
سنة التخرجالدراسةالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة902005/2004 ،30/6/2005881 االولانثىعراقٌةعبد جواد فاطمةالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد1

الصباحٌة892005/2004 ،30/6/2005755 االولانثىعراقٌةموسى إبراهٌم شهالءالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد2

الصباحٌة892005/2004 ،30/6/2005523 االولانثىعراقٌةالحلٌم عبد أفراحالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد3

الصباحٌة882005/2004 ،30/6/2005421 االولانثىعراقٌةشغٌت جبار تقىالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد4

الصباحٌة882005/2004 ،30/6/2005369 االولذكرعراقًمزعل محسن مصطفىالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد5

الصباحٌة872005/2004 ،30/6/2005374 االولانثىعراقٌةمهند نزهان االءالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد6

الصباحٌة872005/2004 ،30/6/2005216 االولانثىعراقٌةإبراهٌم عدنان بٌداءالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد7

الصباحٌة862005/2004 ،30/6/2005144 االولانثىعراقٌةأحمد هللا عبد إسراءالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد8

الصباحٌة852005/2004 ،30/6/2005779 االولانثىعراقٌةمحسن صباح عذراءالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد9

الصباحٌة842005/2004 ،30/6/2005015 االولانثىعراقٌةجاسم محً نهىالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد10

الصباحٌة832005/2004 ،30/6/2005996 االولذكرعراقًعلً عبٌد علً سٌفالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد11

الصباحٌة832005/2004 ،30/6/2005197 االولانثىعراقٌةمنصور كاظم أمٌرةالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد12

الصباحٌة822005/2004 ،30/6/2005179 االولذكرعراقًهللا عبد هادي محمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد13

الصباحٌة822005/2004 ،30/6/200583 االولانثىعراقٌةحمد سوادي نجالءالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد14

الصباحٌة812005/2004 ،30/6/2005962 االولذكرعراقًمرعب خالد سنانالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد15

الصباحٌة812005/2004 ،30/6/2005222 االولانثىعراقٌةعاشور هللا عبد أشواقالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد16

الصباحٌة802005/2004 ،30/6/2005399 االولانثىعراقٌةكرٌم جالل شمٌمالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد17

الصباحٌة802005/2004 ،30/6/2005366 االولانثىعراقٌةجعفر الحمٌد عبد رشاالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد18

الصباحٌة802005/2004 ،30/6/2005347 االولذكرعراقًحسام طامً إبراهٌمالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد19

الصباحٌة792005/2004 ،30/6/2005913 االولانثىعراقٌةطعمه رحٌم رقٌهالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد20

الصباحٌة792005/2004 ،30/6/2005745 االولذكرعراقًحسٌن علً عمارالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد21

الصباحٌة792005/2004 ،30/6/2005311 االولذكرعراقًربٌع حردان سعدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد22

الصباحٌة792005/2004 ،30/6/2005086 االولانثىعراقٌةمجٌد هللا عبد وسنالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد23

الصباحٌة792005/2004 ،30/6/2005048 االولذكرعراقًمحمد جاسم عمادالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد24

الصباحٌة772005/2004 ،30/6/2005431 االولذكرعراقًجبر قحطان علًالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد25

الصباحٌة762005/2004 ،30/6/2005663 االولانثىعراقٌةالزم جمعه رسولالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد26
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الصباحٌة752005/2004 ،30/6/2005812 االولذكرعراقًدباش نعمه حسنالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد27

الصباحٌة752005/2004 ،30/6/2005812 االولذكرعراقًخمٌس سكر غزوانالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد28

الصباحٌة752005/2004 ،30/6/2005227 االولذكرعراقًهللا عبد أحمد خلدونالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد29

الصباحٌة742005/2004 ،30/6/2005564 االولانثىعراقٌةغمس عبادي حنانالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد30

الصباحٌة742005/2004 ،30/6/2005495 االولذكرعراقًأحمد مهدي أحمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد31

الصباحٌة742005/2004 ،30/6/20058 االولذكرعراقًعلوان حسن محمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد32

الصباحٌة732005/2004 ،30/6/2005819 االولذكرعراقًحمزة جاسم محمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد33

