
الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة912003/2002، 16/8/200386 االولذكرعراقًشحاده عدنان ٌاسرالروسٌة اللغةاللغاتبغداد1

الصباحٌة902003/2002، 16/8/200336 االولانثىعراقٌةمصطفى أكرم ٌسرىالروسٌة اللغةاللغاتبغداد2

الصباحٌة882003/2002، 16/8/200376 االولانثىعراقٌةإبراهٌم لؤي ندىالروسٌة اللغةاللغاتبغداد3

الصباحٌة882003/2002، 16/8/200364 االولانثىعراقٌةرشٌد ثامر نورالروسٌة اللغةاللغاتبغداد4

الصباحٌة882003/2002 ، 16/8/200324 االولذكرعراقًفٌاض سلٌم صدامالروسٌة اللغةاللغاتبغداد5

الصباحٌة16/8/200388.042003/2002 االولانثىعراقٌةحسن ثامر شٌماءالروسٌة اللغةاللغاتبغداد6

الصباحٌة852003/2002، 16/8/200328 االولانثىعراقٌةالعباس عبد علً أرٌجالروسٌة اللغةاللغاتبغداد7

الصباحٌة812003/2002، 16/8/200399 االولانثىعراقٌةسلٌمان محمد دنٌاالروسٌة اللغةاللغاتبغداد8

الصباحٌة812003/2002، 16/8/200314 االولانثىعراقٌةمطلك حمودي سوسنالروسٌة اللغةاللغاتبغداد9

الصباحٌة802003/2002، 16/8/200392 االولانثىعراقٌةمحمد زهٌر هبهالروسٌة اللغةاللغاتبغداد10

الصباحٌة802003/2002، 16/8/200343 االولانثىعراقٌةمهدي حسن شٌماءالروسٌة اللغةاللغاتبغداد11

الصباحٌة802003/2002، 16/8/200320 االولذكرعراقًمحٌسن صبري فٌصلالروسٌة اللغةاللغاتبغداد12

الصباحٌة792003/2002، 16/8/200378 االولانثىعراقٌةعباس جاسم علٌاءالروسٌة اللغةاللغاتبغداد13

الصباحٌة792003/2002، 16/8/200344 االولانثىعراقٌةحمٌد حامد رحابالروسٌة اللغةاللغاتبغداد14

الصباحٌة782003/2002، 16/8/200351 االولانثىعراقٌةهادي محمد حالالروسٌة اللغةاللغاتبغداد15

الصباحٌة782003/2002، 16/8/200342 االولذكرعراقًناجً عباس فاضلالروسٌة اللغةاللغاتبغداد16

الصباحٌة752003/2002، 16/8/200355 االولانثىعراقٌةسلمان نعمة ساجدةالروسٌة اللغةاللغاتبغداد17

الصباحٌة752003/2002، 16/8/200344 االولانثىعراقٌةمحمد مصطفى هندالروسٌة اللغةاللغاتبغداد18

الصباحٌة732003/2002، 16/8/200368 االولانثىعراقٌةمحمد جاسم حنانالروسٌة اللغةاللغاتبغداد19

الصباحٌة742003/2002، 16/8/200372 االولذكرعراقًصكب داود لٌثالروسٌة اللغةاللغاتبغداد20

الصباحٌة742003/2002، 16/8/200354 االولانثىعراقٌةعلً عبد الكرٌم عبد نادٌاالروسٌة اللغةاللغاتبغداد21

الصباحٌة742003/2002، 16/8/200335 االولذكرعراقًلفته الحسٌن عبد غزوانالروسٌة اللغةاللغاتبغداد22

الصباحٌة742003/2002، 16/8/200318 االولانثىعراقٌةنمر خالد ودٌانالروسٌة اللغةاللغاتبغداد23

الصباحٌة16/8/200372.262003/2002 االولانثىعراقٌةهاشم صبٌح زٌنبالروسٌة اللغةاللغاتبغداد24

الصباحٌة722003/2002، 16/8/20038 االولانثىعراقٌةربٌع حسن مواهبالروسٌة اللغةاللغاتبغداد25

