
 اللغة االنكليزيةقسم - كلية اللغات - جامعة بغداد 

 سنة التخرج %المعدل  الجنس الجنسٌة الشهادة          اسم المتخرج الرباعً ت
 2/9/1996 76.09 انثى عراقً لغة/ماجستٌر ساهرة موسى سلمان شبٌب 1
 5/9/1996 77 = = لغة= مٌساء عبد الكرٌم محمود محمد 2
 23/9/1996 72.15 = = لغة= دٌمة فتحً امٌن احمد 3
 31/11/1996 75.097 = = لغة= تهانً ماجد عبد الحلٌم جاسم 4
 29/7/1997 80.31 = = دبلوم عالً فاتن عبد االله حمٌد محمود 5
 26/10/1997 83.59 = = لغة/ماجستٌر منى عبد العباس عبد الحسن جواد 6
 20/12/1997 79.22 ذكر = دبلوم عالً محمد كاظم غافل رشٌد 7
 29/12/1997 74.56 انثى = = زٌنب عبد الكرٌم بهجت نجف 8

 3/2/1998 72.97 = = = نادٌة حمدان كطان حران 9
 3/2/1998 71.64 = = = رشا عبد المجٌد عبدهللا محمد 10
 14/2/1998 76.91 = = لغة/ماجستٌر نغم غسان احمد علوان 11
 7/7/1998 75.38 ذكر = لغة= رباح عبد الرزاق راضً عبدهللا 12
 8/7/1998 77.00 = = دبلوم عالً وسام حافظ عبد علً رضا 13
 5/8/1998 76.58 انثى = لغة/ماجستٌر منى احمد عبد الغنً شاوي 14
 16/11/1998 75.73 = = لغة=  مً جورج زٌا جورج 15
 25/11/1998 79.92 ذكر = دبلوم عالً سعٌدزٌدون عاصم عبد الوهاب محمد  16
 31/1/1999 73.97 انثى = = اسٌل رعد كامً عبد الوهاب 17
 14/3/1999 77.06 = = لغة/ماجستٌر زٌنة اثٌر عمر عبودي 18
 4/5/1999 78.85 ذكر = لغة= فاروق مهدي وهٌب احمد 19
 3/7/1999 75.00 انثى = لغة=  مً صالح علً حسٌن 20
 22/8/1999 75.34 = = لغة=  سؤدد فاضل كاظم صالح 21
 11/9/1999 76.44 ذكر = لغة=  علً خلف جعفر جواد 22
 11/12/1999 78.573 انثى = لغة=  سهٌر صفوت محمد هاشم احمد 23
 27/12/1999 77 انثى = لغة= / الحان طارق نجم عبدهللا 24
 6/2/2000 71.86 = = دبلوم عالي سنا حامد سلمان حسن 25
 6/2/2000 78.14 ذكر = = رٌاض جاسم حسٌن خصاف 26
 6/2/2000 78.67 انثى = = هدٌل فٌصل رجب محمد حسن 27
 3/4/2000 75.806 = = = افنان جمعة حمد محمد 28
 29/7/2000 78.39 ذكر = لغة/ماجستير  مؤٌد جمعة جمعة حسن 29
 12/8/2000 78.19 انثى = = سمٌة احمد ابراهٌم حسٌن 30
 7/9/2000 77.56 ذكر = دبلوم عالي احمد محمد صبار عبد الحسٌن جواد 31
 25/9/2000 80.06 = = لغة/ماجستير محمد عبد القادر عجاج ضبعان 32
 25/11/2000 76.83 انثى = دبلوم عالي اٌناس اكرم عبود حسٌن 33
 9/12/2000 76.62 = = لغة/ماجستير سهٌر عادل عبد االمٌر علوان 34
 20/1/2001 75.5 ذكر = دبلوم عالي بشار معارج مزعل طوفان 35
 27/1/2001 74.66 = = لغة/ماجستير سرمد احمد ناصر حمود 36
 17/2/2001 78.39 = = دبلوم عالي لفتة سلمان حسٌن احمد 37
 42/2/2001 80.67 انثى = دبلوم عالي عبٌر عبد الكرٌم محمد جعفر 38
 14/4/2001 78.55 = = لغة/ماجستير  دانٌة طالل هاشم عٌسى 39
 26/5/2001 71.67 = = دبلوم عالي اناس سلٌم عبد العباس ٌاسٌن 40

41 

 ت
 9/6/2001 75.53= = لغة /ماجستير بسمة حربً مهدي علوان 



 9/6/2001 73.52= = = رشا عبد المنعم عزٌز عبدهللا  42
 16/6/2001 77.08= = دبلوم عالي نوارضٌاء صالح حمودي  43
 16/6/2001 76.08ذكر = = احمد خالص شعالن ذٌاب احمد  44
 18/8/2001 73.33انثى = لغة /ماجستير سهى نعمان رشٌد بالل  45
 6/9/2001 75.17= = = هند ناجً حسٌن عطٌة  46
 6/10/2001 76.94= = دبلوم عالي منى حسٌن عبد علوان  47
 18/11/2001 75.36= = لغة /ماجستيرنضال عبدهللا حسٌن حمادي  48
 8/1/2002 78.19= = دبلوم عالي غٌداء علً محمد مسلط  49
 15/1/2002 70.97ذكر = = احمد سلطان حسٌن منشد  50
 10/2/2002 77.61= = لغة /ماجستيرٌعقوب نعٌم الٌاهو موشً  51
 14/4/2002 76.95ذكر = ادب =/علً محمد صكر عذاب  52
 12/5/2002 73.08= = لغة =/فاطمة خضٌر حسون محمد  53
 25/6/2002 78.69= = ادب =/مٌس غانم محمود حسن  54
 10/6/2002 77.39ذكر = ادب =/عمر احمد شهاب شاكر  55
 3/7/2002 76.72= = ادب =/مجٌد محمد مضعن حوران  56
 25/9/2002 79.39= = لغة = /عامر فاضل ثامر جدران  57
 20/10/2002 79.47انثى = ادب =/ اٌمان عبد الستار عبد اللطٌف حمٌد   58
 20/11/2002 83.08ذكر = = = محسن عبد الحسن ناصر حسٌن  59
 24/11/2002 84.44انثى = دبلوم عالي عبٌر فاضل ماضً محمد  60
 14/12/2002 76.77= = ادب /ماجستيرشهالء علً سعٌد عبد الرحٌم  61
 14/12/2002 72.44= سورٌة لغة =/ اسماء مولود حمٌد العران  62
 8/1/2003 75.55ذكر عراقً دبلوم عالي علً محمد جواد حسن  63
 12/1/2003 75.56= = = خلٌل ابر اهٌم خماس ضمد  64
 23/1/2003 74.69= = = حامد بدري عبد السالم شاكر  65
 29/1/2003 78.02انثى = = امٌرة حسٌن ثعلب شبٌب  67
 17/7/2003 76.17= فلسطٌنٌة ماجستيرلغة رٌماحسٌن محمد صٌدم  68
 16/10/2003 77.88= عراقٌة ادب =/لٌن مصطفى ناجً مصطفى  69
 29/12/2003 73.25= = لغة =/نادٌة ٌوسف زورا ٌوسف  70
ادب =/سفٌن نعمان عارف محمد امٌن  71

 
 29/2/2004 76.08ذكر = 

 7/3/2004 79.10= = دبلوم عالي احمد عباس خضر عباس  72
 4/4/2004 77.96انثى = لغة /ماجستير شهلة والً محمد علً  73
 20/6/2004 83.83ذكر = دبلوم عالي حازم مالك محسن طعمة  74
 4/8/2004 79.77انثى = لغة /ماجستيرسراب عبد العظٌم عبد الحمٌد محمد  75
 4/8/2004 83.41ذكر = لغة =/سرمد صبٌح علً جاسم  76
77 

 
 4/8/2004 80.64= = دبلوم عالي فادي سامً نعمو توما ججً 

 13/9/2004 انثى = لغة /ماجستيرمرٌم محمود حكمت عبد الرحمن  78
 23/10/2004 76.02= = = = ر شا عبد الرضا سعٌد عبد  79
 6/2/2005 75.58ذكر = = = غٌث خالد احمد جوهر  80
 12/2/2005 80.28انثى = ادب =/اسٌل عبد اللطٌف طه ٌاسٌن  81
 9/3/2005 77.39= = = = سعاد محمود احمد ضاحً  82
 5/5/2005 81.28= = = = وسن هاشم ابراهٌم علً   83



