
نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌةصحافة1993-87.841994اولعراقٌةمنان لفته عدناناالعالماالداببغداد1

صباحٌةصحافة1993-86.021994اولعراقٌةمزٌد رحٌماالعالماالداببغداد2

صباحٌةصحافة1993-85.131994اولعراقٌةسلٌمان غانم مٌرنااالعالماالداببغداد3

صباحٌةصحافة1993-83.841994اولعراقٌةااللوسً طه نغماالعالماالداببغداد4

صباحٌةاذاعة1993-83.631994اولعراقٌةجواد محمد اسٌلاالعالماالداببغداد5

صباحٌةصحافة1993-83.541994اولعراقٌةافرام كرازٌالاالعالماالداببغداد6

صباحٌةصحافة1993-82.441994اولعراقٌةفهمً حسن عمراالعالماالداببغداد7

صباحٌة1993-81.921994اولعراقٌةهادي غزواناالعالماالداببغداد8

صباحٌةصحافة1993-81.371994اولعراقٌةجاسم موسى باقراالعالماالداببغداد9

صباحٌةصحافة1993-80.741994اولعراقٌةعباس ابراهٌم اسماءاالعالماالداببغداد10

صباحٌةصحافة1993-79.581994اولعراقٌةجاسم حسٌن مجٌداالعالماالداببغداد11

صباحٌةصحافة1993-79.331994اولعراقٌةمحمد جاسم نبٌلاالعالماالداببغداد12

صباحٌةصحافة1993-79.191994اولعراقٌةمجٌد محمد رابحاالعالماالداببغداد13

صباحٌةاذاعة1993-79.11994اولعراقٌةصائب حارثاالعالماالداببغداد14

صباحٌةصحافة1993-78.871994اولعراقٌةمصطفى كمال زٌنةاالعالماالداببغداد15

صباحٌةصحافة1993-78.721994اولعراقٌةانثىمحمد طه نهضةاالعالماالداببغداد16

صباحٌةصحافة1993-78.581994اولعراقٌةحاتم سناءاالعالماالداببغداد17

صباحٌةصحافة1993-78.481994اولعراقٌةحمزة جاسم رعداالعالماالداببغداد18

صباحٌة1993-78.341994اولعراقٌةهارف علً فاضلاالعالماالداببغداد19

صباحٌةصحافة1993-78.231994اولعراقٌةناصر كمر احالماالعالماالداببغداد20

صباحٌةصحافة1993-77.871994اولعراقٌةمحسن نعمان احمداالعالماالداببغداد21

صباحٌةصحافة1993-77.571994اولعراقٌةرشٌد اٌماناالعالماالداببغداد22

صباحٌةصحافة1993-76.951994اولعراقٌةالبكري عدنان دانٌااالعالماالداببغداد23

صباحٌةصحافة1993-76.91994اولعراقٌةذكرعلً سري مهنداالعالماالداببغداد24



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌةصحافة1993-75.861994اولعراقٌةانثىحسٌن برٌهً اخالصاالعالماالداببغداد25