الصباحٌة712003/2002، 16/8/20038 االولانثىعراقٌةعدنان عتابالروسٌة اللغةاللغاتبغداد26
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الصباحٌة712003/2002، 16/8/200359 االولانثىعراقٌةسبتً جاسم إٌناسالروسٌة اللغةاللغاتبغداد27

الصباحٌة712003/2002، 16/8/200356 االولانثىعراقٌةالغفار عبد مهاالروسٌة اللغةاللغاتبغداد28

الصباحٌة712003/2002، 16/8/200325 االولانثىعراقٌةمحمد قاسم فاتنالروسٌة اللغةاللغاتبغداد29

الصباحٌة702003/2002، 16/8/20038 االولانثىعراقٌةسلمان إبراهٌم هالالروسٌة اللغةاللغاتبغداد30

الصباحٌة692003/2002، 16/8/200356 االولذكرعراقًعلً سوادي عديالروسٌة اللغةاللغاتبغداد31

الصباحٌة682003/2002، 16/8/200380 االولذكرعراقًمتعب دحام غانمالروسٌة اللغةاللغاتبغداد32

الصباحٌة682003/2002، 16/8/200373 االولانثىعراقٌةحمٌد كاظم أسماءالروسٌة اللغةاللغاتبغداد33

الصباحٌة682003/2002، 16/8/200334 االولانثىعراقٌةوفٌق احمد سندسالروسٌة اللغةاللغاتبغداد34

الصباحٌة682003/2002، 16/8/200317 االولانثىعراقٌةوادي عودة شٌرٌنالروسٌة اللغةاللغاتبغداد35

الصباحٌة662003/2002، 16/8/200394 االولذكرعراقًعباس فاضل علًالروسٌة اللغةاللغاتبغداد36

الصباحٌة662003/2002، 16/8/200388 االولذكرعراقًٌوسف مزبان أحمدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد37

الصباحٌة662003/2002، 16/8/200368 االولانثىعراقٌةسهٌل محمد نبالالروسٌة اللغةاللغاتبغداد38

الصباحٌة662003/2002، 16/8/200362 االولانثىعراقٌةكاظم فاضل زٌنهالروسٌة اللغةاللغاتبغداد39

الصباحٌة16/8/200366.272003/2002 االولذكرعراقًكرٌم شاكر كرٌمالروسٌة اللغةاللغاتبغداد40

الصباحٌة642003/2002، 16/8/20037 االولذكرعراقًوانس أسامةالروسٌة اللغةاللغاتبغداد41

الصباحٌة16/8/2003612003/2002 االولانثىعراقٌةحسن ثامر رقٌهالروسٌة اللغةاللغاتبغداد42

الصباحٌة602003/2002، 16/8/200392 االولذكرعراقًجدٌع حمٌد هاشمالروسٌة اللغةاللغاتبغداد43

الصباحٌة602003/2002، 16/8/200389 االولذكرعراقًكاظم جحٌل صباحالروسٌة اللغةاللغاتبغداد44

الصباحٌة582003/2002، 16/8/20034 االولذكرعراقًأحمد إبراهٌم سلمانالروسٌة اللغةاللغاتبغداد45

الصباحٌة662003/2002، 16/8/20039 االولانثىعراقٌةكاظم قٌس رناالروسٌة اللغةاللغاتبغداد46
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الصباحٌة782003/2002، 15/10/200359 الثانًانثىعراقٌةفاضل محمد رفلالروسٌة اللغةاللغاتبغداد1

الصباحٌة662003/2002، 15/10/200333 الثانًذكرعراقًضجر الخضر عبد مثنىالروسٌة اللغةاللغاتبغداد2

الصباحٌة652003/2002، 15/10/200347 الثانًذكرعراقًجاسم طارق حٌدرالروسٌة اللغةاللغاتبغداد3
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الصباحٌة642003/2002، 15/10/200391 الثانًذكرعراقًثامر عودة ثامرالروسٌة اللغةاللغاتبغداد4

الصباحٌة592003/2002، 15/10/200337 الثانًذكرعراقًغال جبار رافعالروسٌة اللغةاللغاتبغداد5

الصباحٌة872003/2002، 15/10/200362 الثانًانثىعراقٌةسلٌم سهام إسراءالروسٌة اللغةاللغاتبغداد6

