
سنة التخرجالدراسةالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة712004/2003 ،30/6/2004466 االولذكرعراقًسلمان فلٌح أحمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد1

الصباحٌة732004/2003 ،30/6/2004273 االولذكرعراقًالجبار عبد شوقً اسأمهالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد2

الصباحٌة732004/2003 ،30/6/2004992 االولانثىعراقٌةناصر جوج إٌمانالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد3

الصباحٌة812004/2003 ،30/6/2004648 االولانثىعراقٌةحمٌد ٌوسف ابتهالالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد4

الصباحٌة792004/2003 ،30/6/2004085 االولذكرعراقًتركان خلٌل بهاءالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد5

الصباحٌة752004/2003 ،30/6/2004904 االولذكرعراقًمحمد سعدي  تراثالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد6

الصباحٌة792004/2003 ،30/6/2004527 االولذكرعراقًاألمٌر عبد جواد حٌدرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد7

الصباحٌة822004/2003 ،30/6/2004438 االولذكرعراقًغضب عجٌل حٌدرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد8

الصباحٌة722004/2003 ،30/6/2004525 االولانثىعراقٌةضاري إبراهٌم رؤىالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد9

الصباحٌة812004/2003 ،30/6/2004212 االولانثىعراقٌةخلٌل علً رفاهالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد10

الصباحٌة832004/2003 ،30/6/200454 االولانثىعراقٌةجعفر الستار عبد رشاالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد11

الصباحٌة832004/2003 ،30/6/200436 االولانثىعراقٌةصالح مهدي زهراءالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد12

الصباحٌة842004/2003 ،30/6/2004973 االولانثىعراقٌةموسى علً زٌنبالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد13

الصباحٌة822004/2003 ،30/6/2004372 االولانثىعراقٌةمحمود شاكر سجىالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد14

الصباحٌة752004/2003 ،30/6/200448 االولانثىعراقٌةعسكر حسن سجىالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد15

الصباحٌة752004/2003 ،30/6/2004279 االولذكرعراقًإبراهٌم شاكر سعدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد16

الصباحٌة722004/2003 ،30/6/2004393 االولانثىعراقٌةعباس ٌأس صفاءالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد17

الصباحٌة792004/2003 ،30/6/2004475 االولانثىعراقٌةهٌس عباس ضٌاءالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد18

الصباحٌة752004/2003 ،30/6/2004947 االولذكرعراقًهادي حمٌد عامرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد19

الصباحٌة772004/2003 ،30/6/200441 االولذكرعراقًعلٌوي مجرن عالءالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد20

الصباحٌة752004/2003 ،30/6/2004094 االولذكرعراقًسالم الكرٌم عبد عمرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد21

الصباحٌة722004/2003 ،30/6/2004349 االولذكرعراقًعبد بشٌر محمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد22

الصباحٌة722004/2003 ،30/6/2004564 االولذكرعراقًسلوم الرزاق عبد محمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد23

الصباحٌة792004/2003 ،30/6/200472 االولذكرعراقًعلً عبد مضحً محمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد24

الصباحٌة692004/2003 ،30/6/2004584 االولذكرعراقًمٌرزا علً منٌرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد25

الصباحٌة782004/2003 ،30/6/2004067 االولذكرعراقًناصر حاشوش ستارالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد26
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الصباحٌة812004/2003 ،30/6/2004381 االولذكرعراقًصادق جعفر سدٌرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد27

الصباحٌة822004/2003 ،30/6/200416 االولانثىعراقٌةحسن جلٌل سهادالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد28

الصباحٌة822004/2003 ،30/6/2004613 االولانثىعراقٌةجبر حسن سهادالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد29

الصباحٌة782004/2003 ،30/6/2004444 االولذكرعراقًجمعه احمد سٌفالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد30

الصباحٌة702004/2003 ،30/6/2004939 االولذكرعراقًإنجاد إبراهٌم سعدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد31

الصباحٌة832004/2003 ،30/6/200478 االولانثىعراقٌةجبر عودة سوسنالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد32

