
الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة1990/1989جيد77.83االولانثىعراقٌةرشٌد صالح هندالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد1

الصباحٌة1990/1989جيد75,38االولذكرعراقٌةعلً فاخر رٌاضالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد2

الصباحٌة1990/1989جيد74,40االولذكرعراقٌةحمد عدنانالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد3

الصباحٌة1990/1989جيد73,75االولذكرعراقٌةهادي حسنالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد4

الصباحٌة1990/1989جيد71,55االولذكرعراقٌةجاسم مهديالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد5

الصباحٌة1990/1989جيد71,07االولذكرعراقٌةبدن كرٌم محمدالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد6

الصباحٌة1990/1989جيد70,98االولانثىعراقٌةابراهٌم جنانالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد7

الصباحٌة1990/1989جيد70,16االولذكرعراقٌةمحمد جاسم علًالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد8

الصباحٌة1990/1989جيد70,11االولانثىعراقٌةعامر اسماءالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد9

الصباحٌة1990/1989متوسط69,94االولانثىعراقٌةداود جوده مهاالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد10

الصباحٌة1990/1989متوسط69,25االولذكرعراقٌةدحام خالدالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد11

الصباحٌة1990/1989متوسط69,07االولانثىعراقٌةعلً ابتهالالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد12

الصباحٌة1990/1989متوسط68,77االولذكرعراقٌةمحمد زبار هللا عبدالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد13

الصباحٌة1990/1989متوسط68,09االولانثىعراقٌةالرزاق عبد الهامالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد14

الصباحٌة1990/1989متوسط67,77االولانثىعراقٌةناصر تغرٌدالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد15

الصباحٌة1990/1989متوسط66,83االولانثىعراقٌةثامر نغمالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد16

الصباحٌة1990/1989متوسط66,59االولانثىعراقٌةجعفر فاطمةالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد17

الصباحٌة1990/1989متوسط63,57االولانثىعراقٌةهللا سعد لمىالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد18

الصباحٌة1990/1989متوسط62,87االولانثىعراقٌةحمود جاسب ماجدهالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد19

الصباحٌة1990/1989متوسط62 االولذكرعراقٌةفرحان سلمان جاسمالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد20

الصباحٌة1990/1989متوسط61,94االولانثىعراقٌةهللا عبد عذابالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد21

الصباحٌة1990/1989متوسط61,61االولذكرعراقٌةوٌس محمد عمرالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد22

الصباحٌة1990/1989متوسط60,77االولانثىعراقٌةالمهدي عبد نازكالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد23

الصباحٌة1990/1989مفبول59,66االولذكرعراقٌةاالمٌر عبد ٌاسرالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد24

الصباحٌة1990/1989مقبول59,20االولذكرعراقٌةصبحً فرجالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد25

الصباحٌة1990/1989مقبول58,62االولذكرعراقٌةابراهٌم علًالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد26



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة1990/1989مقبول57,94االولانثىعراقٌةابراهٌم القادر عبد نسرٌنالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد27

الصباحٌة1990/1989مقبول57,72االولذكرعراقٌةهانً خالدالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد28

الصباحٌة1990/1989مقبول57,31االولذكرعراقٌةوهٌب عثمانالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد29

الصباحٌة1990/1989مقبول57,07االولذكرعراقٌةصفٌح مردان عدنانالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد30

الصباحٌة1990/1989مقبول55,92االولانثىعراقٌةعلوان حسٌن اسراءالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد31

الصباحٌة1990/1989مقبول55,68االولانثىعراقٌةالمهدي عبد وفاءالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد32

الصباحٌة1990/1989مقبول53,83االولذكرعراقٌةزبار خٌريالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد33

الصباحٌة1990/1989مقبول53,57االولذكرعراقٌةعباس خضٌرالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد34

الصباحٌة1990/1989مقبول52,56االولذكرعراقٌةمهدي الكرٌم عبدالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد35

الصباحٌة1990/1989مقبول51,16االولانثىعراقٌةاحمد زكٌةالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد36

الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة1990/1989مقبول58,45الثانًذكرعراقٌةطالب مشتاقالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد1

الصباحٌة1990/1989جيد70,98الثانًانثىعراقٌةعادل تانٌاالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد2

الصباحٌة1990/1989جيد70,98الثانًذكرعراقٌةرشٌد ابراهٌم حمٌدالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد3

الصباحٌة1990/1989متوسط68,59الثانًذكرعراقٌةخلخال محمد علًالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد4

الصباحٌة1990/1989متوسط68,47الثانًذكرعراقٌةجباره حمٌد الواحد عبدالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد5

الصباحٌة1990/1989متوسط68,28الثانًذكرعراقٌةٌوسف محمد موفقالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد6

الصباحٌة1990/1989متوسط68,09الثانًانثىعراقٌةالرزاق عبد الهامالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد7

الصباحٌة1990/1989متوسط67,80الثانًذكرعراقٌةفرحان ٌاسٌنالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد8

الصباحٌة1990/1989متوسط60,16الثانًذكرعراقٌةفاضل اٌهابالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد9

