
نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌةصحافة91.71991/1990اولعراقٌةمصطفى محمد اسماءاالعالماالداببغداد1

صباحٌةصحافة90.91991/1990اولعراقٌةهاشم خالد اروىاالعالماالداببغداد2

صباحٌةاذاعة901991/1990اولعراقٌةذٌاب محمد ولٌداالعالماالداببغداد3

صباحٌةصحافة87.61991/1990اولعراقٌةشوٌخ صبٌح اٌماناالعالماالداببغداد4

صباحٌةصحافة86.61991/1990اولعراقٌةابراهٌم باسم سراباالعالماالداببغداد5

صباحٌةاذاعة85.81991/1990اولعراقٌةحسٌن صافً محمداالعالماالداببغداد6

صباحٌةصحافة84.11991/1990اولعراقًالحسٌن عبد راضً اٌماناالعالماالداببغداد7

صباحٌةصحافة83.91991/1990اولعراقٌةمحمد جابر نبهاناالعالماالداببغداد8

صباحٌةاذاعة83.41991/1990اولعراقٌةهللا عبد ذٌب فراساالعالماالداببغداد9

صباحٌةصحافة82.91991/1990اولعراقٌةحسن ابراهٌم عبٌراالعالماالداببغداد10

صباحٌةاذاعة82.71991/1990اولعراقٌةعٌالن جاسم غانماالعالماالداببغداد11

صباحٌةصحافة82.31991/1990اولعراقًعلً اسماعٌل اٌماناالعالماالداببغداد12

صباحٌةصحافة82.31991/1990اولعراقٌةجٌجان منعم املاالعالماالداببغداد13

صباحٌةاذاعة82.31991/1990اولعراقٌةمحمد ٌوسف محمداالعالماالداببغداد14

صباحٌةصحافة80.11991/1990اولعراقٌةهٌتً الرزاق عبد مٌسوناالعالماالداببغداد15

صباحٌةاذاعة80.11991/1990اولعراقٌةحسٌن هادي سعداالعالماالداببغداد16

صباحٌةصحافة801991/1990اولعراقٌةخلف عزاوي السمٌع عبداالعالماالداببغداد17

صباحٌةصحافة79.71991/1990اولعراقًعلً قاسم رنااالعالماالداببغداد18

صباحٌةصحافة78.61991/1990اولعراقًخلف محمد شكرٌةاالعالماالداببغداد19

صباحٌةاذاعة78.51991/1990اولعراقٌةخلٌفة عواد محمداالعالماالداببغداد20

صباحٌةاذاعة78.31991/1990اولعراقٌةعباس شالل عبوداالعالماالداببغداد21

صباحٌةصحافة78.11991/1990اولعراقٌةلعٌبً كاظم زٌنباالعالماالداببغداد22

صباحٌةاذاعة75.51991/1990اولعراقٌةكاظم حمودي عادلاالعالماالداببغداد23

صباحٌةصحافة75.31991/1990اولعراقًمحمد مهدي بشرىاالعالماالداببغداد24



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌةصحافة75.31991/1990اولعراقًنجم سهٌل علًاالعالماالداببغداد25