الصباحٌة732005/2004 ،30/6/2005631 االولذكرعراقًهللا عبد سعدي قٌصرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد34

الصباحٌة722005/2004 ،30/6/2005901 االولذكرعراقًحمادي إبراهٌم نبٌلالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد35

الصباحٌة722005/2004 ،30/6/2005603 االولذكرعراقًرغٌف ناظم أثٌرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد36

الصباحٌة722005/2004 ،30/6/2005508 االولذكرعراقًرسن كرٌم علًالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد37

الصباحٌة712005/2004 ،30/6/2005175 االولذكرعراقًمرزوك حٌدر عقٌلالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد38

الصباحٌة692005/2004 ،30/6/2005844 االولذكرعراقًعماش سالم علًالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد39

الصباحٌة682005/2004 ،30/6/2005772 االولذكرعراقًمزعل جمعه اسأمهالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد40

الصباحٌة672005/2004 ،30/6/2005601 االولذكرعراقًعبد شاكر علًالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد41

الصباحٌة672005/2004 ،30/6/2005528 االولذكرعراقًسبع خالد خضٌرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد42

الصباحٌة672005/2004 ،30/6/2005118 االولذكرعراقًمحمود شاكر قاسمالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد43

الصباحٌة662005/2004 ،30/6/2005376 االولذكرعراقًإبراهٌم غضبان قصًالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد44

الصباحٌة622005/2004 ،30/6/2005547 االولذكرعراقًمحمود محمد غسانالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد45

الصباحٌة902005/2004 ،30/6/2005881 االولانثىعراقٌةعبد جواد فاطمةالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد46
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الصباحٌة1/10/2005802005/2004 الثانًانثىعراقٌةحمٌد ماجد انتصارالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد1

الصباحٌة1/10/2005682005/2004 الثانًذكرعراقًغازي خلٌل شاملالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد2
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المسائٌة902005/2004 ،30/6/2005527 االولذكرعراقًنجم حسٌن طاللالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد1

المسائٌة882005/2004 ،30/6/2005615 االولانثىعراقٌةباقر جعفر شٌماءالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد2

المسائٌة862005/2004 ،30/6/2005441 االولذكرعراقًفاضل غازي مسلمالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد3

المسائٌة852005/2004 ،30/6/2005752 االولذكرعراقًشناوه كرٌم اٌفانالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد4

المسائٌة822005/2004 ،30/6/2005247 االولذكرعراقًحسٌن علً حسٌنالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد5

المسائٌة812005/2004 ،30/6/2005656 االولانثىعراقٌةبارانً الكرٌم عبد أحالمالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد6

المسائٌة812005/2004 ،30/6/200535 االولذكرعراقًأحمد عزٌز غالبالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد7

المسائٌة782005/2004 ،30/6/2005269 االولذكرعراقًكاظم مهدي صالحالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد8

المسائٌة772005/2004 ،30/6/2005725 االولذكرعراقًحبٌب صباح عمارالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد9

المسائٌة772005/2004 ،30/6/2005441 االولذكرعراقًأحمد روؤف سعدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد10

المسائٌة792005/2004 ،30/6/2005671 االولذكرعراقًسالم عبود نعمهالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد11

المسائٌة762005/2004 ،30/6/2005402 االولذكرعراقًحمٌد مهدي محمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد12

المسائٌة762005/2004 ،30/6/2005246 االولذكرعراقًعلوان الرزاق عبد عمادالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد13

المسائٌة752005/2004 ،30/6/2005863 االولذكرعراقًشعالن كرٌم أحمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد14

المسائٌة752005/2004 ،30/6/2005723 االولذكرعراقًشنه أبو حمٌد علًالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد15

المسائٌة752005/2004 ،30/6/2005546 االولذكرعراقًعلً محمد جهادالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد16

المسائٌة752005/2004 ،30/6/2005545 االولذكرعراقًشاكر مزاحم قٌسالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد17

المسائٌة752005/2004 ،30/6/2005384 االولذكرعراقًحمٌد هادي صالحالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد18

المسائٌة752005/2004 ،30/6/2005371 االولذكرعراقًمنهل جبر رحٌمالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد19

