
نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌةصحافة1994-89.21995االولعراقًخضٌر هللا عبد جمالاالعالماالداببغداد1

صباحٌةصحافة1994-88.31995االولعراقٌةمحمد عذاب اخالصاالعالماالداببغداد2

صباحٌةاالذاعة1994-87.021995االولعراقٌةنصار تهامهاالعالماالداببغداد3

صباحٌةصحافة1994-83.21995االولالرزاق عبد زٌنباالعالماالداببغداد4

صباحٌةاالذاعة1994-83.041995االولعراقًمان رد الملك عبداالعالماالداببغداد5

صباحٌةصحافة1994-82.71995االولعراقٌةتوفٌق محً رافداالعالماالداببغداد6

صباحٌةصحافة1994-82.41995االولحسن شهدياالعالماالداببغداد7

صباحٌةصحافة1994-82.31995االولعراقٌةرشٌد اسماعٌل ثناءاالعالماالداببغداد8

صباحٌةصحافة1994-821995االولعراقٌةحسٌن سراباالعالماالداببغداد9

صباحٌةصحافة1994-81.61995االولعراقًخلٌفة احمد الدٌن عالءاالعالماالداببغداد10

صباحٌةصحافة1994-79.91995االولعراقٌةطارق سهاداالعالماالداببغداد11

صباحٌةصحافة1994-79.271995االولعراقًحسٌن كاظم سعداالعالماالداببغداد12

صباحٌةصحافة1994-79.21995االولعراقًٌاسٌن حافظاالعالماالداببغداد13

صباحٌةصحافة1994-76.51995االولعراقٌةعبادي مظفراالعالماالداببغداد14

صباحٌةاالذاعة1994-75.931995االولعراقًالحسن عبد حمزةاالعالماالداببغداد15

صباحٌةاالذاعة1994-75.671995االولعراقًحسٌن الجبار عبد عماراالعالماالداببغداد16

صباحٌةاالذاعة1994-75.451995االولعراقًمحمد عباساالعالماالداببغداد17

صباحٌة1994-75.091995االولعراقًجلوب ٌاسٌن المعٌن عبداالعالماالداببغداد18

صباحٌةصحافة1994-75.31995االولعراقٌةمتى عبد حٌاةاالعالماالداببغداد19

صباحٌةصحافة1994-75.21995االولعراقٌةاحمد محمد ثناءاالعالماالداببغداد20

صباحٌةصحافة1994-74.81995االولعراقٌةصبٌح سلمىاالعالماالداببغداد21

صباحٌةصحافة1994-74.81995االولعراقٌةصباح سندساالعالماالداببغداد22

صباحٌةصحافة1994-73.51995االولعراقًمحمد منافاالعالماالداببغداد23

صباحٌةصحافة1994-73.51995االولعراقٌةسلمان امنٌةاالعالماالداببغداد24



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌةصحافة1994-731995االولعراقًمهدي علً احمداالعالماالداببغداد25