الصباحٌة732004/2003 ،30/6/2004821 االولذكرعراقًاحمد هللا عبد صدامالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد33

الصباحٌة762004/2003 ،30/6/2004495 االولذكرعراقًأحمد كمال صفاءالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد34

الصباحٌة792004/2003 ،30/6/2004087 االولذكرعراقًعلً خلٌل فاضلالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد35

الصباحٌة712004/2003 ،30/6/2004331 االولذكرعراقًعبدالنبً عبدالجلٌل فردوسالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد36

الصباحٌة852004/2003 ،30/6/2004244 االولذكرعراقًحسن شكري فوزالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد37

الصباحٌة772004/2003 ،30/6/200475 االولذكرعراقًفلٌح كامل مبتهجالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد38

الصباحٌة712004/2003 ،30/6/200477 االولذكرعراقًحسٌن إبراهٌم محمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد39

الصباحٌة702004/2003 ،30/6/2004725 االولذكرعراقًعناد علً محمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد40

الصباحٌة742004/2003 ،30/6/2004549 االولذكرعراقًراضً الزهرة عبد منتصرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد41

الصباحٌة772004/2003 ،30/6/2004182 االولذكرعراقًأحمد شهاب محمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد42

الصباحٌة722004/2003 ،827 30/6/2004 االولذكرعراقًمحمد جاسم نصٌفالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد43

الصباحٌة752004/2003 ،30/6/2004843 االولانثىعراقٌةولً كامل نهىالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد44

الصباحٌة752004/2003 ،30/6/2004023 االولانثىعراقٌةكاظم سرحان ودادالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد45

الصباحٌة792004/2003 ،30/6/200403 االولذكرعراقًعلً وهاب واثقالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد46

الصباحٌة752004/2003 ،30/6/2004776 االولذكرعراقًحسٌن علً حسنالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد47

الصباحٌة30/6/2004802004/2003 االولانثىعراقٌةغجٌري إسماعٌل حالالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد48

الصباحٌة802004/2003 ،30/6/2004116 االولانثىعراقٌةطالب حنون دنٌاالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد49

الصباحٌة802004/2003 ،30/6/200416 االولانثىعراقٌةناموس ٌوسف رشاالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد50

الصباحٌة922004/2003 ،30/6/2004656 االولانثىعراقٌةالهادي عبد موفق رفلالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد51

الصباحٌة782004/2003 ،30/6/2004997 االولانثىعراقٌةجبار الرزاق عبد زٌنبالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد52
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الصباحٌة722004/2003 ،30/6/2004611 االولذكرعراقًجبار ستار سامرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد53

الصباحٌة832004/2003 ،30/6/2004318 االولذكرعراقًناجً عزٌز ماهرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد54

الصباحٌة732004/2003 ،30/6/2004639 االولانثىعراقٌةحسٌن الخالق عبد نجالءالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد55

الصباحٌة802004/2003 ،30/6/2004635 االولانثىعراقٌةحسٌن سمٌر نورالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد56

الصباحٌة752004/2003 ،30/6/2004226 االولانثىعراقٌةأحمد شهاب هبهالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد57

الصباحٌة732004/2003 ،30/6/2004519 االولانثىعراقٌةعباس حامد وفاءالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد58
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الصباحٌة712004/2003 ،30/9/2004808 الثانًذكرعراقًهللا عبد نواف نصرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد1

الصباحٌة702004/2003 ،30/9/2004846 الثانًذكرعراقًحسٌن محمد منذرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد2

الصباحٌة762004/2003 ،30/9/2004621 الثانًانثىعراقٌةجواد ولٌد وسنالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد3
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المسائٌة782004/2003 ،30/6/2004473 االولذكرعراقًعواد فٌاض أحمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد1

المسائٌة30/6/2004732004/2003 االولذكرعراقًداود محً أحمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد2

المسائٌة772004/2003 ،30/6/2004565 االولذكرعراقًجاسم ولٌد اسأمهالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد3

