
نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌةصحافة1995-85.51996االولعراقٌةجباب صالح محمداالعالماالداببغداد1

صباحٌةصحافة1995-83.161996االولعراقًحاضر غالً لٌثاالعالماالداببغداد2

صباحٌةصحافة1995-81.711996االولعراقًدٌخ غازي وداداالعالماالداببغداد3

صباحٌةصحافة1995-80.91996االولعراقٌةهللا عبد سلمان فاتناالعالماالداببغداد4

صباحٌةصحافة1995-80.551996االولعراقًتقً عزم علٌةاالعالماالداببغداد5

صباحٌةصحافة1995-79.561996االولعراقًصالح حمادي عداياالعالماالداببغداد6

صباحٌةصحافة1995-79.351996االولعراقًرحومً سلٌم وسناالعالماالداببغداد7

صباحٌةصحافة1995-78.631996االولعراقًمحمد محسن فوزٌةاالعالماالداببغداد8

صباحٌةصحافة1995-77.751996االولعراقًخلٌل طارق اٌثاراالعالماالداببغداد9

صباحٌةصحافة1995-77.751996االولعراقٌةمحمد جسام سمٌرةاالعالماالداببغداد10

صباحٌةصحافة1995-77.71996االولعراقٌةصالح ابراهٌم جاسماالعالماالداببغداد11

صباحٌةصحافة1995-77.61996االولعراقًمحمد مهٌوب علًاالعالماالداببغداد12

صباحٌةصحافة1995-76.871996االولعراقٌةخضٌر غازي ندىاالعالماالداببغداد13

صباحٌةصحافة1995-76.831996االولعراقٌةمحمد طه دنٌااالعالماالداببغداد14

صباحٌةصحافة1995-76.791996االولعراقٌةمحمد ٌوسف خالداالعالماالداببغداد15

صباحٌةاذاعة1995-76.441996االولعراقٌةجبار عقٌلاالعالماالداببغداد16

صباحٌةاذاعة1995-76.191996االولعراقٌةزهٌر محمداالعالماالداببغداد17

صباحٌةصحافة1995-75.851996االولعراقًشنشول كاطع حازماالعالماالداببغداد18

صباحٌةصحافة1995-75.241996االولعراقٌةشغٌف عبٌد ابتهالاالعالماالداببغداد19

صباحٌةصحافة1995-75.141996االولعراقًانثىزٌارة محمد منىاالعالماالداببغداد20

صباحٌةصحافة1995-751996االولعراقًالوردي بسام نسائماالعالماالداببغداد21

صباحٌةاذاعة1995-74.891996االولعراقًهللا عبد كاظم علًاالعالماالداببغداد22

صباحٌةصحافة1995-74.831996االولعراقٌةمازن محمد سحراالعالماالداببغداد23

صباحٌةصحافة1995-74.731996االولعراقٌةحمزة مرزه سامًاالعالماالداببغداد24



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌةصحافة1995-74.661996االولعراقٌةعدوان احمد الخالق عبداالعالماالداببغداد25

