
 أسماء طلبة قسم اللغة الفارسية

 6102- 6102الدراسة الصباحية                   العام الدراسي 
 

 المرحلة األولى شعبة )أ(

 اسم الطالب ت

 اسراء فاضل مريوش موسى 1
 ايات حسين صالح مهدي 2
 ايات حسين جاسم محمد 3
 االء خزعل عبودي الزم 4
 احمدامنه حامد جواد  5
 ايمن ميديا عبد القادر صالح 6
 اسماء هاشم ابراهيم محمد 7
 ايمن ليث عبد زيدان 8
 بنت الهدى ابو الحارث حسن 9

 بلند بشار فؤاد بهنام 11
 تقى محمد حسن حمودي 11
 جعفر محمود ياسرحسين 12
 حسين رائد صباح حبيب 13
 حسين وشل حداوي صلبخ 14
 ثجيل حنين محمد صبر 15
 دعاء مجيد لفته جاسب 16
 رغد يوسف محمد عبد هللا 17
 رغد عايد عبد فهد 18
 زهراء رافد صبحي عبد الحسين 19
 زهراء وحيد خضير عباس 21
 زهراءطالب قاسم عليوي 21
 ساره عباس مرداس صالح 22
 سلر سالم جويعد جاسم 23
 سجاد محسن علي زاير 24
 اجدسجى عرب عبد م 25
 سجى اثير حسن عناد 26
 سرورعلي ماضي خليفه 62
 سرمد حميد عبد الحسين مطير 62
 ضحى جواد كاظم وجر 62
 عبد هللا حازم سلمان عبد هللا 01
 إسماعيلعلي جابر جادر  00
 عباس هادي جواد عبد الحسن 06
 عبد الرحمن رائد حميد خضير 00
 علي باسم محمد عبيد 03
 احمد خضير عبد العباس غفران 03



 غسق ياس خضير طه 02
 غفران رعد صدام هاشم 02
 فاطمه حازم محمد عبيد 02
 قبس حسين كامل عباس 02
 منتظر محسن عطيه 31
 معتز مجيد كريم راهي 30
 محمد جاسم محمد عمران 36
 نور فاضل عبد الزهره فليح 30
 نورهان عادل بندر خليوي 33
 هاشم محسنندى محمد  33
 نور طارق فدعوس لطيف 32
 نبا حسين حميد جاسم 32
 هند حامد مخلف حسن 32
 ورود ابراهيم عبد الرسول جبر 32
 ورود زياد طارق علوان 31
 يوسف كمال مصلح 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أسماء طلبة قسم اللغة الفارسية

 6102- 6102لعام الدراسي الدراسة الصباحية                   ا
 

 (بالمرحلة األولى شعبة )

 اسم الطالب ت

 اسراء ستار حسين سلمان 1
 اماني رائد ابراهيم سلمان 2
 ايه مجيد هندي شهاب 3
 احمد عمار صباح موسى 4
 احمد مجول عبد هللا داود 5
 الحسن فراس عماد ابراهيم 6
 بالل فاهم حسن فتاح 7
 يد سهيلحنين محمد رش 8
 حنان موسى زغير خلف 9

 حوراء كاظم صاحب جاسم 11
 حيدر احمد عبد الحميد عبد 11
 حسن عزيز عيدان شويش 12
 خديجه علي حمادي احمد 13
 ريم اسعد حمزه حسين 14
 رسل ماهر عدنان ادهم 15
 رضا غالب ناصر حسين 16
 زهراء حميد صدام حنين 17
 محمدزمن محمد جاسم  18
 زهراء علي عبد الحسين مسلم 19
 زهراء عباس عذاب عبد هللا 21
 زينه اكرم عبد سعد 21
 زينب سعد عباس حسين 22
 سجى جبار منور بدن 23
 سجى مهيمن ابراهيم حمزه 24
 سيف تركي مجباس عراب 25
 سعيد حاتم ربيع 26
 شهد عامر تركي عبد هللا 62
 علي شهد فرات عبد الزهره 62
 عباس فاضل نايف شخير 62
 عال عباس علي عاشور 01
 علي كريم ناصر علي 00
 علي عبد االمير قاسم محمد 06
 عبد هللا ابراهيم علي ابراهيم 00
 علي حسين جاسم هاشم 03
 علي محمد جاسم محمد 03



