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   الدراسة الصباحية 2019-2018قائمة باسماء طلبة المرحلة االولى للعام الدراسي 

  

حالة الطالب المرحلة القسم الجنس االسم الرباعي للطالب  الكلية ت 
مستمر االولى اللغة الروسٌة ذكر احمد عصام سلمان بشٌت اللغات  .1
مستمر االولى اللغة الروسٌة ذكر باقر علً عبدالواحد بدٌر اللغات  .2
مستمر االولى اللغة الروسٌة انثى رشا حٌدر علً حسٌن  اللغات .3
مستمر االولى اللغة الروسٌة انثى  زهراء عمار فاضل كاظم اللغات .4
مستمر االولى اللغة الروسٌة انثى زٌنب فالح حسن زاٌر  اللغات .5
مستمر االولى اللغة الروسٌة انثى زٌنب محسن راضً بدر اللغات  .6
مستمر االولى اللغة الروسٌة انثى شٌرٌن رٌاض عبداالمٌر جارهللا اللغات  .7
مستمر االولى اللغة الروسٌة انثى عذراء رعد سعدون عبد اللغات  .8
مستمر االولى اللغة الروسٌة انثى غفران محمد شامل محمد اللغات  .9

مستمر االولى اللغة الروسٌة انثى فاطمه ادهام عباس سلومً اللغات  .10
مستمر االولى اللغة الروسٌة انثى فاطمه خالد زاهد زغٌر  اللغات .11
مستمر االولى اللغة الروسٌة انثى قطر الندى جمعة عطٌة خضر  اللغات .12
مستمر االولى اللغة الروسٌة ذكر كاظم عدنان عبد جودة اللغات  .13
  مستمراالولى اللغة الروسٌة انثى  هاجر رعد عودة اللغات  .14

 2018-2017تاجٌل 
مستمر االولى اللغة الروسٌة ذكر  معٌد/ واثق حازم حسٌن جدوعاللغات  .15
/ ٌحٌى عوف عبدالرحمن حسٌناللغات  .16

 معٌد
مستمر االولى اللغة الروسٌة ذكر 

مستمر االولى اللغة الروسٌة انثى اسٌل هٌكل عبدالرحمن احمد اللغات  .17
مستمر االولى اللغة الروسٌة انثى اٌات اثٌر مجٌد جبر اللغات  18
مستمر االولى اللغة الروسٌة انثى اٌات خضٌر عبد علً  اللغات 19
مستمر االولى اللغة الروسٌة ذكر تحسٌن جاسم عبد هللا اللغات  20

 2018-2017تاجٌل 
مستمر االولى اللغة الروسٌة ذكر حسٌن سلمان جودي قٌصر  اللغات 21
عودة مرقنة / حنٌن رحٌم خضٌر اللغات  22

 قٌودهم
مستمر االولى اللغة الروسٌة انثى 

مستمر االولى اللغة الروسٌة انثى حوراء زٌد خالف كاظم  اللغات 23
مستمر االولى اللغة الروسٌة ذكر حٌدر علً عبدالسادة راجً اللغات  24
مستمر االولى اللغة الروسٌة ذكر حٌدر قٌصر محسن غلٌم اللغات  25
عودة / رند أمٌن محمود خلف  اللغات 26

