = = = طه هاشم مولة عكلة 85
 7/1/2004 83.41 = = = حسام عبد الحسن عبد راضً  86
 11/1/2004 77.25 = = = فالح حسن عباس علً 87
 25/2/2004 79.94 = = = باقر جمهور جاسم حمادي 88
 30/5/2004 80.08 = = = هشام سامً حسٌن راضً 89
 18/7/2004 84.22 = = = اٌهاب جواد كاظم جواد 90
 23/9/2004 73.78 = = = رائد عبد الهادي عبد الكرٌم ناصر 91
 23/12/2004 78.72 = = = نعمان عبد الباري مهدي تقً 92
 24/2/2005 76.89 = = = ناجً عجمً حمٌد خلف 93
 6/4/2005 82.44 انثى = = زٌنب ناصر كنٌهر عبد 94
 5/6/2005 80.67 = = = بسمة محمد جواد كاظم سلطان 95
 13/11/2005 67.85 = = = عدنان مصطفى موسى عباس 96
 4/12/2005 79.28 = = = محمد مهنا عبد الرضا فلٌح 97
 4/12/2005 76.05 = = = ثائر فضل عٌسى علً 98
 5/3/2006 77.91 = = = اسعد عبد الحسن حسونً مخٌفً 99

 5/3/2006 76.86 = = ماجستٌر ماجد مرهج رباط سلومً 100
 6/6/2006 78.75 = = = حسن علً صفر شون 101
 18/6/2006 77.41 = = دبلوم عالً احمد جمعة عبد مزبان 102
 12/9/2006 80.44 = = دبلوم عالً أمٌر كاظم عباس شاوردي 103
 18/10/2006 80.77 = = = عبد االمٌر جاسب زامل غضٌب 104
 16/10/2006 85.08 = = ماجستٌر خطاب عبد الجبار محمود علً 105
 21/12/2006 85.69 = = = أنور عباس مجٌد حٌدر 106
 25/2/2007 79.80 = = = محمد عٌسى كاظم خلف 107
 8/4/2007 78.77 انثى = = اٌمان مطشر عاجل عكموش 108
 11/4/2007 69.02 ذكر = دبلوم عالً خالد محمد راضً صٌوان 109
 26/6/2007 78.19 ذكر = = ظاهر حبٌب محمد لفته 110
 17/7/2007 74.66 انثى = ماجستٌر  رجاء شبل سالم كزار 111
 22/7/2007 82.19 ذكر = دبلوم عالً جاسم عبد هللا فلٌح جبر  112
 20/8/2007 79.39 =  ماجستٌر رضوان علً عبد االمٌر مهدي 113
 17/12/2008 83.57 انثى == دكتوراه فاطمة سعدي حسٌن علً 114
 31/12/2008 82.6 =  = كاظم محسن كاظم غفار 115
 31/12/2008 88.04 = = = ناهً عبد ابراهٌم ناصر 116
 21/1/2009 85.99 = = = غازي لعٌبً شوٌل محمد  117
 21/1/2009 79.54 = = = سلمان منعم سلمان حمد 118
 21/1/2009 81.67 = = = اسماعٌل حمة سور امٌن معروف 119
 12/2/2009 80.48 = = = رؤوف محمود سعٌد حسن 120

 



 الفارسٌةقسم اللغه - كلٌة اللغات - جامعة بغداد 

 سنة التخرج %المعدل الجنس الجنسٌة الشهادة اسم المتخرج الرباعً ت
 6/5/2009 81.09 ذكر عراقً  دكتوراه سامً عبد الحسن عبد راضً 121
 15/6/2009 79.7 انثى = = خٌرٌة دماك قاسم داخل 122
 17/8/2009 83.02 ذكر = = مدٌن عبد العزٌز رشٌد هٌالن 123
 22/4/2010 81.53 = = = مراد كاظم فرحان علً 124
 13/7/2011 84.47 = = ماجستٌر أٌاد محمد حسٌن سلمان 125
 25/7/2011 82.83 = = = علً محٌسن عبود جبر 126
 20/9/2011 88.69 = = = هشام جاسم محمد عبدهللا  127
 27/9/2011 80.66 = = = حاكم عباس موسى عباس 128
 26/10/2011 88.66 انثى = = رفل موفق عبد الهادي توفٌق 129
 24/10/2011 77.38 = = = نصٌر عبد الوهاب جاسم محمد 130
 7/2/2012 88 انثى = = سعاد عبد الزهرة نجم عبد 131
 24/5/2012 88.75 = = = أفراح عبد الحلٌم عبد الجبار محمد 132
دبلوم  ماجد جاسب ملك خلف 133