صباحٌةاذاعة74.71991/1990اولعراقٌةجاسم صالح منذراالعالماالداببغداد26

صباحٌةصحافة74.61991/1990اولعراقٌةراشد احمٌد مهدياالعالماالداببغداد27

صباحٌةصحافة74.41991/1990اولعراقٌةعلً محمد زهرةاالعالماالداببغداد28

صباحٌةصحافة74.31991/1990اولعراقٌةالفتاح عبد جواد اسماءاالعالماالداببغداد29

صباحٌةصحافة74.21991/1990اولعراقٌةشٌال حسٌن مٌسوناالعالماالداببغداد30

صباحٌةاذاعة74.21991/1990اولعراقٌةصالح صافً علٌاءاالعالماالداببغداد31

صباحٌةصحافة74.11991/1990اولعراقٌةزلف مشط كرٌماالعالماالداببغداد32

صباحٌةصحافة73.71991/1990اولعراقٌةسالم الوهاب عبد سناءاالعالماالداببغداد33

صباحٌةصحافة73.31991/1990اولعراقٌةنارٌن عبد احمداالعالماالداببغداد34

صباحٌةصحافة73.31991/1990اولعراقٌةحسن حبٌب راضًاالعالماالداببغداد35

صباحٌةاذاعة72.81991/1990اولعراقٌةاركٌن هللا عبد جباراالعالماالداببغداد36

صباحٌةصحافة72.61991/1990اولعراقًحنوش سعدون عماداالعالماالداببغداد37

صباحٌةاذاعة72.41991/1990اولعراقٌةحسٌن عبدو طالباالعالماالداببغداد38

صباحٌةاذاعة72.41991/1990اولعراقٌةمحمد عباس انتصاراالعالماالداببغداد39

صباحٌةاذاعة72.31991/1990اولعراقٌةحسن منان قٌساالعالماالداببغداد40

صباحٌةصحافة72.21991/1990اولعراقًعباس فاضل واثقاالعالماالداببغداد41

صباحٌةصحافة721991/1990اولعراقٌةعباس خالد احالماالعالماالداببغداد42

صباحٌةاذاعة721991/1990اولعراقٌةعبد مالح عالءاالعالماالداببغداد43

صباحٌةصحافة71.91991/1990اولعراقًمحمد ابراهٌم محمداالعالماالداببغداد44

صباحٌةاذاعة71.91991/1990اولعراقٌةظاهر قاسم ادٌباالعالماالداببغداد45

صباحٌةصحافة71.71991/1990اولعراقًحسٌن حسن صفاءاالعالماالداببغداد46

صباحٌةصحافة71.71991/1990اولعراقًالزم كرٌم ابتساماالعالماالداببغداد47

صباحٌةصحافة71.61991/1990اولعراقٌةحذام محمد جاسماالعالماالداببغداد48



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌةصحافة71.61991/1990اولعراقٌةسلمان داود هٌفاءاالعالماالداببغداد49

صباحٌةصحافة71.61991/1990اولعراقٌةحسٌن علً طالباالعالماالداببغداد50

صباحٌةصحافة71.31991/1990اولعراقٌةنصٌف حمد عٌداالعالماالداببغداد51

صباحٌةصحافة71.31991/1990اولعراقٌةعلً محمد نوري سعٌداالعالماالداببغداد52

صباحٌةصحافة71.21991/1990اولعراقٌةشالل حنون غالباالعالماالداببغداد53

صباحٌةاذاعة71.21991/1990اولعراقٌةعبود نجم زٌداالعالماالداببغداد54

صباحٌةصحافة70.81991/1990اولعراقٌةمحسن خلف محمداالعالماالداببغداد55

صباحٌةاذاعة70.71991/1990اولعراقٌةهالل عبٌد اخالصاالعالماالداببغداد56

صباحٌةاذاعة70.61991/1990اولعراقٌةطالب محمد عادلاالعالماالداببغداد57

صباحٌةصحافة701991/1990اولعراقًحمد صالح حسناالعالماالداببغداد58

صباحٌةاذاعة701991/1990اولعراقٌةبركات شفٌق رائداالعالماالداببغداد59

صباحٌةاذاعة701991/1990اولعراقٌةادرٌس علً ٌاسٌناالعالماالداببغداد60

صباحٌةصحافة69.91991/1990اولعراقٌةجدٌع حمٌد الستار عبداالعالماالداببغداد61

صباحٌةاذاعة69.91991/1990اولعراقٌةحمٌد طه محمداالعالماالداببغداد62

صباحٌةصحافة69.81991/1990اولعراقًسلمان خلٌل مؤٌداالعالماالداببغداد63

صباحٌةصحافة69.71991/1990اولعراقٌةمحمود حسن ٌوسفاالعالماالداببغداد64

صباحٌةصحافة69.61991/1990اولعراقًناطق شاكر خالداالعالماالداببغداد65

صباحٌةاذاعة69.51991/1990اولعراقٌةالباري عبد القادر عبد علًاالعالماالداببغداد66

صباحٌةاذاعة69.41991/1990اولعراقٌةزغٌر الجلٌل عبد محمداالعالماالداببغداد67

صباحٌةاذاعة69.31991/1990اولعراقٌةطالب العالً عبد نبٌلاالعالماالداببغداد68

صباحٌةصحافة69.21991/1990اولعراقٌةعبد جعٌجر ستٌراالعالماالداببغداد69

صباحٌةصحافة69.21991/1990اولعراقٌةاحمد دندوح عدناناالعالماالداببغداد70

صباحٌةاذاعة68.81991/1990اولعراقٌةحسن صبٌح حسناالعالماالداببغداد71

صباحٌةاذاعة68.71991/1990اولعراقٌةطه الرزاق عبد حٌدراالعالماالداببغداد72



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌةاذاعة68.31991/1990اولعراقٌةحسٌن خلف حمٌداالعالماالداببغداد73

