
الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

صباح87،921992/1991ً جدا جٌداالولذكرعراقٌةحسٌن اكرم سامرالروسٌة اللغةاللغاتبغداد1

صباح83،731992/1991ً جدا جٌداالولانثىعراقٌةمرتضى غالب سوزانالروسٌة اللغةاللغاتبغداد2

صباح82،821992/1991ً جدا جٌداالولذكرعراقٌةعلوان السادة عبد حامدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد3

صباح79،571992/1991ًجٌداالولانثىعراقٌةهادي جواد نهلهالروسٌة اللغةاللغاتبغداد4

صباح76،941992/1991ًجٌداالولانثىعراقٌةخضٌر ٌحٌى ندىالروسٌة اللغةاللغاتبغداد5

صباح76،921992/1991ً جٌداالولذكرعراقٌةمشجل راضً علًالروسٌة اللغةاللغاتبغداد6

صباح761992/1991ً جٌداالولذكرعراقٌةملك لفته عباسالروسٌة اللغةاللغاتبغداد7

صباح75،921992/1991ً جٌداالولانثىعراقٌةسلٌمان خالد فائزهالروسٌة اللغةاللغاتبغداد8

صباح75،551992/1991ً جٌداالولذكرعراقٌةمحٌمٌد موسى عمرانالروسٌة اللغةاللغاتبغداد9

صباح75،461992/1991ًجٌداالولانثىعراقٌةاسماعٌل غٌدان ابتسامالروسٌة اللغةاللغاتبغداد10

صباح74،261992/1991ً جٌداالولذكرعراقٌةسعدون نعمان منذرالروسٌة اللغةاللغاتبغداد11

صباح74،031992/1991ً جٌداالولذكرعراقٌةعلوان الكاظم عبد خلٌلالروسٌة اللغةاللغاتبغداد12

صباح73،651992/1991ً جٌداالولذكرعراقٌةالعزٌز عبد المحسن عبد العزٌز عبدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد13

صباح73،261992/1991ً جٌداالولانثىعراقٌةعباس اسماعٌل لمٌاءالروسٌة اللغةاللغاتبغداد14

صباح72،821992/1991ً جٌداالولانثىعراقٌةوادي جواد ذكرٌاتالروسٌة اللغةاللغاتبغداد15

صباح72،131992/1991ً جٌداالولذكرعراقٌةنعمه حرب هشامالروسٌة اللغةاللغاتبغداد16

صباح70،711992/1991ً جٌداالولذكرعراقٌةشرٌف الدٌن صالح نزارالروسٌة اللغةاللغاتبغداد17

صباح70،461992/1991ً جٌداالولذكرعراقٌةحسن كامل الستار عبدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد18

صباح70،151992/1991ً جٌداالولانثىعراقٌةالغفار عبد الجبار عبد محاسنالروسٌة اللغةاللغاتبغداد19

صباح69،511992/1991ً متوسطاالولذكرعراقٌةجواد الحسٌن عبد ولٌدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد20

صباح69،281992/1991ً متوسطاالولانثىعراقٌةحقً ابراهٌم بختٌارالروسٌة اللغةاللغاتبغداد21

صباح68،091992/1991ً متوسطاالولذكرعراقٌةمحمود ٌوسف ضٌاءالروسٌة اللغةاللغاتبغداد22

صباح67،231992/1991ً متوسطاالولانثىعراقٌةشركان قاسم نهلهالروسٌة اللغةاللغاتبغداد23

صباح66،551992/1991ً متوسطاالولذكرعراقٌةكرٌم محمد مهديالروسٌة اللغةاللغاتبغداد24

صباح66،441992/1991ً متوسطاالولانثىعراقٌةحسٌن محمود نادٌهالروسٌة اللغةاللغاتبغداد25

صباح66،251992/1991ً متوسطاالولانثىعراقٌةحواس طعمه ابتهالالروسٌة اللغةاللغاتبغداد26
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صباح66،071992/1991ً متوسطاالولذكرعراقٌةحمزه مطشر ساجدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد27

صباح65،511992/1991ً متوسطاالولانثىعراقٌةجواد حسٌن زٌنبالروسٌة اللغةاللغاتبغداد28

صباح65،461992/1991ًمتوسطاالولانثىعراقٌةمحسن جمٌل رواءالروسٌة اللغةاللغاتبغداد29

صباح64،481992/1991ًمتوسطاالولذكرعراقٌةكاطع جبار أحمدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد30