المسائٌة802004/2003 ،30/6/2004260 االولانثىعراقٌةزغٌر مهوس إنعامالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد4

المسائٌة752004/2003 ،30/6/2004913 االولانثىعراقٌةمحمد جاسم انتصارالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد5

المسائٌة712004/2003 ،30/6/200454 االولذكرعراقًعبد مرجان جاسمالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد6

المسائٌة892004/2003 ،30/6/2004467 االولذكرعراقًصالح محمد جلٌلالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد7

المسائٌة872004/2003 ،30/6/2004784 االولذكرعراقًاحمد شهاب جمالالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد8



سنة التخرجالدراسةالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة802004/2003 ،30/6/200445 االولذكرعراقًمحمد سلٌمان حازمةالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد9

المسائٌة702004/2003 ،30/6/2004565 االولذكرعراقًعباس محمد حسٌنالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد10

المسائٌة732004/2003 ،30/6/2004791 االولذكرعراقًخلٌف عبد حسنالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد11

المسائٌة772004/2003 ،30/6/2004347 االولذكرعراقًحسٌن خالد حارثالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد12

المسائٌة702004/2003 ،30/6/2004112 االولذكرعراقًإسماعٌل محمد حامدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد13

المسائٌة712004/2003 ،30/6/2004031 االولذكرعراقًحسن محمد حسنالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد14

المسائٌة702004/2003 ،30/6/2004086 االولذكرعراقًهادي علً حسٌنالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد15

المسائٌة732004/2003 ،30/6/2004834 االولانثىعراقٌةعوفً علً دنٌاالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد16

المسائٌة732004/2003 ،30/6/20048 االولذكرعراقًجاسم نصٌف رائدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد17

المسائٌة712004/2003 ،30/6/200498 االولذكرعراقًعلوان مازن سٌفالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد18

المسائٌة722004/2003 ،30/6/200438 االولذكرعراقًوهٌب كرٌم سعدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد19

المسائٌة712004/2003 ،30/6/200415 االولذكرعراقًجبر كاظم طارقالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد20

المسائٌة802004/2003 ،30/6/20044 االولانثىعراقٌةعلً جمٌل علٌةالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد21

المسائٌة662004/2003 ،30/6/200456 االولذكرعراقًدعٌج جلوب عمادالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد22

المسائٌة822004/2003 ،30/6/200489 االولذكرعراقًعاصً عبٌد عٌفانالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد23

المسائٌة712004/2003 ،30/6/200438 االولذكرعراقًمحمد إبراهٌم عمارالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد24

المسائٌة772004/2003 ،30/6/200451 االولذكرعراقًمهدي عطٌة عادلالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد25

المسائٌة762004/2003 ،30/6/200488 االولذكرعراقًأحمد القادر عبدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد26

المسائٌة782004/2003 ،30/6/200477 االولانثىعراقٌةجبر علً فاطمةالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد27

المسائٌة812004/2003 ،30/6/200445 االولذكرعراقًجاسم خلٌفة فراسالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد28

المسائٌة812004/2003 ،30/6/200444 االولذكرعراقًسلمان منعم فاضلالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد29

المسائٌة662004/2003 ،30/6/200422 االولذكرعراقًهادي هاشم محمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد30

المسائٌة672004/2003 ،30/6/200465 االولذكرعراقًرٌس الرحمن عبد محمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد31

المسائٌة692004/2003 ،30/6/200428 االولذكرعراقًزاٌر حسن محمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد32

المسائٌة742004/2003 ،30/6/200467 االولذكرعراقًهللا عبد الهادي عبد محمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد33

المسائٌة722004/2003 ،30/6/200483 االولذكرعراقًأحمد إبراهٌم مثنىالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد34

المسائٌة722004/2003 ،30/6/200401 االولذكرعراقًخلف حمٌد مهندالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد35
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المسائٌة742004/2003 ،30/6/200426 االولذكرعراقًالكاظم عبد أركان وسٌمالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد36

المسائٌة692004/2003 ،30/6/200465 االولذكرعراقًحٌدر عادل وسامالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد37