صباحٌةصحافة1994-72.71995االولالوقف ولدو محمداالعالماالداببغداد26

صباحٌةصحافة1994-72.11995االولعراقٌةصالح حمٌد سناءاالعالماالداببغداد27

صباحٌةصحافة1994-72.11995االولعراقٌةعادل هدىاالعالماالداببغداد28

صباحٌةصحافة1994-72.11995االولعراقًخالص بساماالعالماالداببغداد29

صباحٌةاالذاعة1994-71.51995االولعراقًعلً عبد جمعةاالعالماالداببغداد30

صباحٌةاالذاعة1994-71.51995االولعراقًخزعل محمداالعالماالداببغداد31

صباحٌةصحافة1994-71.31995االولعراقٌةارحٌم جناناالعالماالداببغداد32

صباحٌةصحافة1994-70.81995االولعراقًحسن كرٌم احمداالعالماالداببغداد33

صباحٌةصحافة1994-70.71995االولشاكر تقً رفاهاالعالماالداببغداد34

صباحٌةاالذاعة1994-70.561995االولعراقٌةمحمود وفاءاالعالماالداببغداد35

صباحٌةاالذاعة1994-70.371995االولعراقًالرزاق عبد رعداالعالماالداببغداد36

صباحٌةصحافة1994-70.021995االوللطٌف لمٌساالعالماالداببغداد37

صباحٌةصحافة1994-701995االولعراقًاحمد الوهاب عبداالعالماالداببغداد38

صباحٌةصحافة1994-701995االولحسونً علًاالعالماالداببغداد39

صباحٌةصحافة1994-69.91995االولعراقًكرٌم فاضل انواراالعالماالداببغداد40

صباحٌةصحافة1994-69.81995االولعراقًحسن مؤٌداالعالماالداببغداد41

صباحٌة1994-69.231995االولعلً كلو خضٌراالعالماالداببغداد42

صباحٌةاالذاعة1994-69.031995االولعراقًفرج محمد عادلاالعالماالداببغداد43

صباحٌةصحافة1994-68.91995االولعراقًابراهٌم عماراالعالماالداببغداد44

صباحٌةصحافة1994-68.81995االولعراقًابراهٌم خلٌل فتحٌةاالعالماالداببغداد45

صباحٌةصحافة1994-68.71995االولالجلٌل عبد دجلةاالعالماالداببغداد46

صباحٌةصحافة1994-68.681995االولعراقٌةخزعل قٌس سهىاالعالماالداببغداد47

صباحٌةصحافة1994-68.671995االولعراقٌةذٌاب علوان كاملاالعالماالداببغداد48



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌة1994-68.41995االولنصٌف حمودي اعٌاداالعالماالداببغداد49

صباحٌةصحافة1994-68.21995االولعراقًلوٌس صدام زٌنباالعالماالداببغداد50

صباحٌةاالذاعة1994-67.521995االولعراقًمحمد عبدهللااالعالماالداببغداد51

صباحٌة1994-67.521995االولهللا عبد محمد هللا عبداالعالماالداببغداد52

صباحٌةاالذاعة1994-66.91995االولعراقًفرٌق جمال عالءاالعالماالداببغداد53

صباحٌةصحافة1994-66.341995االولعراقٌةحمود شوقً افراحاالعالماالداببغداد54

صباحٌةصحافة1994-65.51995االولعراقٌةسعٌد منذر هالةاالعالماالداببغداد55

صباحٌة1994-65.41995االولعراقٌةعباس علً محمد كرٌماالعالماالداببغداد56

صباحٌةاالذاعة1994-64.861995االولعراقًمجٌد اٌاداالعالماالداببغداد57

صباحٌةصحافة1994-64.6351995االولعراقًذكرعبد كرحوت صباحاالعالماالداببغداد58

صباحٌةصحافة1994-64.31995االولعراقٌةدروٌش محمد اٌناساالعالماالداببغداد59

صباحٌةاالذاعة1994-63.521995االولعراقًٌونس سعدياالعالماالداببغداد60

صباحٌةصحافة1994-63.11995االولعراقٌةطالب نغماالعالماالداببغداد61

صباحٌةصحافة1994-61.241995االولعراقًسعٌد فخري محمداالعالماالداببغداد62

صباحٌةصحافة1994-61.081995االولعراقًعلوان ٌاسٌن طهاالعالماالداببغداد63

صباحٌةصحافة1994-611995االولجاسم حناناالعالماالداببغداد64

صباحٌةاالذاعة1994-59.081995االولعراقًشاكر محسناالعالماالداببغداد65

صباحٌةصحافة1994-57.41995االولعباس خضٌر علًاالعالماالداببغداد66

صباحٌةصحافة1994-56.081995االولعراقًحسٌن عصمت احمداالعالماالداببغداد67

صباحٌةاالذاعة1994-53.071995االولعراقًسبهان حسٌناالعالماالداببغداد68

صباحٌةاالذاعة1994-1995ناجحاالولعراقًمحسن حمدان محمداالعالماالداببغداد69

صباحٌةاالذاعة1994-1995ناجحاالولعراقًاحمد الصمد عبداالعالماالداببغداد70

صباحٌةاالذاعة1994-1995ناجحاالولعراقًكرٌم سعداالعالماالداببغداد71

صباحٌةصحافة1994-1995ناجحاالولعراقٌةمحفوظ حسٌن مٌساءاالعالماالداببغداد72



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌةصحافة1994-1995ناجحاالولعراقًجاسم احمد ضٌاءاالعالماالداببغداد73