عالي 
معادل /

 للماجستير

 19/12/2012 80.50 ذكر =

 19/12/2012 79.88 = = = علً سفاح عٌسى جاسم 134
 19/12/2012 85.28 = = = مهدي احمد حسٌن رشٌد 135
 19/12/2012 79.32 = = = محمد مهنا عبد الرضا فلٌح 136
 23/12/2012 82.32 = = = حسام عبد الحسن عبد راضً 137
 23/12/2012 79.77 = = = عبد االمٌر جاسب زامل غضٌب 138
 27/12/2012 80.11 = = = غازي فٌصل جلٌل محمد 139
 17/1/2013 77.73 = = = ناجً عجمً حمٌد خلف 140
 31/1/2013 82.38 = = = حمزة مٌر علً عبد علً 141
غٌداء عبد الزهرة هادي عبد  142

 الحسٌن
 10/3/2013 76.35 انثى = =

 12/5/2013 78.27 ذكر = = عدي صالح حمد خلف 143
 4/9/2013 76.92 = = = جاسم محمد علً خلف 145

 



 قســـــــم اللغة العبرٌة -كلٌة اللغات - جامعة بغداد     

ت  القسم االسم الرباعً للمتخرج الجنسٌة الجنس المعدل سنة التخرج

ذكر  80,55 20/9/1994 عراقً  صباح ناجً احمد محمد  ماجستٌر عبري  1 

ذكر  86,74 16/10/1994 عراقً  حٌدر احمد جاسم محمد  ماجستٌر عبري  2 

ذكر  84,38 21/11/1994 عراقً  احمد تمر عودة عزٌز  ماجستٌر عبري  3 

انثى  74,75 28/5/1995 عراقٌة  خدٌجة عطٌة ناصر خضٌر  ماجستٌر عبري  4 

ذكر  76,88 3/8/1995 عراقً  طالب مهدي حسٌن جاسم  دكتوراه عبري  5 

انثى  76 9/1/1996 عراقٌة  سعاد عبد الكرٌم محمد 
حسٌن 

ماجستٌر عبري  6 

ذكر  77,97 20/5/1996 عراقً  عامر محمد سلٌم مصري  ماجستٌر عبري  7 

ذكر  83,32 20/7/1996 عراقً  مناف نعمان عبد الغنً 
رحٌم 

دكتوراه عبري  8 

ذكر  78,27 12/8/1996 عراقً  طارق حازم طه قوجه  ماجستٌر عبري  9 

ذكر  73,56 26/11/1996 عراقً  خلٌفة ضٌدان خضٌر احمد  ماجستٌر عبري  10 

ذكر  82,22 24/12/1996 عراقً  عدنان شبٌب جاسم محمد  ماجستٌر عبري  11 

ذكر  81,63 12/1/1997 عراقً  عماد سعٌد دعٌبل عبدهللا  ماجستٌر عبري  12 

ذكر  81,95 2/2/1997 عراقً  بهاء عامر عبود خلف  ماجستٌرلغات سامٌة  13 

انثى  89,08 2/2/1997 عراقٌة  فلاير زهرون نعمان حلو  ماجستٌر لغة مندائٌة  14 

انثى  83,13 4/5/1997 عراقٌة  معالً حسٌن علً كاظم  ماجستٌر عبري  15 

انثى  80,45 4/5/1997 عراقٌة  حمدٌة سكران ابراهٌم حسٌن  ماجستٌر عبري  16 

ذكر  80.5 29/6/1997 عراقً  عبد المجٌد سعدون جالب 
عسكر 

ماجستٌرلغات سامٌة  17 

انثى  78,33 30/6/1997 عراقً  بلسم صالح مهدي علوان  ماجستٌر عبري  18 