 علي حيدر عبد العزيزكريم 02
 علي حسين حسن محمد 02
 مد ناجي يوسفعبد القادر مح 02
 كوالله دارا محمد امين مراد 02
 مريم جودت عبد القادر حسين 31
 مصطفى محمد حامد محمد 30
 مهدي خالص امين صالح 36
 محمد علي جواد كريم عزيز 30
 ميس هشام جاسم غنامه 33
 مريم عيدان مهدي عالوي 33
 نور الهدى علي جاسم عريبي 32
 نور علي عبيد كريم 32
 هبه قاسم محسن اشنين 32
 ورود زياد طارق علوان 32
 وسام اياد ناظم صالح 31
 يوسف غازي مريوش شناوه 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أسماء طلبة قسم اللغة الفارسية

 6102- 6102الدراسة الصباحية                   العام الدراسي 
 

 (جالمرحلة األولى شعبة )

 الباسم الط ت

 اريج لفته جاسم 1
 اياد خلف صالح حمد 2
 االء صالح حسن علوان 3
 اطياف عماد عبد المجيدعبد الحسين 4
 افياء علي عبد مخلف 5
 جعفر عبد علي سلمان صبيح 6
 حمزه حميد قاسم مشاري 7
 حسن خالد عمر محمد 8
 حنين خضير صبري عباس 9

 رسل كاظم جعواص محمد 11
 ماد عبد هللا خضيرريام ع 11
 رسل رباح عبد جاسم 12
 رانيا كريم ابراهيم حسن 13
 رسول عباس سلمان عناد 14
 زينب عباس خضير عطيه 15
 زهراء حميد صدام حنين 16
 سجاد صفاء ساطي حساني 17
 سميه باسل احمد ياسين 18
 صائب عامر صالح عبد اللطيف 19
 علي باسم غانم جدوع 21
 هللا عدنان ابراهيم صالح عبد 21
 علي ابراهيم كاظم هاشم 22
 عالء تكليف حسين حسان 23
 علي عباس عبد الجاسم عباس 24
 علي حسين عبد هللا خماس 25
 فاطمه فيصل هليل خلف 26
 فاطمه عباس فرحان سلمان 62
 فرح عبد الخالق ذ يبان 62
 مسلم علي حسون عبد 62
 حمدمحمد خلف مخلف ا 01
 ميس عبد اسماعيل حمد 00
 ميالد ياسين خضير ياسين 06
 نور طاهر فدعوس نويهي 00
 مصطفى حسين عبد ابراهيم 03
 ماهر طه شاكر محمود 03



 محمد حامد عبد علي عبد هللا 02
 ندى حبيب خالد عبد الرحمن 02
 هبه احمد فضل حرجان 02
 هديل جواد كاظم حمزه 02
 حواس شبيب هارون رشيد 31
 هدير ستار جبار منشد 30
 هدير عثمان عبد طعيس 36
 هند خلف بالسم صالح 30
 يوسف عباس يوسف جابر 33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أسماء طلبة قسم اللغة الفارسية

 6102- 6102الدراسة الصباحية                   العام الدراسي 
 

 )أ(شعبة  المرحلة الثانية

 اسم الطالب ت

 احمد شهاب احمد سالم 1

 احمد غضبان فرحان فهيدي 2
 بهجت مزهر علي محيسن 3
 حسين شعيب عبود جاسم 4

 حيدر وليد عبد مناف خضر 5
 حسين علي جاسم محمد 6
 رغد جليل حسن خضير 7
 زينب صالح سالم محيميد 8
 زهراء رعد سالم طارش 9

 زهراء نجم عبد كيطان 11
 سجى علي باجي عباده 11
 صفاء هشام خضير محمود 12

 طيبه رزاق جبير لوتي 13
 علي كريم جبار خوين 14
 علي حسن طالب صالح 15
 عذراء فاروق عبد القادر محمود 16
 عقيل احمد صبري اليج 17
 عباس عبد عبيس عرنوس 18
 الرا محسن خضير علي حسين 19
 محمد عبد الواحد خلف عزيز 21
 مريم علي حسن عزيز 21
 محمد عبد الباسط عبد الرزاق ظاهر 22
 مريم فوزي نجم عبد خليفه 23
 مصطفى قاسم عكله 24
 هدى نجم عبد شري صبر 25

 

 

 