 5/6/2005 75.72= = = = هدى كاظم علوان خلف  84
 29/6/2005 78.45= = دبلوم عالي ندى عٌسى محمد مهدي  85
 28/8/2005 79.50= = ماجستير ادب انوار حسن جمعة شٌر ولً  86
 6/10/2005 72.44ذكر = دبلوم عالي احمد جاسم محمد عباس  87
 21/11/2005 81.94= = دبلوم عالي حٌدر عبد الحسٌن جابرمعٌدي  88
 4/12/2005 77.44= = ادب /ماجستير حامد حماد عبد حمد  89
 4/12/2005 80.81= = = = محمد فلٌح حسن حمد  90
 21/12/2005 74.94انثى = دبلوم عالي هبة محمد االء برهان الدٌن  91
 12/3/2006 84.286ذكر = ادب /ماجستيرمثنى مكً محمد علً  92
 26/4/2006 75.89انثى = دبلوم عالي ضفاف حكمت ناجً رشٌد  93
 6/6/2006 81.56ذكر = لغة /ماجستير علً عبٌد حسون عالوي  94
 21/6/2006 74.94انثى = = = مارب محمد صنكور جبارة  95
 10/7/2006 82.35= = = = اركان عادل صالح مهدي  96
 10/7/2006 75.08ذكر = == رفعت احمد علً احمد  97
 8/8/2006 80.25انثى = == ندى عزٌز ٌوسف مطٌلب  98
 8/8/2006 73.38ذكر = = = ارا فرمان نصري بوغوص  99

 16/8/2006 77.66انثى = دبلوم عالي بروٌن اسماعٌل نٌاز كل محمد  100
 24/8/2006 73.89= = لغة /ماجستيررغد رٌاض عبد الوهاب عبد الرزاق  101
 18/9/2006 77.11ذكر = دبلوم عالي محمد رشٌد محمد حمٌد  102
 15/10/2006 76.11= = ادب /ماجستيروسام عبد العزٌز كرٌم محمد  103
 15/10/2006 81.475انثى = == غادة حسن علً جمعة  104
 5/3/2007 87.91ذكر = = = عبدهللا عارف مزٌد جدعان  105
 24/4/2007 75.03= = دبلوم عالي عادل عبد الحسٌن محمد عبد زٌد  106
 25/4/2007 84.36انثى = ادب /ماجستيرزٌنب محمد عباس محمد  107
 26/4/2007 72.03= = لغة =/اٌمان كرٌم منصور محٌسن  108
 2/7/2007 76.39= = = = حلٌمة خلف سالم زاروع  109
 9/7/2007 71.67انثى = دبلوم عالي سعاد كاظم زاٌر سهٌل  110
 31/7/2007 78.33= = ادب /ماجستير زٌنة علوان نصٌف جاسم  111
 25/2/2009 79.86ذكر = = = حٌدر صدام  صحن دوٌش  112
 26/4/2009 82.58انثى = لغة =/وسن جلٌل ابراهٌم اسماعٌل  113
 28/4/2009 84.78ذكر = = = عبد الكرٌم شرٌف داود سلمان  114
 5/5/2009 78.223انثى = = = اثٌل عبد الغفور عبد الحافظ خلف  115
 17/5/2009 78.86= = == سوسن عبد المنعم قاسم خلف   116
 1/7/2009 83.78ذكر عراقً ادب /ماجستير قٌس قصً مجٌد حسن  117
 21/7/2009 73.39= = لغة =/رٌاض عباس عبٌد خضٌر  118
 11/8/2009 78.47انثى = ادب =/فوزٌة موسى غانم احمد  119
 1/10/2009 85.20ذكر = لغة =/راسم تاٌه جحجوح حمود  120
 22/10/2009 82.94انثى = = رنا ٌوسف عبد اللطٌف رشٌد  121
 1/2/2010 76.28ذكر = = = علً عبد االله غنً حسٌن  122
 9/2/2010 76.78انثى = = = هدى داود سلمان جبر  123
 22/4/2010 78.25ذكر = ادب =/وضاح حسن محً طخاخ  124
 3/5/2010 80.56انثى = لغة =غٌداء علً محمد مسلط  125



 29/6/2010 83.47ذكر = ادب =/غٌاث منهل هادي فرحان  126
 4/7/2010 78.88انثى = لغة =/امٌرة حسٌن ثعلب شبٌب  127
 25/7/2010 80.61= = ادب =/هدٌل محمد مؤٌد عبد الحمٌد  128
 8/8/2010 77.19ذكر = = = صباح سالم جبار عامر  129
 9/1/2011 83.52انثى = ترجمة =/اٌناس عبد الكاظم محمد عزٌز  130
 22/2/2011 79.60ذكر = = = نبٌل خلٌل محمود عبد الرزاق  131
 18/5/2011 76.27= = ادب =/اٌمن محمد رضا حسن محسن  132
 25/5/2011 78.38انثى = لغة =/مٌس منذر نصٌف جاسم  133
 24/8/2011 76.38= = = = رسل داود سلمان عبود  134
 28/8/2011 79.91ذكر = ادب =/سعد عزٌز صالح محسن  135
 13/9/2011 83.19= = لغة =/عبدهللا سلمان دروٌش عبدهللا  136
 13/9/2011 79.71= = ترجمة =/بشار معارج مزعل طوفان  137
 22/11/2011 76.5انثى = ترجمة =/هنادي هٌثم عبد االحد هللا وٌردي  138
 13/12/2011 76.30ذكر = = = حسٌن ٌارة احمد علً  139
 13/12/2011 80.68انثى = ادب =/زٌنب لٌث عبد الجبار علً  140
 15/12/2011 73.13ذكر = لغة =/محمد محمود احمد عبد علً  142
 18/12/2012 77.63انثى = لغة =سلوى ابراهٌم كامل ابراهٌم  143
 10/2/2013 74.86= = لغة =/رشا علً صادق محمد  144
 29/5/2013 76.14ذكر = = = ستار حسٌن عبود محمود  145
 29/5/2013 74.52انثى = = بان اسعد محمد فائق  146
 29/5/2013 74.13= = = سوزان عبد الهادي كاطم  147
 9/6/2013 74.11= = == وجدان حسٌن علً عباس  148
 12/6/2013 70.33= = = = شهد كرٌم حمٌد ابراهٌم  149
 12/6/2013 72= = = زٌنب نزٌه محمد حسٌن  150
 4/8/2013 71.13ذكر = = حٌدر صادق ناصر عابد  151
دبلوم عالي هبة محمد االء برهان الدٌن  152

المعادل 
للماجستير 

 19/12/2012 74.86انثى = 

 30/12/2012 76.21ذكر = = محمد رشٌد محمد حمٌد  153
 17/3/2013 70.90انثى = = سعاد كاظم زاٌر سهٌل  154

 



 

 االسبانٌةقسم اللغه - كلٌة اللغات -     جامعة بغداد 

 سنة التخرج  %المعدل الجنس الجنسٌة الشهادة اسم المتخرج الرباعً          ت
 31/1/1996 81.111 انثى  عراقً ماجستٌر سحر قاسم سعٌد عبد الرحمن 1
 10/12/1997 72.25 ذكر = دبلوم عصام احمد ناصر حسٌن 2
 29/3/1998 80.22 انثى = ماجستٌر عبٌر حسٌن عبد عودة 3
 23/4/1998 76.75 = = = حنان كرٌم عطا محمد 4
 18/4/1998 81.69 = = = روعة حقً ابراهٌم اسماعٌل 5
 29/6/1998 77.28 = = = مها كامل نجم عبد االحد 6
 22/12/1998 74.92 = = = مها عباس رجب محمد 7
 15/3/1999 78.55 ذكر = = سلٌم رحمن مراد علً 8
 22/12/1999 74.88 = = دبلوم سماح سالم جبار عامر 9