الصباحٌة15/10/200358.092003/2002 الثانًانثىعراقٌةحمزة حامد ردٌنةالروسٌة اللغةاللغاتبغداد7
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المسائٌة892003/2002، 16/8/200312 االولذكرعراقًعلً عبد فاضلالروسٌة اللغةاللغاتبغداد1

المسائٌة882003/2002، 16/8/200374 االولذكرعراقًجاسم رشٌد حسانالروسٌة اللغةاللغاتبغداد2

المسائٌة872003/2002، 16/8/20034 االولذكرعراقًحمادي حسن محمدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد3

المسائٌة862003/2002، 16/8/200392 االولذكرعراقًخلف عرٌان خلدونالروسٌة اللغةاللغاتبغداد4

المسائٌة842003/2002، 16/8/200372 االولذكرعراقًعذاب علوان مصطفىالروسٌة اللغةاللغاتبغداد5

المسائٌة822003/2002، 16/8/200386 االولذكرعراقًخضٌر علً حسٌنالروسٌة اللغةاللغاتبغداد6

المسائٌة792003/2002، 16/8/200372 االولانثىعراقٌةباقر جعفر ناوزادالروسٌة اللغةاللغاتبغداد7

المسائٌة772003/2002، 16/8/200399 االولانثىعراقٌةعزٌز سعدي زٌنهالروسٌة اللغةاللغاتبغداد8

المسائٌة16/8/200377.052003/2002 االولذكرعراقًغضبان هٌلً رائدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد9

المسائٌة762003/2002، 16/8/200311 االولانثىعراقٌةمحمد جاسم نورالروسٌة اللغةاللغاتبغداد10

المسائٌة752003/2002، 16/8/20036 االولذكرعراقًهللا حمد حطٌحط فاضلالروسٌة اللغةاللغاتبغداد11

المسائٌة742003/2002، 16/8/200304 االولذكرعراقًحسٌن كاظم ولٌدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد12

المسائٌة732003/2002، 16/8/200369 االولانثىعراقٌةإبراهٌم إسماعٌل جمانالروسٌة اللغةاللغاتبغداد13

المسائٌة732003/2002، 16/8/200369 االولذكرعراقًعبدالسادة عبدالجاسم حسامالروسٌة اللغةاللغاتبغداد14

المسائٌة732003/2002، 16/8/200359 االولذكرعراقًعزٌز عالوي حسٌنالروسٌة اللغةاللغاتبغداد15

المسائٌة602003/2002، 16/8/200329 االولذكرعراقًمحمد محمود قائدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد16

المسائٌة732003/2002، 16/8/200345 االولذكرعراقًعبٌد الرضا عبد أحمدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد17

المسائٌة732003/2002، 16/8/200311 االولذكرعراقًعبود علً حسانالروسٌة اللغةاللغاتبغداد18

المسائٌة722003/2002، 16/8/200398 االولذكرعراقًمحمد علً جبارالروسٌة اللغةاللغاتبغداد19
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المسائٌة722003/2002، 16/8/200358 االولذكرعراقًعلً حسٌن عقٌلالروسٌة اللغةاللغاتبغداد20

المسائٌة722003/2002، 16/8/200346 االولذكرعراقًهندي جبر عبودالروسٌة اللغةاللغاتبغداد21

المسائٌة16/8/2003722003/2002 االولذكرعراقًسلطان الحسٌن عبد محمدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد22

المسائٌة712003/2002، 16/8/200304 االولذكرعراقًمحمد شاكر علًالروسٌة اللغةاللغاتبغداد23

المسائٌة712003/2002، 16/8/200304 االولذكرعراقًشلب الواحد عبد بحرالروسٌة اللغةاللغاتبغداد24

المسائٌة702003/2002، 16/8/200332 االولانثىعراقٌةعباس عادل لقاءالروسٌة اللغةاللغاتبغداد25

المسائٌة692003/2002، 16/8/200344 االولذكرعراقًمحمد جبار نهادالروسٌة اللغةاللغاتبغداد26

المسائٌة692003/2002، 16/8/200322 االولذكرعراقًالقاسم عبد خلدونالروسٌة اللغةاللغاتبغداد27