 

 

 

 



 أسماء طلبة قسم اللغة الفارسية

 6102- 6102الدراسة الصباحية                   العام الدراسي 
 

 (بشعبة ) ثانيةالمرحلة ال

 اسم الطالب ت

 ايه لطيف طعمه علوان 1
 اكرم ستار جابر خليف 2
 استبرق عدنان حميد حسين 3
 االء عدنان حامد عبد 4
 اريج عبد الساده كاطع حسن 5
 اوس عبد هللا حسين منسي 6
 جوان ضياء حسين صفر 7
 حسين علي عيسى عمران 8
 حيدر رزاق يوسف خلف 9

 خضير عبد الكريم خضير عباس 11
 ديانا عدنان موسى علوان 11
 دينا حسن مصطفى محمد 12
 دالل كامل كاظم جاسم 13
 سعد نعمه سليم جاسم 14
 ياض خلف احمدسجى ر 15
 شهد عامر عباس هاشم 16
 علي ماجد حميد مجيد 17
 عذراء علي فاخر صبحي 18
 عباس جبار عبد هللا عطشان 19
 كريم محمد مهدي ياسين 21
 كريمه نزار خزعل شكر 21
 محمد سمير دحام عبد 22
 مريم ياس جاسم محمد 23
 محمد عبد الرحمن فرهود خلف 24
ن جاريمصطفى كاظم سلما 25  

 نهاد محمد اسود عالوي 26
 نور رضا هادي عبد 62
 هبه حسين اسماعيل ناجي 62

 

 

 

 

 



 أسماء طلبة قسم اللغة الفارسية

 6102- 6102دراسة الصباحية                   العام الدراسي ال
 

 شعبة )أ( ثالثةالمرحلة ال

 اسم الطالب ت

 امنه عبد الباقي محمد عباس 1
 ايهاب علي حسين جمعه علوان 2
 احمد جمال محمد نوري 3
 باقر محمد اسود كاظم 4
 حيدر رافد حميد رشيد 5
 حوراء شاكر كريم حسين 6
 خورشيد حسن زغيرحسين  7
 حسين علي حسين علي 8
 زهراء علي شهاب مبروك 9

 زينب زهير فرحان كاظم زرج 11
 زينب حسن محمد سعد فراك 11
 زينب ستار عباس جالب 12
 شذى قاسم جبار عجيل 13
 طه نصير اسماعيل سعيد محمد 14
 عبير اسامه جبار محسن 15
 عبير زهير ياسين سعيد 16
 هللا حسين حماديعلي عبد  17
 كرار طه عبد الكاظم جواد 18
 منار نايف كيطان محمد حلو 19
 مريم هجران محمود عبد سليم 21
 نورا عبد الكريم قاسم محمد 21
 هبه ستار جبر علي 22
 هبه جاسم محمد عويد منحي 23

 

 

 

 

 

 

 

 



 أسماء طلبة قسم اللغة الفارسية

 6102- 6102الدراسة الصباحية                   العام الدراسي 
 

 (شعبة )ب ثالثةرحلة الالم

 اسم الطالب ت

 ايه كرم عبد الجبار مهدي 1
 ات علي حسين ساجدآي 2
 خضر محمد عبود حسون 3
 رسل عادل محمد عبد الرحمن محمد 4
 رائد محمد سوادي جويد 5
 زينب عالء حسين علي محمد 6
 زينب عباس حميد عبد الناصر 7
 سجاد اياد صبار شفيق حطاب 8
 سرى حيدر منصور زغير 9

 سجى جذالن احمد عبد الحميد 11
 عبد هللا سبتيسجى جواد  11
 سيف ظاهر حبيب كريم 12
 سوزان صاحب جعفر نعمه 13
 ضحى علي محمود حسين 14
 قاسم عزيز هاشم عزيز 15
 مضر منذر محمد حمزه 16
 مريم مصطفى عبد الكريم حسين 17
 مريم فرج خلف عيسى 18
 محمد حسين عبد العباس حسين 19
 مروه خلف زيدان عجيل 21
 منشدنزار حسن علي  21
 نور انتظار محمد عبيد عبد هللا 22
 هند وجدان طالب علي 23
 وائل طه محمد جدوع يونس 24
 ياسر مجيد سلمان صبيح 25

 

 

 

 

 

 

 