 30/12/1999 80.08 = = = حسن عٌسى حسن هاشم 10
 14/12/1999 82.31 = = = عامر عبد هللا عباس كنهوش 11
 26/12/2000 77.14 = = = حٌدر جاسب محمد عطٌة 12
 19/12/2000 70.86 = = = مهند انعام حاتم بسام 13
 20/12/2000 79.33 = = = أوس ناصر عبد العزٌز كاطع 14
 20/12/2000 74.39 = = = لؤي مثنى عبد الحمٌد رشٌد 15
 23/12/2000 84.16 ذكر = = رحاب ٌوسف هادي ظاهر 16
 19/12/2000 80.33 = = = أحمد سكران داود سلمان 17
 21/10/2001 79.53 = = = علً أحمد عبد هللا حمد 18
 24/11/2001 88.25 انثى = ماجستٌر غٌداء قٌس ابراهٌم عبد الرحمن 19
 2/12/2001 84.75 = = دبلوم أنوارمحمود حسن عبد هللا 20
 19/1/2002 76.862 ذكر = =  رباح هادي راضً حمزة 21
 12/2/2002 82.42 انثى = = رنا عبد الرحمن عزٌز سمٌن 22
 20/2/2002 78.61 ذكر = = باسم ابراهٌم صالح خلف 23
 29/12/2002 79.02 = = ماجستير درٌد صالح زكً حمزة 24
 31/12/2002 81.72 انثى ليـبـية = اٌمان علً سالم ابراهٌم 25
 1/2/2003 77.13 =  = لٌنة نافع خزعل جاسم 26
 17/7/2003 80.22 ذكر = = جمٌل عباس علً وجر 27
 29/1/2003 78.36 = = دبلوم محمد هاشم محٌبس أسمٌر 28
 3/3/2003 78.69 = = = محمد داخل ذٌاب لٌلو 29
 9/3/2003 79.36 انثى = = أسٌل عبد الٌمة كاظم حسن 30
 11/6/2003 79.89 ذكر = = ماجد حمود كاظم كشاش 31
 11/6/2003 79.69 انثى = = سوزان عكالوي صالح حمود 32
 29/10/2003 73.97 ذكر = ماجستير مؤٌد هادي عرط عذاب 33
 13/12/2003 82.74 انثى  = = أزهار موسى حسٌن علً 34
 7/3/2004 79.33 ذكر = دبلوم مصطفى محمد عباس حسٌن 35
 2/6/2004 79.47 = = ماجستير لٌلى فاضل حسن نامق 36
 16/6/2004 87.53 = = = مٌساء مدحت ناجح رشٌد 37
 17/7/2004 77.69 = = = هدٌل عادل كمال جمٌل 38
 4/8/2004 83.69 ذكر = دبلوم وسٌم حمٌد صنكور عبٌد 39
 4/8/2004 79.88 انثى عراقً = مها علً حسٌن علً 40

 



 

 االسبانٌةقسم اللغه - كلٌة اللغات - جامعة بغداد 

 سنة التخرج %المعدل الجنس الجنسٌة الشهادة اسم المتخرج الرباعً ت
 26/12/2004 73.72 ذكر عراقً ماجستير رٌاض عباس صالح جعٌفص 41
 6/2/2005 86.05 انثى = = هدٌل مزهر محمد رحٌم 42
 12/2/2005 76.47 ذكر = = مازن رافع سحاب احمد 43
 1/3/2005 82.89 انثى = = شذى اسماعٌل جبوري سلمان 44
 9/3/2005 76.33 = = = الزهراء سعٌد عبود حسن 45
 27/4/2005 75 = = = اسٌل ارزوقً وهٌب سلمان 46
 19/5/2005 82.49 ذكر = دبلوم عمار ابراهٌم فتاح كرٌم 47
 21/7/2005 76.64 = = = خالد خضٌر لفته عباس 48
 26/7/2005 77.75 انثى = = شٌماء حمود سهٌل شٌبان 49
 20/9/2005 82.94 = = ماجستٌر لقاء محمد بشٌر حسن راضً 50
 6/10/2005 71.11 = = دبلوم نجاة عوٌد كرٌم عفلوك 51
 6/10/2005 8.33 = = = الهام تركً صالح محمود 52
 9/11/2005 74.58   = مٌثاق جاسم علً خلٌوي 53
 4/12/2005 79.13 ذكر = ماجستٌر قاسم محمد هالل سلٌم 54
 21/12/2005 79.91 انثى = = صفا مزهر محمد رحٌم 55
 21/12/2005 72.74 = = = حنان ٌونس محمد حسٌن 56
 17/1/2006 76.94 = = دبلوم ثائر هادي سلمان حسن 57
 5/3/2006 87.58 = = ماجستٌر رحاب ٌوسف هادي ظاهر 58
 13/3/2006 78.36 انثى = دبلوم اٌناس سعٌد جابر حسونً 59
 22/3/2006 88.36 = = ماجستٌر شٌماء خلف جاسم محمد 60
 22/3/2006 80 ذكر = = مؤٌد احمد علً حمود 61
 8/8/2006 72.91 انثى = = بان نٌازي حسٌن تقً 62
 8/8/2006 79.44 = = = انتظار علً جبر عبد العباس 63
 15/10/2006 74.41 = = ماجستير مثال احمد عبد عباس  64
 21/2/2007 76.77 ذكر = دبلوم عصام عدنان كاظم علً  65
 25/8/2009 83.41 = = دبلوم محمد جهاد محمود حسٌن 66
مقاصة  شٌماء محمود سهٌل شٌبان 67

معادل )

 (للماجستير

 27/1/2013 77.85 انثى =

 27/1/2013 78.41 = = = اسٌل عبد الٌمة كاظم حسن 68
 27/1/2013 82.26 = = = رنا عبد الرحمن عزٌز سمٌن 69
 6/2/2013 77.03 ذكر = = ثائر هادي سلمان حسن 70
 11/2/2013 75.42 = = = لؤي مثنى عبد الحمٌد بلكتاش 71
 17/2/2013 79.51 = = = ماجد حمود كاظم كشاش 72
 23/5/2013 74.49 = = = زهٌر احمد صالح خلف 73
 23/5/2013 79.48 = = = محمد هاشم محٌسن أسمٌر 74
 23/5/2012 81.26 = = = محمد داخل ذٌاب لٌلو 75
 9/6/2013 83.90 = = = عمار فتاح ابراهٌم كرٌم 76

 



