
نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌةصحافة82.142000/1999االولعراقٌةٌحٌى صالح معٌناالعالماالداببغداد1

صباحٌةاذاعة81.012000/1999االولعراقٌةهللا عبد كامٌران مٌاناالعالماالداببغداد2

صباحٌةاذاعة79.912000/1999االولعراقٌةعارف الحكٌم عبد نجالءاالعالماالداببغداد3

صباحٌةصحافة79.612000/1999االولعراقٌةاحمد ابراهٌم سماحاالعالماالداببغداد4

صباحٌةصحافة79.562000/1999االولعراقٌةمحمود شدهان درٌداالعالماالداببغداد5

صباحٌةصحافة79.122000/1999االولعراقٌةخضٌر شاكر اٌسراالعالماالداببغداد6

صباحٌةاذاعة79.12000/1999االولعراقٌةصوهج حافظ نادٌةاالعالماالداببغداد7

صباحٌةصحافة78.722000/1999االولعراقٌةٌوسف جاسم عشتاراالعالماالداببغداد8

صباحٌةصحافة78.62000/1999االولعراقٌةانوار كٌالن زٌنةاالعالماالداببغداد9

صباحٌةصحافة78.472000/1999االولعراقٌةاحمد محمد مصطفىاالعالماالداببغداد10

صباحٌةاذاعة78.12000/1999االولعراقٌةكاظم عدنان غزواناالعالماالداببغداد11

صباحٌةاذاعة78.022000/1999االولعراقٌةذكرحسن حسٌن قاسماالعالماالداببغداد12

صباحٌةاذاعة77.792000/1999االولعراقٌةعوض حمود ولٌداالعالماالداببغداد13

صباحٌةصحافة77.672000/1999االولعراقٌةجعفر كاظم مٌادةاالعالماالداببغداد14

صباحٌةصحافة76.72000/1999االولعراقٌةسلٌمان محمد غساناالعالماالداببغداد15

صباحٌةصحافة76.662000/1999االولعراقٌةالرشٌد عبد فاروق فرحاالعالماالداببغداد16

صباحٌةصحافة76.592000/1999االولعراقٌةعزٌز محمود رفلاالعالماالداببغداد17

صباحٌةاذاعة76.592000/1999االولعراقٌةتوفٌق علً عمراالعالماالداببغداد18

صباحٌةاذاعة76.512000/1999االولعراقٌةمسعود مٌالد لٌنااالعالماالداببغداد19

صباحٌةصحافة76.192000/1999االولعراقٌةمحمد باقر افراحاالعالماالداببغداد20

االعالماالداببغداد21
 المجٌد عبد محمود وسن

ابوسمره
صباحٌةاذاعة76.092000/1999االولعراقٌة

صباحٌةاذاعة75.812000/1999االولعراقٌةحسٌن علً اٌناساالعالماالداببغداد22

صباحٌةاذاعة75.782000/1999االولعراقٌةكاظم عباس شٌماءاالعالماالداببغداد23

صباحٌةصحافة75.662000/1999االولعراقٌةخضٌر ٌحٌى زٌنةاالعالماالداببغداد24



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌةاذاعة75.512000/1999االولعراقٌةمحسن محمود حٌدراالعالماالداببغداد25

صباحٌةاذاعة75.422000/1999االولعراقٌةكطن نعٌثل اٌماناالعالماالداببغداد26

صباحٌةصحافة75.352000/1999االولعراقٌةفرحان حامد اسماعٌلاالعالماالداببغداد27

صباحٌةصحافة75.172000/1999االولعراقٌةعواد عدنان لٌنااالعالماالداببغداد28

صباحٌةاذاعة75.092000/1999االولعراقٌةاحمد علً وسناالعالماالداببغداد29

صباحٌةصحافة74.92000/1999االولعراقٌةحسٌن عباس االمٌر عبداالعالماالداببغداد30

صباحٌةصحافة74.892000/1999االولعراقٌةكرٌم محمد رنااالعالماالداببغداد31

صباحٌةصحافة74.792000/1999االولعراقٌةلطٌفً فاروق عآلاالعالماالداببغداد32

صباحٌةاذاعة74.482000/1999االولعراقٌةالكرٌم عبد صابر رنااالعالماالداببغداد33

صباحٌةاذاعة74.232000/1999االولعراقٌةشاكر محمد املاالعالماالداببغداد34

صباحٌةاذاعة74.22000/1999االولعراقٌةمهدي فالح اٌاتاالعالماالداببغداد35

صباحٌةاذاعة74.162000/1999االولعراقٌةهللا عبد العزٌز عبد لٌنااالعالماالداببغداد36

صباحٌةاذاعة74.042000/1999االولعراقٌةاحمد كرٌم احمداالعالماالداببغداد37

صباحٌةاذاعة74.012000/1999االولعراقٌةعٌدان فاضل فارساالعالماالداببغداد38

صباحٌةصحافة73.362000/1999االولعراقٌةعطٌة عبد اٌماناالعالماالداببغداد39

صباحٌةاذاعة73.362000/1999االولعراقٌةالزهره عبد ٌاسٌن هبهاالعالماالداببغداد40

صباحٌةصحافة73.352000/1999االولعراقٌةمحسن كرٌم رشااالعالماالداببغداد41

صباحٌةاذاعة73.332000/1999االولعراقٌةملك قهرمان اٌاداالعالماالداببغداد42

صباحٌةصحافة73.22000/1999االولعراقٌةادم علً السالم عبداالعالماالداببغداد43

صباحٌةاذاعة72.992000/1999االولعراقٌةالقادر عبد الستار عبد ري جاوهاالعالماالداببغداد44

