
الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

صباح90،151991/1990ً امتٌازاألولذكرعراقٌةحسٌن عباس حسٌنالروسٌة اللغةاللغاتبغداد1

صباح89،191991/1990ً جدا جٌداألولانثىعراقٌةخلٌل اسماعٌل هدٌلالروسٌة اللغةاللغاتبغداد2

صباح88،231991/1990ً جدا جٌداألولذكرعراقٌةصالح الهادي عبد غزوانالروسٌة اللغةاللغاتبغداد3

صباح88،051991/1990ً جدا جٌداألولذكرعراقٌةلفته رحٌم خالدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد4

صباح87،441991/1990ً جدا جٌداألولانثىعراقٌةشاكر طارق اٌناسالروسٌة اللغةاللغاتبغداد5

صباح1991/1990ًجدا جٌد 86،78 األولذكرعراقٌةصادق ٌاسٌن علًالروسٌة اللغةاللغاتبغداد6

صباح85،531991/1990ً جدا جٌداألولانثىعراقٌةخماس ابراهٌم بتولالروسٌة اللغةاللغاتبغداد7

صباح85،131991/1990ًجدا جٌداألولانثىعراقٌةجمٌل قحطان هدٌلالروسٌة اللغةاللغاتبغداد8

صباح83،941991/1990ً جدا جٌداألولذكرعراقٌةطخاخ جبار ستارالروسٌة اللغةاللغاتبغداد9

صباح83،481991/1990ً جدا جٌداألولذكرعراقٌةأمٌن محمد الستار عبد بدرالروسٌة اللغةاللغاتبغداد10

صباح82،901991/1990ً جدا جٌداألولانثىعراقٌةناجً عدنان نادٌهالروسٌة اللغةاللغاتبغداد11

صباح82،591991/1990ً جدا جٌداألولانثىعراقٌةمحمد ابراهٌم اطٌافالروسٌة اللغةاللغاتبغداد12

صباح82،281991/1990ً جدا جٌداألولذكرعراقٌةسلمان حسن جعفرالروسٌة اللغةاللغاتبغداد13

صباح82،051991/1990ً جدا جٌداألولذكرعراقٌةعباس محمد حسٌنالروسٌة اللغةاللغاتبغداد14

صباح80/921991/1990ً جدا جٌداألولذكرعراقٌةحسٌن رزوقً أحمدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد15

صباح80،341991/1990ً جدا جٌداألولانثىعراقٌةناظم  محمد زٌنه الروسٌة اللغةاللغاتبغداد16

صباح80،071991/1990ً جدا جٌداألولذكرعراقٌةمطلك عبٌد عادلالروسٌة اللغةاللغاتبغداد17

صباح78،571991/1990ً جٌداألولذكرعراقٌةعودة حسن محمودالروسٌة اللغةاللغاتبغداد18

صباح78،251991/1990ً جٌداألولذكرعراقٌةالرضا عبد حمزة محمدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد19

صباح76،401991/1990ً جٌداألولانثىعراقٌةهرمز اسكندر سلمىالروسٌة اللغةاللغاتبغداد20

صباح76،231991/1990ً جٌداألولذكرعراقٌةحسن نوري لٌثالروسٌة اللغةاللغاتبغداد21

صباح74،811991/1990ً جٌداألولذكرعراقٌةاسماعٌل الرزاق عبد ناجًالروسٌة اللغةاللغاتبغداد22

صباح74،251991/1990ً جٌداألولذكرعراقٌةهللا عبد عباس طارقالروسٌة اللغةاللغاتبغداد23

صباح74،111991/1990ً جٌداألولانثىعراقٌةثوٌنً مطشر دجلهالروسٌة اللغةاللغاتبغداد24

صباح73،801991/1990ً جٌداألولذكرعراقٌةعبد خلف خالدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد25

صباح73،511991/1990ً جٌداألولانثىعراقٌةبرٌهً كرٌم فردوسالروسٌة اللغةاللغاتبغداد26
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صباح73،251991/1990ً جٌداألولانثىعراقٌةعلوان ٌاسٌن خلودالروسٌة اللغةاللغاتبغداد27

صباح72،921991/1990ً جٌداألولذكرعراقٌةمجٌد محمود عصامالروسٌة اللغةاللغاتبغداد28

صباح691991/1990ً، 71 جٌداألولانثىعراقٌةحمد كرٌم عدوٌةالروسٌة اللغةاللغاتبغداد29

صباح71،321991/1990ً جٌداألولذكرعراقٌةسلمان حسٌن علًالروسٌة اللغةاللغاتبغداد30

صباح711991/1990ً جٌداألولذكرعراقٌةسلٌم محمد جاسمالروسٌة اللغةاللغاتبغداد31

صباح70،481991/1990ً جٌداألولذكرعراقٌةمحسن عادل اثٌرالروسٌة اللغةاللغاتبغداد32

صباح70،401991/1990ً جٌداألولانثىعراقٌةمحمود الحمٌد عبد شهالءالروسٌة اللغةاللغاتبغداد33