صباح63،861992/1991ً متوسطاالولذكرعراقٌةعكاش حمٌد مجٌدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد31

صباح63،091992/1991ً متوسطاالولذكرعراقٌةجلٌل عادل محمدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد32

صباح61،511992/1991ً متوسطاالولذكرعراقٌةأحمد سعد هانًالروسٌة اللغةاللغاتبغداد33

صباح61،361992/1991ً متوسطاالولذكرعراقٌةحسٌن مطٌر طعمهالروسٌة اللغةاللغاتبغداد34

صباح60،981992/1991ً متوسطاالولذكرعراقٌةعلً عبد حسٌنالروسٌة اللغةاللغاتبغداد35

صباح60،651992/1991ً متوسطاالولذكرعراقٌةأحمد الرزاق عبد عباسالروسٌة اللغةاللغاتبغداد36

صباح60،111992/1991ً متوسطاالولذكرعراقٌةكاظم عبٌس زهٌرالروسٌة اللغةاللغاتبغداد37

صباح60،111992/1991ً متوسطاالولذكرعراقٌةاللطٌف عبد سلمان كمالالروسٌة اللغةاللغاتبغداد38

صباح60،061992/1991ً متوسطاالولذكرعراقٌةكاظم حمٌدي غالبالروسٌة اللغةاللغاتبغداد39

صباح57،131992/1991ً مقبولاالولذكرعراقٌةطه حاتم كرٌمالروسٌة اللغةاللغاتبغداد40

صباح56،221992/1991ً مقبولاالولذكرعراقٌةأحمد عبد الكرٌم عبدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد41
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صباح71،171992/1991ً جٌدالثانًانثىعراقٌةموسى ابراهٌم اشراقالروسٌة اللغةاللغاتبغداد1

صباح69،281992/1991ً متوسطالثانًانثىعراقٌةعبٌد جواد منىالروسٌة اللغةاللغاتبغداد2

صباح66،711992/1991ً متوسطالثانًذكرعراقٌةمجهول علٌل حسنالروسٌة اللغةاللغاتبغداد3

صباح65،251992/1991ً متوسطالثانًانثىعراقٌةجبر حزٌم حسن اٌمانالروسٌة اللغةاللغاتبغداد4

صباح63،301992/1991ً متوسطالثانًذكرعراقٌةمطر محسن علًالروسٌة اللغةاللغاتبغداد5

صباح63،011992/1991ً متوسطالثانًانثىعراقٌةحمٌد عباس رشاالروسٌة اللغةاللغاتبغداد6

صباح62،251992/1991ً متوسطالثانًانثىعراقٌةعبد نوري هاديالروسٌة اللغةاللغاتبغداد7
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صباح60.131992/1991ً متوسطالثانًذكرعراقٌةعبود عبٌس حسنالروسٌة اللغةاللغاتبغداد8

صباح61،441992/1991ً متوسطالثانًانثىعراقٌةموسى صبري صفاءالروسٌة اللغةاللغاتبغداد9

صباح61،421992/1991ً متوسطالثانًانثىعراقٌةابراهٌم علً زكٌهالروسٌة اللغةاللغاتبغداد10

صباح61،321992/1991ً متوسطالثانًذكرعراقٌةحامد مصلح عمادالروسٌة اللغةاللغاتبغداد11

صباح61،091992/1991ً متوسطالثانًانثىعراقٌةكاظم جواد ابتسامالروسٌة اللغةاللغاتبغداد12

صباح61،051992/1991ً متوسطالثانًانثىعراقٌةعباس اموري نضالالروسٌة اللغةاللغاتبغداد13

صباح61،011992/1991ً متوسطالثانًانثىعراقٌةحمود نعٌم هناءالروسٌة اللغةاللغاتبغداد14

صباح60،781992/1991ً متوسطالثانًذكرعراقٌةحمادي سعٌد محمدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد15

صباح60،781992/1991ً متوسطالثانًذكرعراقٌةحمد نعمه ٌعقوبالروسٌة اللغةاللغاتبغداد16

صباح60،401992/1991ً متوسطالثانًذكرعراقٌةجعفر هادي محمدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد17

