
نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌةصحافة87.71993/1992االولعراقًاحمد سٌدي منىاالعالماالداببؽداد1

صباحٌةصحافة87.241993/1992االولعراقٌةمصطفى احمد تانٌهاالعالماالداببؽداد2

صباحٌةصحافة84.921993/1992االولعراقٌةعلً عبد ضحىاالعالماالداببؽداد3

صباحٌةصحافة84.321993/1992االولعراقٌةمشكور ؼازي همسةاالعالماالداببؽداد4

صباحٌةصحافة81.551993/1992االولعراقًشرٌؾ ٌحٌى امنةاالعالماالداببؽداد5

صباحٌةصحافة81.491993/1992االولعراقٌةعطٌة حسن عقٌلاالعالماالداببؽداد6

صباحٌةصحافة81.311993/1992االولعراقٌةفخري زهٌر اٌمناالعالماالداببؽداد7

صباحٌةصحافة81.11993/1992االولعراقٌةالستار عبد رؼداالعالماالداببؽداد8

صباحٌةاذاعة78.961993/1992االولعراقٌةالحسٌن عبد اٌماناالعالماالداببؽداد9

صباحٌةاذاعة78.911993/1992االولعراقٌةكاظم رشك محمداالعالماالداببؽداد10

صباحٌةصحافة78.531993/1992االولعراقٌةانثىخماس احمد صبااالعالماالداببؽداد11

صباحٌةاذاعة77.6461993/1992االولعراقٌةجاسم عواد حسناالعالماالداببؽداد12

صباحٌةصحافة77.321993/1992االولعراقًخضٌر رشٌد احمداالعالماالداببؽداد13

صباحٌةصحافة76.981993/1992االولعراقٌةبدٌوي محسن حمٌداالعالماالداببؽداد14

صباحٌةصحافة76.821993/1992االولعراقٌةهندراوس مٌالدهاالعالماالداببؽداد15

صباحٌةصحافة76.751993/1992االولعراقٌةاللطٌؾ عبد ولٌد اسٌلاالعالماالداببؽداد16

صباحٌةصحافة75.661993/1992االولعراقٌةبرتو فرٌد مشتاقاالعالماالداببؽداد17

صباحٌةصحافة75.461993/1992االولعراقٌةعبد هاشم داللاالعالماالداببؽداد18

صباحٌةصحافة75.551993/1992االولعراقٌةابراهٌم خلٌل اٌسراالعالماالداببؽداد19

صباحٌةاذاعة75.541993/1992االولعراقٌةجبر حمٌد اكرماالعالماالداببؽداد20

صباحٌةصحافة75.691993/1992االولعراقٌةٌحٌى ؼناوي صباحاالعالماالداببؽداد21

صباحٌةصحافة75.191993/1992االولعراقٌةخضٌر هناءاالعالماالداببؽداد22

صباحٌةاذاعة74.871993/1992االولعراقٌةهللا عبد عاشور منٌرةاالعالماالداببؽداد23

صباحٌةاذاعة74.531993/1992االولعراقٌةعلً ابراهٌم ثامراالعالماالداببؽداد24



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌةصحافة74.41993/1992االولعراقٌةجمٌل بشرىاالعالماالداببؽداد25