  قســـــــم اللغة الفرنسٌة

 القسم االسم الرباعً للمتخرج  الجنسٌة الجنس المعدل سنة التخرج

ذكر  78,19 12/4/1995 عراقً  عبدالمنعم عزٌز حمودي  ماجستٌر فرنسً 

انثى  74,13 30/6/1996 عراقٌة  زٌنب بسام صالح عبد الغنً  ماجستٌر فرنسً 

انثى  76 20/7/1997 عراقٌة  سداد انور محمد حمدان  ماجستٌر فرنسً 

انثى  74,75 14/8/1997 عراقٌة  فلاير صالح عمر عثمان  ماجستٌر فرنسً 

ذكر  74 9/10/1997 عراقً  سالم جواد كاظم علً  دبلوم فرنسً 

ذكر  71,44 29/10/1997 عراقً  فاضل حازم حسن فتاح  دبلوم فرنسً 

ذكر  71,69 29/10/1997 عراقً  عبد الكاظم راضً محمد سعدون  دبلوم فرنسً 

ذكر  71,66 23/12/1997 عراقً  حارث هادي محمد عبدهللا  دبلوم فرنسً 

ذكر  76,887 21/7/1998 عراقً  عبدالوهاب عبدالكرٌم محمد جاسم  دبلوم فرنسً 

ذكر  77,42 29/7/1998 عراقً  حسن عبد الكاظم مزهر مطر  ماجستٌر فرنسً 

ذكر  73,72 18/11/1998 عراقً  عالء الدٌن منعم عبد العزٌز جمعة الملك  دبلوم فرنسً 

انثى  75,5 18/11/1998 عراقٌة  ذكاء متعب حسٌن كتاب  ماجستٌر فرنسً 

ذكر  75,61 27/12/1998 عراقً  عالء شطنان عاٌز داود  دبلوم فرنسً 

انثى  79,92 6/4/1999 عراقٌة  سمر محمد كاظم محمد  ماجستٌر فرنسً 

انثى  76,28 27/7/1999 عراقٌة  منى مجٌد حسون جواد  ماجستٌر فرنسً 

انثى  83,53 3/10/1999 عراقٌة  مها محمد حسن محمود  دبلوم فرنسً 

ذكر  81,19 25/11/1999 عراقً  محمد كاظم مجٌد عباس  دبلوم فرنسً 

ذكر  82,67 9/12/1999 عراقً  كمال طارق محمد عواد  ماجستٌر فرنسً 

ذكر  76,14 22/12/1999 عراقً  حسن سرحان جاسم عَكاب  ماجستٌر فرنسً 

انثى  76,62 22/12/1999 عراقٌة  تغرٌد عبد الزهرة عبود محمد  ماجستٌر فرنسً 

ذكر  81,92 19/1/2000 عراقً  ضٌاء مجبل جابر حسٌن  دبلوم فرنسً 

ذكر  79,197 27/1/2000 عراقً  صباح خزعل فنجان جبر  دبلوم فرنسً 

ذكر  83,47 6/2/2000 عراقً  عبدالحسن عواد شالكه جاسم  دبلوم فرنسً 

ذكر  78,81 7/3/2000 عراقً  ماجستٌر فرنسً  بشار صالح ابراهٌم خماس

ذكر  85,25 30/3/2000 عراقً  ماجستٌر فرنسً  حٌدر ناجح ابو شنه جوٌعد

انثى  77,47 2/4/2000 عراقٌة  رنا نزار جاسم محمد  ماجستٌر فرنسً 

انثى  84,89 16/4/2000 عراقٌة  هٌجاء قحطان احمد سلمان  ماجستٌر فرنسً 

انثى  71,19 20/4/2000 عراقٌة  سحر عبد علً رشٌد محمد  ماجستٌر فرنسً 

انثى  77,5 24/4/2000 عراقٌة  لبنى حسٌن سلمان داود  ماجستٌر فرنسً 

ذكر  74,19 24/9/2000 عراقً  حٌدر عبد الحسٌن سعد عرنوط  دبلوم فرنسً 

انثى  77,61 13/12/2000 عراقٌة  إٌثار عبد الجلٌل علً طاهر  دبلوم فرنسً 



ذكر  74,58 10/2/2001 عراقً  احمد خلف حمد حمادي  دبلوم فرنسً 

ذكر  76,08 17/2/2001 عراقً  سعٌد جبار حمٌد صحن  دبلوم فرنسً 

ذكر  74,11 2/6/2001 عراقً  سرمد موفق محمد احمد  دبلوم فرنسً 

انثى  75 9/6/2001 عراقٌة  نهلة حمٌد مجٌد محمد  ماجستٌر فرنسً 

ذكر  71,80 6/9/2001 عراقً  اوس حاتم محمود حبٌب  ماجستٌر فرنسً 

ذكر  75,14 27/10/2001 عراقً  جمال عبد الحكٌم عبدهللا محمد امٌن  دبلوم فرنسً 

انثى  77,78 9/12/2001 عراقٌة  فرح عبد المنعم فتحً علً  ماجستٌر فرنسً 

انثى  70,06 15/12/2001 عراقٌة  ماجستٌر فرنسً  أري محمد عبد الرحمن حسن

ذكر  72,97 16/1/2002 عراقً  فالح حسن فزع عبد الرضا  ماجستٌر فرنسً 

انثى  71,74 29/1/2002 عراقٌة  ندى شوقً بكر نوح  دبلوم فرنسً 

ذكر  82,34 3/2/2002 عراقً  ودٌع ٌونس ادهام حسٌن  ماجستٌر فرنسً 

ذكر  80,39 9/3/2002 عراقً  كامل عوٌد روضان سفٌح  دبلوم فرنسً 

انثى  70,55 2/4/2002 عراقٌة  مها مجٌد عزٌز علً  ماجستٌر فرنسً 

انثى  81,5 9/4/2002 عراقٌة  زٌنب طارق حسٌن داود  ماجستٌر فرنسً 

انثى  80,08 16/4/2002 عراقٌة  زٌنه خلف عبد الجلٌل ٌاسٌن  ماجستٌر فرنسً 

ذكر  74,97 21/5/2002 عراقً  فارس حكمت عبدهللا محمد  ماجستٌر فرنسً 

انثى  78,92 30/6/2002 عراقٌة  رجاء صبحً صالح حسن  ماجستٌر فرنسً 

انثى  75,33 3/7/2002 عراقٌة  مرٌم عبد محمود عبد السالم  ماجستٌر فرنسً 

ذكر  74,13 23/7/2002 عراقً  محمد خلف عبدالجلٌل ٌاسٌن  ماجستٌر فرنسً 

انثى  72,08 25/9/2002 عراقٌة  سجى عبدالجبار ٌوسف محمد  ماجستٌر فرنسً 

انثى  76,47 14/12/2002 عراقٌة  اٌمان كرٌم احمد حسون  ماجستٌر فرنسً 

انثى  77,16 15/12/2002 عراقٌة  رواء جمعة حسٌن ناصر  دبلوم فرنسً 

انثى  73,83 18/12/2002 عراقٌة  ُرال عبد الرزاق عبد الجبار مدٌح  ماجستٌر فرنسً 

ذكر  81 31/12/2002 عراقً  مؤمل مجٌد حمٌد قادر  دبلوم فرنسً 

ذكر  76,63 31/12/2002 عراقً  محمد عبد الحمٌد ناٌف جراح  دبلوم فرنسً 

انثى  73,69 19/1/2003 عراقٌة  ماجستٌر فرنسً   سرى موفق احمد مظلوم

انثى  74,166 29/1/2003 عراقٌة  جنان محمد واثق اسماعٌل  ماجستٌر فرنسً 

انثى  72,11 5/2/2003 عراقٌة  لقاء فاضل عبد غتاكً  ماجستٌر فرنسً 

ذكر  71,86 26/2/2003 عراقً  طاهر ٌحٌى فرحان حمد  دبلوم فرنسً 

انثى  78,08 16/3/2003 عراقٌة  مٌس محمد مهدي محمد  دبلوم فرنسً 

ذكر  81,69 19/3/2003 عراقً  زٌد باسم احمد طه  دبلوم فرنسً 

