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صباح862003/2002ً ،16/8/2003734 االولذكرعراقًطاهر القادر عبد أحمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد1

صباح832003/2002ً ،16/8/2003607 االولذكرعراقًمهدي مصلح محمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد2

صباح832003/2002ً ،16/8/2003432 االولذكرعراقًكاظم مسلم عقٌلالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد3

صباح832003/2002ً ،16/8/2003059 االولانثىعراقٌةحسٌن علً رناالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد4

صباح822003/2002ً ،16/8/2003684 االولذكرعراقًعلً محسن أحمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد5

صباح822003/2002ً ،16/8/2003043 االولذكرعراقًمهدي وسامالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد6

صباح802003/2002ً ،16/8/2003659 االولانثىعراقٌةغرٌب غٌداءالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد7

صباح802003/2002ً ،16/8/2003563 االولذكرعراقًعلً إبراهٌم أحمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد8

صباح16/8/2003772003/2002ً االولذكرعراقًصالح مهدي عالءالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد9

صباح792003/2002ً ،16/8/2003175 االولانثىعراقٌةعدنان شٌالنالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد10

صباح792003/2002ً ،16/8/200356 االولذكرعراقًناصر علً ناصرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد11

صباح782003/2002ً ،16/8/2003868 االولذكرعراقًعبود محٌسن علًالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد12

صباح772003/2002ً ،16/8/2003711 االولانثىعراقٌةفاضل سهامالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد13

صباح762003/2002ً ،16/8/2003982 االولذكرعراقًزٌن هللا عبد علًالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد14

صباح762003/2002ً ،16/8/2003845 االولذكرعراقًمحمد جابر أحمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد15

صباح752003/2002ً ،16/8/2003568 االولذكرعراقًدعبٌس فؤادالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد16

صباح752003/2002ً ،16/8/2003452 االولذكرعراقًناصر كرٌم فهدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد17

صباح752003/2002ً ،16/8/2003357 االولانثىعراقٌةٌاسٌن محمد عبٌرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد18

صباح742003/2002ً ،16/8/2003649 االولذكرعراقًخلف محمد قٌصرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد19

صباح742003/2002ً ،16/8/2003412 االولانثىعراقٌةعلً محسن حالالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد20

صباح742003/2002ً ، 16/8/2003235 االولذكرعراقًناصر عمرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد21

صباح732003/2002ً ،16/8/2003391 االولذكرعراقًإبراهٌم خلٌل علًالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد22

صباح712003/2002ً ،16/8/2003085 االولذكرعراقًهاشم محمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد23

صباح16/8/2003712003/2002ً االولذكرعراقًسلٌمان الرزاق عبد حسٌنالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد24

صباح702003/2002ً ،16/8/2003085 االولانثىعراقٌةكامل االءالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد25

صباح702003/2002ً ،16/8/2003057 االولذكرعراقًحسن فرهود شاكرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد26
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صباح692003/2002ً ،16/8/2003303 االولذكرعراقًحسٌن الحمزه عبد حمٌدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد27

صباح692003/2002ً ،16/8/200353 االولذكرعراقًأحمد هللا عبد نجمالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد28

صباح682003/2002ً ،16/8/2003089 االولذكرعراقًاألمٌر عبد حسٌنالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد29

صباح682003/2002ً ،16/8/2003089 االولذكرعراقًجمٌل محمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد30

صباح16/8/200372,1302003/2002ً االولذكرعراقًخٌون الرضا عبد علًالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد31

صباح662003/2002ً ،16/8/2003877 االولانثىعراقٌةإبراهٌم أٌمنالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد32

صباح662003/2002ً ،16/8/2003613 االولذكرعراقًعلً عثمانالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد33

صباح652003/2002ً ،16/8/2003494 االولذكرعراقًسالم محمد طارقالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد34

صباح642003/2002ً ،16/8/2003408 االولذكرعراقٌةعاٌد خلف بشارالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد35

صباح592003/2002ً ،16/8/2003168 االولذكرعراقًعلً إبراهٌمالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد36