المسائٌة752005/2004 ،30/6/2005202 االولذكرعراقًسعٌد صالح خالدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد20

المسائٌة742005/2004 ،30/6/2005988 االولذكرعراقًموسى عباس جاسمالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد21

المسائٌة742005/2004 ،30/6/2005962 االولذكرعراقًمزبان سرهٌد مسعدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد22

المسائٌة742005/2004 ،30/6/2005930 االولانثىعراقٌةعلً عبد زهراءالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد23

المسائٌة742005/2004 ،30/6/2005896 االولذكرعراقًحسٌن محمد كاظمالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد24

المسائٌة742005/2004 ،30/6/2005876 االولذكرعراقًصالح إبراهٌم محمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد25

المسائٌة742005/2004 ،30/6/2005643 االولذكرعراقًشعالن إبراهٌم سالمالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد26
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المسائٌة742005/2004 ،30/6/2005568 االولذكرعراقًجاسم خضٌر علًالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد27

المسائٌة742005/2004 ،30/6/2005367 االولذكرعراقًفلحً جاسب عادلالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد28

المسائٌة742005/2004 ،30/6/2005328 االولذكرعراقًسلٌمان عبٌد أحمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد29

المسائٌة742005/2004 ،30/6/2005241 االولذكرعراقًكوزاد حسٌن عالءالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد30

المسائٌة742005/2004 ،30/6/2005187 االولذكرعراقًشٌاع طارش حامدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد31

المسائٌة742005/2004 ،30/6/200576 االولذكرعراقًحسٌن عبد محمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد32

المسائٌة742005/2004 ،30/6/2005048 االولذكرعراقًعلً لطفً علًالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد33

المسائٌة742005/2004 ،30/6/200531 االولذكرعراقًجلوب زكً حٌدرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد34

المسائٌة742005/2004 ،30/6/2005006 االولذكرعراقًحمٌد إبراهٌم إٌهابالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد35

المسائٌة732005/2004 ،30/6/2005935 االولذكرعراقًجاسم محسن علًالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد36

المسائٌة732005/2004 ،30/6/2005878 االولذكرعراقًعباس ألزهره عبد علًالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد37

المسائٌة732005/2004 ،30/6/2005675 االولذكرعراقًلفته مجٌد حٌدرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد38

المسائٌة732005/2004 ،30/6/2005543 االولانثىعراقٌةمطشر حسون إسراءالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد39

المسائٌة732005/2004 ،30/6/2005475 االولذكرعراقًجمعه علً عمارالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد40

المسائٌة732005/2004 ،30/6/2005449 االولذكرعراقًصالح إسماعٌل مازنالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد41

المسائٌة732005/2004 ،30/6/2005285 االولذكرعراقًغنام سعود تحسٌنالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد42

المسائٌة30/6/2005269،732005/2004 االولذكرعراقًمحمد حسن حكمتالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد43

المسائٌة732005/2004 ،30/6/2005073 االولذكرعراقًهللا عبد عناد رضاالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد44

المسائٌة732005/2004 ،30/6/200552 االولذكرعراقًجاسم رشٌد مصطفىالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد45

المسائٌة732005/2004 ،30/6/2005016 االولذكرعراقًسلٌمان خالد حٌدرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد46

المسائٌة722005/2004 ،30/6/2005997 االولذكرعراقًوناس هللا مال قاسمالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد47

المسائٌة722005/2004 ،30/6/2005978 االولذكرعراقًحسن قاسم محمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد48

المسائٌة722005/2004 ،30/6/2005911 االولانثىعراقٌةجبر حنون إٌمانالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد49

المسائٌة722005/2004 ،30/6/2005911 االولذكرعراقًروج ٌاسر حازمالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد50

المسائٌة722005/2004 ،30/6/2005855 االولذكرعراقًمهدي صالح مهديالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد51

المسائٌة722005/2004 ،30/6/2005843 االولذكرعراقًحنتوش لطٌف هندالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد52
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المسائٌة722005/2004 ،30/6/2005818 االولذكرعراقًعباس محمد حٌدرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد53