 أسماء طلبة قسم اللغة الفارسية

 6102- 6102الدراسة الصباحية                   العام الدراسي 
 

 شعبة )أ( المرحلة الرابعة

 اسم الطالب ت

 اوراس عصام عبد الجبار علي 1
 اشرف حميد ابراهيم نايل 2
 ايه كاظم نعمه خضير 3
 ايه طه ياسين علي 4
 ر مهدي صالحايالف عام 5
 بيرق كريم محمد شكاوه 6
 حسين جبار ساهي بجمان 7
 حسين مجيد عبد حسن 8
 حنين عماد عبد راضي 9

 حيدر احمد عبد الحسن عبد هللا 11
 حسن سلمان علي عايش 11
 رهام عبد الكريم علي جعفر 12

 زهير خضير عباس حسين 13
 زهراء نعيم جداح صباح 14
 محسن زهراء محسن كريم 15
 زينب سلمان برغوث حربي 16
 زينب جميل غفور رحيم 17
 سجى عبد الرزاق طالب امين 18
 شيرين علي نصيف حسن 19
 ظافر عباس شاكر عطيه 21
 عدنان احمد نايف مطلك 21
 عذراء جاسم حميد جاسم 22
 علي حسون شغيث هني 23
 عال جعفر عوده جبل 24

 عالء صبحي فرج عبد 25
 صباح محمود سلطانعمر  26
 غفران فارس عبد الهادي 62
 غفران سالم شميل ديوان 62
 غفران ناجي هجر هاشم 62
 قاسم محمد حمادي حمزه 01
 مصطفى محمد ابراهيم محمد شهاب 00
 محمد جواد كاظم جميل 06
 مريم سعد مهدي احمد 00
 مريم قصي ياسين طه 03
 مرتضى محمد حسن عبد الهادي 03



 س حسين علي كاظممي 02
 ميسم عبد الكريم خالد فزع 02
 محمد يوسف علوان عبود 02
 نبا سامي حرج عزيز 02
 نبا محمد علي خضير 31
 نبأ ربيع ثجيل منشد 30
 نور ماهر محمود كاظم 36
 نورا صباح حسين شريجي 30
 نها عليوي محمد علي 33
 نشوان خضر صالح ساطي 33
 هاله طارق احمد محمد 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أسماء طلبة قسم اللغة الفارسية

 6102- 6102الدراسة الصباحية                   العام الدراسي 
 

 (بشعبة ) المرحلة الرابعة

 اسم الطالب ت

 اسراء سلمان داود جسام 1
 اصاله محمد حبيب عزيز 2
 علي ايه خالد سامي 3
 ايات احمد حسين محسن 4
 ايروان خضر مختار علي 5
 براء جعفر كمر خوير 6
 ثريا عباس خضير ناصر 7
 جودت كاظم دواي محمد 8
 حسن عالء بدر حسين 9

 حسن فالح جهاد صبر حميد 11
 دعاع سعد جمعه عرير 11
 دنيا علوان لعيبي موزان 12
 ديار حميد ضبع حسن 13
 رسل عباس محمود مصلح 14

 رسول طه مسلم عبود 15
 رغده محمد علي حسين 16
 رواء راسم شهادي محسن 17
 ريام حسن عليوي شعيبث 18
 زهراء حسين علي محمد 19
 زهراء خليل ابراهيم عباس 21
 زهراء محمد عبد الحسين جوده 21
 زهراء راضي قاسم كريم 22
 سامر ثامر عليوي حمزه 23
د عبدسجاد نزار حمي 24  
 شهد رياض نعمه سعيد 25

 صباح حامد احمد صالح 26
 علي حسين عبد طاهر 62
 علي محمد موسى كمر 62
 علي عبد الجليل عبد الحسن ناصر 62
 غاده مفتن حامد يونس 01
 غيث قيس مهدي سلمان 00
 عبد هللا  خالد فاتن شوان 06
 فرح فرزدق داود سلمان 00
 لبنى لطيف عبد هللا حسين 03
 مريم حسين شلش لفته 03



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهدي ميثم هادي ميثم 02
 محمد سالم عدوان هيل 02
 يثم خالد فريح شاطىم 02
 نور توفيق هادي يونس 02
 هبه نعمه سالم باقر 31
 ورده قاسم فتاح كريم 30
 ياسين سعدون جبار كريم 36