المسائٌة662004/2003 ،30/6/200473 االولذكرعراقًحمد عبد صالحالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد38

المسائٌة732004/2003 ،30/6/200437 االولذكرعراقًأحمد إبراهٌم عمادالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد39

المسائٌة662004/2003 ،30/6/20048 االولذكرعراقًعباس كامل عباسالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد40

المسائٌة742004/2003 ،30/6/200402 االولانثىعراقٌةحسٌن علً فائزةالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد41

المسائٌة842004/2003 ،30/6/200446 االولذكرعراقًفرج خلف كرٌمالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد42

المسائٌة682004/2003 ،30/6/200485 االولذكرعراقًعبد مهدي محمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد43

المسائٌة812004/2003 ،30/6/2004992 االولذكرعراقًجاسم صالح كوانالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد44

المسائٌة712004/2003 ،30/6/200402 االولذكرعراقًنصٌف جلٌل احمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد45

المسائٌة792004/2003 ،30/6/200499 االولذكرعراقًهللا عبد أنور اسأمهالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد46

المسائٌة712004/2003 ،30/6/200471 االولذكرعراقًعلً جابر أنورالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد47

المسائٌة712004/2003 ،30/6/200438 االولذكرعراقًمهدي محمد إٌادالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد48

المسائٌة742004/2003 ،30/6/200415 االولذكرعراقًحمودي محمد باسمالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد49

المسائٌة762004/2003 ،30/6/2004139 االولذكرعراقًٌحٌى فاضل باهرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد50

المسائٌة712004/2003 ،30/6/200491 االولذكرعراقًمجٌد علً بسامالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد51

المسائٌة712004/2003 ،30/6/200437 االولذكرعراقًزٌد حمٌد باللالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد52

المسائٌة722004/2003 ،30/6/200497 االولذكرعراقًٌوسف كاظم جودتالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد53

المسائٌة742004/2003 ،30/6/200454 االولذكرعراقًجواد محمد حازمالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد54

المسائٌة602004/2003 ،30/6/2004185 االولذكرعراقًأحمد حسون حٌدرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد55

المسائٌة692004/2003 ،30/6/200478 االولذكرعراقًالحمٌد عبد فائق حٌدرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد56

المسائٌة692004/2003 ،30/6/200417 االولذكرعراقًعلوان عبد عدنان حٌدرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد57

المسائٌة742004/2003 ،30/6/200401 االولذكرعراقًداود كاظم حمٌدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد58

المسائٌة742004/2003 ،30/6/200406 االولذكرعراقًحسٌن علً حسامالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد59

المسائٌة712004/2003 ،30/6/2004413 االولذكرعراقًعطٌة ٌاسٌن زٌدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد60

المسائٌة812004/2003 ،30/6/200427 االولذكرعراقًمجرس ناٌف سامًالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد61
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المسائٌة732004/2003 ، 30/6/200494 االولذكرعراقًعباس الحسٌن عبد علًالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد62

المسائٌة702004/2003 ،30/6/200416 االولذكرعراقًسلمان محمد عمرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد63

المسائٌة732004/2003 ،30/6/200498 االولذكرعراقًدهس حسٌن عامرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد64

المسائٌة762004/2003 ،30/6/2004753 االولذكرعراقًعبد ناٌف فاضلالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد65

المسائٌة782004/2003 ،30/6/200476 االولذكرعراقًلطٌف عزت فائقالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد66

المسائٌة752004/2003 ،30/6/200418 االولذكرعراقًحمد عبدون قحطانالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد67

المسائٌة742004/2003 ،30/6/20047 االولذكرعراقًسلمان الهادي عبد محمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد68

المسائٌة762004/2003 ،5 30/6/2004 االولذكرعراقًمرهج شاهٌن محمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد69

المسائٌة30/6/2004712004/2003 االولذكرعراقًراضً خضٌر مهندالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد70

المسائٌة702004/2003 ،30/6/20047 االولذكرعراقًشنٌشل صبر مجبلالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد71