المسائٌة722005/2004 ،30/6/2005776 االولذكرعراقًجاسم عبد عرفانالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد54

المسائٌة722005/2004 ،30/6/2005759 االولذكرعراقًعبٌد عباس خضٌرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد55

المسائٌة722005/2004 ،30/6/2005711 االولذكرعراقًمحمد إبراهٌم خلٌلالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد56

المسائٌة722005/2004 ،30/6/2005575 االولذكرعراقًجاسم حمٌد خالدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد57

المسائٌة722005/2004 ،30/6/2005553 االولذكرعراقًحمزة محسن محمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد58

المسائٌة722005/2004 ،30/6/2005502 االولذكرعراقًمحمد رٌاض عديالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد59

المسائٌة722005/2004 ،30/6/2005432 االولذكرعراقًأحمد فرات سرمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد60

المسائٌة722005/2004 ،30/6/2005421 االولذكرعراقًمحمد علً حسٌن عالءالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد61

المسائٌة722005/2004 ،30/6/2005364 االولذكرعراقًحسن فاضل عصامالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد62

المسائٌة30/6/2005722005/2004 االولذكرعراقًسماوي علً قحطانالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد63

المسائٌة722005/2004 ،30/6/2005262 االولذكرعراقًمهدي علً صدامالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد64

المسائٌة722005/2004 ،30/6/2005235 االولذكرعراقًغضبان اللٌل أبو وسامالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد65

المسائٌة722005/2004 ،30/6/2005197 االولذكرعراقًشهاب ٌوسف أمٌرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد66

المسائٌة722005/2004 ،30/6/2005182 االولذكرعراقًمحجوب حسٌن عالءالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد67

المسائٌة722005/2004 ،30/6/2005039 االولذكرعراقًمحمد جاسم احمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد68

المسائٌة722005/2004 ،30/6/200532 االولذكرعراقًجواد محمد ظافرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد69

المسائٌة722005/2004 ،30/6/20059 االولذكرعراقًمجٌد سعٌد حٌدرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد70

المسائٌة712005/2004 ،30/6/2005833 االولذكرعراقًعطٌة عبٌد محمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد71

المسائٌة712005/2004 ،30/6/2005729 االولذكرعراقًداود عبدالحمٌد صبٌحةالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد72

المسائٌة712005/2004 ،30/6/2005637 االولذكرعراقًحاوي ثانً الخالق عبدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد73

المسائٌة712005/2004 ،30/6/2005623 االولذكرعراقًقدوس هاشم مثنىالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد74

المسائٌة712005/2004 ،30/6/2005495 االولذكرعراقًحمٌد محمد باسمالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد75

المسائٌة712005/2004 ،30/6/2005477 االولذكرعراقًلطٌف كامل محمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد76

المسائٌة712005/2004 ،30/6/2005422 االولذكرعراقًأحمد هللا عبد فراسالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد77

المسائٌة712005/2004 ،30/6/2005328 االولذكرعراقًصادق حسن حٌدرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد78
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المسائٌة712005/2004 ،30/6/2005300 االولذكرعراقًعلً ناصر أحمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد79

المسائٌة712005/2004 ،30/6/2005259 االولذكرعراقًكرٌم منذر الفقار ذوالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد80

المسائٌة712005/2004 ،30/6/2005233 االولذكرعراقًاحمد علً نسٌمالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد81

المسائٌة712005/2004 ،30/6/2005204 االولذكرعراقًأحمد شهاب بشٌرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد82

المسائٌة712005/2004 ،30/6/2005162 االولذكرعراقًعباس محمد احمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد83

المسائٌة712005/2004 ،30/6/2005064 االولذكرعراقًخلٌفه زٌدان أحمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد84

المسائٌة712005/2004 ،30/6/2005061 االولذكرعراقًحمٌد حسن قتٌبهالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد85

المسائٌة712005/2004 ،30/6/200511 االولذكرعراقًلفته خضٌر علًالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد86

المسائٌة712005/2004 ،30/6/2005009 االولذكرعراقًكامل ساجد محمودالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد87

المسائٌة702005/2004 ،30/6/2005902 االولذكرعراقًعلٌوي حسن عدنانالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد88