 مرقنة قٌودهم
مستمر االولى اللغة الروسٌة انثى 

مستمر االولى اللغة الروسٌة انثى زٌنب عباس جاسم محمد اللغات  27
مستمر االولى اللغة الروسٌة انثى سجى شهاب احمد علوان اللغات  28
مستمر االولى اللغة الروسٌة ذكر سٌف الدٌن صادق حسن كشكول  اللغات 29
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مستمر االولى اللغة الروسٌة انثى صفا جمعة كبٌش مطر اللغات  30
مستمر االولى اللغة الروسٌة انثى طٌبة عبدالكرٌم غازي منصور  اللغات 31
مستمر االولى اللغة الروسٌة ذكر عباس فارس حسٌن هادي اللغات  32
مستمر االولى اللغة الروسٌة ذكر  علً جمال علً ابراهٌم اللغات 33
مستمر االولى اللغة الروسٌة ذكر محمد حسٌن جبٌر سلمان اللغات  34
مستمر االولى اللغة الروسٌة انثى نور هٌثم ناصر حسٌن اللغات  35
مستمر االولى اللغة الروسٌة انثى اٌمان ٌعرب ابراهٌم عنبر اللغات  36
مستمر االولى اللغة الروسٌة ذكر حسن أحمد نصٌف جاسم  اللغات 37
مستمر االولى اللغة الروسٌة انثى حنٌن ابراهٌم عبدهللا شٌخة اللغات  40
مستمر االولى اللغة الروسٌة انثى رقٌة رٌاض عبدالسادة عباس اللغات  41
مستمر االولى اللغة الروسٌة انثى زٌنب عماد خلف علوان  اللغات 42
مستمر االولى اللغة الروسٌة انثى زٌنة جمال مهدي جاسم اللغات  43
مستمر االولى اللغة الروسٌة ذكر سجاد ماجد حمٌد عبداالمٌر  اللغات 44
مستمر االولى اللغة الروسٌة ذكر سٌف جاسم حاجم حربً اللغات  45
مستمر االولى اللغة الروسٌة انثى طٌبة سعد جمعة محمد  اللغات 46
مستمر االولى اللغة الروسٌة انثى طٌبة عصام كرٌم جاسم اللغات  47
مستمر االولى اللغة الروسٌة ذكر كرار اٌاد دٌنار فهٌد اللغات  48
مستمر االولى اللغة الروسٌة انثى لبنى محمد عبدالحسٌن محمد  اللغات 49
مستمر االولى اللغة الروسٌة ذكر محسن عبدالهادي عذاب عبدهللا اللغات  50
مستمر االولى اللغة الروسٌة ذكر محمد الباقر سالم فرج جوٌعد  اللغات 51
مستمر االولى اللغة الروسٌة ذكر  معٌد/ محمد جاسم دعٌر سٌداللغات  52
مستمر االولى اللغة الروسٌة ذكر محمد حسٌن احمد مهدي  اللغات 53
مستمر االولى اللغة الروسٌة ذكر محمد ناظم جاسم صباح اللغات  54
مستمر االولى اللغة الروسٌة ذكر مرتضى طالب محمد غانم اللغات  55
مستمر االولى اللغة الروسٌة انثى مرٌم اٌاد طارق خالد  اللغات 56
مستمر االولى اللغة الروسٌة ذكر مصطفى ابراهٌم نافع خالد  اللغات 57
مستمر االولى اللغة الروسٌة انثى نبا لٌث حمٌد فنر اللغات  58
مستمر االولى اللغة الروسٌة ذكر نوار رسول هادي مطر اللغات  59
مستمر االولى اللغة الروسٌة انثى نور الزهراء قاسم سالم ثابت اللغات  60
مستمر االولى اللغة الروسٌة انثى نور رائد عباس حمٌد اللغات  61
مستمر االولى اللغة الروسٌة انثى هبه احمد مبرم عباس  اللغات 62
مستمر االولى اللغة الروسٌة ذكر ٌوسف جمال جاسم داود  اللغات 63
مستمر االولى اللغة الروسٌة ذكر احمد عقٌل عبدالواحد عباس اللغات  64
مستمر االولى اللغة الروسٌة ذكر احمد كرٌم حمٌد شحٌل اللغات  65
مستمر االولى اللغة الروسٌة انثى بنٌن تحسٌن عالوي عطشان اللغات  66
مستمر االولى اللغة الروسٌة ذكر حسٌن رحٌم سوادي حمود  اللغات 67
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مستمر االولى اللغة الروسٌة ذكر حٌدر شاكر عبد فٌاض اللغات  68
مستمر االولى اللغة الروسٌة ذكر خالد محمد ذٌاب مطلك  اللغات 69
مستمر االولى اللغة الروسٌة انثى رفقة علً شمسً فرٌح اللغات  70
مستمر االولى اللغة الروسٌة انثى زهراء سعد جاسم بجاي اللغات  71
مستمر االولى اللغة الروسٌة انثى زٌنب احمد كرٌم فرحان اللغات  72
مستمر االولى اللغة الروسٌة انثى سرى عقٌل عزالدٌن عبد  اللغات 73
مستمر االولى اللغة الروسٌة انثى شمس عبد الكرٌم علً عبد الكرٌم  اللغات 74
مستمر االولى اللغة الروسٌة ذكر علً طالب عبدهللا جبر اللغات  75
مستمر االولى اللغة الروسٌة ذكر علً لطٌف علً محمد  اللغات 76
مستمر االولى اللغة الروسٌة انثى فاطمه عبٌر عدنان محسن  اللغات 77
مستمر االولى اللغة الروسٌة ذكر  مازن محمد حسن حمادياللغات  78
مستمر االولى اللغة الروسٌة ذكر  معٌدة/ مها هٌثم خالد بربوتًاللغات  79
مستمر االولى اللغة الروسٌة ذكر مهدي علً غالً دمنه  اللغات 80
مستمر االولى اللغة الروسٌة انثى نور الهدى سعد حمٌد جالب اللغات  81
مستمر االولى اللغة الروسٌة انثى نوره جمٌل جاسم رضا  اللغات 82
مستمر االولى اللغة الروسٌة انثى هالة هاشم رزٌج صبر اللغات  83
مستمر االولى اللغة الروسٌة ذكر وداد محمد كاظم زٌدان  اللغات 4

مستمر االولى اللغة الروسٌة ذكر وعد شاكر صبٌح خلف اللغات  85
 