ذكر  78,39 21/12/1997 عراقً  حسٌن مبدر ناصر حسٌن  دبلوم عبري  19 

ذكر  77,64 19/1/1998 عراقً  صباح ناجً احمد محمد  دكتوراه عبري  20 

ذكر  77,42 3/2/1998 عراقً  مال هللا عبد الحمزة علً 
حسٌن 

دبلوم عبري  21 

ذكر  72,833 7/2/1998 عراقً  عالوي عبد عساف عٌدان  دبلوم عبري  22 

انثى  79,83 15/4/1998 عراقٌة  سوسن علٌوي ضاحً 
 خمٌس

ماجستٌر لغات 
سامٌة 

23 

ذكر  80,63 27/6/1998 عراقً  ماجستٌر لغات  علً حسٌن فرج داود
سامٌة 

24 

انثى  79,39 3/9/1998  عراقٌة  ماجستٌر عبري  شٌماء فاضل حمودي علً 25 

انثى  78,06 24/9/1998 عراقٌة  ٌسرى عبد الحمٌد ناٌف جراح  ماجستٌر عبري  26 

ذكر  76,79 31/10/1998 عراقً  علً فهد جبار حبٌب  ماجستٌر عبري  27 



ذكر  78,22 8/11/1998 عراقً  محمد خلف محمد محمود  ماجستٌر عبري  28 

ذكر  79,47 8/11/1998 عراقً  طارق غالم حسن حسٌن  دبلوم عبري  29 

ذكر  83,17 15/12/1998 عراقً  ولٌد شهاب حمد نعمة  دبلوم عبري  30 

ذكر  82,55 15/12/1998 عراقً  عذاب حمٌد ذٌب محمد  دبلوم عبري  31 

ذكر  78,81 16/12/1998 عراقً  مازن محمد حسٌن سلمان  ماجستٌر عبري  32 

انثى  82,86 17/8/1999 عراقٌة  رواء خالد صبري عبدهللا  ماجستٌر لغات 
سامٌة 

33 

ذكر  80,27 19/7/1999 عراقً  حٌدر احمد جاسم محمد  دكتوراه عبري  34 

ذكر  89,22 23/11/1999 عراقً  مجاهد احمد عبد الحمٌد 
احمد 

ماجستٌر عبري  35 

ذكر  82,47 23/11/1999 عراقً  قٌصر جبار دشر عطٌوي  دبلوم عبري  36 

ذكر  82,56 23/11/1999 عراقً  مؤٌد حسٌن منشد همٌم  دبلوم عبري  37 

ذكر  89,25 25/11/1999 عراقً  حٌدر حسن عبٌد محمود  ماجستٌر لغات 
سامٌة 

38 

ذكر  77,33 1/12/1999 عراقً  ماجستٌر عبري  اسعد حمٌد محسن كاظم 39 

ذكر  90,83 2/12/1999 عراقً  خلٌل ابراهٌم حسٌن خلف  ماجستٌر عبري  40 

ذكر  81 16/12/1999 عراقً  موفق كامل خلف احمد  دبلوم عبري  41 

ذكر  82,33 22/12/1999 عراقً  صباح حمدان كلبوش راجح  ماجستٌر عبري  42 

ذكر  89,50 27/12/1999 عراقً  فكري جواد عبد عَكٌلً  ماجستٌر عبري  43 

ذكر  91,14 10/1/2000 عراقً  محمود كاظم حسٌن محمد  ماجستٌر عبري  44 

ذكر  86,61 11/1/2000 عراقً  رٌاض عبد ابراهٌم حمد  ماجستٌر عبري  45 

انثى  79,33 18/1/2000 عراقٌة  زٌنه ناصر جواد مهدي  دبلوم عبري  46 
ذكر  81,39 19/1/2000 عراقً  اركان فتٌخان عطا هللا محمود  دبلوم عبري  47 