انثى  78,30 19/3/2003 عراقٌة  ٌسرى كامل كاظم عباس  دبلوم فرنسً 

ذكر  74,75 16/7/2003 عراقً  احمد عبد عباس مغٌر  ماجستٌر فرنسً 

ذكر  75,75 28/8/2003 عراقً  زٌاد خلف عبد الجلٌل ٌاسٌن  ماجستٌر فرنسً 



انثى  74,92 10/9/2003 عراقٌة  اٌناس حسن محمد رضا حسٌن  دبلوم فرنسً 

انثى  82,44 5/10/2003 عراقٌة  دانٌا نهاد عبد الجلٌل مجٌد  ماجستٌر فرنسً 

انثى  76 15/10/2003 عراقٌة  سروة زهٌر مجٌد مغامس  ماجستٌر فرنسً 

انثى  75 28/10/2003 عراقٌة  رٌم سفٌان سلمان عبد المجٌد  ماجستٌر فرنسً 

ذكر  74,61 19/11/2003 عراقً  علً عبد الخالق عبد الرسول حسٌن  دبلوم فرنسً 

ذكر  88,66 14/3/2004 عراقً  مازن اكرم فاضل حامد  ماجستٌر فرنسً 

انثى  78,61 28/4/2004 عراقٌة  صبا سعدون جالل محمد  ماجستٌر فرنسً 

ذكر  76,42 5/5/2004 عراقً  محمد نعمان عارف محمد امٌن  ماجستٌر فرنسً 

ذكر  75,38 16/5/2004 عراقً  قٌس معٌوف حسون َكاٌم  ماجستٌر فرنسً 

ذكر  77,91 1/9/2004 عراقً  درٌد فاضل جواد كاظم  ماجستٌر فرنسً 

انثى  80,97 23/9/2004 عراقٌة  نور حامد عبدهللا عبد الرحٌم  ماجستٌر فرنسً 

ذكر  80,80 23/9/2004 عراقً  علً حسٌن عباس علً  دبلوم فرنسً 

انثى  72,72 13/10/2004 عراقٌة  ساهرة ٌاسٌن حمدان صالح  ماجستٌر فرنسً 

ذكر  83,85 23/10/2004 عراقً  طالل عبدهللا محمود صالح  دبلوم فرنسً 

ذكر  80,36 21/11/2004 عراقً  عمر نصوري علً احمد  دبلوم فرنسً 

ذكر  74,66 26/12/2004 عراقً  فارس احمد محمد خضٌر  دبلوم فرنسً 

انثى  80,11 2/1/2005 عراقٌة  شٌماء عبد القادر ٌوسف احمد  ماجستٌر فرنسً 

انثى  74,91 17/2/2005 عراقٌة  رغد فالح حسن جاسم  دبلوم فرنسً 

ذكر  75,91 23/2/2005 عراقً  سالم عٌسى عبدهللا احمد  دبلوم فرنسً 

ذكر  76,27 22/3/2005 عراقً  صدام حسٌن فرج مرعٌد  دبلوم فرنسً 

انثى  78,60 6/4/2005 عراقٌة  جانٌت عٌسى اٌلٌا عٌسى  دبلوم فرنسً 

ذكر  77,47 22/5/2005 عراقً  ماجد هادي حمودي تموز  دبلوم فرنسً 

ذكر  74,22 26/7/2005 عراقً  عقٌل مجٌد كركوش علً  دبلوم فرنسً 

ذكر  84,16 17/1/2006 عراقً  فرقد عبدالرحمن محمود احمد  دبلوم فرنسً 

ذكر  75,89 26/1/2006 عراقً  عباس كرٌمش خضر عباس  ماجستٌر فرنسً 

ذكر  74,78 12/3/2006 عراقً  سعٌد جابر حسٌن علً  ماجستٌر فرنسً 

ذكر  86 23/4/2006 عراقً  عالء شطنان عاٌز داود  ماجستٌر فرنسً 

انثى  82,19 26/4/2006 عراقٌة  منى جوٌد درٌد شهٌب  دبلوم فرنسً 

ذكر  82,86 30/5/2006 عراقً  احمد رجب نزهان عواد  دبلوم فرنسً 

انثى  82,75 8/8/2006 عراقٌة  امل صبري ابراهٌم السٌد  ماجستٌر فرنسً 

ذكر  79,60 16/8/2006 عراقً  زٌدون احمد جاسم علً  دبلوم فرنسً 

ذكر  71,63 18/10/2006 عراقً  مهدي صالح كافً عبدالكاظم  دبلوم فرنسً 

انثى  77,883 28/1/2007 عراقٌة  سرى لؤي بشٌر عبدهللا  دبلوم فرنسً 

ذكر  78,826 26/2/2007 عراقً  واثق ابراهٌم محمد شالل  دبلوم فرنسً 



 

 

ذكر  76,55 25/4/2007 عراقً  عمار سعدي جواد عبد الهادي  ماجستٌر فرنسً 

انثى  71,94 25/7/2007 عراقٌة  مً فرج توفٌق حمود  ماجستٌر فرنسً 

ذكر  75,94 25/7/2007 عراقً  علً محمد علً حسٌن  ماجستٌر فرنسً 

انثى  72,55 31/7/2007 عراقٌة  رغداء عبدالرحمن نعمان محمد  ماجستٌر فرنسً 

انثى  78,22 16/8/2007 عراقٌة  ضحى محمد علً ابراهٌم  ماجستٌر فرنسً 

انثى  79,22 23/9/2007 عراقٌة  منتهى فاضل عبد موسى  دبلوم فرنسً 

ذكر  76,89 12/12/2007 عراقً  عالء الدٌن منعم عبد العزٌز جمعة الملك  ماجستٌر فرنسً 

ذكر  74,64 2/7/2008 عراقً  حارث كاظم حسٌن كرور  ماجستٌر فرنسً 

ذكر  82,33 23/1/2012 عراقً  علً هانً بداي عزٌز  دبلوم فرنسً 

انثى  81,91 19/12/2012 عراقٌة  منى جوٌد درٌد شهٌب  دبلوم عالً معادل 
للماجستٌر 

ذكر  74,63 19/12/2012 عراقً  فرقد عبدالرحمن محمود احمد  دبلوم عالً معادل 
للماجستٌر 

ذكر  84,19 19/12/2012 عراقً  محمد امٌن جمال عبدالحكٌم عبدهللا  دبلوم عالً معادل 
للماجستٌر 

ذكر  75,77 19/12/2012 عراقً  حٌدر عبد الحسٌن سعد عرنوط  دبلوم عالً معادل 
للماجستٌر 

ذكر  74,64 13/1/2013 عراقً  احمد خلف حمد حمادي  دبلوم عالً معادل 
للماجستٌر 

انثى  75,56 30/1/2013 عراقٌة  رغد فالح حسن جاسم  دبلوم عالً معادل 
للماجستٌر 

انثى  76,74 12/2/2013 عراقٌة  ٌسرى كامل كاظم عباس  دبلوم عالً معادل 
للماجستٌر 

انثى  77,27 17/3/2013 عراقٌة  منتهى فاضل عبد موسى  دبلوم عالً معادل 
للماجستٌر 



 

ت  القسم اسم المتخرج الرباعً الجنسٌة الجنس المعدل سنة التخرج

ذكر  92,05 21/7/1996 عراقً  بدٌع محمود حسٌن عبدهللا  ماجستٌر المانً  1 

ذكر  71,97 12/7/1996 عراقً  عبد الجبار احمد سهام فٌاض   ماجستٌر المانً  2 

انثى  82,72 18/8/1996 عراقٌة  اٌمان نوري عبد الغفور احمد  ماجستٌر المانً  3 

ذكر  73,25 19/10/1997 عراقً  مهدي صالح هادي صالح  دبلوم المانً  4 

ذكر  92,49 20/12/1997 عراقً  عرفان جاسم عبود جاسم  دبلوم المانً  5 
انثى  86 20/12/1997 عراقٌة  لٌلى جهاد حمٌدي عزٌز  دبلوم المانً  6 