صباح70،231991/1990ً جٌداألولانثىعراقٌةمجٌد اسماعٌل لمىالروسٌة اللغةاللغاتبغداد34

صباح69،401991/1990ً متوسطاألولذكرعراقٌةالكاظم عبد عباسالروسٌة اللغةاللغاتبغداد35

صباح71،921991/1990ً جٌداألولذكرعراقٌةمحمود عبد محمودالروسٌة اللغةاللغاتبغداد36

صباح69،131991/1990ً متوسطاألولانثىعراقٌةحبٌب هللا عبد رجاءالروسٌة اللغةاللغاتبغداد37

صباح68،571991/1990ً متوسطاألولذكرعراقٌةامٌن الستار عبد عباسالروسٌة اللغةاللغاتبغداد38

صباح68،131991/1990ً متوسطاألولذكرعراقٌةعلٌوي علوان حسٌنالروسٌة اللغةاللغاتبغداد39

صباح67،531991/1990ً متوسطاألولانثىعراقٌةخلف عكاب رفعتالروسٌة اللغةاللغاتبغداد40

صباح67،341991/1990ً متوسطاألولذكرعراقٌةمحمد صغٌر علًالروسٌة اللغةاللغاتبغداد41

صباح67،341991/1990ً متوسطاألولانثىعراقٌةهادي محسن سعادالروسٌة اللغةاللغاتبغداد42

صباح67،091991/1990ً متوسطاألولذكرعراقٌةأحمد حسٌن سامًالروسٌة اللغةاللغاتبغداد43

صباح66،941991/1990ً متوسطاألولذكرعراقٌةجابر زكً أحمدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد44

صباح66،341991/1990ً متوسطاألولانثىعراقٌةالحسٌن عبد الٌمه عبد انوارالروسٌة اللغةاللغاتبغداد45

صباح66،251991/1990ً متوسطاألولذكرعراقٌةجاسم أحمد اٌادالروسٌة اللغةاللغاتبغداد46

صباح66،011991/1990ً متوسطاألولذكرعراقٌةنعمه الحافظ عبد كاظمالروسٌة اللغةاللغاتبغداد47

صباح65،821991/1990ً متوسطاألولذكرعراقٌةكرم مجبل مقدادالروسٌة اللغةاللغاتبغداد48

صباح65،611991/1990ً متوسطاألولذكرعراقٌةحسون حمد شهابالروسٌة اللغةاللغاتبغداد49

صباح65،571991/1990ً متوسطاألولذكرعراقٌةمحمد حسٌن نعمانالروسٌة اللغةاللغاتبغداد50

صباح65،671991/1990ً متوسطاألولانثىعراقٌةحمد سلٌم صفاءالروسٌة اللغةاللغاتبغداد51

صباح65،481991/1990ً متوسطاألولانثىعراقٌةأحمد نوري ردٌنهالروسٌة اللغةاللغاتبغداد52
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صباح64،921991/1990ً متوسطاألولذكرعراقٌةحسون علً ثائرالروسٌة اللغةاللغاتبغداد53

صباح64،381991/1990ً متوسطاألولانثىعراقٌةحسٌن رٌاض روناكالروسٌة اللغةاللغاتبغداد54

صباح63،761991/1990ً متوسطاألولانثىعراقٌةالكرٌم عبد دعٌر ابتهالالروسٌة اللغةاللغاتبغداد55

صباح62،861991/1990ً متوسطاألولذكرعراقٌةعباس فاضل سلمانالروسٌة اللغةاللغاتبغداد56

صباح62،801991/1990ً متوسطاألولانثىعراقٌةبكر علً اٌمانالروسٌة اللغةاللغاتبغداد57

صباح62،611991/1990ً متوسطاألولانثىعراقٌةالٌمه عبد كاظم اٌمانالروسٌة اللغةاللغاتبغداد58

صباح62،421991/1990ً متوسطاألولذكرعراقٌةأحمد الستار عبد لٌثالروسٌة اللغةاللغاتبغداد59

صباح62،151991/1990ً متوسطاألولذكرعراقٌةموحً محمود طهالروسٌة اللغةاللغاتبغداد60

صباح61،921991/1990ً متوسطاألولذكرعراقٌةخلف العالً عبد حٌدرالروسٌة اللغةاللغاتبغداد61

صباح61،811991/1990ً متوسطاألولذكرعراقٌةعطٌوي الكرٌم عبد علًالروسٌة اللغةاللغاتبغداد62

صباح61،801991/1990ً متوسطاألولذكرعراقٌةدٌونك محمد كاملالروسٌة اللغةاللغاتبغداد63

صباح61،591991/1990ً متوسطاألولذكرعراقٌةروٌل عبادي فاضلالروسٌة اللغةاللغاتبغداد64

صباح61،191991/1990ً متوسطاألولانثىعراقٌةالرحمن عبد فاضل اٌمانالروسٌة اللغةاللغاتبغداد65