المسائٌة692003/2002، 16/8/200317 االولذكرعراقًعبود نجم علًالروسٌة اللغةاللغاتبغداد28

المسائٌة692003/2002، 16/8/200309 االولانثىعراقٌةعباس رمضان بتولالروسٌة اللغةاللغاتبغداد29

المسائٌة682003/2002، 16/8/200367 االولانثىعراقٌةحبٌب حسٌن سمٌرةالروسٌة اللغةاللغاتبغداد30

المسائٌة682003/2002، 16/8/200367 االولذكرعراقًمخٌبر مخلف احمدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد31

المسائٌة682003/2002، 16/8/200341 االولذكرعراقًعباس فخري محمدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد32

المسائٌة672003/2002، 16/8/200347 االولذكرعراقًهللا عبد هادي حسامالروسٌة اللغةاللغاتبغداد33

المسائٌة762003/2002، 16/8/200351 االولذكرعراقًكرم أحمد حٌدرالروسٌة اللغةاللغاتبغداد34

المسائٌة672003/2002، 16/8/200311 االولذكرعراقًجواد متعب صباحالروسٌة اللغةاللغاتبغداد35

المسائٌة662003/2002، 16/8/200399 االولذكرعراقًداخل ستار وسامالروسٌة اللغةاللغاتبغداد36

المسائٌة662003/2002، 16/8/200396 االولذكرعراقًجاسم أفضل منتظرالروسٌة اللغةاللغاتبغداد37

المسائٌة662003/2002، 16/8/200392 االولانثىعراقٌةإبراهٌم عزٌز نسرٌنالروسٌة اللغةاللغاتبغداد38

المسائٌة662003/2002، 16/8/200382 االولذكرعراقًفاضل هٌثمالروسٌة اللغةاللغاتبغداد39

المسائٌة662003/2002، 16/8/200364 االولذكرعراقًالرزاق عبد جمٌل علًالروسٌة اللغةاللغاتبغداد40

المسائٌة662003/2002، 16/8/200361 االولانثىعراقٌةكوركٌس بنٌامٌن منىالروسٌة اللغةاللغاتبغداد41

المسائٌة662003/2002، 16/8/200337 االولذكرعراقًزغٌر علً نشوانالروسٌة اللغةاللغاتبغداد42

المسائٌة652003/2002، 16/8/200392 االولذكرعراقًرحمه طالب رعدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد43

المسائٌة652003/2002، 16/8/200366 االولذكرعراقًناصر محمد حسامالروسٌة اللغةاللغاتبغداد44

المسائٌة662003/2002، 16/8/200345 االولذكرعراقًعذاب نعمه سعدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد45
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المسائٌة16/8/200321،642003/2002 االولذكرعراقًغضبان قاسم ساجدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد46

المسائٌة632003/2002، 16/8/200395 االولذكرعراقًناهً نعمه سالمالروسٌة اللغةاللغاتبغداد47

المسائٌة632003/2002، 16/8/200322 االولذكرعراقًذاكر بهاء محمدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد48

المسائٌة16/8/200319،632003/2002 االولذكرعراقًسعود محمود طالبالروسٌة اللغةاللغاتبغداد49

المسائٌة622003/2002، 16/8/200396 االولانثىعراقٌةسعدون طارق هٌفاءالروسٌة اللغةاللغاتبغداد50

المسائٌة622003/2002، 16/8/200386 االولانثىعراقٌةعلً حمٌد زٌنهالروسٌة اللغةاللغاتبغداد51

المسائٌة622003/2002، 16/8/20031 االولذكرعراقًشاكر حكمت حارثالروسٌة اللغةاللغاتبغداد52

المسائٌة622003/2002، 16/8/200307 االولذكرعراقًامٌن هاشم عمرالروسٌة اللغةاللغاتبغداد53

المسائٌة16/8/2003622003/2002 االولذكرعراقًأحمد الرزاق عبد حٌدرالروسٌة اللغةاللغاتبغداد54

المسائٌة612003/2002، 16/8/200391 االولذكرعراقًشاكر ناجً فراسالروسٌة اللغةاللغاتبغداد55

المسائٌة612003/2002، 16/8/200376 االولانثىعراقٌةعمران صادق نادٌاالروسٌة اللغةاللغاتبغداد56