سنة التخرجالدراسةالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

صباح642003/2002ً ،15/10/2003104الثانًذكرعراقًسوادي كرٌم أحمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد1
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المسائٌة902003/2002 ،16/8/2003494 االولذكرعراقًألزهره عبد جمالالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد1

المسائٌة892003/2002 ،16/8/200337 االولذكرعراقًكاظم محمد عادلالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد2

المسائٌة882003/2002 ،16/8/2003716 االولذكرعراقًجبر جاسم حسٌنالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد3

المسائٌة862003/2002 ،16/8/2003769 االولانثىعراقٌةحسٌن كاظم وفاءالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد4

المسائٌة862003/2002 ،16/8/2003392 االولذكرعراقًطاهر عبد علًالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد5

المسائٌة852003/2002 ،16/8/20031 االولانثىعراقٌةكاظم الرسول عبد لٌلىالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد6

المسائٌة832003/2002 ،16/8/20032 االولانثىعراقٌةمحمد جودي صفاءالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد7
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المسائٌة16/8/2003822003/2002 االولذكرعراقًشاكر محمود شاكرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد8

المسائٌة812003/2002 ،16/8/2003841 االولذكرعراقًهادي سامً سعدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد9

المسائٌة812003/2002 ،16/8/2003712 االولذكرعراقًعرب كاطع محمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد10

المسائٌة802003/2002 ،16/8/2003804 االولذكرعراقًعبٌد حسٌن صفاءالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد11

المسائٌة802003/2002 ،16/8/2003494 االولذكرعراقًمحمد حسن صباحالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد12

المسائٌة802003/2002 ،16/8/2003446 االولانثىعراقٌةنعمه نجاح دنٌاالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد13

المسائٌة802003/2002 ،16/8/200337 االولذكرعراقًمحمد شوكت عزمًالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد14

المسائٌة802003/2002 ،16/8/2003043 االولانثىعراقٌةمصلح إبراهٌم نعمهالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد15

المسائٌة802003/2002 ،16/8/200305 االولذكرعراقًطه كاظم سهامالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد16

المسائٌة792003/2002 ،16/8/2003269 االولانثىعراقٌةعلً عبد أحالمالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد17

المسائٌة782003/2002 ،16/8/2003522 االولانثىعراقٌةٌوسف نعمه نجالءالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد18

المسائٌة782003/2002 ،16/8/2003112 االولذكرعراقًسٌفً إبراهٌم طهالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد19

المسائٌة772003/2002 ،16/8/2003739 االولانثىعراقٌةعلً محمد عباس فضٌلةالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد20

المسائٌة772003/2002 ،16/8/2003491 االولانثىعراقٌةالقادر عبد مسعود جمعهالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد21

المسائٌة772003/2002 ،16/8/2003464 االولذكرعراقًعلٌوي خلٌف عباسالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد22

المسائٌة772003/2002 ،16/8/2003419 االولذكرعراقًهللا عبد الدٌن صالح أحمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد23

المسائٌة762003/2002 ،16/8/2003719 االولذكرعراقًإبراهٌم عبٌد حسٌنالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد24

المسائٌة762003/2002 ،16/8/2003627 االولذكرعراقًحسون عدنان عامرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد25

المسائٌة762003/2002 ،16/8/2003605 االولذكرعراقًحسون محمد ٌونسالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد26

المسائٌة16/8/2003762003/2002 االولذكرعراقًعلوان حمد أ عالءالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد27

المسائٌة762003/2002 ،16/8/2003336 االولذكرعراقًإبراهٌم خلٌل سالمالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد28

المسائٌة762003/2002 ،16/8/2003205 االولذكرعراقًحسان طعمه علًالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد29

المسائٌة762003/2002 ،16/8/2003011 االولذكرعراقًهادي حسن فالحالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد30

المسائٌة752003/2002 ، 16/8/2003737 االولذكرعراقًمحمود محمد جاسمالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد31

المسائٌة752003/2002 ،16/8/2003638 االولذكرعراقًإبراهٌم بدر أحمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد32

المسائٌة752003/2002 ،16/8/2003169 االولذكرعراقًعبد حسان محمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد33
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المسائٌة752003/2002 ،16/8/2003133 االولذكرعراقًدارش حٌدر حسٌنالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد34