صباحٌة1993-75.561994اولعراقٌةانثىعباس حسٌن هٌفاءاالعالماالداببغداد26

صباحٌةصحافة1993-74.911994اولعراقٌةحمود الهادي عبداالعالماالداببغداد27

صباحٌةصحافة1993-74.91994اولعراقٌةمحمود زٌنباالعالماالداببغداد28

صباحٌة1993-74.891994اولعراقٌةقرٌاقوش سلٌم نادٌةاالعالماالداببغداد29

صباحٌةصحافة1993-74.581994اولعراقٌةمحمد علً بٌداءاالعالماالداببغداد30

صباحٌةاذاعة1993-74.151994اولعراقٌةنعٌم احالماالعالماالداببغداد31

صباحٌةصحافة1993-74.061994اولعراقٌةحسن حسٌن سلٌمةاالعالماالداببغداد32

صباحٌةصحافة1993-73.311994اولعراقٌةمحمود نمٌر زٌنباالعالماالداببغداد33

صباحٌةصحافة1993-72.721994اولعراقٌةعبد حسن صالحاالعالماالداببغداد34

صباحٌةصحافة1993-72.521994اولعراقٌةسلمان شروقاالعالماالداببغداد35

صباحٌةصحافة1993-72.441994اولعراقٌةاسماعٌل سؤدداالعالماالداببغداد36

صباحٌة1993-71.991994اولعراقٌةخضٌر ابراهٌم عامراالعالماالداببغداد37

صباحٌةاذاعة1993-71.951994اولعراقٌةهادي احمداالعالماالداببغداد38

صباحٌةصحافة1993-71.931994اولعراقٌةمحمد الهادي عبد لمٌاءاالعالماالداببغداد39

صباحٌةصحافة1993-71.821994اولعراقٌةٌوسف هاشم فاطمةاالعالماالداببغداد40

صباحٌةصحافة1993-71.811994اولعراقٌةصافً الحلٌم عبد انعاماالعالماالداببغداد41

صباحٌةاذاعة1993-71.741994اولعراقٌةابراهٌم هٌاماالعالماالداببغداد42

صباحٌةصحافة1993-71.731994اولعراقٌةناصر سالم علًاالعالماالداببغداد43

صباحٌةصحافة1993-70.881994اولعراقٌةعرسان ٌوسف عرساناالعالماالداببغداد44

صباحٌةاذاعة1993-70.741994اولعراقٌةحسٌن خلف منىاالعالماالداببغداد45

صباحٌةصحافة1993-70.491994اولعراقٌةانثىحمٌد هللا عبد اسراءاالعالماالداببغداد46

صباحٌةصحافة1993-70.441994اولعراقٌةعباس تركً حامداالعالماالداببغداد47

صباحٌةاذاعة1993-70.41994اولعراقٌةالكرٌم عبد صباحاالعالماالداببغداد48



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌةصحافة1993-70.11994اولعراقٌةٌاسٌن الجبار عبداالعالماالداببغداد49

صباحٌةصحافة1993-69.831994اولعراقٌةداود فرج رحٌماالعالماالداببغداد50

صباحٌةاذاعة1993-69،521994اولعراقٌةحمزة حسٌن رٌاضاالعالماالداببغداد51

صباحٌةاذاعة1993-69.411994اولعراقٌةقاسم سعداالعالماالداببغداد52

صباحٌةاذاعة1993-69.31994اولعراقٌةتركً غٌداءاالعالماالداببغداد53

صباحٌةصحافة1993-69.11994اولعراقٌةجابر كاظم داوداالعالماالداببغداد54

صباحٌةصحافة1993-68.181994اولعراقٌةمحٌمٌد محمود حاتماالعالماالداببغداد55

صباحٌةصحافة1993-68.041994اولعراقٌةمحسن كاطع نجلةاالعالماالداببغداد56

صباحٌةصحافة1993-67.991994اولعراقٌةهللا عبد احمداالعالماالداببغداد57

صباحٌةاذاعة1993-67.941994اولعراقٌةكاظم صادقاالعالماالداببغداد58

صباحٌةصحافة1993-67.791994اولعراقٌةمحمد صاحب نجاحاالعالماالداببغداد59

صباحٌةصحافة1993-67.551994اولعراقٌةبشٌر الكاظم عبداالعالماالداببغداد60

صباحٌةصحافة1993-67.511994اولعراقٌةهادي محمد عماراالعالماالداببغداد61

صباحٌةاذاعة1993-67.461994اولعراقٌةجبر عبٌد محمداالعالماالداببغداد62

صباحٌةصحافة1993-67.41994اولعراقٌةمحسن خلف انتصاراالعالماالداببغداد63

صباحٌةاذاعة1993-67.181994اولعراقٌةحمزة حسٌن قاسماالعالماالداببغداد64

صباحٌةصحافة1993-67.081994اولعراقٌةالعزٌز عبد خالداالعالماالداببغداد65

صباحٌة1993-671994اولعراقٌةالصاحب عبد فؤاداالعالماالداببغداد66

صباحٌةصحافة1993-66.841994اولعراقٌةحسٌن امٌنةاالعالماالداببغداد67

صباحٌةاذاعة1993-66.71994اولعراقٌةعبٌد كامل علًاالعالماالداببغداد68

صباحٌةاذاعة1993-66.51994اولعراقٌةعلً معمراالعالماالداببغداد69

صباحٌةاذاعة1993-66.451994اولعراقٌةمهدي ٌعرباالعالماالداببغداد70

صباحٌة1993-66.111994اولعراقٌةجابر عزام محمداالعالماالداببغداد71

صباحٌةصحافة1993-661994اولعراقٌةسعٌد طه ولٌداالعالماالداببغداد72



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌة1993-65.361994اولعراقٌةشنٌن عاتً محمداالعالماالداببغداد73