ذكر  87,387 29/1/2000 عراقً  عالء كاظم َكمر الرحٌمة  ماجستٌر عبري  48 

ذكر  87,39 29/1/2000  عراقً  عدنان عبد الرزاق مصلح 
خضٌر 

ماجستٌر عبري  49 

ذكر  78,78 31/1/2000 عراقً  محمد كامل عزٌز حمود  دبلوم عبري  50 

ذكر  81,55 6/2/2000  عراقً  عدنان شكر محمود حبٌب  ماجستٌر لغات 
سامٌة 

51 

ذكر  82,83 6/3/2000 عراقً  لٌث فرحان جبار اسماعٌل  ماجستٌر عبري  52 

ذكر  73,83 6/3/2000 عراقً  عالء عبد الدائم زوبع جاسم  دبلوم عبري  53 

ذكر  87,06 22/4/2000 عراقً  ستار عبد الحسن جبار ساجت  ماجستٌر لغات 
سامٌة 

54 

ذكر  83,83 3/5/2000 عراقً  مجٌد جاسم محمد احمد  ماجستٌر عبري  55 

ذكر  81,28 16/5/2000 عراقً  جاسم رشٌد حلو محمد  ماجستٌر عبري  56 

ذكر  73,72 17/6/2000 عراقً  سامً عبٌد محمد حسٌن  دبلوم عبري  57 



ذكر  84,69 10/7/2000 عراقً  شاكر محمود اسماعٌل مصطفى  ماجستٌر لغات 
سامٌة 

58 

ذكر  90,06 23/9/2000 اردنً  محمود سند محمد العمرات  ماجستٌر عبري  59 

ذكر  87 28/9/2000 اردنً  محمد عثمان حسن القرعه  ماجستٌر عبري  60 

ذكر  87,12 15/10/2000 عراقً  محمد كامل روكان دوش  ماجستٌر لغات 
سامٌة 

61 

ذكر  80,72 15/10/2000  عراقً  احمد عباس علً عباس  ماجستٌر عبري  62 

انثى  80,11 18/10/2000 عراقٌة  هٌفاء رشٌد حسن خشان  ماجستٌر لغات 
سامٌة 

63 

ذكر  76,69 25/10/2000  عراقً  محمد عبد المجٌد حمد علً  دبلوم عبري  64 

ذكر  82,152 6/11/2000  عراقً  سامر داود محمد خمٌس  ماجستٌر لغات 
سامٌة 

65 

ذكر  83,44 7/11/2000 عراقً  رعد حسن علً ناصر  ماجستٌر عبري  66 

ذكر  81,33 8/11/2000  عراقً  علً سداد جعفر جواد  دبلوم عبري  67 

ذكر  75,58 8/11/2000 عراقً  عفان عون عبد الرحمن احمد  دبلوم عبري  68 

انثى  86,70 2/12/2000 عراقٌة  ٌسرى عباس عبد هاشم   ماجستٌر لغات 
سامٌة 

69 

ذكر  88,14 2/12/2000 عراقً  عمار عبد الرزاق خلٌفة مبارك  ماجستٌر لغات 
سامٌة 

70 

ذكر  81,11 18/12/2000 عراقً  رحٌم راضً عبد هامل  ماجستٌر عبري  71 

ذكر  82,44 19/12/2000 عراقً  نصٌر عبد الستار عبد الجبار 
موسى 

دبلوم عبري  72 

ذكر  75,05 19/12/2000 عراقً  ابراهٌم  عبدالصمد محسن عبد 
الكرٌم 

دبلوم عبري  73 

ذكر  77,44 23/12/2000  عراقً  علً عبد الحمزة  الزم حسن  دبلوم عبري  74 

ذكر  78,14 13/1/2001 عراقً  جاسم ستار رشٌد حمٌد  دبلوم عبري  75 

ذكر  78,24 19/1/2001 عراقً  احمد هادي فهد غزال  ماجستٌر لغات 
سامٌة 

76 

انثى  77,72 20/1/2001 عراقٌة   لقاء مهدي صالح حمادي  دبلوم عبري  77 

انثى  80,08 20/1/2001 عراقٌة  دبلوم عبري   نضال قاسم حمدان حسن 78 

ذكر  86,72 10/2/2001 عراقً  مهند عبد الشهٌد كاطع جابر  ماجستٌر لغات 
سامٌة 

79 

ذكر  78,47 10/2/2001 عراقً  لؤي علً حسن خلف  دبلوم عبري  80 

ذكر  75,05 17/2/2001 عراقً  احمد ناجً حسٌن مابوس  دبلوم عبري  81 

ذكر  88,51 17/2/2001 عراقً  انمار عبد الجبار جاسم محمد  ماجستٌر لغات 
سامٌة 

82 

ذكر  83,24 12/5/2001 عراقً  مٌثاق ٌوسف عٌفان عطٌة  ماجستٌر لغات 
سامٌة 

83 

ذكر  78,22 17/5/2001 عراقً  نعمة جاسم محمد نجم  ماجستٌر عبري  84 



ذكر  81,24 17/5/2001  عراقً  صفاء علً حسٌن خضٌر  ماجستٌر لغات 
سامٌة 

85 