المسائٌة752003/2002 ،16/8/2003027 االولذكرعراقًفؤاد موفق فؤادالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد35

المسائٌة742003/2002 ،16/8/2003966 االولذكرعراقًحسون محمد عباسالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد36

المسائٌة742003/2002 ،16/8/2003894 االولذكرعراقًحسٌن فهمً طاهرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد37

المسائٌة742003/2002 ،16/8/2003554 االولذكرعراقًهللا عبد عباس عمارالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد38

المسائٌة742003/2002 ،16/8/2003437 االولذكرعراقًحمادي جاسم فاضلالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد39

المسائٌة742003/2002 ،16/8/2003418 االولذكرعراقًهللا عبد طه حمٌدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد40

المسائٌة742003/2002 ،16/8/2003415 االولذكرعراقًعبود غافل عباسالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد41

المسائٌة742003/2002 ،16/8/2003381 االولذكرعراقًحسن حمٌد الكرٌم عبدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد42

المسائٌة742003/2002 ،16/8/200382 االولذكرعراقًحسن جواد حسنالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد43

المسائٌة742003/2002 ،16/8/2003099 االولذكرعراقًحٌدر أغا سمٌرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد44

المسائٌة742003/2002 ،16/8/2003098 االولذكرعراقًذٌاب ناظم عامرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد45

المسائٌة732003/2002 ،16/8/2003834 االولذكرعراقًخطاب إسماعٌل سمٌرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد46

المسائٌة732003/2002 ،16/8/2003813 االولذكرعراقًناصر اسمر أحمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد47

المسائٌة732003/2002 ،16/8/2003416 االولذكرعراقًحمٌدي جاسم سمٌرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد48

المسائٌة732003/2002 ،16/8/2003217 االولذكرعراقًمحمد حمد أ علًالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد49

المسائٌة732003/2002 ،16/8/2003178 االولذكرعراقًاألمٌر عبد فاضل لؤيالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد50

المسائٌة732003/2002 ،16/8/2003112 االولذكرعراقًمطرود عبد الكرٌم عبدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد51

المسائٌة732003/2002 ،  16/8/200378 االولذكرعراقًنصٌف دوٌنً حسٌنالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد52

المسائٌة732003/2002 ،16/8/2003072 االولذكرعراقًسعٌد عامر الحكٌم عبدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد53

المسائٌة722003/2002 ،16/8/2003391 االولذكرعراقًجواد عمران رافعالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد54

المسائٌة722003/2002 ،16/8/2003913 االولذكرعراقًالوهاب عبد صباح لٌثالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد55

المسائٌة722003/2002 ،16/8/2003911 االولذكرعراقًخلف برع مجٌدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد56

المسائٌة722003/2002 ،16/8/2003871 االولذكرعراقًعٌسى داود محمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد57

المسائٌة722003/2002 ،16/8/2003755 االولذكرعراقًمجٌد محمد رائدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد58

المسائٌة722003/2002 ،16/8/2003738 االولذكرعراقًمحمد كامل مشتاقالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد59
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المسائٌة722003/2002 ،16/8/2003711 االولذكرعراقًاألمٌر عبد محمد كفاحالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد60

المسائٌة722003/2002 ،16/8/2003577 االولذكرعراقًجبار هوبً علًالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد61

المسائٌة722003/2002 ،16/8/2003543 االولذكرعراقًإبراهٌم محمد عمرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد62

المسائٌة722003/2002 ،16/8/2003472 االولذكرعراقًعلً محمد عماد عمرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد63

المسائٌة722003/2002 ،16/8/2003471 االولذكرعراقًضٌدان سلمان حاتمالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد64

المسائٌة722003/2002 ،16/8/2003319 االولذكرعراقًعرٌمط عودة ناجًالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد65

المسائٌة16/8/2003722003/2002 االولذكرعراقًالجبار عبد كرٌم خالدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد66

المسائٌة722003/2002 ،16/8/2003303 االولذكرعراقًمراد علً فوزٌةالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد67