صباحٌةصحافة1995-74.311996االولعراقًمحمد جاسم سهاداالعالماالداببغداد26

صباحٌةصحافة1995-73.531996االولعراقًالغفور عبد فخري علًاالعالماالداببغداد27

صباحٌةصحافة1995-73.321996االولعراقًاحمد ٌوسف حربًاالعالماالداببغداد28

صباحٌةصحافة1995-72.441996االولعراقًحسانً جبار زٌنباالعالماالداببغداد29

صباحٌةاذاعة1995-71.941996االولعراقًذكرحسٌن مشعل حمٌداالعالماالداببغداد30

صباحٌةصحافة1995-71.341996االولعراقًغافل جمٌل غادةاالعالماالداببغداد31

صباحٌةصحافة1995-71.331996االولعراقٌةداود مسلم عباساالعالماالداببغداد32

صباحٌةصحافة1995-70.881996االولعراقًذكرضمٌد ازوٌر عالءاالعالماالداببغداد33

صباحٌةصحافة1995-70.711996االولعراقٌةطاهر محمد سناءاالعالماالداببغداد34

صباحٌةصحافة1995-70.661996االولعراقًرشٌد فراساالعالماالداببغداد35

صباحٌةصحافة1995-70.611996االولعراقًالكاظم عبد عدنان اسماءاالعالماالداببغداد36

صباحٌةصحافة1995-70.221996االولعراقًحمزة فاروق اسمهاناالعالماالداببغداد37

صباحٌةصحافة1995-70.151996االولعراقًشبٌب محمود محمداالعالماالداببغداد38

صباحٌةصحافة1995-70.091996االولعراقًٌوسف الواحد عبد اشواقاالعالماالداببغداد39

صباحٌةاذاعة1995-69.971996االولعراقًالرحٌم عبد غضنفراالعالماالداببغداد40

صباحٌةصحافة1995-69.131996االولعراقًنجم الغنً عبد ابتساماالعالماالداببغداد41

صباحٌةصحافة1995-68.941996االولعراقٌةحمزة مدلول عواطفاالعالماالداببغداد42

صباحٌةصحافة1995-68.891996االولعراقًبندر خالد نوٌرهاالعالماالداببغداد43

صباحٌةصحافة1995-68.871996االولعراقٌةفندي عواد فائقاالعالماالداببغداد44

صباحٌةاذاعة1995-68.851996االولعراقًحسن مسلماالعالماالداببغداد45

صباحٌةصحافة1995-68.771996االولعراقٌةعطٌة عجٌل ماجداالعالماالداببغداد46

صباحٌةصحافة1995-68.741996االولعراقٌةعلً صباح طاهراالعالماالداببغداد47

صباحٌةصحافة1995-68.731996االولعراقًابراهٌم رزاق اٌثاراالعالماالداببغداد48



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌةصحافة1995-68.571996االولعراقٌةمحمد عباس سٌرواناالعالماالداببغداد49

صباحٌةصحافة1995-68.551996االولعراقٌةمحمد احمد شعالناالعالماالداببغداد50

صباحٌةصحافة1995-68.531996االولعراقًجرائٌل عمر افراحاالعالماالداببغداد51

صباحٌةاذاعة1995-68.361996االولعراقًالغفور عبد الغنً عبد علًاالعالماالداببغداد52

صباحٌة1995-68.361996االولعراقًالغفور عبد الغنً عبد ندىاالعالماالداببغداد53

صباحٌةصحافة1995-68.271996االولعراقًناجً الخالق عبداالعالماالداببغداد54

صباحٌةصحافة1995-67.771996االولعراقٌةمحسن جبار انعاماالعالماالداببغداد55

صباحٌةصحافة1995-67.681996االولعراقًحكٌم ساكن شٌماءاالعالماالداببغداد56

صباحٌةصحافة1995-67.441996االولعراقًحسٌن مٌر حناناالعالماالداببغداد57

صباحٌةصحافة1995-67.351996االولعراقٌةلطٌف ابتساماالعالماالداببغداد58

صباحٌةصحافة1995-66.951996االولعراقٌةسلٌم ادور عبٌراالعالماالداببغداد59

صباحٌةصحافة1995-66.91996االولعراقٌةهللا عبد ناجً عالءاالعالماالداببغداد60

صباحٌةصحافة1995-66.781996االولعراقٌةالحسٌن عبد فاتناالعالماالداببغداد61

صباحٌةاذاعة1995-66.781996االولعراقٌةابراهٌم احمد ناطقاالعالماالداببغداد62

صباحٌةصحافة1995-66.731996االولعراقٌةخلٌل عباس فاضلاالعالماالداببغداد63

صباحٌةصحافة1995-66.681996االولعراقٌةجاسم ٌحٌى سجاحاالعالماالداببغداد64

صباحٌةاذاعة1995-66.331996االولعراقٌةالستار عبد فاهماالعالماالداببغداد65

صباحٌةصحافة1995-66.121996االولعراقٌةحسن محمود اٌماناالعالماالداببغداد66

صباحٌةصحافة1995-65.361996االولعراقًكرٌم محمد اشواقاالعالماالداببغداد67

صباحٌةصحافة1995-65.341996االولعراقًالمنعم عبد العزٌز عبد عهداالعالماالداببغداد68

صباحٌةصحافة1995-65.141996االولعراقًٌلده فرج سهااالعالماالداببغداد69

صباحٌةاذاعة1995-64.961996االولعراقٌةمطر سحاب اسعداالعالماالداببغداد70

صباحٌةاذاعة1995-64.611996االولعراقٌةفارس هادي حسٌناالعالماالداببغداد71

صباحٌةصحافة1995-64.331996االولعراقًحسٌن شخٌتر حٌدراالعالماالداببغداد72



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌةصحافة1995-64.141996االولعراقًانثىالمجٌد عبد صالح محمد مهااالعالماالداببغداد73

