
الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

صباح84,251990/1989ًاالولذكرعراقٌةكاظم مال منذرالروسٌة اللغةاللغاتبغداد1

صباح83,071990/1989ًاالولذكرعراقٌةالساده عبد الحسن عبد فالحالروسٌة اللغةاللغاتبغداد2

صباح82,241990/1989ًاالولذكرعراقٌةكاظم حسن حٌدرالروسٌة اللغةاللغاتبغداد3

صباح80,851990/1989ًاالولذكرعراقٌةٌاسٌن طه عباسالروسٌة اللغةاللغاتبغداد4

صباح80,771990/1989ًاالولذكرعراقٌةراضً كاظم محمدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد5

صباح80,201990/1989ًاالولذكرعراقٌةجمٌل سعدون محمدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد6

صباح78,611990/1989ًاالولذكرعراقٌةجٌاد سلمان عمادالروسٌة اللغةاللغاتبغداد7

صباح78,111990/1989ًاالولذكرعراقٌةعوده جاسم خضٌرالروسٌة اللغةاللغاتبغداد8

صباح75,941990/1989ًاالولذكرعراقٌةدٌوان حسن سٌدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد9

صباح74,771990/1989ًاالولذكرعراقٌةالمنعم عبد علًالروسٌة اللغةاللغاتبغداد10

صباح71,121990/1989ًاالولذكرعراقٌةمحمد عباس بشٌرالروسٌة اللغةاللغاتبغداد11

صباح70,941990/1989ًاالولذكرعراقٌةاحمد عدنان قحطانالروسٌة اللغةاللغاتبغداد12

صباح70,871990/1989ًاالولذكرعراقٌةجواد هادي حسنالروسٌة اللغةاللغاتبغداد13

صباح69,901990/1989ًاالولذكرعراقٌةسبع حسٌن سعدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد14

صباح69,051990/1989ًاالولذكرعراقٌةنوري المهدي عبد عالءالروسٌة اللغةاللغاتبغداد15

صباح68,501990/1989ًاالولانثىعراقٌةثامر حامد رغداءالروسٌة اللغةاللغاتبغداد16

صباح74,781990/1989ًاالولذكرعراقٌةعزٌزحمٌد اكرمالروسٌة اللغةاللغاتبغداد17

صباح67,871990/1989ًاالولذكرعراقٌةحسن ابراهٌم خالدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد18

صباح67,721990/1989ًاالولذكرعراقٌةجمٌل منذر فراسالروسٌة اللغةاللغاتبغداد19

صباح67,291990/1989ًاالولذكرعراقٌةكاظم الجبار عبد مازنالروسٌة اللغةاللغاتبغداد20

صباح67,121990/1989ًاالولانثىعراقٌةصافً حمٌد ربٌعةالروسٌة اللغةاللغاتبغداد21

صباح67,011990/1989ًاالولذكرعراقٌةعزٌز عقٌلالروسٌة اللغةاللغاتبغداد22

صباح67,011990/1989ًاالولذكرعراقٌةاسماعٌل احمدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد23

صباح66.641990/1989ًاالولانثىعراقٌةالعزٌز عبد حاتم اخالصالروسٌة اللغةاللغاتبغداد24

صباح66,331990/1989ًاالولذكرعراقٌةمزعل علً سعادالروسٌة اللغةاللغاتبغداد25

صباح65,961990/1989ًاالولانثىعراقٌةكاظم حسٌن انتصارالروسٌة اللغةاللغاتبغداد26
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صباح65,391990/1989ًاالولانثىعراقٌةمحمود عفافالروسٌة اللغةاللغاتبغداد27

صباح64,871990/1989ًاالولانثىعراقٌةمحمود بشرىالروسٌة اللغةاللغاتبغداد28

صباح64,381990/1989ًاالولذكرعراقٌةالرحٌم عبد خالدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد29

صباح64,181990/1989ًاالولذكرعراقٌةحسٌن ناصرالروسٌة اللغةاللغاتبغداد30

صباح64,181990/1989ًاالولذكرعراقٌةعطٌة الدٌن عزالروسٌة اللغةاللغاتبغداد31

صباح64,091990/1989ًاالولذكرعراقٌةهللا عبد حسن حٌدرالروسٌة اللغةاللغاتبغداد32

صباح63,681990/1989ًاالولذكرعراقٌةنجم خلٌل حسنالروسٌة اللغةاللغاتبغداد33

صباح62,921990/1989ًاالولذكرعراقٌةجبر عٌسى حاتمالروسٌة اللغةاللغاتبغداد34

صباح62,421990/1989ًاالولذكرعراقٌةالرحمن عبد ثامرالروسٌة اللغةاللغاتبغداد35

صباح62,381990/1989ًاالولذكرعراقٌةهللا عبد صالح مًالروسٌة اللغةاللغاتبغداد36

صباح62,291990/1989ًاالولذكرعراقٌةالحسن عبد سلمان محمدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد37