المسائٌة772004/2003 ،30/6/200438 االولذكرعراقًمحمد جاسم مازن الفارسٌة اللغةاللغاتبغداد72

المسائٌة672004/2003 ،30/6/200447 االولذكرعراقًحامد محمد مصطفىالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد73

المسائٌة742004/2003 ،30/6/200401 االولذكرعراقًكنوش حسٌن ناجًالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد74

المسائٌة682004/2003 ،30/6/200401 االولذكرعراقًمنصور هللا عبد نجمالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد75

المسائٌة742004/2003 ،30/6/200477 االولذكرعراقًعباس شاكر هانًالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد76

المسائٌة732004/2003 ،30/6/200407 االولذكرعراقًهاشم مصطفى أحمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد77

المسائٌة752004/2003 ،30/6/200443 االولذكرعراقًمحمد نصٌف صادقالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد78

المسائٌة722004/2003 ،30/6/200448 االولذكرعراقًجاسم هادي ماجدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد79

المسائٌة712004/2003 ،30/6/200474 االولذكرعراقًمهدي خلٌل محمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد80

المسائٌة712004/2003 ،30/6/200462 االولذكرعراقًعلً حسن ٌاسرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد81

المسائٌة712004/2003 ،30/6/200474 االولذكرعراقًإبراهٌم زكً محمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد82

المسائٌة662004/2003 ،30/6/2004507 االولذكرعراقًعلً احمد ولٌدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد83

المسائٌة672004/2003 ،30/6/200446 االولذكرعراقًعبد حمودي أحمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد84

المسائٌة792004/2003 ،30/6/20044 االولذكرعراقًأمٌن علً إبراهٌمالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد85

المسائٌة742004/2003 ،30/6/200406 االولذكرعراقًسالم هللا خٌر بلٌغالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد86

المسائٌة702004/2003 ،30/6/200444 االولذكرعراقًموسى الرضا عبد باللالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد87
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المسائٌة712004/2003 ،30/6/200479 االولذكرعراقًسبع خالد باسلالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد88

المسائٌة732004/2003 ،30/6/200435 االولذكرعراقًصالح رٌاض بشارالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد89

المسائٌة702004/2003 ،30/6/200414 االولذكرعراقًعراك حامد حٌدرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد90

المسائٌة712004/2003 ،30/6/200457 االولذكرعراقًحمٌد مجٌد حمٌدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد91

المسائٌة802004/2003 ،30/6/200435 االولذكرعراقًصالح أحمد سعدي زٌادالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد92

المسائٌة682004/2003 ،30/6/200430 االولذكرعراقًهللا عبد علً عبد سلمانالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد93

المسائٌة682004/2003 ،30/6/200492 االولذكرعراقًصالح مهدي صالحالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد94

المسائٌة712004/2003 ،30/6/200438 االولذكرعراقًحمود هللا عبد عدنانالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد95

المسائٌة692004/2003 ،30/6/200489 االولذكرعراقًحسن مجٌد علًالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد96

المسائٌة682004/2003 ،30/6/2004422 االولذكرعراقًمحمود موسى عمرانالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد97

المسائٌة762004/2003 ،30/6/200479 االولذكرعراقًخلٌل إسماعٌل الكرٌم عبدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد98

المسائٌة652004/2003 ،30/6/20045 االولذكرعراقًطه رشٌد عامرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد99

المسائٌة702004/2003 ،30/6/200413 االولذكرعراقًالوهاب عبد فاروق عمرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد100

المسائٌة702004/2003 ،30/6/200485 االولذكرعراقًهاشم علً رسولالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد101

المسائٌة742004/2003 ،30/6/200475 االولذكرعراقًدوشان تحسٌن قصًالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد102

المسائٌة662004/2003 ،30/6/200488 االولذكرعراقًسالم عباس قصًالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد103

المسائٌة822004/2003 ،30/6/20047 االولذكرعراقًخلف طالب مشتاقالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد104

المسائٌة712004/2003 ،30/6/200421 االولذكرعراقًإبراهٌم ٌاس محمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد105