صباحٌةصحافة68.21991/1990اولعراقٌةمجٌد كاظم علًاالعالماالداببغداد74

صباحٌةاذاعة68.21991/1990اولعراقٌةحسٌن عالوي هادياالعالماالداببغداد75

صباحٌةصحافة681991/1990اولعراقًاسماعٌل محمد عامراالعالماالداببغداد76

صباحٌةاذاعة67.61991/1990اولعراقٌةعناد حسٌن ستاراالعالماالداببغداد77

صباحٌةاذاعة67.51991/1990اولعراقٌةباقر احمد علًاالعالماالداببغداد78

صباحٌةاذاعة67.31991/1990اولعراقٌةحمد حسن اردالناالعالماالداببغداد79

صباحٌةاذاعة67.31991/1990اولعراقٌةابراهٌم حمٌد علًاالعالماالداببغداد80

صباحٌةاذاعة67.21991/1990اولعراقٌةفرج مطر حسٌناالعالماالداببغداد81

صباحٌةصحافة67.11991/1990اولعراقٌةهللا عبد ٌاسٌن احمداالعالماالداببغداد82

صباحٌةاذاعة66.81991/1990اولعراقٌةمحمد شرٌف احمداالعالماالداببغداد83

صباحٌةاذاعة66.61991/1990اولعراقٌةحسٌن مصطفى عصاماالعالماالداببغداد84

صباحٌةصحافة66.21991/1990اولعراقٌةعبد عالوي ثامراالعالماالداببغداد85

صباحٌةصحافة66.21991/1990اولعراقٌةباخً عاصً موحاناالعالماالداببغداد86

صباحٌةصحافة661991/1990اولعراقٌةخلف زٌدان محاناالعالماالداببغداد87

صباحٌةصحافة65.71991/1990اولعراقٌةصالح عودة باسلاالعالماالداببغداد88

صباحٌةاذاعة65.61991/1990اولعراقٌةكمر محمد علًاالعالماالداببغداد89

صباحٌةصحافة65.11991/1990اولعراقٌةالخوام محمود مضراالعالماالداببغداد90

صباحٌةصحافة64.81991/1990اولعراقٌةاحمد جمعة عصاماالعالماالداببغداد91

صباحٌةصحافة64.71991/1990اولعراقٌةجمعة مراد عقٌلاالعالماالداببغداد92

صباحٌةصحافة64.61991/1990اولعراقًداود جمعة حسناالعالماالداببغداد93

صباحٌةصحافة64.51991/1990اولعراقٌةمحمد مٌرزا شٌركواالعالماالداببغداد94

صباحٌةصحافة631991/1990اولعراقًعكلة حسٌن صكباناالعالماالداببغداد95

صباحٌةصحافة631991/1990اولعراقٌةعباس ثامر صباحاالعالماالداببغداد96



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌةصحافة62.81991/1990اولعراقٌةعمر الرزاق عبد محمداالعالماالداببغداد97

صباحٌةصحافة62.31991/1990اولعراقٌةمراد هللا عبد مراداالعالماالداببغداد98

صباحٌةاذاعة62.31991/1990اولعراقٌةمهلهل محمود سهاماالعالماالداببغداد99

صباحٌةصحافة61.91991/1990اولعراقٌةسمٌسم شمخً رحٌماالعالماالداببغداد100

صباحٌةصحافة60.21991/1990اولعراقًفٌاض مرموص ابراهٌماالعالماالداببغداد101

صباحٌةاذاعة60.21991/1990اولعراقٌةفرحان حمزة حساناالعالماالداببغداد102

صباحٌةصحافة60.11991/1990اولعراقًفرحان عبٌد ابراهٌماالعالماالداببغداد103

نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌةصحافة77.21991/1990ثانًعراقٌةمحمود محمد االمٌر عبداالعالماالداببغداد1

صباحٌةصحافة76.21991/1990ثانًعراقٌةحمد خلٌل خمٌساالعالماالداببغداد2

صباحٌةصحافة74.41991/1990ثانًعراقٌةعباس فاضل عباساالعالماالداببغداد3

صباحٌةاذاعة69.61991/1990ثانًعراقٌةمحمد كرٌم الرحٌم عبداالعالماالداببغداد4

صباحٌةصحافة691991/1990ثانًعراقًفٌاض صالح فرٌداالعالماالداببغداد5

صباحٌةصحافة67.51991/1990ثانًعراقٌةمجٌد خلف لؤياالعالماالداببغداد6

صباحٌةاذاعة67.11991/1990ثانًعراقٌةهادي العباس عبد حامداالعالماالداببغداد7

صباحٌةصحافة66.41991/1990ثانًعراقٌةغنام عبد احمداالعالماالداببغداد8

صباحٌةاذاعة66.21991/1990ثانًعراقٌةمرزا كرٌم حسٌناالعالماالداببغداد9

صباحٌةصحافة66.11991/1990ثانًعراقٌةمحمود احمد محموداالعالماالداببغداد10

صباحٌةاذاعة65.71991/1990ثانًعراقٌةهادي سعد محمداالعالماالداببغداد11

صباحٌةصحافة65.61991/1990ثانًعراقًعٌسى سعٌد صاحباالعالماالداببغداد12



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌةاذاعة65.61991/1990ثانًعراقٌةكاظم علً محمداالعالماالداببغداد13