صباح61،171991/1990ً متوسطاألولذكرعراقٌةسعود عبد علًالروسٌة اللغةاللغاتبغداد66

صباح61،141991/1990ً متوسطاألولذكرعراقٌةمحمد محمود حكمتالروسٌة اللغةاللغاتبغداد67

صباح60،921991/1990ًمتوسطاألولذكرعراقٌةجاسم شهٌد علًالروسٌة اللغةاللغاتبغداد68

صباح60،671991/1990ً متوسطاألولذكرعراقٌةسعود خلف هاشمالروسٌة اللغةاللغاتبغداد69

صباح60،481991/1990ًمتوسطاألولذكرعراقٌةعبٌد جواد حسٌنالروسٌة اللغةاللغاتبغداد70

صباح60،091991/1990ً متوسطاألولذكرعراقٌةدخٌل جابر حبٌبالروسٌة اللغةاللغاتبغداد71

صباح601991/1990ً متوسطاألولذكرعراقٌةزٌدان هللا عبد نجمالروسٌة اللغةاللغاتبغداد72

صباح59،731991/1990ً مقبولاألولذكرعراقٌةداٌخ مانع محمدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد73

صباح59،571991/1990ً مقبولاألولذكرعراقٌةعبد محمد حٌدرالروسٌة اللغةاللغاتبغداد74

صباح59،091991/1990ً مقبولاألولذكرعراقٌةحسٌن صالح الدٌن بهاءالروسٌة اللغةاللغاتبغداد75

صباح591991/1990ً مقبولاألولانثىعراقٌةحسن الجبار عبد نادٌهالروسٌة اللغةاللغاتبغداد76

صباح58،911991/1990ً مقبولاألولانثىعراقٌةمجٌد الواحد عبد فاطمهالروسٌة اللغةاللغاتبغداد77

صباح58،131991/1990ً مقبولاألولذكرعراقٌةعٌدي جاسب محمدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد78
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صباح58،111991/1990ً مقبولاألولانثىعراقٌةعٌسى جرجٌس نوالالروسٌة اللغةاللغاتبغداد79

صباح57،861991/1990ً مقبولاألولذكرعراقٌةكاظم جواد محمدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد80

صباح57،211991/1990ً مقبولاألولذكرعراقٌةحسن جمٌل مطلوبالروسٌة اللغةاللغاتبغداد81

صباح53،011991/1990ً مقبولاألولذكرعراقٌةخلٌفه ابراهٌم عدنانالروسٌة اللغةاللغاتبغداد82

صباح50،581991/1990ً مقبولاألولذكرعراقٌةحمد أحمد سعٌدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد83
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صباح64،611991/1990ً متوسطالثانًذكرعراقٌةسلوم عباس خضٌرالروسٌة اللغةاللغاتبغداد1

صباح62،171991/1990ً متوسطالثانًذكرعراقٌةثامر محسن أحمدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد2

صباح62،531991/1990ًمتوسطالثانًذكرعراقٌةالجبار عبد خالد سلٌمانالروسٌة اللغةاللغاتبغداد3

صباح62،261991/1990ً متوسطالثانًذكرعراقٌةكاظم الحسٌن عبد فالحالروسٌة اللغةاللغاتبغداد4

صباح60،651991/1990ً متوسطالثانًذكرعراقٌةحارث مزاحم بشٌرالروسٌة اللغةاللغاتبغداد5

صباح59،901991/1990ً مقبولالثانًذكرعراقٌةداود سلٌم أحمدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد6

صباح59،881991/1990ً مقبولالثانًذكرعراقٌةسفٌح طالب كاظمالروسٌة اللغةاللغاتبغداد7

صباح59،731991/1990ً مقبولالثانًذكرعراقٌةمهاوي حسن صالحالروسٌة اللغةاللغاتبغداد8

صباح59،301991/1990ً مقبولالثانًذكرعراقٌةالرضا عبد مهدي الحسٌن عبدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد9

صباح58،961991/1990ً مقبولالثانًانثىعراقٌةسرحان شكرىالروسٌة اللغةاللغاتبغداد10

صباح58،961991/1990ً مقبولالثانًذكرعراقٌةناٌف عباس خالدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد11

صباح58،761991/1990ً مقبولالثانًذكرعراقٌةمحمد كطٌف عوٌدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد12

صباح58،321991/1990ً مقبولالثانًذكرعراقٌةمري فاضل قاسمالروسٌة اللغةاللغاتبغداد13

صباح57،881991/1990ً مقبولالثانًذكرعراقٌةعلوان حسٌن خلٌلالروسٌة اللغةاللغاتبغداد14

صباح55،761991/1990ً مقبولالثانًذكرعراقٌةسالم بدر حسنالروسٌة اللغةاللغاتبغداد15

صباح54،091991/1990ً مقبولالثانًذكرعراقٌةنعمه هاشم حسٌنالروسٌة اللغةاللغاتبغداد16

صباح53،151991/1990ً مقبولالثانًذكرعراقٌةسلمان خزعل ولهانالروسٌة اللغةاللغاتبغداد17