صباح60,031990/1989ًاالولذكرعراقٌةسكر فضل عزٌزالروسٌة اللغةاللغاتبغداد38

صباح59,461990/1989ًاالولذكرعراقٌةاحمدهنونالروسٌة اللغةاللغاتبغداد39

صباح59,421990/1989ًاالولذكرعراقٌةكامل كاظمالروسٌة اللغةاللغاتبغداد40

صباح59,011990/1989ًاالولذكرعراقٌةمحٌبس حسٌنالروسٌة اللغةاللغاتبغداد41

صباح58,441990/1989ًاالولذكرعراقٌةحمد هللا عبد ابراهٌمالروسٌة اللغةاللغاتبغداد42

صباح54,901990/1989ًاالولانثىعراقٌةالحسٌن عبد الرزاق عبد فٌانالروسٌة اللغةاللغاتبغداد43
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صباح82,181990/1989ًالثانًذكرعراقٌةحلمً عباس ٌاسٌن العزٌز عبدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد1

صباح64,181990/1989ًالثانًذكرعراقٌةهادي مهدي سجادالروسٌة اللغةاللغاتبغداد2

صباح63,381990/1989ًالثانًانثىعراقٌةجمعة جاسم كوثرالروسٌة اللغةاللغاتبغداد3

صباح61,941990/1989ًالثانًذكرعراقٌةالكاظم عبد فؤادالروسٌة اللغةاللغاتبغداد4

صباح61,771990/1989ًالثانًذكرعراقٌةزبون جباري محسنالروسٌة اللغةاللغاتبغداد5
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صباح61,771990/1989ًالثانًذكرعراقٌةعباس ذٌاب شاملالروسٌة اللغةاللغاتبغداد6

صباح60,461990/1989ًالثانًانثىعراقٌةحمد قاسم شذىالروسٌة اللغةاللغاتبغداد7

صباح59,571990/1989ًالثانًذكرعراقٌةهمزه صابر قادرالروسٌة اللغةاللغاتبغداد8

صباح59,461990/1989ًالثانًذكرعراقٌةعبود هانًالروسٌة اللغةاللغاتبغداد9

صباح59,141990/1989ًالثانًانثىعراقٌةسلمان صفاءالروسٌة اللغةاللغاتبغداد10

صباح58,961990/1989ًالثانًذكرعراقٌةاسماعٌل ٌاسٌنالروسٌة اللغةاللغاتبغداد11

صباح58,791990/1989ًالثانًذكرعراقٌةحسٌن احمد هاشمالروسٌة اللغةاللغاتبغداد12

صباح58,751990/1989ًالثانًذكرعراقٌةمخلف زوبر حازمالروسٌة اللغةاللغاتبغداد13

صباح58,401990/1989ًالثانًانثىعراقٌةعلوان حسٌن نادٌةالروسٌة اللغةاللغاتبغداد14

صباح58,291990/1989ًالثانًذكرعراقٌةابراهٌم جاسم حامدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد15

صباح57,981990/1989ًالثانًانثىعراقٌةموسى حسٌن هناءالروسٌة اللغةاللغاتبغداد16

صباح57,531990/1989ًالثانًانثىعراقٌةمهدي جعفر اخالصالروسٌة اللغةاللغاتبغداد17

صباح56,791990/1989ًالثانًانثىعراقٌةابراهٌم خلٌل شذىالروسٌة اللغةاللغاتبغداد18

صباح56,271990/1989ًالثانًذكرعراقٌةلفته حسٌن مهديالروسٌة اللغةاللغاتبغداد19

صباح56,071990/1989ًالثانًذكرعراقٌةجالب مكطوف نبٌلالروسٌة اللغةاللغاتبغداد20

صباح55,941990/1989ًالثانًذكرعراقٌةخشم منشد جبارالروسٌة اللغةاللغاتبغداد21

صباح55,371990/1989ًالثانًذكرعراقٌةحمٌد عباسالروسٌة اللغةاللغاتبغداد22

صباح54,401990/1989ًالثانًانثىعراقٌةمصطفى هدىالروسٌة اللغةاللغاتبغداد23

صباح54,031990/1989ًالثانًذكرعراقٌةعلٌوي كاظم علًالروسٌة اللغةاللغاتبغداد24

صباح53,771990/1989ًالثانًذكرعراقٌةبرٌسم حمد هاللالروسٌة اللغةاللغاتبغداد25

صباح52,531990/1989ًالثانًذكرعراقٌةوٌسً محمد حمٌدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد26

صباح52,311990/1989ًالثانًذكرعراقٌةخزعل ٌوسفالروسٌة اللغةاللغاتبغداد27

صباح51,621990/1989ًالثانًذكرعراقٌةعثمان نوماسالروسٌة اللغةاللغاتبغداد28

صباح50,111990/1989ًالثانًذكرعراقٌةعبد كاظم طهالروسٌة اللغةاللغاتبغداد29

صباح1990/1989ًالثانًذكرعراقٌةجواد هادي حسنالروسٌة اللغةاللغاتبغداد30