صباحٌةصحافة72.762000/1999االولعراقٌةجابر موسى اوساالعالماالداببغداد45

صباحٌةاذاعة72.732000/1999االولعراقٌةذكرنصٌف ناظم رافداالعالماالداببغداد46

صباحٌةصحافة72.582000/1999االولعراقٌةعبدهللا محمد عمراالعالماالداببغداد47

صباحٌةصحافة72.572000/1999االولعراقٌةمحمد عدنان محمداالعالماالداببغداد48



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌةصحافة72.362000/1999االولعراقٌةالعزٌز عبد رئٌف هدىاالعالماالداببغداد49

صباحٌةاذاعة72.262000/1999االولعراقٌةهللا عبد علً سناناالعالماالداببغداد50

صباحٌةصحافة72.22000/1999االولعراقٌةمخلف احمد محمداالعالماالداببغداد51

صباحٌةصحافة72.22000/1999االولعراقٌةناصر جمال رباحاالعالماالداببغداد52

صباحٌةصحافة72.042000/1999االولعراقٌةصالح محمد نزار وضاحاالعالماالداببغداد53

صباحٌةصحافة71.9832000/1999االولعراقٌةانثىعرار المنعم عبد انعاماالعالماالداببغداد54

صباحٌةاذاعة71.822000/1999االولعراقٌةممدوح ٌوسف نوافاالعالماالداببغداد55

صباحٌةاذاعة71.82000/1999االولعراقٌةخضٌر هللا عبد محمداالعالماالداببغداد56

صباحٌةصحافة71.792000/1999االولعراقٌةالوحش علً عبد ٌوسفاالعالماالداببغداد57

صباحٌةصحافة71.782000/1999االولعراقٌةجاسم حسٌن غزواناالعالماالداببغداد58

صباحٌةصحافة71.72000/1999االولعراقٌةحسن عٌسى دالٌااالعالماالداببغداد59

صباحٌةاذاعة71.472000/1999االولعراقٌةشاكر صالح عماراالعالماالداببغداد60

صباحٌةاذاعة71.442000/1999االولعراقٌةسالم عبادة جمالاالعالماالداببغداد61

صباحٌةصحافة71.392000/1999االولعراقٌةزٌدان محسن بلقٌساالعالماالداببغداد62

صباحٌةصحافة71.392000/1999االولعراقٌةحسن محمد زٌنباالعالماالداببغداد63

صباحٌةصحافة71.382000/1999االولعراقٌةخضر رفعت شٌماءاالعالماالداببغداد64

صباحٌةصحافة71.212000/1999االولعراقٌةذكرهللا عبد احمد وساماالعالماالداببغداد65

صباحٌةصحافة71.182000/1999االولعراقٌةقادر حٌدر فاطمةاالعالماالداببغداد66

صباحٌةصحافة71.12000/1999االولعراقٌةمحسن ابراهٌم رنااالعالماالداببغداد67

صباحٌةاذاعة70.922000/1999االولعراقٌةالحسٌن عبد اسعد نبراساالعالماالداببغداد68

صباحٌةاذاعة70.862000/1999االولعراقٌةمهدي حامد بشرىاالعالماالداببغداد69

صباحٌةاذاعة70.822000/1999االولعراقٌةحسٌن مناضل ناصراالعالماالداببغداد70

صباحٌةاذاعة70.572000/1999االولعراقٌةعلً خلٌل احمداالعالماالداببغداد71

صباحٌةصحافة70.512000/1999االولعراقٌةمحمد جاسم زٌنباالعالماالداببغداد72



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌةصحافة70.442000/1999االولعراقٌةثامر ٌاسر عذراءاالعالماالداببغداد73