ذكر  85,28 13/12/1997 عراقً  محمد اسماعٌل شبٌب ثانً  دبلوم المانً  7 

ذكر  85,38 15/1/1998 عراقً  علً حسٌن عبد المجٌد غنً  ماجستٌر المانً  8 

ذكر  86,44 5/8/1998 عراقً  صالح عطا فخري علً  ماجستٌر المانً  9 

ذكر  87,61 5/11/1998 عراقً  مزهر حمٌد محمود خطاب  دبلوم المانً  10 

انثى  86,39 5/12/1998 عراقٌة  شذى فائز نجم الدٌن عبدهللا  دبلوم المانً  11 

ذكر  84,28 9/12/1998 عراقً  هالل عبد الحمزة عباس محمد  دبلوم المانً  12 

ذكر  83,97 27/12/1998 عراقً  علً موسى حمه عرب  دبلوم المانً  13 

انثى  84 1/2/1999 عراقٌة  سوسن قاسم نعمة سلمان  ماجستٌر المانً  14 

ذكر  79,66 11/7/1999 عراقً  طالب مصطفى ابراهٌم حسٌن  ماجستٌر المانً  15 

ذكر  77,33 30/8/1999 عراقً  فاضل صالح مخلف علً  ماجستٌر المانً  16 

ذكر  82,02 23/1/2000 عراقً  عالء شٌرخان محمد علً  دبلوم المانً  17 

ذكر  80,38 22/2/2000 عراقً  فالح حسن صنٌبر حسٌن  دبلوم المانً  18 

ذكر  77 15/3/2000 عراقً  عبد الناصر نعمة طعمة 
سعدون 

دبلوم المانً  19 

ذكر  85,61 4/6/2000 عراقً  هشام محمد سالم محمد  ماجستٌر المانً  20 

ذكر  88,89 8/6/2000 عراقً  علً مكً شفٌق حمودي  ماجستٌر المانً  21 

انثى  86,05 7/6/2000 عراقٌة  زٌنب صاحب حسٌن مهدي  دبلوم المانً  22 

انثى  71,61 12/6/2000 عراقٌة  ماجستٌر المانً  مٌسون علً إرزوقً عزٌز 23 

انثى  77,27 23/8/2000 عراقٌة  وسن رحٌم وسٌن آغا  دبلوم المانً  24 

ذكر  71,61 21/11/2000 عراقً  امجد سامً بحري حاجم  ماجستٌر المانً  25 

ذكر  81,89 10/2/2001  عراقً  احمد حسن حمادي لفته  دبلوم المانً  26 

ذكر  76,77 17/3/2001 عراقً  عالء حسٌن خلٌف علٌوي  دبلوم المانً  27 

انثى  74,75 31/3/2001 عراقٌة  نجاة عٌسى حسن صالح  ماجستٌر المانً  28 

ذكر  75,05 31/3/2001 عراقً  زاحم محمد مسلم شلَكام  ماجستٌر المانً  29 

ذكر  78,75 5/5/2001 عراقً  زٌد محمد حمٌد رشٌد  دبلوم المانً  30 

ذكر  70,81 21/5/2001 عراقً  عمار فائز غنً عزٌز  دبلوم المانً  31 



ذكر  71,8 4/8/2001  عراقً  محمد اسماعٌل شبٌب ثانً  ماجستٌر المانً  32 

ذكر  70,69 4/8/2001 عراقً  محمد نصر حسٌن محمد  ماجستٌر المانً  33 

انثى  72,44 6/10/2001  عراقٌة  افراح مجٌد هادي سعٌد  ماجستٌر المانً  34 

ذكر  87,08 2/12/2001 عراقً  احمد عباس حسن جاسم  دبلوم المانً  35 

ذكر  84,24 30/12/2001 عراقً  محمد جلوب وسمً ضاري  دبلوم المانً  36 

ذكر  79,45 19/1/2002 عراقً  عبد الكرٌم عبد الجبار نصٌف 

 جاسم

ماجستٌر المانً  37 

انثى  85,25 5/2/2002 عراقٌة  شٌماء قٌس صبري جاسم  ماجستٌر المانً  38 

ذكر  74,41 9/3/2002 عراقً  مازن جمعة عطٌة محٌمٌد  دبلوم المانً  39 

ذكر  84,25 10/7/2002 عراقً  محمد كرٌم علوان جاسم   ماجستٌر المانً  40 

ذكر  73,03 15/7/2002 عراقً  محمد عبدهللا احمد محمد  ماجستٌر المانً  41 

ذكر  68,36 30/10/2002  عراقً  جاسم عمران هاشم علً  ماجستٌر المانً  42 

ذكر  79,71 15/1/2003 عراقً  عدي حاتم محمود حبٌب  ماجستٌر المانً  43 

ذكر  92,96 16/2/2003 عراقً  مثنى عبد الستار ناجً قاسم  ماجستٌر المانً  44 

ذكر  75,83 2/7/2003 عراقً  دبلوم المانً  انور شكر حمود عبدهللا  45 

انثى  75,07 6/7/2003 عراقٌة  عذراء حمٌد حسٌن شالل 
 

دبلوم المانً  46 

ذكر  78,33 6/7/2003 عراقً  جمال محمد حاجم ابراهٌم  دبلوم المانً  47 

انثى  90,97 12/7/2003 عراقٌة  اقبال طه ٌاسٌن عبد الرزاق   48 ماجستٌر المانً

ذكر  79,05 13/7/2003 عراقً  احمد جلوب جبر فٌاض  دبلوم المانً  49 

ذكر  70,86 16/7/2003 عراقً  حٌدر عبد الكاظم زٌار ابراهٌم  دبلوم المانً  50 

ذكر  71,80 29/7/2003 عراقً  علً سلمان صادق جعفر  ماجستٌر المانً  51 

ذكر  80,63 12/10/2003 عراقً  عماد مبارك غانم موكر  ماجستٌر المانً  52 

انثى  72,33 12/1/2004  عراقٌة  نازدار عبد السالم محمد امٌن   53 ماجستٌر المانً 

انثى  74,02 29/2/2004 عراقٌة  اسماء محمد عباس محمد  ماجستٌر المانً  54 

ذكر  81,46 16/6/2004 عراقً  طارق اكرم محمد احمد  ماجستٌر المانً  55 

ذكر  72,52 23/9/2004 عراقً  محمد كاظم حسن راضً 
 

دبلوم المانً  56 

ذكر  75 30/11/2004 عراقً  اٌاد عبد لطٌف عالوي  ماجستٌر المانً  57 

ذكر  77,38 4/1/2005 عراقً  ماهر حونً حبٌب ناجح   58  دبلوم المانً 

ذكر  72,33 5/5/2005 عراقً  صالح راجح جاسم محمد  ماجستٌر المانً  59 



انثى  76,72 12/6/2005 عراقٌة  نٌران جاسم حمزة كاظم  دبلوم المانً  60 

ذكر  77,61 15/6/2005 عراقً  حسان نبٌل نوري مهدي  دبلوم المانً  61 

ذكر  74,38 29/6/2005   عراقً  احمد امحان راضً اجٌاد   دبلوم المانً  62 

ذكر  77,13 3/10/2005 زٌد محمد حمٌد رشٌد  عراقً ماجستٌر المانً  63 

انثى  74,050 5/10/2005 عراقٌة  ٌسرى عبد الستار خلف شبٌب  ماجستٌر المانً  64 

ذكر  81,75 10/10/2005 عراقً  حسٌن علً مهدي صالح   ماجستٌر المانً  65 

ذكر  71,72 4/11/2005 عراقً  بهاء محمود علوان مطر  ماجستٌر المانً  66 

انثى  76,5 26/12/2005 عراقٌة  فاطمة حسٌن مولى حسٌن  ماجستٌر المانً  67 

انثى  73,25 31/12/2005 عراقٌة  رقٌة محمود جاسم محمد  ماجستٌر المانً  68 

انثى  73,91 16/4/2006 عراقٌة  خولة خلٌفة عبجٌل دلش  ماجستٌر المانً  69 

ذكر  74,91 30/5/2006 عراقً  مهدي رحٌم طاهر ثابت  دبلوم المانً  70 

ذكر  74,78 15/11/2006 عراقً  قاسم جبر عبرة عوٌد  ماجستٌر المانً  71 

ذكر  71,41 21/2/2007 عراقً  سالم عمر محمود خلٌل  ماجستٌر المانً  72 

ذكر  73,67 17/8/2007 عراقً  جمعة ذٌاب حسن هدٌب  دبلوم المانً  73 

ذكر  73,14 2/9/2007 عراقً  احمد جاسم مخلف شرموط  دبلوم المانً  74 

ذكر  80,56 3/12/2007 عراقً  اسامة ربٌع عبد الجبار محمود  ماجستٌر المانً  75 

انثى  75,49 28/1/2008 عراقٌة  منال شامل سلمان حسن  ماجستٌر المانً  76 

ذكر  70,89 18/2/2008 عراقً  رائد خالد شنٌش فلٌح  دبلوم المانً  77 

انثى  73,05 26/2/2008 عراقٌة  انتصار سعد راضً وسمً  ماجستٌر المانً  78 

ذكر  73,86 29/8/2011 عراقً  هادي صالح محٌسن بشارة  دبلوم المانً  79 

ذكر  82,05 25/4/2012 عراقً  عمر باسم محمد كاظم  ماجستٌر المانً  80 

انثى  74,80 26/4/2012 عراقٌة  زٌنب صاحب حسٌن مهدي  ماجستٌر المانً  81 

ذكر  72,69 3/5/2012 عراقً  محمد نجم عبد موسى ابو جزرة  ماجستٌر المانً  82 

ذكر  74,06 19/12/2012  عراقً  انور شكر حمود عبدهللا  دبلوم عالً معادل 
للماجستٌر 

83 

ذكر  81,85 19/12/2012 عراقً  علً حسٌن عبد المجٌد غنً  دبلوم عالً معادل 
للماجستٌر 

84 

ذكر  82,55 19/12/2012 عراقً  هالل عبد الحمزة عباس محمد  دبلوم عالً معادل 
للماجستٌر 

