
نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌةصحافة94.771992/1991اولعراقًلطٌف رشٌد هنداالعالماالداببغداد1

صباحٌةصحافة89.471992/1991اولعراقًبحو عٌسى باناالعالماالداببغداد2

صباحٌةصحافة89.451992/1991اولعراقٌةبركع حافظ وفاقاالعالماالداببغداد3

صباحٌةصحافة89.41992/1991اولعراقٌةخلٌل منذر سهٌالناالعالماالداببغداد4

صباحٌةصحافة88.721992/1991اولعراقٌةعبد صالح خلوداالعالماالداببغداد5

صباحٌةصحافة88.651992/1991اولعراقًمحمد جبار علًاالعالماالداببغداد6

صباحٌةصحافة88.621992/1991اولعراقًعودة علً نادٌةاالعالماالداببغداد7

صباحٌةصحافة88.31992/1991اولعراقٌةمرهج محمد سعاداالعالماالداببغداد8

صباحٌةصحافة88.121992/1991اولعراقٌةاحمد علً نهضةاالعالماالداببغداد9

صباحٌةصحافة87.451992/1991اولعراقًعباده سلمان شذىاالعالماالداببغداد10

صباحٌةصحافة87.121992/1991اولعراقٌةعلً هاشم ارجواناالعالماالداببغداد11

صباحٌةصحافة87.11992/1991اولعراقًهللا عبد ماهر همسةاالعالماالداببغداد12

صباحٌةصحافة86.951992/1991اولعراقٌةعلً محمد حناناالعالماالداببغداد13

صباحٌةصحافة86.871992/1991اولعراقًكاظم موسى عاصفةاالعالماالداببغداد14

صباحٌةصحافة86.871992/1991اولعراقًجبر حسٌن محمداالعالماالداببغداد15

صباحٌةاذاعة86.151992/1991اولعراقًزرٌزب كامل عظٌماالعالماالداببغداد16

صباحٌةصحافة86.151992/1991اولعراقٌةمهدي نجاح ندىاالعالماالداببغداد17

صباحٌةصحافة86.071992/1991اولعراقٌةعوض خلف نضالاالعالماالداببغداد18

صباحٌةاذاعة861992/1991اولعراقٌةحمٌد علً نعمةاالعالماالداببغداد19

صباحٌةصحافة861992/1991اولعراقًعودٌشو دخو نهلةاالعالماالداببغداد20

صباحٌةصحافة85.551992/1991اولعراقًالحمٌد عبد احمد لمىاالعالماالداببغداد21

صباحٌةصحافة84.751992/1991اولذٌاب المجٌد عبد طالباالعالماالداببغداد22

صباحٌةصحافة84.621992/1991اولعراقًمطلوب كرٌم افتخاراالعالماالداببغداد23

صباحٌةصحافة84.521992/1991اولعراقًمحمد سعدي مٌسماالعالماالداببغداد24
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صباحٌةصحافة84.151992/1991اولعراقًجاسم فاضل بشرىاالعالماالداببغداد25