الصباحٌة1990/1989متوسط67,63الثانًذكرعراقٌةصاحب صالحالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد10

الصباحٌة1990/1989متوسط67,53الثانًذكرعراقٌةخرٌبط شاٌخالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد11
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الصباحٌة1990/1989متوسط67,50الثانًذكرعراقٌةفاهم سلٌمالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد12

الصباحٌة1990/1989متوسط66,76الثانًذكرعراقٌةخلف صالح عامرالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد13

الصباحٌة1990/1989متوسط67,50الثانًذكرعراقٌةالعبوسً محمد ولٌدالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد14

الصباحٌة1990/1989متوسط65,30الثانًذكرعراقٌةمهدي نور ماجدالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد15

الصباحٌة1990/1989متوسط65,22الثانًانثىعراقٌةعبدي فرٌد رٌتاالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد16

الصباحٌة1990/1989متوسط64,20الثانًذكرعراقٌةالحمٌد عبد هٌثمالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد17

الصباحٌة1990/1989متوسط63,22الثانًذكرعراقٌةهرمز فٌلٌبالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد18

الصباحٌة1990/1989متوسط63,20الثانًذكرعراقٌةالقدوري علً محمد ولٌدالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد19

الصباحٌة1990/1989متوسط61,11الثانًذكرعراقٌةابراهٌم خلٌل رٌاضالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد20

الصباحٌة1990/1989متوسط60,45الثانًذكرعراقٌةكاظم مهٌمنالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد21

الصباحٌة1990/1989متوسط60,31الثانًانثىعراقٌةغفور غافل انعامالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد22

الصباحٌة1990/1989مقبول59,48الثانًذكرعراقٌةحسٌن احمد جمعةالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد23

الصباحٌة1990/1989مقبول59,48الثانًانثىعراقٌةمحمد ابراهٌم بشرىالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد24

الصباحٌة1990/1989مقبول59,42الثانًذكرعراقٌةاالمٌر عبد محسنالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد25

الصباحٌة1990/1989مقبول59,42الثانًذكرعراقٌةطاهر الحسٌن عبد محمدالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد26

الصباحٌة1990/1989مقبول59,37الثانًذكرعراقٌةسالم كاظم موسىالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد27

الصباحٌة1990/1989مقبول59,35الثانًذكرعراقٌةجاسم لطٌف نزارالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد28

الصباحٌة1990/1989مقبول59,14الثانًذكرعراقٌةشاهٌن الرزاق عبدالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد29

الصباحٌة1990/1989مقبول58,98الثانًذكرعراقٌةجابر كامل عالءالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد30

الصباحٌة1990/1989مقبول58,39الثانًانثىعراقٌةاحمد محمد خلودالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد31

الصباحٌة1990/1989مقبول58,34الثانًذكرعراقٌةمحمود حمود عباسالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد32

الصباحٌة1990/1989مقبول58,20الثانًانثىعراقٌةجواد صباح نوالالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد33

الصباحٌة1990/1989مقبول58.34الثانًذكرعراقٌةكامل طهالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد34

الصباحٌة1990/1989مقبول57,31الثانًانثىعراقٌةالحسٌن عبد سدرالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد35

الصباحٌة1990/1989مقبول57,31الثانًذكرعراقٌةحسٌن فٌصلالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد36

الصباحٌة1990/1989مقبول56,63الثانًذكرعراقٌةامٌن عبٌدالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد37
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الصباحٌة1990/1989مقبول56,63الثانًذكرعراقٌةجاسب محمد احمدالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد38

الصباحٌة1990/1989مقبول56,63الثانًذكرعراقٌةجامع محمد احمدالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد39

الصباحٌة1990/1989مقبول56,34الثانًذكرعراقٌةٌاسر كاظم محمدالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد40

الصباحٌة1990/1989مقبول56,09الثانًذكرعراقٌةخزعل لفته حسٌنالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد41

الصباحٌة1990/1989مقبول55,15الثانًذكرعراقٌةمحمد حسام كمالالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد42

الصباحٌة1990/1989متوسط60,17الثانًذكرعراقٌةضٌدان حسن مٌثمالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد43

الصباحٌة1990/1989مقبول57,28الثانًذكرعراقٌةحمادي ابراهٌم جمالالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد44

الصباحٌة1990/1989مقبول58,50الثانًذكرعراقٌةحبٌب سعٌد علًالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد45

الصباحٌة1990/1989مقبول56,36الثانًذكرعراقٌةخضر خلفالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد46

الصباحٌة1990/1989متوسط68,29الثانًذكرعراقٌةصفر خلف الرزاق عبدالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد47

الصباحٌة1990/1989 مقبول57.46الثانًذكرعراقٌةسعٌد عباسالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد48

الصباحٌة1990/1989متوسط70,76الثانًذكرعراقًهادي خضٌر رسولالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد49

الصباحٌة1990/1989مقبول59.14الثانًذكرعراقٌةحسٌن شاهٌن الستار عبدالفرنسٌة اللغةاللغاتبغداد50