المسائٌة692004/2003 ،30/6/200433 االولذكرعراقًسلمان أحمد مشرقالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد106

المسائٌة722004/2003 ،30/6/200461 االولذكرعراقًجاسم معن مصطفىالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد107

المسائٌة772004/2003 ،30/6/200401 االولذكرعراقًخلف مهدي وائلالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد108

المسائٌة30/6/2004682004/2003 االولذكرعراقًعبد تحوٌل حمٌدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد109

المسائٌة702004/2003 ،30/6/200417 االولذكرعراقًطاهر سجاد الغفار عبدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد110

المسائٌة732004/2003 ،30/6/20045 االولذكرعراقًالهادي عبد عمار علًالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد111

المسائٌة652004/2003 ،30/6/200424 االولذكرعراقًرضا عباس مهندالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد112

المسائٌة762004/2003 ،30/6/2004130 االولذكرعراقًخضٌر إبراهٌم زٌادالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد113
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المسائٌة762004/2003 ،30/6/200402 االولذكرعراقًجاسم عبود أحمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد114

المسائٌة732004/2003 ،30/6/200406 االولذكرعراقًجاسم عبود إبراهٌمالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد115

المسائٌة30/6/2004682004/2003 االولذكرعراقًصالح حسان إٌادالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد116

المسائٌة672004/2003 ،30/6/200451 االولذكرعراقًشرٌف محمود إٌادالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد117

المسائٌة712004/2003 ،30/6/200452 االولذكرعراقًدواح إبراهٌم أكرمالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد118

المسائٌة672004/2003 ،30/6/200494 االولذكرعراقًلطٌف عارف أحمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد119

المسائٌة722004/2003 ،30/6/200471 االولذكرعراقًناصر مجٌد باسلالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد120

المسائٌة692004/2003 ،30/6/200401 االولذكرعراقًمهدي عواد حٌدرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد121

المسائٌة702004/2003 ،30/6/200458 االولذكرعراقًعطٌة هادي حسنالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد122

المسائٌة722004/2003 ،30/6/200424 االولذكرعراقًحاتم كاظم حسٌنالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد123

المسائٌة712004/2003 ،30/6/200426 االولذكرعراقًشرٌف ابراهٌم رٌاضالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد124

المسائٌة742004/2003 ،30/6/200478 االولذكرعراقًسحالً نجٌب ستارالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد125

المسائٌة772004/2003 ،30/6/200468 االولذكرعراقًحمد كامل سٌروانالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد126

المسائٌة30/6/2004682004/2003 االولذكرعراقًصاٌل عجاج شجاعالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد127

المسائٌة712004/2003 ،30/6/200484 االولذكرعراقًمهدي عادل صفاءالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد128

المسائٌة722004/2003 ،30/6/200446 االولذكرعراقًالرحمن عبد عدنان صفاءالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد129

المسائٌة752004/2003 ،30/6/200455 االولذكرعراقًساجت الكاظم عبد علًالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد130

المسائٌة712004/2003 ،30/6/200475 االولذكرعراقًعلٌوي حسٌن عالءالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد131

المسائٌة702004/2003 ،30/6/200461 االولذكرعراقًوهٌب كاظم علًالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد132

المسائٌة742004/2003 ،30/6/200448 االولذكرعراقًمحٌمٌد كاظم محمد علًالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد133

المسائٌة732004/2003 ،30/6/200408 االولذكرعراقًعبٌـد عٌسى كاظمالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد134

المسائٌة702004/2003 ،30/6/200443 االولذكرعراقًعباس طه محمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد135

المسائٌة692004/2003 ،30/6/200412 االولذكرعراقًغزال مالك محمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد136

المسائٌة702004/2003 ،30/6/200464 االولذكرعراقًمحمد عدنان محمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد137

المسائٌة702004/2003 ،30/6/200423 االولذكرعراقًابراهٌم حمام محمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد138