85 

ذكر  77,13 20/12/2012 عراقً  مازن جمعة عطٌة محٌمٌد  دبلوم عالي معادل 
للماجستير 

86 

ذكر  78,10 20/12/2012 عراقً  عبد الناصر نعمة طعمة سعدون  دبلوم عالً معادل 
للماجستٌر 

87 

ذكر  76,22 6/1/2013 عراقً  حسان نبٌل نوري مهدي  دبلوم عالً معادل 
للماجستٌر 

88 

ذكر  73,23 10/2/2013 عراقً  احمد امحان راضً جبار  دبلوم عالً معادل 
للماجستٌر 

89 



                     

 

 

 

 

 

ذكر  73,82 10/2/2013 عراقً  مهدي رحٌم طاهر ثابت  دبلوم عالً معادل 
للماجستٌر 

90 



 

 قسم اللغه الروسٌة - كلٌة اللغات - جامعة بغداد  

 سنة التخرج المعدل الجنس الجنسٌة الشهادة اسم المتخرج الرباعً ت

 16/11/1995 72.39 ذكر  عراقً  ماجستٌر حسٌن عباس حسٌن عواد 1

 9/5/1996 78.11 ذكر عراقً ماجستٌر خلف حامد طاهر علً 2

 5/6/1996 76.33 = = = سامر أكرم حسٌن محمد 3

 3/12/1996 83.67 أنثى = = هدٌل اسماعٌل خلٌل محً الدٌن 4

 7/8/1997 76.05 ذكر = = عمار حسٌن صادق حسن 5

 22/9/1997 78.75 = = = حنان عباس محمد جواد 6

 21/12/1997 73.20 = = = محمد جمٌل اٌاهٌم محمود 7

 17/1/1998 81.86 = = = تحسٌن رزاق عزٌز ضٌدان 8

 29/3/1998 79.58 انثى = = سهى نمر محمد عبد هللا 9

 26/5/1998 70.36 = = = زٌنب صفوان كمال الدٌن داود 10

 23/12/1998 73.92 = = = ماجدة جمٌل عاشور خلٌل 11

 27/2/1999 73.61 = = دبلوم محاسن عبد الجبار عبد الغفار محمد 12

 21/4/1999 75.75 ذكر = = احمد حمٌد شعالن هادي 13

 17/10/1999 77.22 = = = حٌدر سعٌد عبد علً موسى 14

 28/11/1999 82.14 انثى = ماجستٌر  اسٌل عبد االمٌر سعٌد رشٌد 15

 30/11/1999 73.72 ذكر = دبلوم هشام علً حسٌن علً 16

 5/12/1999 72.97 = = = احسان فرحان عبد الحسٌن حبٌب 17

 14/12/1999 80.42 انثى = = وجدان قاسم عبٌدش وادي 18

 10/1/2000 79.22 = = ماجستٌر اشواق محمد مطلك جادر 19

 31/1/200 76.56 = = = نهلة جواد هادي صالح 20

 31/1/2000 81.42 = = = منى عارف جاسم محمد 21

 20/5/2000 75.42 ذكر = دبلوم مازن احمد ٌاسٌن طه 22



 5/7/2000 73.08 = = = عبد الرزاق عبد غركان زاٌر 23

 19/7/2000 77.17 = = ماجستٌر  كامل محمد دٌونك مصلح 24

 24/7/200 77.94 = = = أثٌر زهٌر توفٌق حسن 25

 18/11/2000 85.47 = = = عبد الجبار محسن حنتوش سلمان 26

 10/12/2000 78.19 = = دبلوم جاسم محمد رشٌد عواد 27

 21/12/2000 85.53 انثى = ماجستٌر ضحى زكً عبد الكرٌم عبد اللطٌف 28

 13/1/2001 72.33 = = = فردوس كرٌم برٌهً عبود 29

 13/1/2001 82.30 = = = نهلة جمال لطٌف شبٌب 30

 20/1/2001 72.11 = = = نزار صالح الدٌن شرٌف محمد 31

 10/2/2001 75.22 = = دبلوم عبد الرزاق رحٌم فهد عكلة 32

 24/2/2001 71.94 = = = محمد كاظم حسون علً 33

 3/3/2001 82.55 انثى = = هدى فائق خماس قدوري 34

 31/3/2001 85.11 = = ماجستٌر محمد سعدون جمٌل احمد 35

 17/3/2001 70.86 انثى = = فاطمة ابراهٌم محمد طارش 36

 7/4/2001 78.19 = = دبلوم رغد علً ابراهٌم علً 37

 14/4/2001 80.45 = = ماجستٌر عمار عودة جوٌر عباس 38

 26/5/2001 78.22 = = ماجستٌر هاشم  صاحب صالح مهدي 39

 9/6/2001 82.19 انثى = ماجستٌر دٌنا ادهام ٌحى سلٌم 40

= 

 

     

 قسم اللغه الروسٌة - كلٌة اللغات -  جامعة بغداد 

 سنة التخرج %المعدل  الجنس الجنسية الشهادة اسم المتخرج الرباعً ت

 6/10/2001 73.223 ذكر عراقً ماجستٌر  احمد حسان عبد علً اسماعٌل 41

 6/10/2001 84.47 = = = ٌاسٌن حمزة عباس علً 42



 10/11/2001 71.222 = = = عباس عبد الرزاق احمد  43

 9/12/2001 77.94 انثى = = أسوان عبد هللا عبد الجبارجمعة 44

 9/12/2001 75.75 = = = غادة طارق صبري عبد اللطٌف 45

 31/12/2001 74.388 ذكر = = احمد فاضل محمد احمد 46

 31/12/2001 76.55 انثى = = نجوى فؤاد علً حسٌن 47

 3/1/2002 78.749 انثى = = شٌماء حسٌن عبد هللا شرٌف 48

 27/2/2002 73.276 ذكر = = بلقٌس سلمان جواد ناصر  49

 9/3/2002 81.52 = = = منذر مال كاظم حسن 50

 14/4/2002 77.55 = = دبلوم محمد راضً كاظم جبر 51

 16/6/2002 70.06 = = = علً كاظم عبد حمزة 52

 2/10/2002 71.25 = = ماجستٌر جبار سالم محمد راضً 53

 28/11/2002 88.446 = = = راقم هاشم محمد عباس 54

 12/1/2003 79.83 انثى = = ابتسام احمد حمزة علً 55

 15/1/2003 82.36 ذكر = = محمود غازي جلوب حسٌن 56

 19/1/2003 71.136 انثى = = اٌات ٌوسف صالح محمد 57

 9/3/2003 73.22 انثى = دبلوم نهى عاتً خلف طاٌع 58

 16/7/2003 75.55 ذكر = = بكر ناظر عبد الجبار مجٌد 61

 27/7/2003 78.89 انثى = ماجستٌر اٌناس طارق شاكر احمد 62

 18/9/2003 72.27 ذكر = دبلوم سعد جهاد عجاج شباط 63

 1/10/2003 78.91 = = ماجستير عمار رشٌد غالً عزٌز 64

 6/10/2003 77.72 = = دبلوم عباس عبد االمٌر شحاذة حوٌض 65

 20/10/2003 72.69 انثى  = سماهر حسن داود كاظم 66

 12/1/2004 70.77 انثى = ماجستير وفاء خضر محمد علً 67

 22/3/2004 81.24 = = دبلوم خالد محمد عبد فهد 68

 13/4/2004 71.19 = = ماجستير عبد الكرٌم عبد احمد حبش 69



 12/5/2004 87.08 =  = رحٌم علً كرم خرٌبط 70

 30/5/2004 79.19 = = = مٌثاق محمد اسماعٌل محمد 71

 6/6/2004 74.71 = = دبلوم علً محمد ٌاسٌن علً 72

 13/9/2004 83.42 انثى = ماجستير اٌمان عوٌد محمد رسن 73

 23/9/2004 82.08 ذكر = دبلوم عدي حاتم شهاب احمد 74

 13/10/2004 79.11 =  ماجستير علً مرتضى سعٌد عبد الباقً 75

 6/10/2004 75.74 = = = قاسم محمد داود سلمان 76

 11/10/2004 75.78 =  دبلوم حكمت جواد عبد هللا علً 77

 23/12/2004 73.94 انثى = دبلوم مٌادة عبد الكرٌم عبٌد عبد الرضا 78

 6/10/2005 78.11 ذكر = ماجستير علً راضً مشجل خلف 79

 23/11/2005 83.50 = = = عماد اسماعٌل غانم فهد 80

 24/11/2005 87.10 =  = فاضل عباس شالل زٌدان 81

 