صباحٌةصحافة70.332000/1999االولعراقٌةبرٌس كاظم وسناالعالماالداببغداد74

صباحٌةصحافة70.192000/1999االولعراقٌةدهام رحمن رٌماالعالماالداببغداد75

صباحٌةاذاعة70.172000/1999االولعراقٌةودٌع صالح دٌنااالعالماالداببغداد76

صباحٌةاذاعة69.892000/1999االولعراقٌةعلً احمد نبراساالعالماالداببغداد77

صباحٌةصحافة69.582000/1999االولعراقٌةسدخان هادي ظاهراالعالماالداببغداد78

صباحٌةاذاعة69.332000/1999االولعراقٌةهللا عوض هللا عبد وجداناالعالماالداببغداد79

صباحٌةاذاعة69.252000/1999االولعراقٌةجاسم ٌاسٌن اسراءاالعالماالداببغداد80

صباحٌةاذاعة68.992000/1999االولعراقٌةحسٌن سعدون علًاالعالماالداببغداد81

صباحٌةاذاعة68.92000/1999االولعراقٌةاحمد خمٌس قصًاالعالماالداببغداد82

صباحٌةصحافة68.872000/1999االولعراقٌةسالم وائل لقاءاالعالماالداببغداد83

صباحٌةصحافة68.862000/1999االولعراقٌةمحسن خلف مؤٌداالعالماالداببغداد84

صباحٌةصحافة68.852000/1999االولعراقٌةبكر ابراهٌم ارٌجاالعالماالداببغداد85

صباحٌةصحافة68.82000/1999االولعراقٌةحسن فلٌح محمداالعالماالداببغداد86

صباحٌةصحافة68.792000/1999االولعراقٌةفٌاض المنعم عبد نزاراالعالماالداببغداد87

صباحٌةصحافة68.672000/1999االولعراقٌةصالح محمد ضحىاالعالماالداببغداد88

صباحٌةاذاعة68.672000/1999االولعراقٌةطالب الكرٌم عبد بسمهاالعالماالداببغداد89

صباحٌةصحافة68.522000/1999االولعراقٌةهللا عبد ماجد شٌماءاالعالماالداببغداد90

صباحٌةصحافة68.452000/1999االولعراقٌةلطٌف محمد رائداالعالماالداببغداد91

صباحٌةصحافة68.232000/1999االولعراقٌةصالح مهدي اسراءاالعالماالداببغداد92

صباحٌةصحافة68.042000/1999االولعراقٌةمحمد طه بٌروزاالعالماالداببغداد93

صباحٌةصحافة68.032000/1999االولعراقٌةداود فهد حازماالعالماالداببغداد94

صباحٌةصحافة68.032000/1999االولعراقٌةحسٌن عٌسى حناناالعالماالداببغداد95

صباحٌةاذاعة67.982000/1999االولعراقٌةمحمد جاسم هدىاالعالماالداببغداد96



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌةاذاعة67.672000/1999االولعراقٌةجابر كاطع علًاالعالماالداببغداد97

صباحٌةاذاعة67.662000/1999االولعراقٌةزٌارة كاظم احمداالعالماالداببغداد98

صباحٌةاذاعة67.572000/1999االولعراقٌةصبار رشٌد محمداالعالماالداببغداد99

صباحٌةصحافة67.512000/1999االولعراقٌةاسماعٌل قٌس باسماالعالماالداببغداد100

صباحٌةاذاعة67.342000/1999االولعراقٌةعطٌة عباس تحرٌراالعالماالداببغداد101

صباحٌةصحافة67.222000/1999االولعراقٌةحسٌن خلف مؤٌداالعالماالداببغداد102

صباحٌةصحافة67.112000/1999االولعراقٌةالغفور عبد صبار سحراالعالماالداببغداد103

صباحٌةصحافة67.082000/1999االولعراقٌةسٌد محسن فاطمةاالعالماالداببغداد104

صباحٌةاذاعة67.012000/1999االولعراقٌةعلً محمد نجٌب محمد اٌمناالعالماالداببغداد105

صباحٌةاذاعة66.922000/1999االولعراقٌةحامد صبٌح شروقاالعالماالداببغداد106

صباحٌةصحافة66.62000/1999االولعراقٌةقاسم اسماعٌل محمداالعالماالداببغداد107

صباحٌةاذاعة66.562000/1999االولعراقٌةٌعقوب محمد جاسماالعالماالداببغداد108

صباحٌةاذاعة66.562000/1999االولعراقٌةجاسم محمد محموداالعالماالداببغداد109

صباحٌةصحافة66.492000/1999االولعراقٌةداخل الكرٌم عبد حٌدراالعالماالداببغداد110

صباحٌةاذاعة66.282000/1999االولعراقٌةكاكان احمد اثٌراالعالماالداببغداد111

صباحٌةاذاعة65.982000/1999االولعراقٌةمحمود محمد نادٌةاالعالماالداببغداد112

صباحٌةصحافة65.962000/1999االولعلً بكر ادماالعالماالداببغداد113

صباحٌةصحافة65.842000/1999االولعراقٌةفرحان ثغب حسٌناالعالماالداببغداد114

صباحٌةصحافة65.822000/1999االولعراقٌةعلً طارق مهااالعالماالداببغداد115

صباحٌةاذاعة65.812000/1999االولعراقٌةحمد سالم حٌدراالعالماالداببغداد116

صباحٌةصحافة65.722000/1999االولعراقٌةناصر كاظم رسلاالعالماالداببغداد117

صباحٌةاذاعة65.662000/1999االولعراقٌةحسٌن ٌاسٌن زٌاداالعالماالداببغداد118

صباحٌةاذاعة65.582000/1999االولعراقٌةعبود ذٌب بكراالعالماالداببغداد119

صباحٌةاذاعة65.582000/1999االولعراقٌةالعزٌز عبد نهاد ٌحٌىاالعالماالداببغداد120



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌةصحافة65.422000/1999االولعراقٌةمحمد جاسم حٌدراالعالماالداببغداد121

صباحٌةصحافة65.292000/1999االولعراقٌةشنون كرٌم اٌاداالعالماالداببغداد122

صباحٌةصحافة65.292000/1999االولعراقٌةخضٌر حسن عاصماالعالماالداببغداد123

صباحٌةاذاعة65.162000/1999االولعراقٌةقاسم سالم وساماالعالماالداببغداد124

صباحٌةاذاعة65.042000/1999االولعراقٌةمحمد رٌسان رنااالعالماالداببغداد125

صباحٌةاذاعة65.032000/1999االولعراقٌةمحمد جاسم محمداالعالماالداببغداد126

صباحٌةاذاعة64.822000/1999االولعراقٌةجاسم علً احمداالعالماالداببغداد127

صباحٌةصحافة64.692000/1999االولعراقٌةاالمٌر عبد الرزاق عبد وسناالعالماالداببغداد128