المسائٌة722003/2002 ،16/8/200347 االولذكرعراقًمحمود حمد قاسمالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد68

المسائٌة722003/2002 ،16/8/2003063 االولذكرعراقًجواد خلف حردانالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد69

المسائٌة722003/2002 ،16/8/2003083 االولذكرعراقًمحمود إبراهٌم مصطفىالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد70

المسائٌة712003/2002 ،16/8/2003959 االولانثىعراقٌةاإلله عبد الحسٌن عبد جٌهانالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد71

المسائٌة712003/2002 ،16/8/2003873 االولذكرعراقًشالل ٌاسٌن أحمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد72

المسائٌة712003/2002 ،16/8/2003832 االولذكرعراقًحمادي هادي فالحالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد73

المسائٌة712003/2002 ،16/8/2003701 االولذكرعراقًأحمد حمودي أكرمالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد74

المسائٌة712003/2002 ،16/8/2003598 االولذكرعراقًصالح قاسم عمادالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد75

المسائٌة712003/2002 ،16/8/2003598 االولذكرعراقًثامر منصور إٌادالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد76

المسائٌة712003/2002 ،16/8/2003596 االولذكرعراقًعوٌد جاسم علًالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد77

المسائٌة712003/2002 ،16/8/2003526 االولذكرعراقًشالل طه هاديالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد78

المسائٌة712003/2002 ،16/8/2003461 االولذكرعراقًصالح حامد القادر عبدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد79

المسائٌة712003/2002 ،16/8/2003386 االولذكرعراقًمجٌد ناٌف ولٌدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد80

المسائٌة712003/2002 ،16/8/2003246 االولذكرعراقًعباس أحمد حمزةالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد81

المسائٌة16/8/2003712003/2002 االولذكرعراقًكمر طعمه سعدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد82

المسائٌة712003/2002 ،16/8/2003045 االولذكرعراقًعبود عكار كرٌمالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد83

المسائٌة702003/2002 ،16/8/2003965 االولذكرعراقًمحمود حدٌد الواحد عبدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد84

المسائٌة702003/2002 ،16/8/2003840 االولذكرعراقًمحمود شاكر حامدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد85
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المسائٌة702003/2002 ،16/8/2003811 االولذكرعراقًسوٌد أحمد القادر عبدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد86

المسائٌة702003/2002 ،16/8/2003796 االولذكرعراقًصالح حماد ولٌدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد87

المسائٌة702003/2002 ،16/8/2003772 االولذكرعراقًلطٌف هللا عبد خلفالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد88

المسائٌة702003/2002 ،16/8/2003728 االولذكرعراقًجلوي عبد حاتمالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد89

المسائٌة702003/2002 ،16/8/2003417 االولذكرعراقًجاسم متعب حسٌنالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد90

المسائٌة702003/2002 ،16/8/2003408 االولذكرعراقًخلف أحمد صبريالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد91

المسائٌة702003/2002 ،16/8/2003238 االولذكرعراقًمبارك جواد حسٌنالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد92

المسائٌة702003/2002 ،16/8/2003233 االولذكرعراقًعزٌز محمد درٌدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد93

المسائٌة702003/2002 ،16/8/2003212 االولذكرعراقًمحمود خضٌر صالحالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد94

المسائٌة702003/2002 ،16/8/2003053 االولذكرعراقًفاضل عبٌد حسٌنالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد95

المسائٌة692003/2002 ،16/8/2003986 االولذكرعراقًحمٌد وهٌب الكرٌم عبدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد96

المسائٌة692003/2002 ،16/8/2003815 االولذكرعراقًعطٌة هادي حسٌنالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد97

المسائٌة692003/2002 ،16/8/2003833 االولذكرعراقًمجٌد غائب محمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد98

المسائٌة692003/2002 ،16/8/2003694 االولذكرعراقًعباس عاشور محمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد99

المسائٌة692003/2002 ،16/8/2003663 االولذكرعراقًالجلٌل عبد مؤٌدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد100

المسائٌة692003/2002 ،16/8/2003611 االولذكرعراقًحمادي إسماعٌل قاسمالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد101