المسائٌة722004/2003 ،30/6/200415 االولذكرعراقًجاسم خالد مثنىالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد139
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المسائٌة702004/2003 ،30/6/200499 االولذكرعراقًدرع حاتم مهندالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد140

المسائٌة762004/2003 ،30/6/200475 االولذكرعراقًحسٌن علً مؤٌدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد141

المسائٌة772004/2003 ،30/6/200495 االولذكرعراقًنجم برهان نبٌلالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد142

المسائٌة642004/2003 ،30/6/200452 االولذكرعراقًحرجان حامد ناطقالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد143

المسائٌة662004/2003 ،30/6/200469 االولذكرعراقًمحمد كاظم جوادالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد144

المسائٌة692004/2003 ،30/6/200492 االولذكرعراقًالرسول عبد هشام عمارالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد145

المسائٌة742004/2003 ،30/6/200457 االولذكرعراقًحسٌن عبد كردي علًالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد146

المسائٌة672004/2003 ،30/6/200494 االولذكرعراقًعباس األمٌر عبد مالكالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد147

المسائٌة30/6/200418،702004/2003 االولذكرعراقًحاجً فٌصل مٌثاقالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد148

المسائٌة692004/2003 ،30/6/2004682 االولذكرعراقًحسب سامً محمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد149

المسائٌة672004/2003 ،30/6/200439 االولذكرعراقًمحمد فاروق درٌدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد150

المسائٌة682004/2003 ،30/6/200434 االولذكرعراقًمحٌسن عبٌد محمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد151

المسائٌة732004/2003 ،30/6/20043 االولذكرعراقًجاسم القادر عبد أحمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد152

المسائٌة30/6/2004692004/2003 االولذكرعراقًذٌاب مجٌد بسامالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد153

المسائٌة712004/2003 ،30/6/20042 االولذكرعراقًمزهر علً تحسٌنالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد154

المسائٌة712004/2003 ،30/6/200455 االولذكرعراقًمنصور جاسم تماراالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد155

المسائٌة712004/2003 ،30/6/20042 االولذكرعراقًمجٌد النبً عبد تماراالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد156

المسائٌة30/6/2004762004/2003 االولذكرعراقًمرهش عالوي حسٌنالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد157

المسائٌة722004/2003 ،30/6/200468 االولذكرعراقًرمضان الزم حسٌنالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد158

المسائٌة772004/2003 ،30/6/200448 االولذكرعراقًعلوان احمد حسنالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد159

المسائٌة662004/2003 ،30/6/200482 االولذكرعراقًهاشم محً حبٌبالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد160

المسائٌة772004/2003 ،30/6/200481 االولذكرعراقًعلٌوي لطٌف رائدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد161

المسائٌة712004/2003 ،30/6/200444 االولذكرعراقًعلً محمد هاشم رٌاضالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد162

المسائٌة702004/2003 ،30/6/200493 االولذكرعراقًكرٌم حاتم سرمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد163

المسائٌة692004/2003 ،30/6/200414 االولذكرعراقًابراهٌم إسماعٌل سعديالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد164

المسائٌة692004/2003 ،30/6/20047 االولذكرعراقًذباح حمود شاكرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد165
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المسائٌة712004/2003 ،30/6/2004189 االولذكرعراقًجاسم مغوص صالحالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد166

المسائٌة702004/2003 ،30/6/200489 االولذكرعراقًابراهٌم فاضل عديالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد167

المسائٌة722004/2003 ،30/6/200429 االولذكرعراقًبرهان محمد عبدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد168

المسائٌة712004/2003 ،30/6/200453 االولذكرعراقًعلً عباس عصمتالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد169

المسائٌة692004/2003 ،30/6/200423 االولذكرعراقًعبدهللا احمد عمرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد170

المسائٌة682004/2003 ،30/6/200405 االولذكرعراقًابراهٌم حمٌد محمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد171

المسائٌة692004/2003 ،30/6/200467 االولذكرعراقًجاسم حمزة محمودالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد172

المسائٌة712004/2003 ،30/6/200436 االولذكرعراقًالرزاق عبد خالد مكًالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد173

