
سنة التخرجالدراسةالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

صباح891990/1989ًاالولذكرعراقٌةرشٌد محً محمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد1

صباح871990/1989ًاالولانثىعراقٌةالكتم عبد كامران هندرٌنالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد2

صباح861990/1989ًاالولذكرعراقٌةالكرٌم عبد علً اٌادالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد3

صباح861990/1989ًاالولذكرعراقٌةجاسم الوهاب عبد نصٌرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد4

صباح841990/1989ًاالولذكرعراقٌةهادي الكرٌم عبد محمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد5

صباح841990/1989ًاالولذكرعراقٌةعرٌبً سعٌد محمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد6

صباح841990/1989ًاالولذكرعراقٌةجاسم حاتم طًالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد7

صباح831990/1989ًاالولانثىعراقٌةالواحد عبد حمود ابتسامالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد8

صباح831990/1989ًاالولذكرعراقٌةمهاوش سلمان داودالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد9

صباح821990/1989ًاالولانثىعراقٌةفٌاض احمد وعدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد10

صباح821990/1989ًاالولانثىعراقٌةعزٌز ادمون ماريالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد11

صباح821990/1989ًاالولذكرعراقٌةمحمود جمعة عمادالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد12

صباح811990/1989ًاالولذكرعراقٌةجبار عباس فاضلالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد13

صباح811990/1989ًاالولذكرعراقٌةعطٌة العباس عبدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد14

صباح811990/1989ًاالولذكرعراقٌةعجمً ناجًالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد15

صباح801990/1989ًاالولذكرعراقٌةعبود حسن عبودالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد16

صباح791990/1989ًاالولذكرعراقٌةاحمد اللطٌف عبدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد17

صباح781990/1989ًاالولذكرعراقٌةاحمد حسٌن محمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد18

صباح771990/1989ًاالولانثىعراقٌةٌوسف صالح هدىالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد19

صباح771990/1989ًاالولذكرعراقٌةكاظم الستار عبدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد20

صباح771990/1989ًاالولذكرعراقٌةعباس علً عبد فاضلالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد21

صباح761990/1989ًاالولذكرعراقٌةصفر علً حسنالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد22

صباح761990/1989ًاالولذكرعراقٌةحسن شفٌت سعدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد23

صباح761990/1989ًاالولذكرعراقٌةهللا عبد نجم الكرٌم عبدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد24

صباح751990/1989ًاالولذكرعراقٌةدخن محمد عباسالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد25

صباح751990/1989ًاالولذكرعراقٌةهادي حسنالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد26
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صباح751990/1989ًاالولانثىعراقٌةعبد صاحب اخالصالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد27

صباح751990/1989ًاالولذكرعراقٌةعالوي سعٌد الكرٌم عبدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد28

صباح751990/1989ًاالولذكرعراقٌةهادي حسن سعدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد29

صباح741990/1989ًاالولذكرعراقٌةاللطٌف عبد صباح علًالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد30

صباح741990/1989ًاالولذكرعراقٌةفاضل حٌدرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد31

صباح731990/1989ًاالولانثىعراقٌةاحمد هللا عبد هٌفاءالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد32

صباح731990/1989ًاالولذكرعراقٌةشدود صالح حامدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد33

صباح731990/1989ًاالولذكرعراقٌةالعزٌز عبد مدٌنالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد34

صباح731990/1989ًاالولانثىعراقٌةمحمود فهد مهاالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد35

صباح721990/1989ًاالولانثىعراقٌةهللا عبد لطٌف اٌمانالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد36

صباح721990/1989ًاالولذكرعراقٌةحسن ٌاسٌن رحمنالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد37

صباح721990/1989ًاالولانثىعراقٌةاسماعٌل نهادالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد38

صباح711990/1989ًاالولانثىعراقٌةالعزٌز عبد نسرٌنالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد39

صباح711990/1989ًاالولذكرعراقٌةعلً القادر عبد صالحالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد40

صباح711990/1989ًاالولانثىعراقٌةعلً محمد ساهرةالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد41

صباح711990/1989ًاالولانثىعراقٌةعلً جلٌل نجالءالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد42

صباح711990/1989ًاالولذكرعراقٌةجاسم عطٌة علًالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد43

صباح701990/1989ًاالولذكرعراقٌةخماس الغفور عبد حازمالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد44

صباح701990/1989ًاالولذكرعراقٌةخالد الحكٌم عبدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد45

صباح701990/1989ًاالولذكرعراقٌةمحمد االمٌر عبد حمٌدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد46

صباح701990/1989ًاالولذكرعراقٌةهاشم عادلالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد47

صباح691990/1989ًاالولذكرعراقٌةمحمد فارس محمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد48

صباح691990/1989ًاالولذكرعراقٌةجابر حاتم عادلالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد49

صباح691990/1989ًاالولذكرعراقٌةعواد جبر كاظمالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد50

صباح681990/1989ًاالولذكرعراقٌةاسماعٌل جلٌلالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد51

صباح671990/1989ًاالولذكرعراقٌةمحمد طوان احمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد52
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صباح631990/1989ًاالولذكرعراقٌةجبر صدام مسلمالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد53

صباح671990/1989ًاالولذكرعراقٌةعلً عبد طالب علًالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد54

صباح671990/1989ًاالولذكرعراقٌةالرضا عبد محمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد55

صباح671990/1989ًاالولذكرعراقٌةالهادي عبد علً فهدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد56

صباح661990/1989ًاالولذكرعراقٌةاسماعٌل ابراهٌم هللا عبدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد57

صباح661990/1989ًاالولذكرعراقٌةٌاسٌن مزهر عامرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد58

صباح661990/1989ًاالولذكرعراقٌةمحمد خضرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد59

صباح681990/1989ًاالولذكرعراقٌةجاسم هللا عبدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد60

صباح651990/1989ًاالولذكرعراقٌةحسٌن محمد جاسمالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد61

صباح641990/1989ًاالولذكرعراقٌةمحمد مراد طاهرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد62

صباح641990/1989ًاالولذكرعراقٌةمخلف جاسم حمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد63

صباح641990/1989ًاالولذكرعراقٌةسلمان محمد جاسمالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد64

صباح631990/1989ًاالولذكرعراقٌةناٌل محمد جاسمالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد65

صباح631990/1989ًاالولذكرعراقٌةمرزوك عبٌس محمودالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد66

صباح611990/1989ًاالولذكرعراقٌةمحمد جاسم نصٌفالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد67

صباح611990/1989ًاالولذكرعراقٌةكاظم درع كاظمالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد68

صباح611990/1989ًاالولذكرعراقٌةعزٌز خلٌل جاللالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد69

صباح701990/1989ًاالولذكرعراقٌةعباس حسن صالحالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد70

صباح681990/1989ًاالولذكرعراقٌةمحٌبس كاظم جوادالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد71
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صباح67.1/561990/1989ًالثانًذكرعراقٌةهادي سعدون علوانالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد1

صباح571990/1989ًالثانًذكرعراقًعبود كاظم علًالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد2

صباح641990/1989ًالثانًذكرعراقٌةالجبار عبد محمد هٌثمالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد3