صباحٌةاذاعة83.891992/1991اولعراقٌةالرحمن عبد بسمةاالعالماالداببغداد26

صباحٌةاذاعة83.711992/1991اولعراقًراضً فاضل وساماالعالماالداببغداد27

صباحٌةصحافة83.521992/1991اولعراقٌةسالم خلٌفة سحراالعالماالداببغداد28

صباحٌةصحافة81.951992/1991اولعراقًعطٌة كاظم عمراناالعالماالداببغداد29

صباحٌةصحافة81.621992/1991اولعراقٌةالواحد عبد نادٌةاالعالماالداببغداد30

صباحٌةصحافة81.41992/1991اولعراقٌةحمزة جبار ابتهاجاالعالماالداببغداد31

صباحٌةصحافة81.41992/1991اولعراقٌةجاسم عادل سهاداالعالماالداببغداد32

صباحٌةاذاعة81.261992/1991اولعراقًابراهٌم خالد ٌسرىاالعالماالداببغداد33

صباحٌةصحافة80.821992/1991اولعراقًحسٌن داغر ولٌداالعالماالداببغداد34

صباحٌةاذاعة80.231992/1991اولعراقًصالح نوري اسمىاالعالماالداببغداد35

صباحٌةاذاعة80.181992/1991اولعراقًمدلول راضً عامراالعالماالداببغداد36

صباحٌةصحافة80.171992/1991اولعراقًجبر رحٌم صادقاالعالماالداببغداد37

صباحٌةاذاعة79.781992/1991اولعراقٌةعباس ابراهٌم سعداالعالماالداببغداد38

صباحٌةصحافة79.751992/1991اولعراقٌةعباس حسٌن رائداالعالماالداببغداد39

صباحٌةصحافة79.071992/1991اولعراقٌةحمٌد شحاذة ولٌداالعالماالداببغداد40

صباحٌةصحافة79.051992/1991اولعراقًحمادي معله ناهدةاالعالماالداببغداد41

صباحٌةصحافة78.81992/1991اولعراقٌةمهدي محمود فاتناالعالماالداببغداد42

صباحٌةاذاعة78.651992/1991اولعراقٌةجبوري الوهاب عبد ازهاراالعالماالداببغداد43

صباحٌةصحافة78.651992/1991اولعراقًالحسن عبد اسود الحسن عبداالعالماالداببغداد44

صباحٌةصحافة78.31992/1991اولعراقًحسن فلٌح هادياالعالماالداببغداد45

صباحٌةصحافة78.171992/1991اولعراقًسلطان محمد طاهراالعالماالداببغداد46

صباحٌةصحافة78.171992/1991اولعراقًفرٌح سلمان منىاالعالماالداببغداد47

صباحٌةاذاعة78.131992/1991اولعراقًحرج االله عبد اٌاداالعالماالداببغداد48
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صباحٌةاذاعة781992/1991اولعراقًعكار عوٌد رزاقاالعالماالداببغداد49

صباحٌةصحافة781992/1991اولعراقٌةناجً ابعاوي نافعاالعالماالداببغداد50

صباحٌةصحافة77.571992/1991اولعراقًمحمد طاهر عماراالعالماالداببغداد51

صباحٌةاذاعة77.461992/1991اولعراقٌةبكر محمد ٌونس احمداالعالماالداببغداد52

صباحٌةصحافة77.31992/1991اولعراقًعمر لبٌب صالحاالعالماالداببغداد53

صباحٌةاذاعة76.761992/1991اولعراقٌةزٌدان عبد ستاراالعالماالداببغداد54

صباحٌةصحافة76.721992/1991اولعراقًحسن فاروق منٌراالعالماالداببغداد55

صباحٌةصحافة76.71992/1991اولعراقًعبد هادي الرحمن عبداالعالماالداببغداد56

صباحٌةصحافة76.651992/1991اولعراقٌةحسٌن منصور بالسماالعالماالداببغداد57

صباحٌةصحافة76.551992/1991اولعراقٌةمحمد احمد سهٌراالعالماالداببغداد58

صباحٌةصحافة76.271992/1991اولعراقًرستم الحسن عبد زهرةاالعالماالداببغداد59

صباحٌةصحافة76.251992/1991اولعراقًحمٌد مجٌد جناناالعالماالداببغداد60

صباحٌةصحافة76.251992/1991اولعراقًعبود دعبول محمداالعالماالداببغداد61

صباحٌةصحافة76.151992/1991اولعراقٌةموزان جبار هناءاالعالماالداببغداد62

صباحٌةصحافة75.951992/1991اولعراقًعلً خلٌفة اسراءاالعالماالداببغداد63

صباحٌةاذاعة75.861992/1991اولعراقٌةظاهر ابراهٌم نبٌلاالعالماالداببغداد64

صباحٌةاذاعة75.761992/1991اولعراقٌةشنان صبري حٌدراالعالماالداببغداد65

صباحٌةصحافة75.751992/1991اولعراقًفرج مطر محمداالعالماالداببغداد66

صباحٌةاذاعة75.681992/1991اولعراقٌةهاشم قاسم نبٌلاالعالماالداببغداد67

صباحٌةصحافة75.671992/1991ثانًعراقًاالمٌر عبد سراباالعالماالداببغداد68

صباحٌةاذاعة75.631992/1991اولعراقًحسن محمد ماجدةاالعالماالداببغداد69

صباحٌةصحافة75.61992/1991اولحسن علً حسٌناالعالماالداببغداد70

صباحٌةصحافة75.571992/1991اولعراقٌةمنصور سرحاناالعالماالداببغداد71

صباحٌةاذاعة75.391992/1991اولعراقٌةزغٌر جبار اباءاالعالماالداببغداد72
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صباحٌةصحافة75.071992/1991اولعراقًحسن ابراهٌم طالباالعالماالداببغداد73