صباحٌةاذاعة64.692000/1999االولعراقٌةالعزٌز عبد ناجً عامراالعالماالداببغداد129

صباحٌةصحافة64.662000/1999االولعراقٌةمسعود جبار حامداالعالماالداببغداد130

صباحٌةصحافة64.52000/1999االولعراقٌةصالح مهدي عدناناالعالماالداببغداد131

صباحٌةصحافة64.422000/1999االولعراقٌةجواد جعفر سراباالعالماالداببغداد132

صباحٌةاذاعة64.262000/1999االولعراقٌةحسن فلٌح سهىاالعالماالداببغداد133

صباحٌةصحافة64.132000/1999االولعراقٌةفاضل هللا عبد انواراالعالماالداببغداد134

صباحٌةصحافة64.112000/1999االولعراقٌةمطر حسٌن سحراالعالماالداببغداد135

صباحٌةصحافة64.062000/1999االولعراقٌةموسى كاظم ٌاسمٌناالعالماالداببغداد136

صباحٌةاذاعة63.552000/1999االولعراقٌةرجب علً رلىاالعالماالداببغداد137

صباحٌةاذاعة63.492000/1999االولعراقٌةحسٌن صادق اركاناالعالماالداببغداد138

صباحٌةاذاعة63.492000/1999االولعراقٌةعبد عباس خالداالعالماالداببغداد139

صباحٌةصحافة63.322000/1999االولعراقٌةعباس حسٌن عالءاالعالماالداببغداد140

صباحٌةاذاعة63.322000/1999االولعراقٌةعبدهللا نعٌم صالحاالعالماالداببغداد141

صباحٌةاذاعة63.322000/1999االولعراقٌةعلً سعٌد فرهاداالعالماالداببغداد142

صباحٌةصحافة62.672000/1999االولعراقٌةنجم هللا عبد رائداالعالماالداببغداد143

صباحٌةصحافة62.642000/1999االولعراقٌةحاشوش الواحد عبد ازهاراالعالماالداببغداد144



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌةصحافة62.632000/1999االولعراقٌةكماش ذٌح حامداالعالماالداببغداد145

صباحٌةصحافة62.062000/1999االولعراقٌةتركً صالح محمداالعالماالداببغداد146

صباحٌةصحافة61.612000/1999االولعراقٌةعمران موح عمراالعالماالداببغداد147

صباحٌةاذاعة61.312000/1999االولعراقٌةسعود محمود هٌثماالعالماالداببغداد148

صباحٌةاذاعة60.532000/1999االولعراقٌةرمٌض جاسم خلدوناالعالماالداببغداد149

صباحٌةصحافة58.782000/1999االولعراقٌةالبراك خالد احمداالعالماالداببغداد150

صباحٌةصحافة2000/1999ناجحاالولعراقٌةزغٌر الجلٌل عبد احمداالعالماالداببغداد151

نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌةاذاعة74.42000/1999الثانًعراقٌةحسٌن فٌصل عالءاالعالماالداببغداد1

صباحٌةاذاعة72.192000/1999الثانًعراقٌةشرٌف انوار حٌدراالعالماالداببغداد2

صباحٌةصحافة69.492000/1999الثانًعراقٌةشدهان تركً نهاداالعالماالداببغداد3

صباحٌةاذاعة67.92000/1999الثانًعراقٌةسلمان االمٌر عبد عماراالعالماالداببغداد4

صباحٌةاذاعة67.822000/1999الثانًعراقٌةخبر قاسم رعداالعالماالداببغداد5

صباحٌةصحافة67.422000/1999الثانًعراقٌةابراهٌم سعد حذٌفةاالعالماالداببغداد6

صباحٌةاذاعة66.42000/1999الثانًعراقٌةأرزوقً طارق اٌاداالعالماالداببغداد7

صباحٌةصحافة66.162000/1999الثانًالعروسً االخضر الدٌن جمالاالعالماالداببغداد8

صباحٌةاذاعة66.152000/1999الثانًعراقٌةردٌنً عباس حاتماالعالماالداببغداد9

صباحٌةاذاعة65.42000/1999الثانًعراقٌةعباس جمعة حساماالعالماالداببغداد10

صباحٌةصحافة65.242000/1999الثانًعراقٌةجودة ثانً صادقاالعالماالداببغداد11

صباحٌةصحافة64.842000/1999الثانًعراقٌةبجاي مجود بدراالعالماالداببغداد12

صباحٌةصحافة63.292000/1999الثانًعراقٌةساجت حران عاصماالعالماالداببغداد13



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌةاذاعة62.612000/1999الثانًعراقٌةجعفر حمٌد احمداالعالماالداببغداد14

