
نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌةصحافة91.151990/1989االولعراقًسعٌد كاظم رٌاضاالعالماالداببغداد1

صباحٌةصحافة89.291990/1989االولعراقٌةسكر الواحد عبد سهٌراالعالماالداببغداد2

صباحٌةصحافة87.431990/1989االولعراقٌةنعمة حسٌن امٌرةاالعالماالداببغداد3

صباحٌةصحافة87.361990/1989االولعراقٌةهللا عبد احمد احالماالعالماالداببغداد4

صباحٌةاالذاعة87.091990/1989االولعراقٌةخلٌل اسماعٌل رفلاالعالماالداببغداد5

صباحٌةصحافة86.361990/1989االولعراقٌةرشٌد العزٌز عبد بتولاالعالماالداببغداد6

صباحٌةاالذاعة85.731990/1989االولعراقٌةعطوف غازي نهىاالعالماالداببغداد7

صباحٌةصحافة83.881990/1989االولعراقٌةحسن حمود محمداالعالماالداببغداد8

صباحٌةاالذاعة83.711990/1989االولعراقًحداوي عزٌز اماناالعالماالداببغداد9

صباحٌةصحافة83.271990/1989االولعراقٌةحسن طارق عماداالعالماالداببغداد10

صباحٌةاالذاعة83.191990/1989االولعراقًمالزم دهوي حمٌدةاالعالماالداببغداد11

صباحٌةصحافة82.71990/1989االولعراقًعاشور شدهان علًاالعالماالداببغداد12

صباحٌةصحافة82.471990/1989االولعراقًحمادي سلمان عماراالعالماالداببغداد13

صباحٌةصحافة81.91990/1989االولعراقًموسى عبٌد وداداالعالماالداببغداد14

صباحٌةاالذاعة81.881990/1989االولعراقًشاكر محمود منالاالعالماالداببغداد15

صباحٌةصحافة81.791990/1989االولعراقٌةعلوان حسٌن محمداالعالماالداببغداد16

صباحٌةصحافة80.611990/1989االولعراقٌةاحمد مصطفى حسٌناالعالماالداببغداد17

صباحٌةصحافة80.111990/1989االولعراقًعوٌد سلٌم صالحاالعالماالداببغداد18

صباحٌةاالذاعة80.111990/1989االولعراقًعٌسى حسن هنداالعالماالداببغداد19

صباحٌةاالذاعة80.091990/1989االولعراقًمحمد كامل هدىاالعالماالداببغداد20

صباحٌةصحافة80.051990/1989االولعراقًجاسم الرزاق عبد اكرماالعالماالداببغداد21

صباحٌةصحافة79.091990/1989االولعراقًفاضل احمد كرٌماالعالماالداببغداد22

صباحٌةاالذاعة79.021990/1989االولعراقًٌوسف بشٌر اباءاالعالماالداببغداد23

صباحٌةاالذاعة78.851990/1989االولعراقٌةنغٌمش احمد هاشماالعالماالداببغداد24



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌةصحافة78.631990/1989االولعراقًمحمود الخاق عبد منذراالعالماالداببغداد25