المسائٌة702005/2004 ،30/6/2005836 االولذكرعراقًسلوم فالح حسنالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد89

المسائٌة702005/2004 ،30/6/2005827 االولذكرعراقًمحمد نوري قٌسالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد90

المسائٌة702005/2004 ،30/6/2005824 االولذكرعراقًٌاس  خضٌر أثٌرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد91

المسائٌة702005/2004 ،30/6/2005822 االولذكرعراقًصالح خضٌر عامرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد92

المسائٌة702005/2004 ،30/6/2005821 االولذكرعراقًعباس جواد علًالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد93

المسائٌة702005/2004 ،30/6/2005786 االولذكرعراقًحسن جمعه ثائرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد94

المسائٌة702005/2004 ،30/6/2005774 االولذكرعراقًحسٌن إبراهٌم فنرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد95

المسائٌة702005/2004 ،30/6/2005764 االولذكرعراقًجودت علً أحمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد96

المسائٌة702005/2004 ،30/6/2005733 االولذكرعراقًمظلوم حسٌن عمادالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد97

المسائٌة702005/2004 ،30/6/2005638 االولذكرعراقًحمادي أحمد أنسالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد98

المسائٌة702005/2004 ،30/6/2005615 االولذكرعراقًحسك اسود هللا عبدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد99

المسائٌة702005/2004 ،30/6/2005557 االولذكرعراقًمهدي أحمد بدريالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد100

المسائٌة702005/2004 ،30/6/2005519 االولذكرعراقًفٌاض محمد إٌادالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد101

المسائٌة702005/2004 ،30/6/2005493 االولذكرعراقًهللا جار األمٌر عبد رٌاضالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد102

المسائٌة702005/2004 ،30/6/2005472 االولذكرعراقًصالح عاٌد حارثالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد103

المسائٌة702005/2004 ،30/6/2005413 االولذكرعراقًلطٌف نجاح عمرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد104

المسائٌة702005/2004 ،30/6/2005361 االولذكرعراقًلطٌف شوكت محمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد105
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المسائٌة702005/2004 ،30/6/2005301 االولذكرعراقًمحمد سلمان أٌسرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد106

المسائٌة702005/2004 ،30/6/2005266 االولذكرعراقًعلً محمد احمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد107

المسائٌة702005/2004 ،30/6/2005244 االولذكرعراقًناصر حافظ أسامالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد108

المسائٌة702005/2004 ،30/6/2005243 االولذكرعراقًرحٌم سامً سلوانالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد109

المسائٌة702005/2004 ،30/6/2005229 االولذكرعراقًحمودي جاسم محمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد110

المسائٌة702005/2004 ،30/6/2005181 االولذكرعراقًداخل خلف علًالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد111

المسائٌة702005/2004 ،30/6/2005172 االولذكرعراقًالسادة عبد احمد عمارالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد112

المسائٌة702005/2004 ،30/6/2005171 االولذكرعراقًحسٌن الرزاق عبد عباسالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد113

المسائٌة702005/2004 ،30/6/200587 االولذكرعراقًحمود الكرٌم عبد مصعبالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد114

المسائٌة702005/2004 ،30/6/200526 االولذكرعراقًمحمد خضٌر فٌصلالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد115

المسائٌة702005/2004 ، 30/6/20053 االولذكرعراقًمهدي عباس الدٌن ضٌاءالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد116

المسائٌة692005/2004 ،30/6/2005932 االولذكرعراقًصبر عبد حبٌبالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد117

المسائٌة692005/2004 ،30/6/2005919 االولذكرعراقًعلوان عٌسى عباسالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد118

المسائٌة692005/2004 ،30/6/2005861 االولذكرعراقًمحمد مفٌد محمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد119

المسائٌة692005/2004 ،30/6/2005783 االولذكرعراقًجاسم طاهر محمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد120

المسائٌة692005/2004 ،30/6/2005773 االولذكرعراقًرشٌد حسن سفٌانالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد121

المسائٌة692005/2004 ،30/6/2005736 االولذكرعراقًعباس سمٌر محمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد122

المسائٌة692005/2004 ،30/6/2005720 االولذكرعراقًخلف هللا عبد سالمالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد123