صباحٌةصحافة74.311993/1992االولعراقٌةاللطٌؾ عبد فوزي جناناالعالماالداببؽداد26

صباحٌةاذاعة74.191993/1992االولعراقٌةظاهر علٌوي حسٌناالعالماالداببؽداد27

صباحٌةاذاعة73.721993/1992االولعراقٌةجواد رحٌم معداالعالماالداببؽداد28

صباحٌةاذاعة72.931993/1992االولعراقٌةحسٌن كاظماالعالماالداببؽداد29

صباحٌةصحافة72.81993/1992االولعراقٌةالجبار عبد هالةاالعالماالداببؽداد30

صباحٌةاذاعة72.621993/1992االولعراقٌةسعد مجلً زهٌراالعالماالداببؽداد31

صباحٌةصحافة72.141993/1992االولعراقٌةخرٌبط جاسم لٌلىاالعالماالداببؽداد32

صباحٌةصحافة72.081993/1992االولعراقٌةمحمد فوزي علًاالعالماالداببؽداد33

صباحٌةاذاعة72.081993/1992االولعراقٌةمحسن هاروؾ محمداالعالماالداببؽداد34

صباحٌةاذاعة72.041993/1992االولعراقٌةجمٌػ جمعة ماجداالعالماالداببؽداد35

صباحٌةاذاعة721993/1992االولعراقٌةجمٌح جمعة ماجداالعالماالداببؽداد36

صباحٌةصحافة71.971993/1992االولعراقٌةذكركٌطان محمد هادياالعالماالداببؽداد37

صباحٌةاذاعة71.611993/1992االولعراقٌةحسن علً باناالعالماالداببؽداد38

صباحٌةصحافة71.591993/1992االولعراقٌةالمحسن عبد انتظاراالعالماالداببؽداد39

صباحٌةصحافة76,771993/1992االولعراقٌةذكرعودة عبد عالءاالعالماالداببؽداد40

صباحٌةاذاعة71.181993/1992االولعراقٌةالرسول عبد امٌرةاالعالماالداببؽداد41

صباحٌةصحافة71.181993/1992االولعراقٌةعطٌة حسن جاسماالعالماالداببؽداد42

صباحٌةصحافة71.061993/1992االولعراقٌةاحمد الرزاق عبد صالحاالعالماالداببؽداد43

صباحٌةاذاعة711993/1992االولعراقٌةحرٌش عبد علًاالعالماالداببؽداد44

صباحٌةصحافة70.931993/1992االولعراقٌةصالح زٌد اسامةاالعالماالداببؽداد45

صباحٌةصحافة70.91993/1992االولعراقٌةخلؾ محمد جاسماالعالماالداببؽداد46

صباحٌةصحافة1993 /70.771992االولعراقٌةسلٌمان محمد لطٌؾاالعالماالداببؽداد47

صباحٌةصحافة70.751993/1992االولعراقٌةمراد خدر زٌاداالعالماالداببؽداد48



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌةاذاعة70.71993/1992االولعراقٌةنصٌؾ سلمان نهلةاالعالماالداببؽداد49