صباحٌةاالذاعة78.351990/1989االولعراقٌةسعدان اسماعٌل عمراالعالماالداببغداد26

صباحٌةاالذاعة77.91990/1989االولعراقٌةالستارحسٌن عبد عماداالعالماالداببغداد27

صباحٌةاالذاعة77.761990/1989االولعراقٌةحامد خالد حامداالعالماالداببغداد28

صباحٌةصحافة77.751990/1989االولعراقًسلمان محمود سعداالعالماالداببغداد29

صباحٌةاالذاعة77.691990/1989االولعراقًمحمد علً صبار عامراالعالماالداببغداد30

صباحٌةاالذاعة77.661990/1989االولعراقٌةمحمد جبار جعفراالعالماالداببغداد31

صباحٌةصحافة77.561990/1989االولعراقٌةسلٌم احمد جهاداالعالماالداببغداد32

صباحٌةاالذاعة77.521990/1989االولعراقًجبر االمٌر عبد وفاءاالعالماالداببغداد33

صباحٌةالصحافة77.451990/1989االولعراقًمحسن فاضل صالحاالعالماالداببغداد34

صباحٌةصحافة77.311990/1989االولعراقًارزوقً الوهاب عبد مؤٌداالعالماالداببغداد35

صباحٌةصحافة77.281990/1989االولعراقًكرٌم عثمان نزاراالعالماالداببغداد36

صباحٌةاالذاعة77.111990/1989االولعراقٌةعزاوي حسٌن علًاالعالماالداببغداد37

صباحٌةصحافة771990/1989االولعراقٌةصالح عبٌد دحاماالعالماالداببغداد38

صباحٌةصحافة76.861990/1989االولعراقٌةحمود احمد منٌراالعالماالداببغداد39

صباحٌةاالذاعة76.81990/1989االولعراقًطالب جسام حسٌناالعالماالداببغداد40

صباحٌةصحافة76.611990/1989االولعراقٌةعبود نجم سندساالعالماالداببغداد41

صباحٌةصحافة76.591990/1989االولعراقًمهدي عامر الكرٌم عبداالعالماالداببغداد42

صباحٌةاالذاعة76.451990/1989االولعراقًجعفر فاضل حسٌناالعالماالداببغداد43

صباحٌةاالذاعة76.41990/1989االولعراقٌةجاسم نصٌف امٌرةاالعالماالداببغداد44

صباحٌةاالذاعة76.231990/1989االولعراقٌةصالح فاضل سناءاالعالماالداببغداد45

صباحٌةاالذاعة76.161990/1989االولعراقًعلً حمود سامًاالعالماالداببغداد46

صباحٌةصحافة761990/1989االولعراقٌةالحلٌم عبد ٌاسٌن بهاءاالعالماالداببغداد47

صباحٌةاالذاعة75.921990/1989االولعراقًامٌن حلٌم امٌناالعالماالداببغداد48



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌةصحافة75.861990/1989االولعراقٌةلفتة حسٌن علًاالعالماالداببغداد49

صباحٌةصحافة75.631990/1989االولعراقًجوٌعد صافً ستاراالعالماالداببغداد50

صباحٌةصحافة75.541990/1989االولعراقًحسٌن مراد فرحاناالعالماالداببغداد51

صباحٌةاالذاعة75.51990/1989االولعراقٌةجواد كاظم سمٌرةاالعالماالداببغداد52

صباحٌةصحافة75.431990/1989االولعراقًذكرحاجم ثانً طالباالعالماالداببغداد53

صباحٌةاالذاعة75.421990/1989االولعراقًكاظم حمزة محمداالعالماالداببغداد54

صباحٌةصحافة75.41990/1989االولعراقٌةحسون جواد رضٌةاالعالماالداببغداد55

صباحٌةصحافة75.381990/1989االولعراقًعلوان احمد علواناالعالماالداببغداد56

صباحٌةاالذاعة75.381990/1989االولعراقًعٌدان سعدي ذكرىاالعالماالداببغداد57

صباحٌةصحافة75.361990/1989االولعراقًهللا عبد نبوع زٌاداالعالماالداببغداد58

صباحٌةصحافة75.151990/1989االولعراقًحسن هللا عبد ابراهٌماالعالماالداببغداد59

صباحٌةاالذاعة75.091990/1989االولعراقًلهواك هوٌدي جمٌلةاالعالماالداببغداد60

صباحٌةاالذاعة75.091990/1989االولكوٌتًالمانع ابراهٌم معٌجلاالعالماالداببغداد61

صباحٌةصحافة75.041990/1989االولعراقٌةحمادي حسن شعباناالعالماالداببغداد62

صباحٌةصحافة74.841990/1989االولسودانًمحمد االمٌن زكرٌااالعالماالداببغداد63

صباحٌةاالذاعة74.331990/1989االولعراقًضاحً فاضل مٌعاداالعالماالداببغداد64

صباحٌةصحافة74.291990/1989االولعراقٌةوحٌد محمد الزهرة عبداالعالماالداببغداد65

صباحٌةصحافة74.131990/1989االولعراقًالصاحب عب مطشر سعداالعالماالداببغداد66

صباحٌةصحافة74.071990/1989االولعراقًحسونً عبس مسلماالعالماالداببغداد67

صباحٌةاالذاعة73.881990/1989االولعراقٌةالحسٌن عبد داود عدناناالعالماالداببغداد68

صباحٌةصحافة73.51990/1989االولعراقًاحمد قحطان رٌااالعالماالداببغداد69

صباحٌةاالذاعة73.261990/1989االولعراقٌةطه خلٌل فاضلاالعالماالداببغداد70

صباحٌةاالذاعة73.231990/1989االولعراقٌةالرحمن عبد ولٌد طاللاالعالماالداببغداد71

صباحٌةاالذاعة73.211990/1989االولعراقٌةاحٌمر حسٌن محمداالعالماالداببغداد72



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌةصحافة73.021990/1989االولعراقٌةحسٌن ناصر بدراالعالماالداببغداد73