المسائٌة692005/2004 ،30/6/2005675 االولذكرعراقًناجً حسٌن بهاءالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد124

المسائٌة692005/2004 ،30/6/2005521 االولذكرعراقًصلح رشٌد صدامالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد125

المسائٌة692005/2004 ،30/6/2005456 االولذكرعراقًمهدي عطٌة خلفالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد126

المسائٌة692005/2004 ،30/6/2005452 االولذكرعراقًحسٌن محمد سالمالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد127

المسائٌة692005/2004 ،30/6/2005357 االولذكرعراقًجواد جالل دلٌرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد128

المسائٌة692005/2004 ،30/6/2005344 االولذكرعراقًعماره النبً عبد عمارالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد129

المسائٌة692005/2004 ،30/6/2005312 االولذكرعراقًبرٌسم ولٌد خالدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد130

المسائٌة692005/2004 ،30/6/2005254 االولذكرعراقًعبود علً حسٌنالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد131
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المسائٌة692005/2004 ،30/6/200596 االولذكرعراقًحسن محمد إبراهٌمالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد132

المسائٌة692005/2004 ،30/6/2005079 االولذكرعراقًمحٌسن داخل مٌثمالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد133

المسائٌة692005/2004 ،30/6/2005043 االولذكرعراقًكرٌم إبراهٌم محمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد134

المسائٌة692005/2004 ، 30/6/2005014 االولذكرعراقًعباس محمد اسأمهالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد135

المسائٌة682005/2004 ،30/6/2005994 االولذكرعراقًعبعوب حسٌن غسانالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد136

المسائٌة682005/2004 ،30/6/2005974 االولذكرعراقًسلوم الحمزه عبد علًالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد137

المسائٌة682005/2004 ،30/6/2005974 االولذكرعراقًحسٌن فاروق علًالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد138

المسائٌة682005/2004 ،30/6/2005930 االولذكرعراقًشهاب  طالل أوسالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد139

المسائٌة682005/2004 ،30/6/2005918 االولذكرعراقًعباس الكرٌم عبد علًالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد140

المسائٌة682005/2004 ،30/6/2005878 االولذكرعراقًصٌهود حٌدركاطعالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد141

المسائٌة682005/2004 ،30/6/2005666 االولذكرعراقًمكور حسٌن محمودالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد142

المسائٌة682005/2004 ،30/6/2005649 االولذكرعراقًعٌسى مهدي غسانالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد143

المسائٌة682005/2004 ،30/6/2005482 االولذكرعراقًأحمد معٌوف رٌاضالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد144

المسائٌة682005/2004 ،30/6/2005468 االولذكرعراقًلعٌبً هادي حٌدرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد145

المسائٌة682005/2004 ،30/6/2005433 االولذكرعراقًحسن طالب عالءالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد146

المسائٌة682005/2004 ،30/6/2005392 االولذكرعراقًجاسم شعالن عمرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد147

المسائٌة682005/2004 ،30/6/2005337 االولذكرعراقًحسٌن جٌاد فالحالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد148

المسائٌة682005/2004 ،30/6/2005301 االولذكرعراقًداود رشٌد مخلدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد149

المسائٌة682005/2004 ،30/6/2005267 االولذكرعراقًإبراهٌم عدنان مروانالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد150

المسائٌة682005/2004 ،30/6/2005244 االولذكرعراقًهللا عبد عدنان مهندالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد151

المسائٌة682005/2004 ،30/6/2005239 االولذكرعراقًكاظم محمد الفقار ذوالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد152

المسائٌة682005/2004 ،30/6/2005235 االولذكرعراقًعواد محمد إبراهٌمالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد153

المسائٌة682005/2004 ،30/6/2005156 االولذكرعراقًحمود طالب سعدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد154

المسائٌة682005/2004 ،30/6/2005147 االولذكرعراقًأحمد صباح أمجدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد155

المسائٌة682005/2004 ،30/6/200565 االولذكرعراقًوناس تمثٌل علًالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد156

المسائٌة672005/2004 ،30/6/2005896 االولذكرعراقًاحمد هللا عبد فائزالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد157
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المسائٌة672005/2004 ،30/6/2005798 االولذكرعراقًمحمود طه سٌفالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد158