صباحٌةصحافة70.661993/1992االولعراقٌةذٌب جبار بزٌعاالعالماالداببؽداد50

صباحٌةاذاعة70.641993/1992االولعراقٌةحمدي هللا خٌر مٌسماالعالماالداببؽداد51

صباحٌةصحافة70.61993/1992االولعراقٌةحسٌن علً دحاماالعالماالداببؽداد52

صباحٌةصحافة70.521993/1992االولعراقٌةعباس حسٌن لٌلىاالعالماالداببؽداد53

صباحٌةصحافة70.471993/1992االولعراقٌةعباس سعدون طارقاالعالماالداببؽداد54

صباحٌةصحافة70.441993/1992االولعراقٌةخضٌر شاكر علًاالعالماالداببؽداد55

صباحٌةصحافة70.161993/1992االولعراقٌةمحمد شاهول علًاالعالماالداببؽداد56

صباحٌةاذاعة70.071993/1992االولعراقٌةمطلب جاسم عقٌلاالعالماالداببؽداد57

صباحٌةصحافة69.481993/1992االولعراقٌةعلٌوي خضٌر وثٌقاالعالماالداببؽداد58

صباحٌةصحافة69.461993/1992االولعراقٌةحاجً شالكة كاملاالعالماالداببؽداد59

صباحٌةصحافة69.411993/1992االولعراقٌةصالح حسٌن جاسماالعالماالداببؽداد60

صباحٌةاذاعة69.3921993/1992االولعراقٌةقاسم حنون قاسماالعالماالداببؽداد61

صباحٌةصحافة69.251993/1992االولعراقٌةالحسٌن عبد خالدةاالعالماالداببؽداد62

صباحٌةاذاعة69.211993/1992االولعراقٌةالحسٌن عبد هاشم شرٌؾاالعالماالداببؽداد63

صباحٌةاذاعة69.181993/1992االولعراقٌةالرسول عبد فاضل حسوناالعالماالداببؽداد64

صباحٌةاذاعة69.161993/1992االولعراقٌةداود احمد فلايراالعالماالداببؽداد65

صباحٌةاذاعة69.021993/1992االولعراقٌةعزٌز صبحً صفاءاالعالماالداببؽداد66

صباحٌةاذاعة68.991993/1992االولعراقٌةشمعون دنخا لندااالعالماالداببؽداد67

صباحٌةاذاعة68.931993/1992االولعراقٌةعلً عباس سحراالعالماالداببؽداد68

صباحٌةاذاعة68.91993/1992االولعراقٌةذنون الحلٌم عبد هٌثماالعالماالداببؽداد69

صباحٌةاذاعة68.821993/1992االولعراقٌةعباس حسٌن عامراالعالماالداببؽداد70

صباحٌةصحافة68.811993/1992االولعراقٌةالعباس عبد فراساالعالماالداببؽداد71

صباحٌةصحافة68.791993/1992االولعراقٌةالرزاق عبد نعمةاالعالماالداببؽداد72



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌةاذاعة68.721993/1992االولعراقٌةالنبً عبد مهدياالعالماالداببؽداد73