صباحٌةصحافة73.021990/1989االولعراقًرضا فاروق لقاءاالعالماالداببغداد74

صباحٌةاالذاعة72.881990/1989االولعراقًفرمان سلٌمان حازماالعالماالداببغداد75

صباحٌةصحافة72.71990/1989االولعراقًمجوت هللا عبد عادلاالعالماالداببغداد76

صباحٌةاالذاعة72.541990/1989االولعراقًحسٌن خضٌر امالاالعالماالداببغداد77

صباحٌةاالذاعة72.51990/1989االولعراقًشاكر محمد نادٌةاالعالماالداببغداد78

صباحٌةصحافة72.431990/1989االولعراقًخلف رٌكان حساناالعالماالداببغداد79

صباحٌةصحافة72.431990/1989االولعراقٌةابراهٌم خلٌل طارقاالعالماالداببغداد80

صباحٌةصحافة72.41990/1989االولعراقًنور عباس حٌدراالعالماالداببغداد81

صباحٌةصحافة72.381990/1989االولعراقٌةمحمد عباس حٌدراالعالماالداببغداد82

صباحٌةصحافة72.251990/1989االولسودانًمجذوب الرحٌم عبد هاشماالعالماالداببغداد83

صباحٌةاالذاعة72.191990/1989االولعراقًشوي سعدون خلفاالعالماالداببغداد84

صباحٌةصحافة72.181990/1989االولعراقٌةحمد علً الرحمن عبداالعالماالداببغداد85

صباحٌةاالذاعة72.161990/1989االولعراقًحمد عوٌد طارقاالعالماالداببغداد86

صباحٌةصحافة72.111990/1989االولعراقًكاظم حنون االمٌر عبداالعالماالداببغداد87

صباحٌةصحافة72.091990/1989االولعراقٌةصخً شرٌف عماداالعالماالداببغداد88

صباحٌةصحافة71.931990/1989االولعراقًمحمد عداي عباساالعالماالداببغداد89

صباحٌةصحافة71.91990/1989االولعراقًناصر ظاهر عباساالعالماالداببغداد90

صباحٌةصحافة71.841990/1989االولعراقًٌاسٌن رشٌد حسٌناالعالماالداببغداد91

صباحٌةصحافة71.791990/1989االولعراقٌةعواد بشٌر كاملاالعالماالداببغداد92

صباحٌةاالذاعة71.731990/1989االولعراقٌةهٌجل راضً فالحاالعالماالداببغداد93

صباحٌةصحافة71.611990/1989االولعراقٌةالدٌن شمس فؤاد سؤدداالعالماالداببغداد94

صباحٌةالصحافة71.541990/1989االولعوض حدٌد فهداالعالماالداببغداد95

صباحٌةصحافة71.351990/1989االولعراقًحسٌن علً صباحاالعالماالداببغداد96
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صباحٌةاالذاعة71.231990/1989االولعراقًحمزة ناجً ماجداالعالماالداببغداد97

صباحٌةصحافة71.21990/1989االولعراقٌةجوده الهادي عبد خمٌساالعالماالداببغداد98

صباحٌةصحافة71.181990/1989االولعراقٌةسماوي سلمان حسٌناالعالماالداببغداد99

صباحٌةصحافة71.071990/1989االولعراقٌةعاشق عبدهللا محًٌاالعالماالداببغداد100

صباحٌةصحافة71.041990/1989االولعراقًعواد توفٌق الفتاح عبداالعالماالداببغداد101

صباحٌةصحافة70.881990/1989االولعراقٌةحسٌن مرزوق هادياالعالماالداببغداد102

صباحٌةصحافة70.651990/1989االولعراقٌةعلوان الحسٌن عبد علًاالعالماالداببغداد103

صباحٌةصحافة70.651990/1989االولعراقًخضٌر ٌاس محمد قاسماالعالماالداببغداد104

صباحٌةاالذاعة70.571990/1989االولعراقًغافل مجٌد عالءاالعالماالداببغداد105

صباحٌةصحافة70.521990/1989االولعراقًانثىهللا عبد العباس عبد زٌنباالعالماالداببغداد106