صباحٌةصحافة1993-63.71994اولعراقٌةفرحان حسٌن سعدياالعالماالداببغداد74

صباحٌةصحافة1993-63.681994اولعراقٌةحسٌن عبد احمداالعالماالداببغداد75

صباحٌةصحافة1993-63.391994اولعراقٌةخلف عناد رحٌماالعالماالداببغداد76

صباحٌةصحافة1993-631994اولعراقٌةحسن حسٌن علًاالعالماالداببغداد77

صباحٌةاذاعة1993-62.971994اولعراقٌةشاطً الهادي عبد عقٌلاالعالماالداببغداد78

صباحٌةصحافة1993-62.521994اولعراقٌةحسٌن ٌاسر حازماالعالماالداببغداد79

صباحٌةاذاعة1993-62.071994اولعراقٌةحسن عباس صباحاالعالماالداببغداد80

صباحٌةصحافة1993-621994اولعراقٌةالجبار عبد احمد حٌدراالعالماالداببغداد81

صباحٌةصحافة1993-59.221994اولعراقٌةنوري الوهاب عبد رائداالعالماالداببغداد82

صباحٌةصحافة1993-58.611994اولعراقٌةعفات سالماالعالماالداببغداد83

صباحٌةاذاعة1993-1994ناجحاولعراقٌةحافظ علًاالعالماالداببغداد84

صباحٌة1993-1994ناجحاولعراقٌةحسن عزٌز علًاالعالماالداببغداد85

صباحٌةصحافة1993-1994ناجحاولعراقٌةعون حسن حمٌداالعالماالداببغداد86

صباحٌةصحافة1993-1994ناجحاولعراقٌةفرحان رشٌد سالماالعالماالداببغداد87

صباحٌةصحافة1993-1994ناجحاولعراقٌةفرحان حمٌد احمداالعالماالداببغداد88

صباحٌةصحافة1993-1994ناجحاولعراقٌةحماد مخلف احمداالعالماالداببغداد89

صباحٌةصحافة1993-1994ناجحاولعراقٌةهادي محسن عماراالعالماالداببغداد90

صباحٌةصحافة1993-1994ناجحاولعراقٌةاغاجان فاتناالعالماالداببغداد91

صباحٌةصحافة1993-1994ناجحاولعراقٌةصالح علً محمداالعالماالداببغداد92

صباحٌةصحافة1993-1994ناجحاولعراقٌةجاسم ناجً محمداالعالماالداببغداد93

صباحٌةصحافة1993-1994ناجحاولعراقٌةعمران معناالعالماالداببغداد94

صباحٌةصحافة1993-1994ناجحاولعراقٌةحسٌن فاضل مًاالعالماالداببغداد95

صباحٌةصحافة1993-1994ناجحاولعراقٌةكعٌد نعٌم رعداالعالماالداببغداد96



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌةصحافة1993-1994ناجحاولعراقٌةالطٌب لطٌفاالعالماالداببغداد97

صباحٌةصحافة1993-1994ناجحاولعراقٌةطعمة كاظم اسراءاالعالماالداببغداد98

صباحٌةصحافة1993-1994ناجحاولعراقٌةجبار حسناالعالماالداببغداد99

صباحٌةصحافة1993-1994ناجحاولعراقٌةٌاسر غازي ختاماالعالماالداببغداد100

صباحٌةصحافة1993-1994ناجحاولعراقٌةاسماعٌل احمد شذىاالعالماالداببغداد101

صباحٌةصحافة1993-1994ناجحاولعراقٌةمهدي سلمان عامراالعالماالداببغداد102

نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌةصحافة1993-74.641994ثانًعراقٌةجاسم سعدون محمداالعالماالداببغداد1

صباحٌةاذاعة1993-73.31994ثانًعراقٌةراضً ناظماالعالماالداببغداد2

صباحٌةاذاعة1993-72.721994ثانًعراقٌةعبد حسن صالحاالعالماالداببغداد3

صباحٌةاذاعة1993-72.41994ثانًعراقٌةزاٌر االمٌر عبداالعالماالداببغداد4

صباحٌةصحافة1993-72.21994ثانًعراقٌةمحمد ابراهٌم جناناالعالماالداببغداد6

صباحٌةاذاعة1993-70.41994ثانًعراقٌةشكر احمد حسٌناالعالماالداببغداد7

صباحٌةصحافة1993-69.011994ثانًعراقٌةالزهرة عبد غانماالعالماالداببغداد8

صباحٌةاذاعة1993-68.51994ثانًعراقٌةمندٌل عواداالعالماالداببغداد9

صباحٌةاذاعة1993-68.21994ثانًعراقٌةعلً كطوف محمداالعالماالداببغداد10

صباحٌةاذاعة1993-681994ثانًعراقٌةشرٌف نور حاتماالعالماالداببغداد11

صباحٌةصحافة1993-67.571994ثانًعراقٌةحمد حمٌد محمداالعالماالداببغداد12

صباحٌةصحافة1993-67.061994ثانًعراقٌةهادي حسناالعالماالداببغداد13

صباحٌةاذاعة1993-66.91994ثانًعراقٌةحنون محمداالعالماالداببغداد14



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌة1993-66,731994ثانًعراقٌةعكاب كاظم سالماالعالماالداببغداد15