المسائٌة672005/2004 ،30/6/2005645 االولذكرعراقًناٌف سعٌد محمد ثمٌنالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد159

المسائٌة672005/2004 ،30/6/2005518 االولذكرعراقًمحمد فاضل توفٌقالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد160

المسائٌة672005/2004 ،30/6/2005376 االولذكرعراقًهللا عبد حمٌد حامدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد161

المسائٌة672005/2004 ، 30/6/2005332 االولذكرعراقًجار الرزاق عبد سفٌانالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد162

المسائٌة30/6/2005672005/2004 االولذكرعراقًٌاسر عامر سٌفالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد163

المسائٌة672005/2004 ،30/6/200587 االولذكرعراقًكرم مهدي وسامالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد164

المسائٌة672005/2004 ،30/6/2005039 االولذكرعراقًسنٌد مفتن محمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد165

المسائٌة672005/2004 ،30/6/20058 االولذكرعراقًكاظم جواد نزارالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد166

المسائٌة662005/2004 ،30/6/2005995 االولذكرعراقًعزٌز الكرٌم عبد رامًالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد167

المسائٌة662005/2004 ،30/6/2005864 االولذكرعراقًأنور مصطفى أحمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد168

المسائٌة662005/2004 ،30/6/2005859 االولذكرعراقًصالح مهدي باللالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد169

المسائٌة662005/2004 ،30/6/2005454 االولذكرعراقًكٌطان عبد حسن فالحالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد170

المسائٌة662005/2004 ،30/6/2005421 االولانثىعراقٌةعمران محمد رواءالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد171

المسائٌة662005/2004 ،30/6/2005408 االولذكرعراقًساٌع ثامر ضامنالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد172

المسائٌة662005/2004 ،30/6/2005373 االولانثىعراقٌةجبار عزٌز إشراقالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد173

المسائٌة662005/2004 ،30/6/2005321 االولانثىعراقٌةموسى إبراهٌم هدىالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد174

المسائٌة662005/2004 ،30/6/200551 االولذكرعراقًحسٌن عبد عالءالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد175

المسائٌة652005/2004 ،30/6/2005993 االولذكرعراقًحمزة مشعان حسٌنالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد176

المسائٌة652005/2004 ،30/6/2005696 االولذكرعراقًلجبار ا عبد مالك ٌعربالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد177

المسائٌة652005/2004 ،30/6/2005417 االولذكرعراقًإبراهٌم حامد عمادالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد178

المسائٌة642005/2004 ،30/6/2005827 االولذكرعراقًمحمد فٌصل غازيالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد179

المسائٌة642005/2004 ،30/6/2005031 االولذكرعراقًمحمود سلمان هاديالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد180

المسائٌة632005/2004 ،30/6/2005932 االولذكرعراقًأحمد نعٌم علًالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد181

المسائٌة632005/2004 ،30/6/2005664 االولذكرعراقًمحمود خالد ولٌدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد182



سنة التخرجالدراسةالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة742005/2004 ،1/10/2005825 الثانًذكرعراقًعٌدان مهدي جوادالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد1

المسائٌة682005/2004 ،1/10/2005532 الثانًذكرعراقًشاتً شهاب سعدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد2

المسائٌة672005/2004 ،1/10/2005924 الثانًذكرعراقًعواد احمد جمعهالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد3

المسائٌة672005/2004 ،1/10/2005897 الثانًذكرعراقًحسون فالح حسامالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد4

المسائٌة662005/2004 ،1/10/2005653 الثانًذكرعراقًصالح مهدي عمرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد5

المسائٌة622005/2004 ،1/10/2005577 الثانًذكرعراقًقدوري شاكر رماحالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد6

المسائٌة622005/2004 ،1/10/2005298 الثانًذكرعراقًدوٌح هوبً محمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد7

المسائٌة612005/2004 ،002 1/10/2005 الثانًذكرعراقًاحمد محسن إٌادالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد8

المسائٌة612005/2004 ،565 1/10/2005 الثانًذكرعراقًعٌسى صبار علًالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد9


