
 

 
    
   
                     
      

 

 1 - 2 

 

جــمهـوريـــــــة العراق  
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  

كلية اللغات  - جامعة بغداد 
قســــم اللغــة الروسيــــة 

 

 

 
 

 

 

Республика Ирак 

Министерство высшего образования 

и научного исследования 

Багдадский университет 

Факультет языков 

Кафедра русского языка 
  

 

    2019-2018قائمة باسماء طلبة المرحلة الرابعة للعام الدراسي 

  

حالة الطالب المرحلة القسم الجنس االسم الرباعي للطالب  الكلية ت 
مستمر الرابعة اللغة الروسٌة ذكر  هللا استبرق خالد غانم عبد اللغات 1
مستمر الرابعة اللغة الروسٌة انثى   امان احمد كٌم منٌهلاللغات  2
 مستمر الرابعةاللغة الروسٌة انثى  اٌة علً سعٌد عداي اللغات 3

مستمر الرابعة اللغة الروسٌة انثى  بناز ضٌاء سلمان عرٌبًاللغات  4
مستمر الرابعة اللغة الروسٌة ذكر  حبٌب حسٌن رافد علوان  اللغات 5
مستمر الرابعة اللغة الروسٌة ذكر  حسٌن ماهر عبود عجٌلاللغات  6
مستمر الرابعة اللغة الروسٌة ذكر  حمزة علً مهدي صالح  اللغات 7
مستمر الرابعة اللغة الروسٌة انثى  حنٌن عدي محمد عاصً اللغات 8
مستمر الرابعة اللغة الروسٌة انثى  دٌنا ٌاسر محمد إبراهٌماللغات   9

مستمر  الرابعةاللغة الروسٌة انثى  رحمة علً سلمان مصلحاللغات   10
مستمر الرابعة اللغة الروسٌة انثى  رفل عبدالحسٌن عبدالجبار اللغات   11
مستمر الرابعة اللغة الروسٌة ذكر  زٌد عبٌد جاسم محمد  اللغات 12
مستمر الرابعة اللغة الروسٌة انثى  زٌنب قاسم حمودي عطااللغات  13
مستمر الرابعة اللغة الروسٌة انثى سن يسجى علً لفته مح اللغات 14
مستمر الرابعة اللغة الروسٌة ذكر  سرمد رٌاض عٌال ذٌاباللغات  15
مستمر الرابعة اللغة الروسٌة انثى  شهد جواد كاظم عبد  اللغات 16
مستمر  الرابعةاللغة الروسٌة انثى  صابرٌن ناجً عطٌة نفاوةاللغات  17
مستمر الرابعة اللغة الروسٌة انثى  طٌبة عبدالكرٌم جاسم حسٌن  اللغات  18
مستمر الرابعة اللغة الروسٌة ذكر  عبدهللا صالح صاحب عبود اللغات  19
مستمر الرابعة اللغة الروسٌة ذكر  عٌسى نعمة حسٌن محمد اللغات   20
مستمر الرابعة اللغة الروسٌة انثى  قمر موفق عبدالكرٌم علًاللغات  21
مستمر الرابعة اللغة الروسٌة ذكر  كرار حامد كاظم خضٌراللغات  22
مستمر الرابعة اللغة الروسٌة انثى  منى عمر سلمان محمد اللغات 23
مستمر الرابعة اللغة الروسٌة ذكر  مفتن محمدصالح نبٌل  اللغات 24
مستمر الرابعة اللغة الروسٌة انثى   عدنان هاشم عباسرنواللغات  25
مستمر الرابعة اللغة الروسٌة انثى  هبة هللا خالد عبد الجبار  اللغات 26
مستمر الرابعة اللغة الروسٌة انثى  أُمٌمة سلٌم خلف صاٌل اللغات 27
مستمر الرابعة اللغة الروسٌة انثى  اٌالف علً غانم ذٌاب اللغات 28
مستمر  الرابعةاللغة الروسٌة انثى  تبارك سمٌر مسعود عبداللغات  29
مستمر الرابعة اللغة الروسٌة ذكر  حسام عادل برغوث علٌوياللغات  30
مستمر الرابعة اللغة الروسٌة ذكر  ودحسن ٌحٌى جلوب فرهاللغات  31
مستمر الرابعة اللغة الروسٌة ذكر  حسٌن سمٌر عداي رهٌف اللغات 32
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مستمر الرابعة اللغة الروسٌة انثى  حوراء محمد حلو حٌدراللغات  33
مستمر الرابعة اللغة الروسٌة ذكر  حٌدر رٌاض عباس ناصر اللغات 34
مستمر الرابعة اللغة الروسٌة ذكر زهٌر عباس حسن اللغات  35
مستمر  الرابعةاللغة الروسٌة انثى  زٌنب عبدالحسٌن حسن  اللغات 36
مستمر الرابعة اللغة الروسٌة انثى  زٌنة حٌدر سرحان عٌدياللغات  37
مستمر الرابعة اللغة الروسٌة ذكر   لفتة عبد الرضاالسجاد محمداللغات  38
مستمر الرابعة اللغة الروسٌة انثى  شهد زكً صفر احمد اللغات 39
 مستمرالرابعة اللغة الروسٌة انثى  طٌبة عامر ابراهٌم حمداناللغات  40

مستمر الرابعة اللغة الروسٌة انثى  طٌبة ولٌد خالد عباساللغات  41
مستمر الرابعة اللغة الروسٌة انثى  عذراء عطاهلل جمٌل علوان اللغات 42
مستمر  الرابعةاللغة الروسٌة ذكر  ضانوعماد تركً كاظم راللغات  43
مستمر الرابعة اللغة الروسٌة ذكر  غدٌر سالم علً محمد اللغات 44
مستمر الرابعة اللغة الروسٌة ذكر  فرح محمد قحطان عبوداللغات  45
مستمر الرابعة اللغة الروسٌة ذكر  كاظم كرٌم ساهً شاللاللغات  46
مستمر الرابعة اللغة الروسٌة ذكر  محمد خالد عبدهللا صالح اللغات 47

مستمر الرابعة اللغة الروسٌة ذكر  محمد عباس عبدالحمزة عٌدان اللغات  48
مستمر الرابعة اللغة الروسٌة ذكر  رمضانمحمود عطاهلل مرعً  اللغات 49
مستمر  الرابعةاللغة الروسٌة انثى  مرٌـــم كاظم فهد حمد اللغات  50
مستمر الرابعة اللغة الروسٌة ذكر مصطفى خلٌل حمٌد لطٌف  اللغات 51
مستمر الرابعة اللغة الروسٌة ذكر   زبارمصطفى محمود ضاحًاللغات  52
مستمر الرابعة اللغة الروسٌة انثى  ي ماجد صافً عبدالكرٌمـــم اللغات 53
مستمر الرابعة اللغة الروسٌة انثى  د سلمان مٌدانونهى داو اللغات 54
مستمر الرابعة اللغة الروسٌة ذكر  حسن علً صاحب اللغات  55
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حالة الطالب المرحلة القسم الجنس االسم الرباعي للطالب  الكلية ت 
 مستمر الرابعةاللغة الروسٌة ذكر  محمد امٌن سٌروان محمد امٌن اللغات 1

 