المسائٌة722004/2003 ،30/6/20045 االولذكرعراقًفٌاض بداع أحمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد174

المسائٌة712004/2003 ،30/6/20042 االولذكرعراقًداود ٌونس أحمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد175

المسائٌة732004/2003 ،30/6/200492 االولذكرعراقًهللا عبد نجم محمد زٌادالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد176

المسائٌة702004/2003 ،30/6/20044 االولذكرعراقًموسى زبون عباسالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد177

المسائٌة702004/2003 ،30/6/200442 االولذكرعراقًفاضل عباس فراسالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد178

المسائٌة752004/2003 ،30/6/200435 االولذكرعراقًغضٌب خلف مناعالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد179

المسائٌة732004/2003 ،30/6/200496 االولذكرعراقًجعفر حامد مصطفىالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد180

المسائٌة702004/2003 ،30/6/200411 االولذكرعراقًكاظم سلٌمان محمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد181

المسائٌة30/6/200473,5322004/2003 االولذكرعراقًخلف أحمد مؤٌدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد182

المسائٌة792004/2003 ،30/6/200433 االولذكرعراقًفرج حمودي فراسالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد183

المسائٌة772004/2003 ،30/6/200431 االولذكرعراقًفرج حمودي زٌدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد184

المسائٌة712004/2003 ،30/6/200455 االولذكرعراقًسلطان فرحان كرٌمالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد185

المسائٌة30/6/2004702004/2003 االولذكرعراقًمحمود ناجح وسامالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد186

المسائٌة30/6/2004752004/2003 االولذكرعراقًعباس محمد مشتاقالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد187



سنة التخرجالدراسةالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة702004/2003 ،30/9/2004205 الثانًذكرعراقًمحمود عٌسى عديالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد1

المسائٌة782004/2003 ،30/9/2004052 الثانًانثىعراقٌةكٌالن رؤىالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد2

المسائٌة602004/2003 ،30/9/2004418 الثانًذكرعراقًكاظم عمارالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد3

المسائٌة682004/2003 ،30/9/200499 الثانًذكرعراقًعلً مثنىالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد4

المسائٌة712004/2003 ،30/9/200401 الثانًذكرعراقًماجد زٌدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد5

المسائٌة692004/2003 ،30/9/2004037 الثانًذكرعراقًرشم نعمه علًالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد6

المسائٌة622004/2003 ،30/9/2004848 الثانًذكرعراقًعلً ٌوسفالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد7

المسائٌة712004/2003 ،30/9/200484 الثانًذكرعراقًكشكول حسنالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد8

المسائٌة602004/2003 ،30/9/2004801 الثانًذكرعراقًحسٌن وسامالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد9

المسائٌة662004/2003 ، 30/9/2004096 الثانًذكرعراقًٌحٌى الرضا عبد ٌحٌىالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد10

المسائٌة662004/2003 ،30/9/2004215 الثانًذكرعراقًإسماعٌل خلٌلالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد11

المسائٌة682004/2003 ،30/9/2004477 الثانًذكرعراقًهللا عبد سعدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد12

المسائٌة662004/2003 ،30/9/2004878 الثانًذكرعراقًطه إسماعٌل عبدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد13

المسائٌة722004/2003 ،30/9/2004437 الثانًذكرعراقًزامل عمارالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد14

المسائٌة592004/2003 ،30/9/2004741 الثانًذكرعراقًفاضل عمرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد15

المسائٌة662004/2003 ،30/9/2004913 الثانًذكرعراقًجلوب هشامالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد16

المسائٌة732004/2003 ،30/9/2004193 الثانًذكرعراقًعثمان أحمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد17

المسائٌة722004/2003 ،30/9/2004413 الثانًذكرعراقًفائق محمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد18

المسائٌة692004/2003 ،30/9/2004261 الثانًذكرعراقًكاظم لطٌف محمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد19

المسائٌة712004/2003 ،30/9/200458 الثانًانثىعراقٌةألزهره عبد ندىالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد20