صباحٌةاذاعة62.452000/1999الثانًعراقٌةخلٌل محمد طارقاالعالماالداببغداد15

صباحٌةصحافة62.2792000/1999الثانًعراقٌةذكربدٌم شوكه سلماناالعالماالداببغداد16

صباحٌةصحافة62.232000/1999الثانًعراقٌةشحاذه محمد عدناناالعالماالداببغداد17

صباحٌةصحافة61.932000/1999الثانًعراقٌةحسن فالح شروقاالعالماالداببغداد18

صباحٌةاذاعة61.732000/1999الثانًعراقٌةداود سلمان محمداالعالماالداببغداد19

صباحٌةاذاعة61.622000/1999الثانًعراقٌةمطلك جتال رائداالعالماالداببغداد20

صباحٌةاذاعة61.532000/1999الثانًعراقٌةعلً عاصً معداالعالماالداببغداد21

صباحٌةاذاعة60.812000/1999الثانًعراقٌةصالح علً خالداالعالماالداببغداد22

صباحٌةاذاعة60.582000/1999الثانًعراقٌةاحمد شهاب احمداالعالماالداببغداد23

صباحٌةاذاعة59.982000/1999الثانًعراقٌةكاظم حسن ابراهٌماالعالماالداببغداد24

صباحٌةاذاعة592000/1999الثانًعراقٌةكامل محمد مهنداالعالماالداببغداد25

صباحٌةاذاعة58.572000/1999الثانًعراقٌةمغتاض محسن احمداالعالماالداببغداد26

صباحٌةصحافة56.772000/1999الثانًعراقٌةنجم محمود هٌثماالعالماالداببغداد27

نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

مسائًصحافة79,582000/1999االولصوال محمد ٌاسراالعالماآلداببغداد1

مسائًصحافة78,82000/1999االولكاظم عبدالواحد أحمداالعالماآلداببغداد2

مسائًصحافة78,172000/1999االولأحمد شهاب عواطفاالعالماآلداببغداد3

مسائًصحافة77,662000/1999االولحنتوش عبدهللا وسناالعالماآلداببغداد4

مسائًصحافة76,72000/1999االولجاسم علوان ناصراالعالماآلداببغداد5



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

مسائًصحافة75,52000/1999االولجبر صبٌح أٌماناالعالماآلداببغداد6

مسائًصحافة75,322000/1999االولسلمان داود فرحاناالعالماآلداببغداد7

مسائًصحافة74,722000/1999االولمناتً محمد ابتساماالعالماآلداببغداد8

مسائًصحافة74,632000/1999االولجواد كاظم مالكاالعالماآلداببغداد9

مسائًصحافة74,432000/1999االولكاظم محمد مهدياالعالماآلداببغداد10

مسائًصحافة74,352000/1999االولمحمود قاسم باسماالعالماآلداببغداد11

مسائًصحافة74,292000/1999االولمراد محمد جناناالعالماآلداببغداد12

مسائًصحافة74,212000/1999االولابراهٌم خلٌل خالداالعالماآلداببغداد13

مسائًصحافة74,162000/1999االولعذٌب محمد فضٌلةاالعالماآلداببغداد14

مسائًصحافة74,152000/1999االولحازم الدٌن صالحاالعالماآلداببغداد15

مسائًصحافة73,142000/1999االولعبدالعباس ذٌاب خالداالعالماآلداببغداد16

مسائًصحافة73,032000/1999االولعواد مجٌد أحمداالعالماآلداببغداد17

مسائًصحافة72,72000/1999االولهاشم شهٌد جعفراالعالماآلداببغداد18

مسائًصحافة72,652000/1999االولكوان نوري صفواناالعالماآلداببغداد19

مسائًصحافة72,32000/1999االولفتحً محمد غانماالعالماآلداببغداد20

مسائًصحافة71,82000/1999االولاحمد محمد قٌساالعالماآلداببغداد21

مسائًصحافة71,82000/1999االولهاشم شهٌد حٌدراالعالماآلداببغداد22

مسائًصحافة71,682000/1999االولداغر طهٌلو عادلاالعالماآلداببغداد23

مسائًصحافة71,652000/1999االولبولص جورج الٌزابٌتاالعالماآلداببغداد24

مسائًصحافة71,622000/1999االولعلً عوفان علًاالعالماآلداببغداد25

مسائًصحافة71,482000/1999االولانطوان اسكندر عدناناالعالماآلداببغداد26

مسائًصحافة71,432000/1999االولهوٌش عبدالرحمناالعالماآلداببغداد27

مسائًصحافة71,382000/1999االولصحن جاسم صادقاالعالماآلداببغداد28

مسائًصحافة71,132000/1999االولحسن فلٌح االءاالعالماآلداببغداد29



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

مسائًصحافة71,112000/1999االولحسٌن حمٌد احمداالعالماآلداببغداد30

مسائًصحافة70,932000/1999االولعطٌة أسماعٌل فتاحاالعالماآلداببغداد31

مسائًصحافة70,772000/1999االولعبدالرزاق عبدالوهاب اسامةاالعالماآلداببغداد32

مسائًصحافة70,742000/1999االولشكر حمٌد سالماالعالماآلداببغداد33

مسائًصحافة70,532000/1999االولعاشور ستوري أحمداالعالماآلداببغداد34

مسائًصحافة70,482000/1999االولمسٌر طالل علًاالعالماآلداببغداد35