صباحٌةصحافة1993 /68.331992االولعراقٌةحسٌن كاظم حسٌناالعالماالداببؽداد74

صباحٌةصحافة68.291993/1992االولعراقٌةجاسم شرٌؾ رعداالعالماالداببؽداد75

صباحٌةصحافة68.261993/1992االولعراقٌةمحمود مشرؾ علًاالعالماالداببؽداد76

صباحٌةصحافة68.181993/1992االولعراقٌةحسٌن بنً علًاالعالماالداببؽداد77

صباحٌةاذاعة68.041993/1992االولعراقٌةشالل خلؾ مطراالعالماالداببؽداد78

صباحٌةصحافة67.981993/1992االولعراقٌةفرج محمد حساماالعالماالداببؽداد79

صباحٌةاذاعة67.941993/1992االولعراقٌةذكركاظم طوفان كاظماالعالماالداببؽداد80

صباحٌةصحافة67.911993/1992االولعراقٌةعباس علً محسناالعالماالداببؽداد81

صباحٌةصحافة67.91993/1992االولعراقٌةالكاظم عبد حمٌداالعالماالداببؽداد82

صباحٌةاذاعة67.851993/1992االولعراقٌةجالب هادي ماجداالعالماالداببؽداد83

صباحٌةاذاعة67.541993/1992االولعراقٌةتركً عبد عدناناالعالماالداببؽداد84

صباحٌةاذاعة67.51993/1992االولعراقٌةجاسم احمد ؼساناالعالماالداببؽداد85

صباحٌةصحافة67.191993/1992االولعراقٌةحمود سالم حمٌداالعالماالداببؽداد86

صباحٌةصحافة67.061993/1992االولعراقٌةعبود محمد فاضلاالعالماالداببؽداد87

صباحٌةاذاعة67.41993/1992االولعراقٌةذكروٌس عبد ناصراالعالماالداببؽداد88

صباحٌةصحافة66.971993/1992االولعراقٌةؼافل حسون علًاالعالماالداببؽداد89

صباحٌةصحافة66.951993/1992االولعراقٌةمرقس توما رٌموناالعالماالداببؽداد90

صباحٌةاذاعة66.831993/1992االولعراقٌةابراهٌم احمد نجماالعالماالداببؽداد91

صباحٌةاذاعة66.771993/1992االولعراقٌةجمٌل لطٌؾ برفاناالعالماالداببؽداد92

صباحٌةاذاعة66.531993/1992االولعراقٌةالرحمن عبد نصٌراالعالماالداببؽداد93

صباحٌةاذاعة66.451993/1992االولعراقٌةجاسم عبد ناجحاالعالماالداببؽداد94

صباحٌةصحافة66.251993/1992االولعراقٌةعباس مالك ولهاناالعالماالداببؽداد95

صباحٌةاذاعة66.191993/1992االولعراقٌةموزان فٌاض سعداالعالماالداببؽداد96



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌةصحافة66.121993/1992االولعراقٌةزٌاره جبار علًاالعالماالداببؽداد97

صباحٌةاذاعة65.791993/1992االولعراقٌةلطفً حسن سمٌراالعالماالداببؽداد98

صباحٌةصحافة65.691993/1992االولعراقٌةجاسم نصٌؾ حافظاالعالماالداببؽداد99

صباحٌةاذاعة65.641993/1992االولعراقٌةمحً ملحم حسناالعالماالداببؽداد100

صباحٌةصحافة65.441993/1993االولعراقٌةعطٌة عبد حمٌداالعالماالداببؽداد101

صباحٌةاذاعة65.361993/1992االولعراقٌةجاسم مطلك حبٌباالعالماالداببؽداد102

صباحٌةصحافة65.31993/1992االولعراقٌةحسن نوري حسٌناالعالماالداببؽداد103

صباحٌةاذاعة65.131993/1992االولعراقٌةٌوسؾ تركً احمداالعالماالداببؽداد104

صباحٌةاذاعة65.041993/1992االولعراقٌةجبر كاظم جواداالعالماالداببؽداد105

صباحٌةاذاعة64.891993/1992االولعراقٌةاحمد حسٌن علًاالعالماالداببؽداد106

صباحٌةاذاعة64.741993/1992االولعراقٌةمحمد نعمان احمداالعالماالداببؽداد107

صباحٌةاذاعة64.41993/1992االولعراقٌةفٌروز كاظم حسٌناالعالماالداببؽداد108

صباحٌةاذاعة64.481993/1992االولعراقٌةموسى خلؾ زٌداناالعالماالداببؽداد109

صباحٌةصحافة64.41993/1992االولعراقٌةناٌؾ محمود شاكراالعالماالداببؽداد110

صباحٌةصحافة64.771993/1992االولعراقٌةحندوش علً حسٌناالعالماالداببؽداد111

صباحٌةاذاعة64.061993/1992االولعراقٌةعساؾ خالد جاسماالعالماالداببؽداد112

صباحٌةصحافة64.041993/1992االولعراقٌةدحام منصوراالعالماالداببؽداد113

صباحٌةصحافة63.921993/1992االولعراقٌةالدلٌمً عبد حامد محمداالعالماالداببؽداد114

صباحٌةصحافة63.91993/1992االولعراقٌةحسن لطٌؾ مزهراالعالماالداببؽداد115

صباحٌةاذاعة63.811993/1992االولعراقٌةكاظم حسٌناالعالماالداببؽداد116

صباحٌةصحافة63.591993/1992االولعراقٌةسكر كرٌم قاسماالعالماالداببؽداد117

صباحٌةصحافة63.431993/1992االولعراقٌةاسامة سالماالعالماالداببؽداد118

صباحٌةاذاعة63.221993/1992االولعراقٌةجاسم حسن كاملاالعالماالداببؽداد119

صباحٌةصحافة62.611993/1992االولعراقٌةابراهٌم رشٌد مجٌداالعالماالداببؽداد120
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صباحٌةصحافة62.421993/1992االولعراقٌةذكرصالح احمد الرزاق عبداالعالماالداببؽداد121