صباحٌةاذاعة1993-66.81994ثانًعراقٌةحسون بدر كاظماالعالماالداببغداد16

صباحٌة1993-66.71994ثانًعراقٌةغالب مشتاقاالعالماالداببغداد17

صباحٌةاذاعة1993-66.651994ثانًعراقٌةخلٌفة رحمناالعالماالداببغداد18

صباحٌةصحافة1993-66.411994ثانًعراقٌةذكرنجم حسن تركًاالعالماالداببغداد19

صباحٌةاذاعة1993-65.11994ثانًعراقٌةسواد جاسماالعالماالداببغداد20

صباحٌةاذاعة1993-651994ثانًعراقٌةكاظم علٌوي عباساالعالماالداببغداد21

صباحٌةصحافة1993-64.51994ثانًعراقٌةذكررمح شندوخ حمزةاالعالماالداببغداد22

صباحٌةصحافة1993-64.331994ثانًعراقٌةخلف ابراهٌم فارساالعالماالداببغداد23

صباحٌة1993-63.111994ثانًعراقٌةحمٌد عدناناالعالماالداببغداد24

صباحٌةصحافة1993-630211994الثانًعراقٌةالوهاب عبد حنون علًاالعالماالداببغداد25

صباحٌةصحافة1993-631994ثانًعراقٌةموسى محمد طاهراالعالماالداببغداد26

صباحٌةاذاعة1993-62.61994ثانًعراقٌةسلمان مٌثماالعالماالداببغداد27

صباحٌةاذاعة1993-62.51994ثانًعراقٌةناصر محمد علًاالعالماالداببغداد28

صباحٌةاذاعة1993-61.331994ثانًعراقٌةاالمٌر عبد خالداالعالماالداببغداد29

صباحٌةاذاعة1993-61.21994ثانًعراقٌةحسٌن محمد باسماالعالماالداببغداد30

صباحٌةصحافة1993-61.111994ثانًعراقٌةحسون حبٌب فاضلاالعالماالداببغداد31

صباحٌةاذاعة1993-60.291994ثانًعراقٌةمحمد رحٌم جعفراالعالماالداببغداد32

صباحٌةاذاعة1993-60.21994ثانًعراقٌةبادي لطٌف عباساالعالماالداببغداد33

صباحٌةاذاعة1993-59.81994ثانًعراقٌةخلف فخرياالعالماالداببغداد34

صباحٌةاذاعة1993-58.71994ثانًعراقٌةجاسم محمد عادلاالعالماالداببغداد35

صباحٌةصحافة1993-57.241994ثانًعراقٌةفلٌح جلٌوي فاضلاالعالماالداببغداد36

صباحٌة1993-55.771994ثانًعراقٌةعجاج صالح طهاالعالماالداببغداد37

صباحٌةصحافة1993-55,221994ثانًعراقٌةمحمود فاضل محمداالعالماالداببغداد38



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌةصحافة1993-1994ناجحثانًعراقٌةمحمد علوان محمداالعالماالداببغداد39

صباحٌةصحافة1993-1994ناجحثانًعراقٌةالحسٌن عبد ستاراالعالماالداببغداد40

صباحٌةصحافة1993-1994ناجحثانًعراقٌةحسٌن علً احمداالعالماالداببغداد41

صباحٌةصحافة1993-1994ناجحثانًعراقٌةعبٌد مخلف فالحاالعالماالداببغداد42

صباحٌةصحافة1993-1994ناجحثانًعراقٌةخنجر قاسم صبٌحاالعالماالداببغداد43

صباحٌةصحافة1993-1994ناجحثانًعراقٌةابراهٌم عثمان صباحاالعالماالداببغداد44

صباحٌةصحافة1993-1994ناجحثانًعراقٌةعجه محمود حسناالعالماالداببغداد45

صباحٌةصحافة1993-1994ناجحثانًعراقٌةجاسم حسناالعالماالداببغداد46

صباحٌةصحافة1993-1994ناجحثانًعراقٌةمحمد جاسم سلٌماالعالماالداببغداد47

صباحٌةصحافة1993-1994ناجحثانًعراقٌةسلٌمان عكٌل ولٌداالعالماالداببغداد48