صباحٌةصحافة65.51991/1990ثانًعراقٌةحسٌن غالً بارياالعالماالداببغداد14

صباحٌةاذاعة65.31991/1990ثانًعراقٌةفٌاض خلف ابراهٌماالعالماالداببغداد15

صباحٌةصحافة64.81991/1990ثانًعراقٌةعزٌز الرزاق عبد مازناالعالماالداببغداد16

صباحٌةصحافة64.71991/1990ثانًعراقٌةصالح احمٌد حمٌداالعالماالداببغداد17

صباحٌةصحافة64.41991/1990ثانًعراقٌةحسٌن رحٌم فٌصلاالعالماالداببغداد18

صباحٌةصحافة64.21991/1990ثانًعراقًزٌد عبد محمداالعالماالداببغداد19

صباحٌةصحافة64.21991/1990ثانًعراقًاحمد عفتان ناصراالعالماالداببغداد20

صباحٌةصحافة64.11991/1990ثانًعراقٌةعودة كاظم حسناالعالماالداببغداد21

صباحٌةصحافة64.11991/1990ثانًعراقٌةسنٌهر كرٌم سعداالعالماالداببغداد22

صباحٌةاذاعة641991/1990ثانًعراقٌةمهدي العابدٌن زٌن سعداالعالماالداببغداد23

صباحٌةصحافة63.41991/1990ثانًعراقٌةعبٌد خضٌر فؤاداالعالماالداببغداد24

صباحٌةصحافة63.11991/1990ثانًعراقٌةارحٌمة سلمان عطٌةاالعالماالداببغداد25

صباحٌةصحافة62.81991/1990ثانًعراقٌةخالد منصور عامراالعالماالداببغداد26

صباحٌةصحافة62.81991/1990ثانًعراقٌةسعٌد مجٌد نزاراالعالماالداببغداد27

صباحٌةصحافة62.61991/1990ثانًعراقٌةمضحً عسكر جمالاالعالماالداببغداد28

صباحٌةصحافة62.31991/1990ثانًعراقٌةكاظم جواد ناظماالعالماالداببغداد29

صباحٌةصحافة61.31991/1990ثانًعراقٌةابراهٌم خلٌل ابراهٌماالعالماالداببغداد30

صباحٌةصحافة61.11991/1990ثانًعراقٌةمحمود حمادي الكرٌم عبداالعالماالداببغداد31

صباحٌةاذاعة61.11991/1990ثانًعراقٌةسدخان محمد الحسٌن عبداالعالماالداببغداد32

صباحٌةصحافة60.91991/1990ثانًعراقٌةرسول رستم علًاالعالماالداببغداد33

صباحٌةصحافة60.71991/1990ثانًعراقٌةمحمد الرزاق عبد عصاماالعالماالداببغداد34

صباحٌةاذاعة60.71991/1990ثانًعراقٌةحافظ حاتم علًاالعالماالداببغداد35

صباحٌةصحافة60.61991/1990ثانًعراقٌةابراهٌم خلٌل عامراالعالماالداببغداد36



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌةصحافة59.71991/1990ثانًعراقٌةعلوان خضٌر كاظماالعالماالداببغداد37

صباحٌةاذاعة59.61991/1990ثانًعراقٌةعزال حمزة سعٌداالعالماالداببغداد38

صباحٌةصحافة59.51991/1990ثانًعراقٌةجرو حسن محموداالعالماالداببغداد39

صباحٌةصحافة59.51991/1990ثانًعراقٌةعبد فرٌح خالداالعالماالداببغداد40

صباحٌةصحافة59.21991/1990ثانًعراقٌةحسٌن عطا سامًاالعالماالداببغداد41

صباحٌةصحافة591991/1990ثانًعراقٌةمحمود اعفٌس وائلاالعالماالداببغداد42

صباحٌةصحافة57.71991/1990ثانًعراقٌةخلخال كاظم منذراالعالماالداببغداد43

صباحٌةاذاعة57.61991/1990ثانًعراقٌةجبر الكاظم عبد سجاداالعالماالداببغداد44

صباحٌةصحافة57.41991/1990ثانًعراقٌةالرحمن عبد درع احمداالعالماالداببغداد45