صباحٌةصحافة62.371993/1992االولعراقٌةخضٌر مهدي عماداالعالماالداببؽداد122

صباحٌة61.881993/1993االولعراقٌةجابر لفته عكاراالعالماالداببؽداد123

صباحٌةاذاعة61.771993/1992االولعراقٌةفراس هجٌج فخرياالعالماالداببؽداد124

صباحٌة1993 /61.771992االولعراقٌةشهاب الستار عبد نصٌراالعالماالداببؽداد125

صباحٌةاذاعة61.751993/1992االولعراقٌةحسن حمٌد علًاالعالماالداببؽداد126

صباحٌةاذاعة61.71993/1992االولعراقٌةمزهر خضٌر باسماالعالماالداببؽداد127

صباحٌةاذاعة60.891993/1992االولعراقٌةعبٌد عبٌس كاظماالعالماالداببؽداد128

صباحٌةاذاعة60.41993/1992االولعراقٌةامٌن محمد جواداالعالماالداببؽداد129

صباحٌةاذاعة59.551993/1992االولعراقٌةحمزة حسن الرزاق عبداالعالماالداببؽداد130

صباحٌةاذاعة59.181993/1992االولعراقٌةسدخان عبادي ثامراالعالماالداببؽداد131

صباحٌةصحافة58.881993/1992االولعراقٌةفرغ محمد ماجداالعالماالداببؽداد132

صباحٌةصحافة57.771993/1992االولعراقٌةجاسم مرضً حامداالعالماالداببؽداد133

صباحٌةاذاعة56.231993/1992االولعراقٌةعلً رٌاض ؼساناالعالماالداببؽداد134

صباحٌةاذاعة55.41993/1992االولعراقٌةالرحمن عبد ٌمناالعالماالداببؽداد135

صباحٌةاذاعة1993/1992مقبولاالولعراقٌةالرحمان عبد علًاالعالماالداببؽداد136

نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌةاذاعة74.71993/1992ثانًعراقٌةعبودي عالوي حمٌداالعالماالداببؽداد1

صباحٌةصحافة731993/1992ثانًعراقٌةهللا عبد مهدي لٌنهاالعالماالداببؽداد2

صباحٌةصحافة72.661993/1992ثانًعراقٌةحسن علً سندساالعالماالداببؽداد3



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌةصحافة72.111993/1992ثانًعراقٌةالصاحب عبد فارساالعالماالداببؽداد4