صباحٌةاالذاعة70.471990/1989االولعراقًٌوسف مسلم لؤياالعالماالداببغداد107

صباحٌةصحافة70.361990/1989االولعراقٌةسربوت عجٌل محمداالعالماالداببغداد108

صباحٌةصحافة69.841990/1989االولعراقًخضر اكرم مازناالعالماالداببغداد109

صباحٌةصحافة69.421990/1989االولعراقٌةمحمد الرحمن عبد محمداالعالماالداببغداد110

صباحٌةصحافة69.41990/1989االولعراقًعابط عطٌة احمداالعالماالداببغداد111

صباحٌةاالذاعة69.261990/1989االولعراقًاحمد سكران اٌماناالعالماالداببغداد112

صباحٌةصحافة69.091990/1989االولعراقٌةجاسم الجلٌل عبد علًاالعالماالداببغداد113

صباحٌةصحافة68.931990/1989االولعراقًمتعب كاظم جمعةاالعالماالداببغداد114

صباحٌةصحافة68.341990/1989االولعراقٌةمحمد حٌدر شراراالعالماالداببغداد115

صباحٌةصحافة68.091990/1989االولعراقٌةكاظم الجلٌل عبد علًاالعالماالداببغداد116

صباحٌةاالذاعة68.071990/1989االولعراقًٌاسٌن ٌوسف حٌدراالعالماالداببغداد117

صباحٌةصحافة68.041990/1989االولعراقٌةٌوسف احمد الوهاب عبداالعالماالداببغداد118

صباحٌةصحافة67.251990/1989االولعراقٌةفرمان رشٌد طالباالعالماالداببغداد119

صباحٌةصحافة67.191990/1989االولعراقًمحمود حمدي عامراالعالماالداببغداد120
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صباحٌةصحافة67.061990/1989االولعراقًشمخً علً عباساالعالماالداببغداد121

صباحٌةصحافة67.041990/1989االولعراقٌةخرموش طعمة طهاالعالماالداببغداد122

صباحٌةصحافة66.881990/1989االولعراقًكرٌم عبٌد خلفاالعالماالداببغداد123

صباحٌةصحافة66.71990/1989االولعراقٌةطلب علً حسٌناالعالماالداببغداد124

صباحٌةصحافة66.641990/1989االولعراقًعبد نعمان منذراالعالماالداببغداد125

صباحٌةصحافة66.51990/1989االولعراقًعواد محمد جاسماالعالماالداببغداد126

صباحٌةاالذاعة66.471990/1989االولٌمنًصالح محمد اسماعٌلاالعالماالداببغداد127

صباحٌةصحافة66.431990/1989االولعراقًٌوسف شاكر صباحاالعالماالداببغداد128

صباحٌةصحافة66.21990/1989االولعراقٌةمرزوك عراك ثامراالعالماالداببغداد129

صباحٌةصحافة65.931990/1989االولعراقٌةاالمٌر عبد فاضل فؤاداالعالماالداببغداد130

صباحٌةصحافة65.881990/1989االولعراقًخلف عطٌة مرٌماالعالماالداببغداد131

صباحٌةاالذاعة65.731990/1989االولعراقٌةرضا محمد االمٌر عبد حسٌناالعالماالداببغداد132

صباحٌةصحافة65.541990/1989االولعراقًغافل كاطع اسماعٌلاالعالماالداببغداد133

صباحٌةاالذاعة65.091990/1989االولعراقٌةجبارة كرٌم جبراالعالماالداببغداد134

صباحٌةصحافة65.061990/1989االولعراقًحمد عواد احمداالعالماالداببغداد135

صباحٌةصحافة64.721990/1989االولعراقٌةخلف محمد بالسماالعالماالداببغداد136

صباحٌةصحافة64.71990/1989االولعراقٌةحمد اشهٌب عدناناالعالماالداببغداد137

صباحٌةاالذاعة64.641990/1989االولعراقًعبد مزعل تركًاالعالماالداببغداد138

صباحٌةصحافة63.91990/1989االولعراقًهللا حسب ابراهٌم علًاالعالماالداببغداد139

نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌةاالذاعة85.81990/1989الثانًعراقًغافل جابر حاكماالعالماالداببغداد1