المسائٌة692003/2002 ،16/8/2003582 االولذكرعراقًفرحان عبٌد شاكرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد102

المسائٌة692003/2002 ،16/8/2003556 االولذكرعراقًمجٌد القادر عبد معدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد103

المسائٌة692003/2002 ،16/8/2003484 االولذكرعراقًطاهر علوان جمعهالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد104

المسائٌة692003/2002 ،16/8/2003452 االولذكرعراقًالكرٌم عبد جالل مصطفى الفارسٌة اللغةاللغاتبغداد105

المسائٌة692003/2002 ،16/8/2003413 االولذكرعراقًجاسم الحمٌد عبد امجدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد106

المسائٌة692003/2002 ،16/8/2003375 االولذكرعراقًأحمد حمودي قاسمالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد107

المسائٌة692003/2002 ،16/8/2003337 االولذكرعراقًهادي منٌر فراسالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد108

المسائٌة692003/2002 ،16/8/2003221 االولذكرعراقًأحمد شهاب صبٌحالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد109

المسائٌة692003/2002 ،16/8/2003186 االولذكرعراقًسفاح سلمان قٌسالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد110

المسائٌة692003/2002 ،16/8/2003108 االولذكرعراقًخلف محمد محمودالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد111
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المسائٌة692003/2002 ،16/8/2003076 االولذكرعراقًناجً حٌال عالءالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد112

المسائٌة682003/2002 ،16/8/2003999 االولذكرعراقًناجً األمٌر عبد حاتمالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد113

المسائٌة682003/2002 ،16/8/2003777 االولذكرعراقًرسن زغٌر جمٌلالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد114

المسائٌة682003/2002 ،16/8/2003753 االولذكرعراقًلحسٌن ا عبد جبار فراسالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد115

المسائٌة682003/2002 ،16/8/2003745 االولذكرعراقًفهد زٌاد جاللالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد116

المسائٌة682003/2002 ،16/8/2003657 االولذكرعراقًشكور عبد محًالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد117

المسائٌة16/8/2003583،682003/2002 االولذكرعراقًجواد هللا عبد ثائرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد118

المسائٌة682003/2002 ،16/8/2003532 االولذكرعراقًكاطع جاسم رعدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد119

المسائٌة682003/2002 ،16/8/2003324 االولذكرعراقًعلً عصام هانًالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد120

المسائٌة682003/2002 ،16/8/2003318 االولذكرعراقًزكً معن بسامالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد121

المسائٌة682003/2002 ،16/8/2003313 االولذكرعراقًأحمد بداع علًالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد122

المسائٌة16/8/2003302،682003/2002 االولذكرعراقًحمٌدي عباس طاهرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد123

المسائٌة682003/2002 ،16/8/2003243 االولذكرعراقًجهاد علً فراسالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد124

المسائٌة682003/2002 ،16/8/2003221 االولذكرعراقًعلً إبراهٌم أحمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد125

المسائٌة682003/2002 ،16/8/2003164 االولذكرعراقًناصر ٌوسف عمادالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد126

المسائٌة682003/2002 ،16/8/2003119 االولذكرعراقًشهاب أحمد مصطفىالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد127

المسائٌة682003/2002 ،16/8/2003066 االولذكرعراقًمهدي األمٌر عبد عالءالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد128

المسائٌة672003/2002 ،16/8/2003997 االولذكرعراقًعبدالعزٌزعبدالحسٌن حسٌنالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد129

المسائٌة672003/2002 ،16/8/2003976 االولذكرعراقًصالح مصحب خالدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد130

المسائٌة672003/2002 ،16/8/2003757 االولذكرعراقًفٌصل الحمٌد عبد محمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد131

المسائٌة672003/2002 ،16/8/2003696 االولذكرعراقًعباس سامً منذرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد132

المسائٌة672003/2002 ،16/8/2003583 االولذكرعراقًصكر طالل نزارالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد133

المسائٌة672003/2002 ،16/8/2003487 االولذكرعراقًحسن محمد حسنالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد134