صباحٌةصحافة1994-1995ناجحاالولعراقٌةولٌد وداداالعالماالداببغداد74

صباحٌةصحافة1994-1995ناجحاالولعراقًسعدون حسٌناالعالماالداببغداد75

صباحٌةصحافة1994-1995ناجحاالولعراقًحمودي اٌاداالعالماالداببغداد76

صباحٌةصحافة1994-1995ناجحاالولحسن محمد عادلاالعالماالداببغداد77

صباحٌةصحافة1994-1995ناجحاالولالكرٌم عبد فاطمةاالعالماالداببغداد78

صباحٌةصحافة1994-1995ناجحاالولفاٌد فداءاالعالماالداببغداد79

نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌةصحافة1994-72.51995ثانًالدٌن فخر علٌاءاالعالماالداببغداد1

صباحٌةاالذاعة1994-70.561995ثانًعراقًمحمد ودٌعاالعالماالداببغداد2

صباحٌةاالذاعة1994-69.711995ثانًعراقًفرحان السادة عبد باسماالعالماالداببغداد3

صباحٌةصحافة1994-67.341995ثانًصباح الدٌن فخراالعالماالداببغداد4

صباحٌةصحافة1994-67.031995ثانًعراقًفرعون جاسم علًاالعالماالداببغداد5

صباحٌةاالذاعة1994-641995ثانًعراقًكاظم الرحٌم عبد احمداالعالماالداببغداد6

صباحٌةاالذاعة1994-63.6571995ثانًعراقًرعد فٌصل محموداالعالماالداببغداد7

صباحٌةصحافة1994-60.661995ثانًعراقًسلمان حسن صالحاالعالماالداببغداد8

صباحٌةصحافة1994-60.281995ثانًعراقًمحمود سعدي علًاالعالماالداببغداد9

صباحٌةصحافة1994-59.281995ثانًعراقًشغانً الكرٌم عبداالعالماالداببغداد10

صباحٌةاالذاعة1994-57.631995ثانًعراقًذكرخلٌفة عودة الرحمن عبداالعالماالداببغداد11



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌةصحافة1994-57.581995ثانًعراقًمحمد حمدون عدناناالعالماالداببغداد12

صباحٌةصحافة1994-56.461995ثانًعراقًسدخان كرٌماالعالماالداببغداد13

صباحٌةصحافة1994-56.411995ثانًعراقًعبد حسٌن رٌاضاالعالماالداببغداد14

صباحٌةاالذاعة1994-55.321995ثانًعراقًبدن جبار ستاراالعالماالداببغداد15

صباحٌةصحافة1994-53.351995ثانًعراقًالعباس عبد حمٌداالعالماالداببغداد16

صباحٌةاالذاعة1994-1995ناجحثانًعراقًالعزٌز عبد احمداالعالماالداببغداد17

صباحٌةاالذاعة1994-1995ناجحثانًعراقًخلٌل حور جساماالعالماالداببغداد18

صباحٌةاالذاعة1994-1995ناجحثانًعراقًالمنعم عبد اسامةاالعالماالداببغداد19

صباحٌةاالذاعة1994-1995ناجحثانًعراقًخدٌدة هادياالعالماالداببغداد20

صباحٌةاالذاعة1994-1995ناجحثانًعراقًالرزاق عبد احمداالعالماالداببغداد21

صباحٌةاالذاعة1994-1995ناجحثانًعراقًعلٌوي محسناالعالماالداببغداد22

صباحٌةاالذاعة1994-1995ناجحثانًعراقًصالح لٌثاالعالماالداببغداد23

صباحٌةصحافة1994-1995ناجحثانًعراقًالزهرة عبد باسماالعالماالداببغداد24

صباحٌةصحافة1994-1995ناجحثانًعراقًحمادي اسود علًاالعالماالداببغداد25

صباحٌةصحافة1994-1995ناجحثانًرزوقً سمٌةاالعالماالداببغداد26

صباحٌةصحافة1994-1995ناجحثانًموسى فاتناالعالماالداببغداد27