صباحٌةصحافة78.541990/1989الثانًعراقًحمد صبار حسٌناالعالماالداببغداد2



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌةصحافة73.971990/1989الثانًعراقًعبد جبار صاحباالعالماالداببغداد3

صباحٌةاالذاعة73.831990/1989الثانًعراقًاسماعٌل صالح ابراهٌماالعالماالداببغداد4

صباحٌةاالذاعة73.611990/1989الثانًعراقٌةهالل عباس احمداالعالماالداببغداد5

صباحٌةصحافة73.541990/1989الثانًعراقًمندور موسى علًاالعالماالداببغداد6

صباحٌةاالذاعة73.421990/1989الثانًعراقًجرجٌس ٌشوع ثامراالعالماالداببغداد7

صباحٌةاالذاعة73.31990/1989الثانًعراقًجمٌل الكاظم عبد جمٌلاالعالماالداببغداد8

صباحٌةاالذاعة72.641990/1989الثانًعراقًكاظم جواد سلٌماالعالماالداببغداد9

صباحٌةاالذاعة72.41990/1989الثانًعراقًمهدي محمد منذراالعالماالداببغداد10

صباحٌةاالذاعة72.211990/1989الثانًعراقًمحمد جلٌب علًاالعالماالداببغداد11

صباحٌةصحافة72.061990/1989الثانًعراقًسوال توما شٌرزاداالعالماالداببغداد12

صباحٌةاالذاعة72.041990/1989الثانًعراقًفٌاض ٌوسف علًاالعالماالداببغداد13

صباحٌةاالذاعة71.881990/1989الثانًعراقًحسن محمد جاسماالعالماالداببغداد14

صباحٌةاالذاعة71.331990/1989الثانًعراقًحسٌن حسن فلحاالعالماالداببغداد15

صباحٌةصحافة71.191990/1989الثانًعراقًالعمر خلٌل اسماعٌل علًاالعالماالداببغداد16

صباحٌةاالذاعة71.021990/1989الثانًعراقًذكرصخً وحٌد سمٌراالعالماالداببغداد17

صباحٌةاالذاعة70.971990/1989الثانًعراقًجٌاد كاظم غالباالعالماالداببغداد18

صباحٌةاالذاعة70.81990/1989الثانًعراقًخضٌر الزهره عبد علًاالعالماالداببغداد19

صباحٌةاالذاعة70.641990/1989الثانًعراقًالرحمن عبد فرج حبٌباالعالماالداببغداد20

صباحٌةاالذاعة70.541990/1989الثانًعراقًسلمان صالح هادياالعالماالداببغداد21

صباحٌةصحافة70.151990/1989الثانًعراقًعبد محمود الهادي عبداالعالماالداببغداد22

صباحٌةاالذاعة69.831990/1989الثانًعراقًعنتاكً مزهر كاظماالعالماالداببغداد23

صباحٌةاالذاعة69.81990/1989الثانًعراقًمحمد حسٌن االمٌر عبداالعالماالداببغداد24

صباحٌةصحافة69.631990/1989الثانًعراقًجبر شاكر عامراالعالماالداببغداد25

صباحٌةاالذاعة69.611990/1989الثانًعراقًجابر محمد عامراالعالماالداببغداد26



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌةاالذاعة69.571990/1989الثانًعراقًعلوان صادق قٌساالعالماالداببغداد27