مسائًصحافة69,982000/1999االولعبداللطٌف زكً مفٌداالعالماآلداببغداد36

مسائًصحافة69,082000/1999االولسلمان جاسم سالماالعالماآلداببغداد37

مسائًصحافة68,892000/1999االولحسٌن منصور هشاماالعالماآلداببغداد38

مسائًصحافة68,832000/1999االولمطلك خضٌر سلٌمةاالعالماآلداببغداد39

مسائًصحافة68,772000/1999االولحسٌن غالب اٌهاباالعالماآلداببغداد40

مسائًصحافة68,752000/1999االولمحمد فرج كرٌماالعالماآلداببغداد41

مسائًصحافة68,612000/1999االولشوقً محمد ومٌضاالعالماآلداببغداد42

مسائًصحافة68,412000/1999االولعجرش عبد سعداالعالماآلداببغداد43

مسائًصحافة68,092000/1999االولحسن فلٌح حسناالعالماآلداببغداد44

مسائًصحافة68,222000/1999االولعلً حسٌن رشأاالعالماآلداببغداد45

مسائًصحافة67,972000/1999االولحمٌد ٌوسف منىاالعالماآلداببغداد46

مسائًصحافة67,882000/1999االولحشٌن نعمة أمٌرةاالعالماآلداببغداد47

مسائًصحافة67,612000/1999االولأحمد مشعان فهداالعالماآلداببغداد48

مسائًصحافة67,452000/1999االولحنتوش داود سمٌراالعالماآلداببغداد49

مسائًصحافة672000/1999االولنعاس شاكر سناءاالعالماآلداببغداد50

مسائًصحافة66,642000/1999االولخالطً كاظم محمداالعالماآلداببغداد51

مسائًصحافة66,622000/1999االولخضٌر جاسب محمداالعالماآلداببغداد52

مسائًصحافة66,42000/1999االولرحٌمة هاشم علًاالعالماآلداببغداد53



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

مسائًصحافة66,362000/1999االولنعمان محمد نجاحاالعالماآلداببغداد54

مسائًصحافة66,282000/1999االولمحمد رشٌد اٌاداالعالماآلداببغداد55

مسائًصحافة65,822000/1999االولبدٌوي ابراهٌم رزاقاالعالماآلداببغداد56

مسائًصحافة65,762000/1999االولعبدالحسٌن علً حسناالعالماآلداببغداد57

مسائًصحافة65,742000/1999االولجونً وحٌد باسماالعالماآلداببغداد58

مسائًصحافة65,612000/1999االولأسماعٌل غازي هللا فتحاالعالماآلداببغداد59

مسائًصحافة65,422000/1999االولشهاب كامل سمٌراالعالماآلداببغداد60

مسائًصحافة65,382000/1999االولكاظم جواد فوزياالعالماآلداببغداد61

مسائًصحافة65,242000/1999االولمحمد عواد صباحاالعالماآلداببغداد62

مسائًصحافة65,12000/1999االولجاسم نوري سالماالعالماآلداببغداد63

مسائًصحافة64,962000/1999االولمحمد بكر أحمداالعالماآلداببغداد64

مسائًصحافة64,662000/1999االولعبدهللا محمد الشٌماءاالعالماآلداببغداد65

مسائًصحافة64,522000/1999االولهندي أحمد عبدالعزٌزاالعالماآلداببغداد66

مسائًصحافة64,382000/1999االولمحمود سعٌد مصطفىاالعالماآلداببغداد67

مسائًصحافة64,332000/1999االولمحمد شبٌب مكًاالعالماآلداببغداد68

مسائًصحافة63,92000/1999االولشعالن خلٌل زٌنباالعالماآلداببغداد69

مسائًصحافة63,572000/1999االولجاسم مصطفى حفصاالعالماآلداببغداد70

مسائًصحافة63,222000/1999االولداود عبد فائزةاالعالماآلداببغداد71

مسائًصحافة63,032000/1999االولعطٌه عبدالرحمن خلٌلاالعالماآلداببغداد72

مسائًصحافة61,932000/1999االولعمر كرٌم عبدالرزاقاالعالماآلداببغداد73

مسائًصحافة62,582000/1999االولأحمد قاسم محمداالعالماآلداببغداد74

مسائًصحافة62,462000/1999االولشاهر سلٌمان شاكراالعالماآلداببغداد75

مسائًصحافة62,352000/1999االولخلف محمد حسٌناالعالماآلداببغداد76

مسائًصحافة62,072000/1999االولاالحمد ذٌاب احمداالعالماآلداببغداد77



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

مسائًصحافة62,042000/1999االولمعٌوف محمد جاسماالعالماآلداببغداد78

مسائًصحافة62,012000/1999االولحول عاثً حامداالعالماآلداببغداد79

مسائًصحافة60,852000/1999االولحمٌد محمود ابراهٌماالعالماآلداببغداد80

مسائًصحافة60,652000/1999االولرجب سعدي رعداالعالماآلداببغداد81

مسائًصحافة60,512000/1999االولحسن عمران محمداالعالماآلداببغداد82

مسائًصحافة60,052000/1999االولأسماعٌل سري مصطفىاالعالماآلداببغداد83

مسائًصحافة59,562000/1999االولحمد مجٌد عبدالسالماالعالماآلداببغداد84

نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