صباحٌةصحافة1995-63.011996االولعراقٌةعطٌة عكاب هٌثماالعالماالداببغداد74

صباحٌةصحافة1995-61.0371996االولعراقًنعمان ٌاس زٌنباالعالماالداببغداد75

صباحٌةاذاعة1995-62.071996االولعراقٌةهللا خٌر غساناالعالماالداببغداد76

صباحٌةاذاعة1995-59.651996االولعراقًصالح امجداالعالماالداببغداد77

صباحٌةصحافة1995-59.651996االولعراقًعلً حسٌن صفاءاالعالماالداببغداد78

صباحٌةصحافة1995-57.251996االولعراقٌةاسماعٌل ماهر سرمداالعالماالداببغداد79

صباحٌةصحافة1995-55.291996االولعراقٌةذكرجبر عواد فاضلاالعالماالداببغداد80

صباحٌةاذاعة1995-1996ناجحاالولعراقٌةاكرم علًاالعالماالداببغداد81

نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة اسم الطالب االعالماالداب بغداد 1

صباحٌةصحافة1995-73.581996ثانًعراقٌةحسن القوي عبداالعالماالداببغداد2

صباحٌةصحافة1995-69.121996ثانًعراقًناجً الباسط عبداالعالماالداببغداد3

صباحٌةاذاعة1995-68.451996الثانًعراقٌةعلٌوي حسٌن رحمناالعالماالداببغداد4

صباحٌةصحافة1995-68.371996ثانًعراقًعلً حسٌن لٌثاالعالماالداببغداد5

صباحٌةصحافة1995-67.51996ثانًعراقٌةاحمد محمد ابراهٌماالعالماالداببغداد6

صباحٌةاذاعة1995-67.151996ثانًعراقٌةداود محمد صفاءاالعالماالداببغداد7

صباحٌةصحافة1995-66.551996ثانًعراقًعباس حسن احمداالعالماالداببغداد8

صباحٌةاذاعة1995-66.281996ثانًعراقًسلمان عامراالعالماالداببغداد9

صباحٌةصحافة1995-65.041996ثانًعراقًسلمان جاسم الرزاق عبداالعالماالداببغداد10

صباحٌةاذاعة1995-65.21996ثانًعراقًالعزٌز عبد صابر ابراهٌماالعالماالداببغداد11



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌةصحافة1995-64.461996ثانًعراقًشلتاغ حسٌن عادلاالعالماالداببغداد12

صباحٌةصحافة1995-63.651996ثانًعراقٌةناصر هللا حسب رحمناالعالماالداببغداد13

صباحٌةصحافة1995-61.771996ثانًعراقٌةالكرٌم عبد الحمٌد عبد وصالاالعالماالداببغداد14

صباحٌةصحافة1995-61.351996ثانًعراقٌةفاضل ارٌجاالعالماالداببغداد15

صباحٌةصحافة1995-61.281996ثانًعراقًهللا عبد خلف فرجاالعالماالداببغداد16

صباحٌةصحافة1995-58.831996ثانًعراقًعزٌز االمٌر عبداالعالماالداببغداد17

صباحٌةصحافة1995-58.651996ثانًعراقٌةالكرٌم عبد المهدي عبد قٌساالعالماالداببغداد18

صباحٌةصحافة1995-58.331996ثانًعراقٌةطهماز عبٌد خضٌراالعالماالداببغداد19

صباحٌةاذاعة1995-55.541996ثانًعراقًمتعب عطوان خالداالعالماالداببغداد20

صباحٌةاذاعة1995-1996ناجحثانًعراقٌةسلٌم محمداالعالماالداببغداد21

صباحٌةاذاعة1995-1996ناجحثانًعراقًتوما كرٌم هانًاالعالماالداببغداد22

صباحٌةاذاعة1995-1996ناجحثانًعراقًحمود موسى عاكفاالعالماالداببغداد23

صباحٌةاذاعة1995-1996ناجحثانًعراقٌةمحمد جاسم حامداالعالماالداببغداد24