 

     

 قسم اللغه الروسٌة - كلٌة اللغات -    جامعة بغداد 

 سنة التخرج %المعدل  الجنس الجنسٌة الشهادة اسم المتخرج الرباعً ت

 18/1/2006 76.22 انثى عراقً ماجستٌر زٌنه صبار جبر خلوفً 82

 3/4/2006 75.86 ذكر = دبلوم محمود مصلح محمد اسماعٌل 83

 4/4/2006 73.91 = = = عمرو علً بداحً محمود 84

 16/4/2006 79.60 = = ماجستٌر ربٌعة حمٌد صافً شتٌت 85

 24/8/2006 78.47 انثى = = ذكرى طالب خٌر هللا احمد 86

 15/10/2006 85.55 انثى = ماجستٌر  منتصرة عبد الرحمن حمٌد كاظم 87

 28/3/2007 81.22 = = = منى دماك قاسم داخل  88

 5/6/2007 82.61 ذكر = = جاسم محمد رشٌد عواد 89



 18/6/2007 79.22 = = = فاضل شهاب احمد موسى 90

 2/7/2007 77.69 = = = علً عدنان مشوش كنٌهر 91

 16/8/2007 74.16 انثى = = سجى محمد عبد الغفور ثابت 92

 17/6/2008 89.28 ذكر = ماجستٌر حٌدر حقً البرٌهً سلمان 93

 13/7/2008 82.33 = = دبلوم حسٌن كاظم مجدي عاشور 94

 28/10/2008 88.47 انثى = = رجاء محمد حسٌن حمد 95

 25/11/2008 82.80 ذكر = دبلوم حٌدر هاشم عبود محمد 96

 3/2/2009 89.72 ذكر = ماجستٌر نصٌر ظاهر محسن محمد علً 97

 26/8/2009 85.88 انثى = = زٌنب علً شمسً فلٌح 98

 4/11/2009 85.58 ذكر = ماجستٌر غسان عبد كاطع كطفان 99

 4/1/2010 85.41 = = دبلوم ظافر ابراهٌم جمٌل نجم 98

 18/1/2010 82.36 انثى = ماجستٌر دٌانا محمد علً شمران حسن 99

 24/1/2010 78.86 ذكر = دبلوم حسٌن شٌال عجالن فجر 100

 3/10/2010 83.83 انثى  = ماجستٌر  هند مهدي حمودي صادق 101

 2/12/2010 78.97 = = = وسن نصٌف جاسم عطٌة 102

 2/12/2010 87.55 ذكر = = صالح عبد الحسٌن سلمان دامش 103

 2/12/2010 92.11 = = = عبد العزٌز ٌاسٌن عباس حلمً 104

 29/3/2011 81.305 = = = أسامة عبد الرزاق عبٌد سعٌد 105

 2/7/2012 71.993 = = = أٌسر محسن عالوي حماد 106

 16/10/2012 71.05 = = دبلوم سعد خمٌس مطر جري 107

دبلوم  حكمت جواد عبد هللا علً 108

مقاصة /

معادل 

 للماجستير

 19/12/2012 77.88 ذكر =

 27/12/2012 80.85 = = = عباس عبد االمٌر شحاذة حوٌض 109

 7/1/2013 73.75 انثى = = سماهر حسن داود كاظم 110



 13/1/2013 72.39 ذكر = = علً كاظم عبد حمزة  111

 13/1/2013 77.82 = = = محمود مصلح محمد اسماعٌل  112

 20/1/2013 83.83 = = = خالد محمد عبد فهد 113

 20/1/2013 75.38 انثى = = نهى عاتً خلف طاٌع 114

 20/1/2013 86.87 ذكر = = ظافر ابراهٌم جمٌل نجم 115

 20/1/2013 84.16 ذكر = = حٌدر هاشم عبود محمد  116

 

 

 قسم اللغه الروسٌة - كلٌة اللغات -     جامعة بغداد 

 سنة التخرج المعدل الجنس الجنسٌة الشهادة اسم المتخرج الرباعً ت

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



 

 

 

 قسم اللغه الروسٌة -جامعة بغداد كلٌة اللغات 

 سنة التخرج المعدل الجنس الجنسٌة الشهادة اسم المتخرج الرباعً ت

 16/11/1995 72.39 ذكر  عراقً  ماجستٌر حسٌن عباس حسٌن عواد 1

 9/5/1996 78.11 ذكر عراقً ماجستٌر خلف حامد طاهر علً 2

 5/6/1996 76.33 = = = سامر أكرم حسٌن محمد 3

 3/12/1996 83.67 أنثى عراقٌة = هدٌل اسمماعٌل خلٌل محً الدٌن 4

 7/8/1997 76.05 ذكر عراقً = عمار حسٌن صادق حسن 5

 22/9/1997 78.75 = = = حنان عباس محمد جواد 6

 21/12/1997 73.20 = = = محمد جمٌل اٌاهٌم محمود 7

 17/1/1998 81.86 = = = تحسٌن رزاق عزٌز ضٌدان 8

 29/3/1998 79.58 انثى عراقٌة = سهى نمر محمد عبد هللا 9

 26/5/1998 70.36 = = = زٌنب صفوان كمال الدٌن داود 10

 23/12/1998 73.92 = = = ماجدة جمٌل عاشور خلٌل 11

 27/2/1999 73.61 = = دبلوم محاسن عبد الجبار عبد الغفار محمد 12

 21/4/1999 75.75    احمد حمٌد شعالن هادي 13

 17/10/1999 77.22    حٌدر سعٌد عبد علً موسى 14

 28/11/1999 82.14    اسٌل عبد االمٌر سعٌد رشٌد 15

 30/11/1999 73.72    هشام علً حسٌن علً 16

 5/12/1999 72.97    احسان فرمان عبد الحسٌن حبٌب 17

 14/12/1999 80.42    وجدان قاسم عبٌدش وادي 18

 10/1/2000 79.22    اشواق محمد مطلك جادر 19

 31/1/200 76.56    نهلة جواد هادي صالح 20

 31/1/2000 81.42    منى عارف جاسم محمد 21

 20/5/2000 75.42    مازن احمد ٌاسٌن طه 22



 5/7/2000 73.08    عبد الرزاق عبد غركان زاٌر 23

 19/7/2000 77.17    كامل محمد دٌونك مصلح 24

 24/7/200 77.94    أثٌر زهٌر توفٌق حسن 25

 18/11/2000 85.47    عبد الجبار محسن حنتوش سلمان 26

 10/12/2000 78.19    جاسم محمد رشٌد عواد 27

 21/12/2000 85.53    ضحى زكً عبد الكرٌم عبد اللطٌف 28

 13/1/2001 72.33    فردوس كرٌم برٌهً عبود 29

 13/1/2001 82.30    نهلة جمال لطٌف شبٌب 30

 20/1/2001 72.11    نزار صالح الدٌن شرٌف محمد 31

 10/2/2001 75.22    عبد الرزاق رحٌم فهد عكلة 32

 24/2/2001 71.94    محمد كاظم حسون علً 33

 3/3/2001 82.55    هدى فائق خماس قدوري 34

 31/3/2001 85.11    محمد سعدون جمٌل احمد 35

 17/3/2001 70.86    فاطمة ابراهٌم محمد طارش 36

 14/4/2001 80.45    عمار عودة جوٌر عباس 37

 26/5/2001 78.22    هاشم  صاحب صالح مهدي 38

 9/6/2001 82.19    دٌنا ادهام ٌحى سلٌم 39

 6/10/2001 73.223    احمد حسان عبد علً اسماعٌل 40

       

       

       

       

       

       

       

       

       



       

 



 

 

 قسم اللغه الروسٌة -جامعة بغداد كلٌة اللغات 
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