مسائًصحافة68,552000/1999الثانًمعروف أحمد طامًاالعالماآلداببغداد1

مسائًصحافة64,972000/1999الثانًخضٌر عبٌد سعداالعالماآلداببغداد2

مسائًصحافة64,552000/1999الثانًعبدالحق عبدالرحمن عوفاالعالماآلداببغداد3

مسائًصحافة64,262000/1999الثانًحسن مالك خالداالعالماآلداببغداد4

مسائًصحافة63,722000/1999الثانًرشٌد مالك أحمداالعالماآلداببغداد5

مسائًصحافة63,312000/1999الثانًجلهم كطوف عادلاالعالماآلداببغداد6

مسائًصحافة62,812000/1999الثانًراضً كرٌم فاضلاالعالماآلداببغداد7

مسائًصحافة62,492000/1999الثانًٌوسف لبٌب ثائراالعالماآلداببغداد8

مسائًصحافة62,292000/1999الثانًمخلف خزعل جمٌلاالعالماآلداببغداد9

مسائًصحافة61,532000/1999الثانًعبد خضٌر أسماعٌلاالعالماآلداببغداد10

مسائًصحافة60,372000/1999الثانًنمر جبار منذراالعالماآلداببغداد11

مسائًصحافة60,312000/1999الثانًمرزوك قدوري سامًاالعالماآلداببغداد12

مسائًصحافة60,022000/1999الثانًطاهر أحسان سعداالعالماآلداببغداد13



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

مسائًصحافة59,912000/1999الثانًأحمد بدو هاشماالعالماآلداببغداد14

مسائًصحافة58,292000/1999الثانًعودة سلمان عبداالمٌراالعالماآلداببغداد15

مسائًصحافة55,972000/1999الثانًعباس كامل أمجداالعالماآلداببغداد16

مسائًصحافة55,692000/1999الثانًقدوري االمٌر عبد عباساالعالماآلداببغداد17

نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

مسائًاالذاعة86,542000/1999االولمفتن محمد قاسماالعالماآلداببغداد1

مسائًاالذاعة86,092000/1999االولسلمان باقر علًاالعالماآلداببغداد2

مسائًاالذاعة81,992000/1999االولحسٌن قاسم زٌنباالعالماآلداببغداد3

مسائًاالذاعة80,362000/1999االولخلف حسن حسٌناالعالماآلداببغداد4

مسائًاالذاعة80,092000/1999االولبكر أحمد سهٌراالعالماآلداببغداد5

مسائًاالذاعة79,892000/1999االولحمد عباس عبداالمٌراالعالماآلداببغداد6

مسائًاالذاعة79,842000/1999االولأحمد خزعل فائقاالعالماآلداببغداد7

مسائًاالذاعة79,812000/1999االولضعون محمد طهاالعالماآلداببغداد8

مسائًاالذاعة79,22000/1999االولوادي عبدالمجٌد هٌثماالعالماآلداببغداد9

مسائًاالذاعة78,972000/1999االولهادي عبدالكرٌماالعالماآلداببغداد10

مسائًاالذاعة78,832000/1999االولسٌالن شمر عبدالكاظماالعالماآلداببغداد11

مسائًاالذاعة78,62000/1999االولداود حسٌن كاظماالعالماآلداببغداد12

مسائًاالذاعة78,422000/1999االولحسٌن محمد عباساالعالماآلداببغداد13

مسائًاالذاعة78,332000/1999االولموسى طه ٌاسٌناالعالماآلداببغداد14

مسائًاالذاعة78,062000/1999االولحمودي عبدالحمٌد فٌصلاالعالماآلداببغداد15

مسائًاالذاعة77,982000/1999االولعبدالحسٌن ناصر اكرماالعالماآلداببغداد16



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

مسائًاالذاعة77,382000/1999االولجاسم عبدالسالم راصداالعالماآلداببغداد17

مسائًاالذاعة76,952000/1999االولمحسن رشٌد أحمداالعالماآلداببغداد18

مسائًاالذاعة76,922000/1999االولسعٌد محمد زٌاداالعالماآلداببغداد19

مسائًاالذاعة76,722000/1999االولزٌدان صالح غازياالعالماآلداببغداد20

مسائًاالذاعة76,382000/1999االولابراهٌم أسماعٌل علٌاءاالعالماآلداببغداد21

مسائًاالذاعة75,842000/1999االولعواد كاظم خالداالعالماآلداببغداد22

مسائًاالذاعة75,812000/1999االولمحمد شامل عبدالقادراالعالماآلداببغداد23

مسائًاالذاعة75,442000/1999االولشلش حسن عبداالمٌراالعالماآلداببغداد24

مسائًاالذاعة75,432000/1999االولعبدالرزاق عبدالمحسن باسلاالعالماآلداببغداد25

مسائًاالذاعة75,172000/1999االولجابر خلٌل أبراهٌماالعالماآلداببغداد26

مسائًاالذاعة75,142000/1999االولدخان موحان سعداالعالماآلداببغداد27

مسائًاالذاعة75,122000/1999االولمهدي حامد شاملاالعالماآلداببغداد28

مسائًاالذاعة75,122000/1999االولعبدهللا حمود عبدالرحٌماالعالماآلداببغداد29

مسائًاالذاعة75,112000/1999االولحسون كاظم منتهىاالعالماآلداببغداد30

مسائًاالذاعة74,792000/1999االولكٌطان خلٌل محمداالعالماآلداببغداد31