صباحٌةصحافة721993/1992ثانًعراقٌةعوٌد بدٌوي محمداالعالماالداببؽداد5

صباحٌةصحافة71.881993/1992ثانًعراقٌةابراهٌم احمد نجماالعالماالداببؽداد6

صباحٌةصحافة70.331993/1992ثانًعراقٌةالدٌن ضٌاء الدٌن بهاءاالعالماالداببؽداد7

صباحٌةاذاعة70.21993/1992ثانًعراقٌةالوهاب عبد الرزاق عبداالعالماالداببؽداد8

صباحٌةصحافة691993/1992ثانًعراقٌةمحمود احمد شهاباالعالماالداببؽداد9

صباحٌةاذاعة68.91993/1992ثانًعراقٌةالحسن عبد الرزاق عبد سعدوناالعالماالداببؽداد10

صباحٌةاذاعة68.91993/1992ثانًعراقٌةعباس صالح ماهراالعالماالداببؽداد11

صباحٌةصحافة68.331993/1992ثانًعراقٌةراضً محمد خالداالعالماالداببؽداد12

صباحٌةصحافة68.3761993/1992ثانًعراقٌةذكرداود ابراهٌم رباحاالعالماالداببؽداد13

صباحٌةصحافة68.111993/1992ثانًعراقٌةثابت محمداالعالماالداببؽداد14

صباحٌةصحافة67.331993/1992ثانًعراقٌةالجلٌل عبد كاظم عماراالعالماالداببؽداد15

صباحٌةاذاعة66.831993/1992ثانًعراقٌةجابر هادي مهدياالعالماالداببؽداد16

صباحٌةصحافة66.551993/1992ثانًعراقٌةعباس معداالعالماالداببؽداد17

صباحٌةصحافة66.171993/1992ثانًعراقٌةمحمود فاضل سعدوناالعالماالداببؽداد18

صباحٌةصحافة65.771993/1992ثانًعراقٌةخلٌل اسماعٌل حقًاالعالماالداببؽداد19

صباحٌةصحافة65.441993/1992ثانًعراقٌةجاسم حسٌن قاسماالعالماالداببؽداد20

صباحٌةصحافة651993/1992ثانًعراقٌةحسٌن عبود فاضلاالعالماالداببؽداد21

صباحٌةصحافة64.881993/1992ثانًعراقٌةحمادي خلٌفة قاسماالعالماالداببؽداد22

صباحٌةصحافة64.771993/1992ثانًعراقٌةعنفش صابراالعالماالداببؽداد23

صباحٌةاذاعة64.451993/1992ثانًعراقٌةكاظم حسن ٌحٌىاالعالماالداببؽداد24

صباحٌةصحافة631993/1992ثانًعراقٌةحمد مطلب ضٌاءاالعالماالداببؽداد25

صباحٌةصحافة62.611993/1992الثانًعراقٌةراضً محمد فالحاالعالماالداببؽداد26

صباحٌةصحافة62.331993/1992ثانًعراقٌةقادر صالحاالعالماالداببؽداد27



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌةصحافة62.221993/1992ثانًعراقٌةحسٌن عبد قاسماالعالماالداببؽداد28

صباحٌةصحافة61.51993/1992ثانًعراقٌةفاضل خضٌر حٌدراالعالماالداببؽداد29

صباحٌةصحافة60.61993/1992ثانًعراقٌةحسن نوري الحلٌم عبداالعالماالداببؽداد30

صباحٌةصحافة60.111993/1992ثانًعراقٌةمحمد ثامر عباساالعالماالداببؽداد31

صباحٌةصحافة601993/1992ثانًعراقٌةراضً الحسٌن عبد جلوباالعالماالداببؽداد32

صباحٌةصحافة59.881993/1992ثانًعراقٌةنعمة عٌسىاالعالماالداببؽداد33

صباحٌةصحافة58.661993/1992ثانًعراقٌةحسن محسن محمداالعالماالداببؽداد34

صباحٌةاذاعة58.51993/1992ثانًعراقٌةكعٌم عبٌد جاللاالعالماالداببؽداد35

صباحٌةصحافة58.31993/1992ثانًعراقٌةسلمان ادرٌس زهٌراالعالماالداببؽداد36

صباحٌةاذاعة58.181993/1992ثانًعراقٌةعوٌد ثابت صالحاالعالماالداببؽداد37

صباحٌةاذاعة57.811993/1992ثانًعراقٌةلفلوؾ رحٌم حٌدراالعالماالداببؽداد38

صباحٌةصحافة57.221993/1992ثانًعراقٌةمحمود خلٌل محموداالعالماالداببؽداد39

صباحٌةصحافة56.881993/1992ثانًعراقٌةجاسم نؽماش محمداالعالماالداببؽداد40

صباحٌةصحافة56.771993/1992ثانًعراقٌةسمٌر عودة محمداالعالماالداببؽداد41

صباحٌةصحافة56.331993/1992ثانًعراقٌةصالح ابرهٌم جاسماالعالماالداببؽداد42

صباحٌةاذاعة56.271993/1992ثانًعراقٌةخضٌر اكرم حٌدراالعالماالداببؽداد43

صباحٌةاذاعة55.91993/1992ثانًعراقٌةعباس خلؾ طهاالعالماالداببؽداد44

صباحٌةصحافة55.441993/1992ثانًعراقٌةكحامً مزهر محسناالعالماالداببؽداد45

صباحٌةصحافة54.221993/1992ثانًعراقٌةماهود الزهرة عبد باسماالعالماالداببؽداد46

صباحٌةصحافة53.31993/1992ثانًعراقٌةاسماعٌل كهالن قحطاناالعالماالداببؽداد47