صباحٌةصحافة74.871992/1991اولعراقًالرزاق عبد هللا عبد رٌاضاالعالماالداببغداد74

صباحٌةصحافة74.771992/1991اولعراقًحسٌن صالح فوازاالعالماالداببغداد75

صباحٌةاذاعة74.681992/1991اولعراقًجابر حبٌب احمداالعالماالداببغداد76

صباحٌة74.41992/1991اولعراقٌةكاظم فضالة هناءاالعالماالداببغداد77

صباحٌةصحافة74.41992/1991اولعراقًفضالة كاظم هناءاالعالماالداببغداد78

صباحٌةصحافة73.871992/1991اولعراقًجبو بولص مٌخائٌلاالعالماالداببغداد79

صباحٌةاذاعة73.571992/1991اولعراقٌةالكاظم عبد ثامر علًاالعالماالداببغداد80

صباحٌةاذاعة73.211992/1991اولعراقٌةهللا عبد نجم رحمناالعالماالداببغداد81

صباحٌةصحافة73.11992/1991اولعراقٌةمحمد عٌدان حامداالعالماالداببغداد82

صباحٌةصحافة72.821992/1991اولعراقٌةمرهج قاسم حسناالعالماالداببغداد83

صباحٌةاذاعة72.781992/1991اولعراقًاالمٌر عبد رؤوف حٌدراالعالماالداببغداد84

صباحٌةاذاعة72.631992/1991االولعراقًخماس الستار عبد انوراالعالماالداببغداد85

صباحٌةصحافة72.621992/1991اولعراقًثامر نعٌم ولٌداالعالماالداببغداد86

صباحٌةصحافة72.551992/1991اولعراقٌةصالح حامد محمداالعالماالداببغداد87

صباحٌةاذاعة72.421992/1991اولعراقٌةمحمد شحاذة ولٌداالعالماالداببغداد88

صباحٌةاذاعة72.361992/1991اولعراقًعوض القادر عبد مالكاالعالماالداببغداد89

صباحٌةاذاعة72.311992/1991اولعراقٌةصالح هللا عبد ثامراالعالماالداببغداد90

صباحٌةصحافة71.61992/1991اولعراقًحسون حسٌن سعداالعالماالداببغداد91

صباحٌةصحافة71.51992/1991اولعراقًعباس سبتً امٌرةاالعالماالداببغداد92

صباحٌةاذاعة71.441992/1991اولعراقًحسٌن علوان رباحاالعالماالداببغداد93

صباحٌةصحافة71.321992/1991اولعلً عبٌد زاملاالعالماالداببغداد94

صباحٌةصحافة71.21992/1991اولعراقٌةنوري كرٌم هنداالعالماالداببغداد95

صباحٌةاذاعة711992/1991اولعراقًخشان قاسم سامًاالعالماالداببغداد96
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صباحٌةاذاعة70.81992/1991اولعراقًعٌسى صبري حمٌداالعالماالداببغداد97