صباحٌةاالذاعة69.261990/1989الثانًعراقًمشكو كرتان حسناالعالماالداببغداد28

صباحٌةصحافة68.951990/1989الثانًعراقًعلوان حسٌن حامداالعالماالداببغداد29

صباحٌةصحافة68.841990/1989الثانًعراقًٌاسر فاهم عماداالعالماالداببغداد30

صباحٌةصحافة68.591990/1989الثانًعراقًصالح محمد اٌاداالعالماالداببغداد31

صباحٌةاالذاعة68.071990/1989الثانًعراقًسلمان عزٌز مهدياالعالماالداببغداد32

صباحٌةاالذاعة67.571990/1989الثانًعراقًعبود نعمة حٌدراالعالماالداببغداد33

صباحٌةاالذاعة67.31990/1989الثانًعراقًعبود االمٌر عبد احمداالعالماالداببغداد34

صباحٌةصحافة66.611990/1989الثانًعراقًغٌدان خلف زٌداناالعالماالداببغداد35

صباحٌةاالذاعة66.231990/1989الثانًعراقًجبر حمود تركًاالعالماالداببغداد36

صباحٌةصحافة66.181990/1989الثانًعراقًحتحوت ناجً ضٌاءاالعالماالداببغداد37

صباحٌةاالذاعة66.141990/1989الثانًعراقًغالم لفته رحٌماالعالماالداببغداد38

صباحٌةصحافة66.091990/1989الثانًعراقًعبد رمٌض محمداالعالماالداببغداد39

صباحٌةصحافة65.881990/1989الثانًعراقًبنٌان حسٌن جاسماالعالماالداببغداد40

صباحٌةصحافة65.711990/1989الثانًعراقًكاظم علً سعٌداالعالماالداببغداد41

صباحٌةاالذاعة65.541990/1989الثانًعراقًموسى علً محمد علًاالعالماالداببغداد42

صباحٌةاالذاعة65.541990/1989الثانًعراقًاحمد شهاب فائقاالعالماالداببغداد43

صباحٌةاالذاعة65.51990/1989الثانًٌمنًالحسٌنً علً هللا عبداالعالماالداببغداد44

صباحٌةاالذاعة65.471990/1989الثانًعراقًسلطان جبر محمداالعالماالداببغداد45

صباحٌةصحافة65.451990/1989الثانًعراقًنادوس محمد جابراالعالماالداببغداد46

صباحٌةصحافة65.41990/1989الثانًعراقًمهدي صالح سعداالعالماالداببغداد47

صباحٌةصحافة65.381990/1989الثانًعراقًعلً نعٌم علًاالعالماالداببغداد48

صباحٌةصحافة65.191990/1989الثانًعراقًعباس احمد الكرٌم عبداالعالماالداببغداد49

صباحٌةصحافة64.971990/1989الثانًعراقًحسن محمد منصور عامراالعالماالداببغداد50



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌةاالذاعة64.711990/1989الثانًعراقًذٌاب مشاوي رحمناالعالماالداببغداد51

صباحٌةصحافة64.691990/1989الثانًعراقًمحسن علً صالحاالعالماالداببغداد52

صباحٌةصحافة64.421990/1989الثانًعراقًمحً الحسٌن عبد كرٌماالعالماالداببغداد53

صباحٌةصحافة64.061990/1989الثانًعراقًابراهٌم جواد ٌاسٌناالعالماالداببغداد54

صباحٌةصحافة63.861990/1989الثانًعراقًحولً هادي رحٌماالعالماالداببغداد55

صباحٌةصحافة63.811990/1989الثانًعراقًصبار كاظم عماداالعالماالداببغداد56

صباحٌةاالذاعة63.781990/1989الثانًعراقًفهٌمً حسان جمٌلاالعالماالداببغداد57

صباحٌةاالذاعة63.731990/1989الثانًعراقًحسن االمٌر عبد حسٌناالعالماالداببغداد58

صباحٌةصحافة62.541990/1989الثانًعراقًمرزه عبٌس محمداالعالماالداببغداد59

صباحٌةاالذاعة62.521990/1989الثانًعراقًمحمد حسٌن ستاراالعالماالداببغداد60

صباحٌةصحافة62.451990/1989الثانًعراقًجفات كرٌم علًاالعالماالداببغداد61

صباحٌةاالذاعة61.641990/1989الثانًعراقًسرحان جبار علًاالعالماالداببغداد62

صباحٌةاالذاعة61.41990/1989الثانًعراقًضاٌع منجً سالماالعالماالداببغداد63

صباحٌةصحافة60.431990/1989الثانًعراقٌةحسٌن خلف حسناالعالماالداببغداد64

صباحٌةصحافة60.381990/1989الثانًعراقًعبد عباس صفاءاالعالماالداببغداد65

صباحٌةاالذاعة60.041990/1989الثانًعراقًعجٌل كامل محمداالعالماالداببغداد66

صباحٌةصحافة59.561990/1989الثانًعراقٌةهادي مهدي سندساالعالماالداببغداد67

صباحٌةصحافة59.31990/1989الثانًعراقًداٌح عبٌد عباساالعالماالداببغداد68

صباحٌةصحافة58.111990/1989الثانًعراقًجاسم طالب محمداالعالماالداببغداد69