المسائٌة672003/2002 ،16/8/2003409 االولذكرعراقًمحسن زمام سمٌرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد135

المسائٌة672003/2002 ،16/8/2003288 االولذكرعراقًعباس طه رسولالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد136

المسائٌة672003/2002 ،16/8/2003253 االولذكرعراقًغدٌر حسٌن مازنالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد137
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المسائٌة672003/2002 ،16/8/2003167 االولذكرعراقًمسعود حمدان فراسالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد138

المسائٌة672003/2002 ،16/8/200353 االولذكرعراقًموسى عبد قدوريالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد139

المسائٌة672003/2002 ،16/8/2003058 االولذكرعراقًحسن اإلله عبد محمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد140

المسائٌة672003/2002 ،16/8/2003002 االولذكرعراقًعطوان فٌصل أحمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد141

المسائٌة662003/2002 ،16/8/2003869 االولذكرعراقًمجمان كاظم محمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد142

المسائٌة662003/2002 ،16/8/2003702 االولذكرعراقًصالح مهدي صباحالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد143

المسائٌة662003/2002 ،16/8/2003559 االولذكرعراقًشالل الرزاق عبد عمرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد144

المسائٌة662003/2002 ،16/8/2003351 االولذكرعراقًعلً المنعم عبد أثٌرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد145

المسائٌة662003/2002 ،16/8/2003335 االولذكرعراقًأحمد محمود سالمالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد146

المسائٌة662003/2002 ،16/8/200372 االولذكرعراقًإبراهٌم الكاظم عبد نصٌرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد147

المسائٌة652003/2002 ، 16/8/2003441 االولذكرعراقًإسماعٌل حسن محمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد148

المسائٌة652003/2002 ،16/8/2003430 االولذكرعراقًمنصور الجبار عبد نصرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد149

المسائٌة652003/2002 ،16/8/2003272 االولذكرعراقًعلً عطٌة عبدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد150

المسائٌة652003/2002 ،16/8/200382 االولذكرعراقًفاضل عباس عبدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد151

المسائٌة642003/2002 ،16/8/2003814 االولذكرعراقًناصر لطٌف الكرٌم عبدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد152

المسائٌة642003/2002 ،16/8/2003801 االولذكرعراقًرشٌد كاظم شاكرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد153

المسائٌة642003/2002  ،16/8/2003747 االولذكرعراقًلفته محمد فاروقالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد154

المسائٌة642003/2002 ،16/8/2003497 االولذكرعراقًفٌصل صبحً عمرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد155

المسائٌة642003/2002 ،16/8/2003243 االولذكرعراقًصالح أحمد وسامالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد156

المسائٌة642003/2002 ،16/8/200357 االولذكرعراقًمحمود شاكر جمعهالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد157

المسائٌة632003/2002 ،16/8/2003470 االولذكرعراقًمحمد رٌاض محمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد158

المسائٌة622003/2002 ،16/8/2003773 االولذكرعراقًعرٌمط فرحان ماجدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد159

المسائٌة622003/2002 ،16/8/2003565 االولذكرعراقًعاشور كرٌم اسعدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد160

المسائٌة16/8/2003682003/2002 االولذكرعراقًناصر ٌوسف عمارالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد161

المسائٌة692003/2002 ،16/8/2003914 االولذكرعراقًكنج احمد غانمالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد162
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المسائٌة15/10/2003682003/2002الثانًذكرعراقًهللا عبد إبراهٌم خالدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد1

المسائٌة682003/2002 ،15/10/2003098الثانًذكرعراقًحمد وهاب أحمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد2

المسائٌة15/10/2003662003/2002الثانًذكرعراقًجبار فائق رعدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد3

المسائٌة662003/2002 ،15/10/2003046الثانًذكرعراقًحسن محمد باسلالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد4

المسائٌة662003/2002 ،15/10/200341الثانًذكرعراقًعلً حسٌن ثابتالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد5

المسائٌة642003/2002 ،15/10/2003566الثانًذكرعراقًزغٌر عدنان خالدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد6

المسائٌة642003/2002 ،15/10/2003306الثانًذكرعراقًداود إحسان أوراسالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد7