صباح60،211992/1991ً متوسطالثانًانثىعراقٌةحمٌد رشٌد اسماءالروسٌة اللغةاللغاتبغداد18

صباح60،031992/1991ً جٌدالثانًانثىعراقٌةمصبح عباس سهادالروسٌة اللغةاللغاتبغداد19

صباح59،481992/1991ً مقبولالثانًذكرعراقٌةعلوان حسٌن محمدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد20

صباح441992/1991ً، 59 مقبولالثانًذكرعراقٌةجاسم النبً عبد عمادالروسٌة اللغةاللغاتبغداد21

صباح59،301992/1991ً مقبولالثانًانثىعراقٌةمحمد معطً تكلٌفالروسٌة اللغةاللغاتبغداد22

صباح59،191992/1991ً مقبولالثانًانثىعراقٌةعباس ادهام سوالفالروسٌة اللغةاللغاتبغداد23

صباح58،591992/1991ً مقبولالثانًذكرعراقٌةطاهر خضٌر علًالروسٌة اللغةاللغاتبغداد24

صباح58،031992/1991ً مقبولالثانًذكرعراقٌةرحٌمه حسن ٌوسفالروسٌة اللغةاللغاتبغداد25

صباح57،781992/1991ً مقبولالثانًانثىعراقٌةعلً ناجً الهامالروسٌة اللغةاللغاتبغداد26

صباح55.671992/1991ً مقبولالثانًذكرعراقٌةهاشم علً حسٌنالروسٌة اللغةاللغاتبغداد27

صباح57،671992/1991ً مقبولالثانًذكرعراقٌةخلف الرزاق عبد علًالروسٌة اللغةاللغاتبغداد28

صباح57،261992/1991ً مقبولالثانًذكرعراقٌةجرمط راضً ثامرالروسٌة اللغةاللغاتبغداد29

صباح57،211992/1991ً مقبولالثانًذكرعراقٌةحمد شذر محمدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد30

صباح57،191992/1991ً مقبولالثانًانثىعراقٌةمحمد جعفر املالروسٌة اللغةاللغاتبغداد31

صباح57،051992/1991ً مقبولالثانًذكرعراقٌةداود سالم ولٌدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد32

صباح56،841992/1991ً مقبولالثانًذكرعراقٌةعباس عبد نزٌهالروسٌة اللغةاللغاتبغداد33
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صباح56،731992/1991ً مقبولالثانًذكرعراقٌةعودة علً حسٌنالروسٌة اللغةاللغاتبغداد34

صباح56،481992/1991ً مقبولالثانًذكرعراقٌةجاسم أحمد فؤادالروسٌة اللغةاللغاتبغداد35

صباح56،401992/1991ً مقبولالثانًذكرعراقٌةجاسم سعٌد أحمدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد36

صباح66،071992/1991ً متوسطالثانًذكرعراقٌةناصر محسن فالحالروسٌة اللغةاللغاتبغداد37

صباح56،051992/1991ً مقبولالثانًانثىعراقٌةعٌدان حسٌن سعدٌهالروسٌة اللغةاللغاتبغداد38

صباح55،981992/1991ً مقبولالثانًذكرعراقٌةراضً محمد محسنالروسٌة اللغةاللغاتبغداد39

صباح55،941992/1991ً مقبولالثانًذكرعراقٌةرجه داود سالمالروسٌة اللغةاللغاتبغداد40

صباح55،841992/1991ً مقبولالثانًذكرعراقٌةمراد كاظم مقدادالروسٌة اللغةاللغاتبغداد41

صباح55،551992/1991ً مقبولالثانًذكرعراقٌةجبر خٌري محمدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد42

صباح551992/1991ً مقبولالثانًذكرعراقٌةهللا عبد نجم انورالروسٌة اللغةاللغاتبغداد43

صباح54،381992/1991ً مقبولالثانًانثىعراقٌةعبد داخل انتصارالروسٌة اللغةاللغاتبغداد44

صباح53،711992/1991ً مقبولالثانًانثىعراقٌةمحمد طه توحٌدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد45

صباح1992/1991ًمقبول53.23الثانًذكرعراقٌةالسادة عبد جابر مكسطالروسٌة اللغةاللغاتبغداد46

صباح521992/1991ً مقبولالثانًذكرعراقٌةٌاسٌن علٌوي قحطانالروسٌة اللغةاللغاتبغداد47