ذكر  84,95 9/6/2001 عراقً  محمد علً حمٌد دبٌس  ماجستٌر عبري  86 

ذكر  86,71 16/6/2001  اردنً  احمد حسن ٌوسف عجلونً  دكتوراه لغات سامٌة  87 

ذكر  82,61 7/7/2001  عراقً  محمد محمود عبد جواد  ماجستٌر عبري  88 

ذكر  79,17 12/8/2001 عراقً  باسم احمد صحو ابراهٌم  ماجستٌر عبري  89 

ذكر  82,06 18/8/2001 عراقً  احمد شطً علً فرحان  ماجستٌر لغات 
سامٌة 

90 

ذكر  87,03 25/8/2001 اردنً  رافع محمٌد علٌان حراحشة  دكتوراه لغات سامٌة  91 

ذكر  82,59 22/9/2001 اردنً  محمد سمٌر حمدان عبابنه  دكتوراه لغات سامٌة  92 

ذكر  80,45 6/10/2001 اردنً  محمد مصطفى احمد ابو عبٌد  ماجستٌر عبري  93 

ذكر  84 6/10/2001  عراقً  حسن عبد االمٌر اسماعٌل ناصر  ماجستٌر عبري  94 

ذكر  84,19 27/10/2001 عراقً  ماجستٌر لغات  احمد سامً جاسم مهدي
سامٌة 

95 

ذكر  78,33 3/11/2001 عراقً  عذاب حمٌد ذٌب محمد  دبلوم عبري  96 

انثى  83,06 24/11/2001 عراقٌة   سعاد عبد الكرٌم محمد حسٌن  دكتوراه عبري  97 

ذكر  83,37 1/12/2001 عراقً  لٌث حسن محمد عبدهللا  ماجستٌر لغات 
سامٌة 

98 

ذكر  78,61 15/12/2001 عراقً  علً عبد الكرٌم نصٌف جاسم  ماجستٌر عبري  99 

ذكر  86,90 15/12/2001 عراقً  صباح مهدي عبدهللا محٌمٌد  ماجستٌر لغات 
سامٌة 

100 

ذكر  77,96 29/12/2001  عراقً  ماجد عودة كاظم محمد  ماجستٌر لغات 
سامٌة 

101 

ذكر  83,28 19/1/2002 عراقً  حامد مرهون حمد جباري  ماجستٌر عبري  102 

ذكر  84,56 19/2/2002 عراقً  قصً نبٌل عبد الكرٌم عساف  ماجستٌر عبري  103 

انثى  75,03 26/2/2002 عراقٌة   فائزة عبد االمٌر ناٌف هدٌب  دكتوراه عبري  104 

ذكر  88,75 2/3/2002 عراقً  محمود فرحان سلٌمان حمود  دبلوم عبري  105 

ذكر  84,79 9/3/2002 عراقً  قصً عبد الهادي رشٌد علً  ماجستٌر لغات 
سامٌة 

106 

انثى  84,39 16/3/2002  عراقٌة  زٌنه اٌاد قاسم محمد  ماجستٌر لغات 
سامٌة 

107 

ذكر  80,95 20/3/2002 عراقً  خالد صباح سعدون دهش  ماجستٌر عبري  108 

ذكر  77,08 20/3/2002 عراقً  سلمان علً ٌاسٌن وادي  دبلوم عبري  109 

انثى  84,95 9/4/2002 عراقٌة  سعاد ابراهٌم عباس محسن  ماجستٌر عبري  110 

ذكر  79,33 2/5/2002 عراقً  صادق محً علوان محمد  دبلوم عبري  111 

ذكر  89,73 7/5/2002 اردنً  تٌسٌر حسن محمد عبدهللا العزام  دكتوراه عبري  112 



ذكر  82,94 12/5/2002  عراقً  خالد خضٌر عباس حسٌن  ماجستٌر لغات 
سامٌة 

113 

ذكر  85,532 9/6/2002 عراقً  عماد حماد عبد علً جاسم  ماجستٌر لغات 
سامٌة 

114 

انثى  85,5 14/8/2002 عراقٌة  اسماء عبد الكرٌم عبد الرحمن 
عبد الكرٌم 

ماجستٌر لغات 
سامٌة 

115 

انثى  80,06 14/8/2002 عراقٌة  جنان عازر بوال قاقوس  ماجستٌر لغات 
سامٌة 

116 

ذكر  83,22 21/8/2002 عراقً   جمعة محمد مفتاح ضو  دبلوم عبري  117 

ذكر  91,39 11/9/2002 ٌمانً  فهمً حسن احمد ٌوسف  ماجستٌر لغات 
سامٌة 

118 

ذكر  88,21 15/9/2002 ٌمانً  رصٌن صالح علً صالح  ماجستٌر لغات 
سامٌة 

119 

ذكر  82,22 15/9/2002 عراقً  محمد غناوي علوان خمٌس  ماجستٌر 
عبري 

120 

ذكر  86,83 20/10/2002 عراقً  سعد عبد السادة صباح شمخً  ماجستٌر عبري  121 

ذكر  78,979 20/10/2002 ٌمانً  عبد هللا احمد عبد هللا مكٌاش  دكتوراه لغات سامٌة  122 