صباحٌةصحافة70.651992/1991اولعراقًطوٌف علوان حسٌناالعالماالداببغداد98

صباحٌةصحافة70.61992/1991اولعراقٌةاحمد مصلح ابتساماالعالماالداببغداد99

صباحٌةاذاعة70.361992/1991اولعراقٌةبقلً محمد عبد محمداالعالماالداببغداد100

صباحٌةصحافة70.251992/1991اولعراقٌةابراهٌم عبد عٌد صالحاالعالماالداببغداد101

صباحٌةصحافة70.11992/1991اولعراقًرمضان ذٌاب نجماالعالماالداببغداد102

صباحٌةصحافة70.11992/1991اولعراقٌةحمد حسن ٌونساالعالماالداببغداد103

صباحٌةاذاعة701992/1991اولعراقٌةحسٌن خلف حسٌناالعالماالداببغداد104

صباحٌةاذاعة69.811992/1991اولعراقٌةخضٌر جبر منٌراالعالماالداببغداد105

صباحٌةصحافة69.81992/1991اولعراقٌةاالمٌر عبد هاتف راهًاالعالماالداببغداد106

صباحٌةاذاعة69.681992/1991اولعراقٌةعبود غالب اٌماناالعالماالداببغداد107

صباحٌةصحافة69.651992/1991اولعراقًمحمد احمد علٌاءاالعالماالداببغداد108

صباحٌةصحافة69.621992/1991اولعراقًهادي عباس وجٌهاالعالماالداببغداد109

صباحٌةاذاعة69.521992/1991اولعراقًخورشٌد محمد جاسماالعالماالداببغداد110

صباحٌةاذاعة69.521992/1991اولعراقٌةحمادي عبد حمٌد جمالاالعالماالداببغداد111

صباحٌةصحافة69.51992/1991اولعراقًجودي عزٌز غازياالعالماالداببغداد112

صباحٌةصحافة69.421992/1991اولعراقًمحسن حمودي مهدياالعالماالداببغداد113

صباحٌةاذاعة68.631992/1991اولعراقًاسماعٌل ٌاسٌن منىاالعالماالداببغداد114

صباحٌةاذاعة68.471992/1991اولعراقٌةجاسم عارف الناصر عبداالعالماالداببغداد115

صباحٌةصحافة68.451992/1991اولعراقًعكال مزهر حسٌناالعالماالداببغداد116

صباحٌةصحافة68.421992/1991اولعراقًكرم سلطان راضًاالعالماالداببغداد117

صباحٌةصحافة68.321992/1991اولعراقًخلف عطٌة غالباالعالماالداببغداد118

صباحٌةصحافة68.271992/1991اولعراقٌةحمادي عبود طالباالعالماالداببغداد119

صباحٌةاذاعة681992/1991اولعراقًمعن جبار انتصاراالعالماالداببغداد120
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صباحٌة67.891992/1991اولعراقٌةبردان هللا عبد منتهىاالعالماالداببغداد121

صباحٌةصحافة67.771992/1991اولعراقٌةسلمان محسن عامراالعالماالداببغداد122

صباحٌةصحافة67.551992/1991اولعراقٌةهللا عبد محمد جمعةاالعالماالداببغداد123

صباحٌةصحافة67.51992/1991اولعراقًخضٌر علً دحاماالعالماالداببغداد124

صباحٌةصحافة67.351992/1991اولعراقٌةعلٌان احمد جمالاالعالماالداببغداد125

صباحٌةصحافة67.31992/1991اولعراقًعجٌل نافع صاحباالعالماالداببغداد126

صباحٌةصحافة67.11992/1991اولعراقٌةمحمد قاسم االمٌر عبداالعالماالداببغداد127

صباحٌةصحافة67.051992/1991اولعراقٌةمهاوش محمود شاكراالعالماالداببغداد128

صباحٌةاذاعة671992/1991اولعراقٌةخطاب الحسٌن عبد جمعةاالعالماالداببغداد129

صباحٌةصحافة66.771992/1991اولعراقٌةجواد محمد عبد محمداالعالماالداببغداد130

صباحٌةصحافة66.751992/1991اولعراقًشهاب احمد ثامراالعالماالداببغداد131

صباحٌةصحافة66.751992/1991اولعراقٌةسلمان عبود سلماناالعالماالداببغداد132

صباحٌةصحافة66.71992/1991اولعراقًرفٌق محمد وساماالعالماالداببغداد133

صباحٌةصحافة66.671992/1991اولعراقًعٌدي عاشور حمٌداالعالماالداببغداد134

صباحٌةاذاعة66.631992/1991اولعراقًداود علٌوي حسٌناالعالماالداببغداد135

صباحٌةصحافة66.61992/1991اولعراقٌةعمٌر حسٌن جمعةاالعالماالداببغداد136

صباحٌةصحافة66.61992/1991اولعراقٌةالواحد عبد الستار عبد محمداالعالماالداببغداد137

صباحٌةصحافة66.11992/1991اولعراقًعطٌة الحمزة عبد عدناناالعالماالداببغداد138

صباحٌةاذاعة661992/1991اولعراقًخاجً جمٌل عباساالعالماالداببغداد139

صباحٌةاذاعة65.921992/1991اولعراقًاحمد مصطفى علًاالعالماالداببغداد140

صباحٌةصحافة65.871992/1991اولعراقٌةخماش رحٌم عامراالعالماالداببغداد141

صباحٌةصحافة65.571992/1991اولعراقٌةجبر فرحان جباراالعالماالداببغداد142

صباحٌةصحافة65.571992/1991اولعراقٌةفلٌح لفته محمداالعالماالداببغداد143

صباحٌةاذاعة65.391992/1991اولعراقٌةاسعد قاسم مرواناالعالماالداببغداد144
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صباحٌةصحافة65.071992/1991االولعراقٌةصوٌلح صلٌح علًاالعالماالداببغداد145