المسائٌة612003/2002، 16/8/200368 االولذكرعراقًجاسم عامر سامرالروسٌة اللغةاللغاتبغداد57

المسائٌة602003/2002، 16/8/200387 االولذكرعراقًحرٌش سامً محمدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد58

المسائٌة602003/2002، 16/8/200363 االولانثىعراقٌةمنصور حمودي شٌماءالروسٌة اللغةاللغاتبغداد59

المسائٌة602003/2002، 16/8/200323 االولذكرعراقًعلً راضً مثنىالروسٌة اللغةاللغاتبغداد60

المسائٌة602003/2002، 16/8/200323 االولذكرعراقًالرحمن عبد عدنان ولٌدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد61

المسائٌة602003/2002، 16/8/200305 االولذكرعراقًصبري حسام نبٌلالروسٌة اللغةاللغاتبغداد62

المسائٌة592003/2002، 16/8/20036 االولذكرعراقًهللا عبد غزال محمدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد63

المسائٌة582003/2002، 16/8/200363 االولانثىعراقٌةحسن زٌدان منىالروسٌة اللغةاللغاتبغداد64

المسائٌة582003/2002، 16/8/200301 االولذكرعراقًعاشور محمد الواحد عبدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد65

المسائٌة572003/2002، 16/8/200354 االولذكرعراقًمنصور شهٌب محمدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد66

المسائٌة662003/2002، 16/8/200324 االولذكرعراقًعباس خضٌر حٌدرالروسٌة اللغةاللغاتبغداد67



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة722003/2002، 15/10/20036 الثانًذكرعراقًعلٌوي رهٌف علًالروسٌة اللغةاللغاتبغداد1

المسائٌة722003/2002، 15/10/200368 الثانًذكرعراقًمخلف مطلك مشتاقالروسٌة اللغةاللغاتبغداد2

المسائٌة682003/2002، 15/10/2003702 الثانًانثىعراقٌةمحمد ناجً إنجٌالالروسٌة اللغةاللغاتبغداد3

المسائٌة642003/2002 ، 15/10/200389 الثانًذكرعراقًحسٌن عناد محمدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد4

المسائٌة642003/2002، 15/10/200323 الثانًانثىعراقٌةعلً حسٌن حنانالروسٌة اللغةاللغاتبغداد5

المسائٌة632003/2002، 15/10/200371 الثانًانثىعراقٌةالحسٌن عبد قاسم هدٌلالروسٌة اللغةاللغاتبغداد6

المسائٌة632003/2002، 15/10/200357 الثانًذكرعراقًاألمٌر عبد إبراهٌمالروسٌة اللغةاللغاتبغداد7

المسائٌة602003/2002، 15/10/200388 الثانًانثىعراقٌةرسن الحسٌن عبد هبهالروسٌة اللغةاللغاتبغداد8

المسائٌة602003/2002، 15/10/200379 الثانًذكرعراقًالستار عبد رعد سعدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد9

المسائٌة602003/2002، 15/10/200372 الثانًانثىعراقٌةحسام حسن رٌمالروسٌة اللغةاللغاتبغداد10

المسائٌة602003/2002، 15/10/200362 الثانًانثىعراقٌةعبود الباري عبد سماحالروسٌة اللغةاللغاتبغداد11

المسائٌة602003/2002، 15/10/200348 الثانًذكرعراقًحسٌن ٌاسٌن علًالروسٌة اللغةاللغاتبغداد12

المسائٌة572003/2002، 15/10/200391 الثانًانثىعراقٌةالحسٌن عبد عدنان زٌنبالروسٌة اللغةاللغاتبغداد13

المسائٌة15/10/200357.392003/2002 الثانًانثىعراقٌةقادر ابراهٌم دنٌاالروسٌة اللغةاللغاتبغداد14

المسائٌة15/10/200358.872003/2002 الثانًذكرعراقًمشعان كاظم محمدالروسٌة اللغةاللغاتبغداد15

المسائٌة15/10/200358.532003/2002 الثانًذكرعراقًالكرٌم عبد جمال صفوتالروسٌة اللغةاللغاتبغداد16