ذكر  87,50 4/11/2002 عراقً  عامر محمد سلٌم مصري  دكتوراه عبري  123 

ذكر  85,71 1/12/2002 عراقً  حسٌن مبدرناصر حسٌن   ماجستٌر لغات 
سامٌة 

124 

انثى  85,14 25/12/2002 عراقٌة  ساهرة لطٌف سلمان طعمة  ماجستٌر لغات 
سامٌة 

125 

ذكر  81,55 29/12/2002 عراقً   عفتان مهاوش شرقً سالمة  دبلوم عبري  126 

ذكر  75 29/1/2003  عراقً  علً حسن محمد حران  دبلوم عبري  127 

ذكر  73,58 29/1/2003 عراقً  احمد سعٌد عبٌد سعد  دبلوم 
عبري 

128 

ذكر  74,74 26/2/2003 عراقً  باسم حسٌن جاسم حمادي  دبلوم عبري  129 

ذكر  77 19/3/2003 عراقً  احمد جمال مصطفى مال هللا  دبلوم عبري  130 

ذكر  87,13 9/3/2003 عراقً  عماد عبد صالح عبود  دكتوراه لغات سامٌة  131 

ذكر  79,83 16/7/2003 عراقً  جمعة محسن تركً علً  ماجستٌر عبري  132 

انثى  79,09 23/7/2003  عراقٌة  سوسن علٌوي ضاحً خمٌس  دكتوراه لغات سامٌة  133 

ذكر  84,02 12/8/2003 عراقً  عبد الكرٌم خبٌر حسٌن علٌوي  دكتوراه لغات سامٌة  134 

ذكر  81,78 20/8/2003 عراقً  سعد عبد الحر حسٌن عبود  ماجستٌر عبري  135 

ذكر  84,77 7/10/2003 عراقً  عبد الوهاب عبد الجبار عبد 
الوهاب عبد الرزاق 

ماجستٌر عبري  136 

انثى  80,157 9/12/2003  عراقٌة  خدٌجة عطٌه ناصر خضٌر  دكتوراه عبري  137 

ذكر  84,18 24/12/2003 عراقً  رٌاض طاهر وذاح محمد  ماجستٌر لغات 
سامٌة 

138 

انثى  74 28/3/2004 عراقٌة  ندى ابراهٌم خلٌل ابراهٌم  ماجستٌر عبري  139 



ذكر  86,22 25/4/2004  عراقً  طه ٌاسٌن علوان عز الدٌن  ماجستٌر عبري  140 

ذكر  77,61 12/5/2004  عراقً  فاتح عزٌز مهدي عبد  دبلوم 
عبري 

141 

ذكر  83,285 13/5/2004 عراقً  محمد راضً زوٌر احمد  ماجستٌر لغات 
سامٌة 

142 

ذكر  74,59 23/5/2004 عراقً  عصام علً خلف عبد هللا  دبلوم عبري  143 

ذكر  75,93 13/7/2004 عراقً  مثنى محمد عبٌد حسٌن  دبلوم عبري  144 

ذكر  89,83 4/8/2004 عراقً  عبد الودود عبد القهار عبد 
الحمٌد  

دبلوم عبري  145 

ذكر  81,67 4/8/2004 عراقً  عبد الرزاق حسٌن صالح علً  ماجستٌر عبري  146 

ذكر  81,43 21/8/2004 عراقً  عمر ٌاسٌن نده محل  دبلوم عبري  147 

ذكر  74,72 13/9/2004 عراقً  ضٌاء عباس نجم عبد هللا  ماجستٌر عبري  148 

ذكر  87,52 13/9/2004 عراقً  هاشم طه رحٌم عبد هللا  ماجستٌر لغات 
سامٌة 

149 

انثى  82,18 23/9/2004 عراقٌة  بسمة عٌسى كاظم علً  دبلوم عبري  150 

انثى  83,13 29/9/2004 عراقٌة  ٌسرى عبد الحمٌد ناٌف جراح  دكتوراه عبري  151 

ذكر  80,83 29/9/2004  عراقً  رافع محمد عواد حمود  ماجستٌر عبري  152 

انثى  87,05 27/10/2004 عراقٌة   بلسم صالح مهدي علوان  دكتوراه عبري  153 

ذكر  72,567 27/10/2004 عراقً  احمد فاضل مشوح صالح  دبلوم عبري  154 