صباحٌةاذاعة651992/1991اولعراقًجرٌو الكاظم عبد حرداناالعالماالداببغداد146

صباحٌةصحافة64.61992/1991اولعراقًناصر برع محمداالعالماالداببغداد147

صباحٌةاذاعة64.551992/1991اولعراقٌةصالح مهدي شاهراالعالماالداببغداد148

صباحٌةصحافة64.451992/1991اولعراقًجمٌل حسن احمداالعالماالداببغداد149

صباحٌةصحافة64.371992/1991اولعراقٌةمرزا حسن حسٌناالعالماالداببغداد150

صباحٌةاذاعة641992/1991اولعراقٌةخلف علً محمداالعالماالداببغداد151

صباحٌةصحافة63.71992/1991اولعراقًمحمد عمر محمد حسناالعالماالداببغداد152

صباحٌةصحافة63.61992/1991اولعراقًفضٌل حسن رزاقاالعالماالداببغداد153

صباحٌةصحافة63.61992/1991اولعراقٌةعلوان كفاوي كرٌماالعالماالداببغداد154

صباحٌةاذاعة63.551992/1991اولعراقٌةكاظم جواد احمداالعالماالداببغداد155

صباحٌةصحافة63.31992/1991اولعراقٌةفٌاض طاهر فالحاالعالماالداببغداد156

صباحٌةصحافة63.271992/1991اولعراقًحسن فلٌح جمالاالعالماالداببغداد157

صباحٌةصحافة63.021992/1991اولعراقٌةمجٌد حمٌد احمداالعالماالداببغداد158

صباحٌةصحافة62.821992/1991اولعراقًعالوي مصطفى محمداالعالماالداببغداد159

صباحٌةصحافة62.121992/1991اولعراقًاحمد فهد جمعةاالعالماالداببغداد160

صباحٌةاذاعة62.11992/1991اولعراقًاحمد السٌد كمالاالعالماالداببغداد161

صباحٌةصحافة61.751992/1991اولعراقٌةهللا عبد عباس فاضلاالعالماالداببغداد162

صباحٌةصحافة61.271992/1991اولعراقٌةضاحً رحٌم علًاالعالماالداببغداد163

صباحٌةاذاعة611992/1991اولعراقًنجم فاروق باسلاالعالماالداببغداد164

صباحٌةصحافة60.921992/1991اولعراقًحمادي عواد محموداالعالماالداببغداد165

صباحٌةاذاعة60.861992/1991اولعراقًالحسٌن عبد جهادي كمالاالعالماالداببغداد166

صباحٌةصحافة581992/1991اولعراقٌةالباقً عبد حسن محمداالعالماالداببغداد167

صباحٌةصحافة57.851992/1991اولعراقٌةمرٌوش محمود زهٌراالعالماالداببغداد168



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌةاذاعة56.51992/1991اولعراقٌةعاتً نوري فؤاداالعالماالداببغداد169

صباحٌةصحافة54.21992/1991اولعراقًموسى مكً فاضلاالعالماالداببغداد170
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صباحٌةصحافة70.071992/1991ثانًعراقًمناجد حمٌد عبٌراالعالماالداببغداد1

صباحٌةصحافة69.221992/1991ثانًعراقًفاضل عامر علًاالعالماالداببغداد2

صباحٌةاذاعة67.451992/1991ثانًعراقًبشارة حسٌن عقٌلاالعالماالداببغداد3

صباحٌةاذاعة65.551992/1991ثانًعراقًحسٌن علً محمد والءاالعالماالداببغداد4

صباحٌةصحافة65.221992/1991ثانًعراقٌةشالل ابراهٌم نشأةاالعالماالداببغداد5

صباحٌةصحافة64.421992/1991ثانًعراقٌةحسن محمد جاسماالعالماالداببغداد6

صباحٌةصحافة63.751992/1991ثانًعراقٌةاسماعٌل محمد مائدةاالعالماالداببغداد7

صباحٌةاذاعة63.681992/1991ثانًعراقًحٌال عوٌد علًاالعالماالداببغداد8

صباحٌةصحافة63.671992/1991ثانًعراقٌةشهٌد عباس عباداالعالماالداببغداد9

صباحٌةصحافة63.121992/1991الثانًعراقًالرضا عبد عٌسى الرضا عبداالعالماالداببغداد10

صباحٌةصحافة62.21992/1991ثانًعراقٌةحسن سلٌمان محموداالعالماالداببغداد11

صباحٌةصحافة62.21992/1991ثانًعراقًهللا عبد سعٌد وساماالعالماالداببغداد12

صباحٌةاذاعة62.051992/1991ثانًعراقٌةخواف وجر علواناالعالماالداببغداد13

صباحٌةاذاعة60.951992/1991ثانًعراقٌةفاضل محمد قاسماالعالماالداببغداد14

صباحٌةصحافة60.91992/1991ثانًعراقٌةفلٌح مغٌر هزبراالعالماالداببغداد15

صباحٌةصحافة58.571992/1991ثانًعراقٌةلفته حاتم عدياالعالماالداببغداد16

صباحٌةصحافة57.351992/1991ثانًعراقًحمد ناهً جواداالعالماالداببغداد17