ذكر  74,07 27/10/2004 عراقً  صالح عودة وهاب جواد  دبلوم عبري  155 

انثى  88,94 5/12/2004 عراقٌة  باروناٌا فهمً شنان زهٌوي  ماجستٌر لغات 
سامٌة 

156 

انثى  87,67 5/12/2004 عراقٌة  صفٌة شاكر محمود خمٌس  ماجستٌر لغات 
سامٌة 

157 

ذكر  84,75 2/1/2005 عراقً  مؤٌد حسٌن منشد همٌم  ماجستٌر لغات 
سامٌة 

158 

ذكر  73,15 7/3/2005 عراقً  عماد راغب محسن علٌوي  دبلوم عبري  159 

ذكر  73,48 10/3/2005 عراقً  عالء جواد كاظم فهد  دبلوم عبري  160 

ذكر  84,85 22/5/2005  عراقً  احمد طه ٌاسٌن نده  ماجستٌر لغات 
سامٌة 

161 

ذكر  81,18 22/6/2005 عراقً  عباس سلٌم زٌدان خلف  ماجستٌر عبري  162 

ذكر  82,78 29/6/2005 عراقً  احمد لفته محسن دخٌل  ماجستٌر لغات 
سامٌة 

163 

ذكر  86,01 7/7/2005 عراقً  عالء عبد الدائم زوبع جاسم  ماجستٌر لغات 
سامٌة 

164 

ذكر  81,48 7/7/2005 عراقً  صباح جاسم حمادي خلٌل  ماجستٌر لغات 
سامٌة 

165 

ذكر  92,27 7/7/2005 عراقً  عبد الوهاب محمد حسٌن علً  ماجستٌر عبري  166 



ذكر  84 13/7/2005 عراقً  محمد علً عبد االمٌر حسن 
منصور 

ماجستٌر لغات 
سامٌة 

167 

ذكر  73,006 9/8/2005 عراقً  عصام صبحً جمٌل عبد 
الرزاق 

دبلوم عبري  168 

ذكر  80,55 10/8/2005 عراقً  بالل خاشع عبد الفتاح ناٌف  ماجستٌر لغات 
سامٌة 

169 

انثى  78,22 13/9/2005 عراقٌة  قباء  عفتان عبدهللا جدٌع  ماجستٌر لغات 
سامٌة 

170 

ذكر  74,63 9/11/2005 عراقً  باسم محمد مصطفى صاٌل  دبلوم عبري  171 

ذكر  73,37 13/11/2005 عراقً  عماد خضٌر سلمان شرٌمط  دبلوم عبري  172 

ذكر  75,49 13/11/2005 عراقً  براء خلف حمادي شٌحان  دبلوم عبري  173 

ذكر  83,94 14/11/2005 عراقً  نهاد حسن حجً شتٌوي  ماجستٌر عبري  174 

ذكر  76,04 4/12/2005 عراقً  خالد خٌري حسٌن علً  ماجستٌر عبري  175 

ذكر  81,34 21/12/2005 عراقً  ٌوسف علً جاسم سرهٌد  ماجستٌر عبري  176 

ذكر  80,790 16/1/2006 عراقً  ازهر كرٌم حمٌد دبس  ماجستٌر عبري  177 

ذكر  75,41 17/1/2006 عراقً  وسام عبد الستار دواح كلو  دبلوم عبري  178 

ذكر  73,89 17/1/2006 عراقً  جاسم خالد محمد عنتر  دبلوم عبري  179 

ذكر  87,83 8/2/2006 عراقً  رافع اسماعٌل صالح محمد  ماجستٌر عبري  180 

ذكر  77,92 5/3/2006 عراقً  عبد الستار عدنان حسٌن علً  دبلوم عبري  181 

ذكر  77,73 5/3/2006 عراقً  عدي فٌاض عبد جاسم  دبلوم عبري  182 

ذكر  73,52 5/3/2006  عراقً  عباس مطلب جاسم رمٌض  دبلوم عبري  183 

انثى  79 12/3/2006 عراقٌة  هدٌل سلوان سامً امٌن  ماجستٌر عبري  184 

ذكر  77,83 16/4/2006 عراقً  ازهر نور عبد جابر   ماجستٌر عبري  185 

ذكر  77,44 16/4/2006 عراقً  محمود هاشم احمد علوان  ماجستٌر عبري  186 

انثى  91,22 2/5/2006 عراقٌة  اشواق نصرت جاسم شاوي  ماجستٌر لغات 
سامٌة 

187 

ذكر  71,03 30/5/2006 عراقً  مشرق علوان شاكر حمزة  دبلوم عبري  188 

ذكر  70,46 6/6/2006 عراقً  برزان احمد فٌاض علً  دبلوم عبري  189 

انثى  82,57 6/6/2006 عراقٌة  اٌمان لفتة عزٌز حلحوت  ماجستٌر عبري  190 

ذكر  75 20/7/2006 عراقً  مالك خالد سلمان داود  دبلوم عبري  191 

ذكر  76,14 16/8/2006 عراقً  بشار لطٌف حمٌد علوان   دبلوم عبري  192 

ذكر  75,97 4/10/2006 عراقً  عامر حمزة حسٌن لطٌف  ماجستٌر عبري  193 

ذكر  73,49 29/11/2006 عراقً  صفاء فوزي عزٌز توفٌق  دبلوم عبري  194 

ذكر  85 27/12/2006 عراقً  غزوان مجٌد رشٌد محمد  ماجستٌر عبري  195 

ذكر  75,32 7/1/2007 عراقً  فراس طارق جمعة جواد  دبلوم عبري  196 

ذكر  76,29 29/4/2007 عراقً  عامر سالم داود حسٌن  ماجستٌر عبري  197 



 

 

ذكر  77,95 13/9/2011 عراقً  احمد حمٌد عبد الحسٌن عبد 
الرزاق 

ماجستٌر عبري  198 

انثى  77,54 19/12/2012 عراقً  زٌنه ناصر جواد مهدي  دبلوم عالً معادل 
للماجستٌر 

199 

ذكر  73,06 19/12/2012 عراقً  عباس مطلب جاسم رمٌض  دبلوم عالً معادل 
للماجستٌر 

200 

ذكر  73,04 19/12/2012 عراقً  احمد سعٌد عبٌد سعد  دبلوم عالً معادل 
للماجستٌر 

201 

ذكر  81,27 19/12/2012 عراقً  علً سداد جعفر جواد  دبلوم عالً معادل 
للماجستٌر 

202 

ذكر  80,05 23/12/2012 عراقً  عفتان مهاوش شرقً سالمة  دبلوم عالً معادل 
للماجستٌر 

203 

ذكر  79,41 23/12/2012 عراقً  موفق كامل خلف احمد  دبلوم عالً معادل 
للماجستٌر 

204 

ذكر  75,82 20/1/2013 عراقً  مثنى محمد عبٌد حسٌن  دبلوم عالً معادل 
للماجستٌر 

205 

ذكر  76,25 29/1/2013 عراقً  عصام علً خلف محمود   دبلوم عالً معادل 
للماجستٌر 

206 

ذكر  78,45 3/2/2013 عراقً  عبد الستار عدنان حسٌن  دبلوم عالً معادل 
للماجستٌر 

207 

ذكر  74,22 3/4/2013 عراقً  مالك خالد سلمان داود  دبلوم عالي معادل 
للماجستير 

208 

ذكر  75,1 10/4/2013 عراقً  براء خلف حمادي شٌحان  دبلوم عالً معادل 
للماجستٌر 

209 

ذكر  73,38 10/4/2013 عراقً  وسام عبد الستار دواح كلو  دبلوم عالً معادل 
للماجستٌر 

210 

ذكر  72,83 23/5/2013 عراقً  عماد راغب محسن علٌوي  دبلوم عالً معادل 
للماجستٌر 

211 

ذكر  78,70 17/6/2013 عراقً  قٌصر جبار دشر عطٌوي  دبلوم عالً معادل 
للماجستٌر 

212 

انثى  78,12 6/8/2013 عراقٌة  نضال قاسم حمدان حسن  دبلوم عالً معادل 
للماجستٌر 

213 

ذكر  75,60 14/8/2013 عراقً  صادق محً علوان محمد  دبلوم عالً معادل 
للماجستٌر 

214 

ذكر  82,49 6/11/2013 عراقً  حٌدر محسن علً سعدون  ماجستٌر عبري  215 