مسائًاالذاعة74,082000/1999االولعبدهللا مطر سالماالعالماآلداببغداد32

مسائًاالذاعة73,942000/1999االولصالح حمودي سعدياالعالماآلداببغداد33

مسائًاالذاعة73,882000/1999االولمحمد رزاق وسناالعالماآلداببغداد34

مسائًاالذاعة73,492000/1999االولحسٌن محمد عبدالسالماالعالماآلداببغداد35

مسائًاالذاعة73,132000/1999االولمصطفى صبحً قٌساالعالماآلداببغداد36

مسائًاالذاعة73,092000/1999االولناجً محمد عقٌلاالعالماآلداببغداد37

مسائًاالذاعة72,92000/1999االولعبدالوهاب عبدالكرٌماالعالماآلداببغداد38

مسائًاالذاعة72,32000/1999االولخلف محمد باسماالعالماآلداببغداد39

مسائًاالذاعة72,222000/1999االولحمزة علً بشرىاالعالماآلداببغداد40



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

مسائًاالذاعة72,212000/1999االولأحمد عبد نصراالعالماآلداببغداد41

مسائًاالذاعة72,152000/1999االولخضٌر عبد محمد شاكراالعالماآلداببغداد42

مسائًاالذاعة71,962000/1999االولحمود سلمان عادلاالعالماآلداببغداد43

مسائًاالذاعة71,952000/1999االولأبراهٌم طارق هٌثماالعالماآلداببغداد44

مسائًاالذاعة71,852000/1999االولشخٌر عودة عبداالمٌراالعالماآلداببغداد45

مسائًاالذاعة71,592000/1999االولحسن عبد محمداالعالماآلداببغداد46

مسائًاالذاعة71,492000/1999االولمهدي محمد عبدالسالماالعالماآلداببغداد47

مسائًاالذاعة71,452000/1999االولعبد محمود زٌنةاالعالماآلداببغداد48

مسائًاالذاعة71,152000/1999االولسلمان كرم ٌحٌىاالعالماآلداببغداد49

مسائًاالذاعة70,932000/1999االولسلطان حامد منذراالعالماآلداببغداد50

مسائًاالذاعة70,742000/1999االولعلً سٌف عبدالرشٌداالعالماآلداببغداد51

مسائًاالذاعة70,742000/1999االولماشاءهللا سعدون لٌثاالعالماآلداببغداد52

مسائًاالذاعة70,682000/1999االولعباس خضر فؤاداالعالماآلداببغداد53

مسائًاالذاعة70,482000/1999االولشهاب فائق باناالعالماآلداببغداد54

مسائًاالذاعة70,252000/1999االولستوري منٌر عبدالرزاقاالعالماآلداببغداد55

مسائًاالذاعة70,212000/1999االولحمٌد خلف عدناناالعالماآلداببغداد56

مسائًاالذاعة70,192000/1999االولعبدهللا الدٌن علماالعالماآلداببغداد57

مسائًاالذاعة70,112000/1999االولسالم حمد عبدهللااالعالماآلداببغداد58

مسائًاالذاعة70,072000/1999االولعبدالحً عزالدٌن درٌداالعالماآلداببغداد59

مسائًاالذاعة69,792000/1999االولضٌدان عبدالحمٌد نهاداالعالماآلداببغداد60

مسائًاالذاعة69,692000/1999االولعباس محمد حٌدراالعالماآلداببغداد61

مسائًاالذاعة69,652000/1999االولحسٌن كنعان اركاناالعالماآلداببغداد62

مسائًاالذاعة68,952000/1999االولمجٌري فلٌح محمداالعالماآلداببغداد63

مسائًاالذاعة68,912000/1999االولخزعل عباس محمداالعالماآلداببغداد64



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

مسائًاالذاعة68,832000/1999االولنصٌف علً حسٌناالعالماآلداببغداد65

مسائًاالذاعة68,712000/1999االولكرٌم أحمد غساناالعالماآلداببغداد66

مسائًاالذاعة68,442000/1999االولطه هاشم مٌرفتاالعالماآلداببغداد67

مسائًاالذاعة68,062000/1999االولهالل كمر طهاالعالماآلداببغداد68

مسائًاالذاعة67,992000/1999االولأسود مزاحم غزواناالعالماآلداببغداد69

مسائًاالذاعة67,952000/1999االولمحمود جمٌل اسماعٌلاالعالماآلداببغداد70

مسائًاالذاعة67,862000/1999االولصالح عبد حسن عادلاالعالماآلداببغداد71

مسائًاالذاعة67,662000/1999االولٌحٌى سمٌر اثٌراالعالماآلداببغداد72

مسائًاالذاعة67,62000/1999االولابراهٌم صابر زٌاداالعالماآلداببغداد73

مسائًاالذاعة67,372000/1999االولسالم محمد عادلاالعالماآلداببغداد74

مسائًاالذاعة67,142000/1999االولصالح غضا علًاالعالماآلداببغداد75

مسائًاالذاعة66,432000/1999االولغفوري فائق فراساالعالماآلداببغداد76

مسائًاالذاعة67,022000/1999االولسلطان جاجم رٌاضاالعالماآلداببغداد77

مسائًاالذاعة672000/1999االولتوفٌق زهٌر أثٌراالعالماآلداببغداد78

مسائًاالذاعة672000/1999االولنجم عبدالرحمن امالاالعالماآلداببغداد79

مسائًاالذاعة66,952000/1999االولأحمد عبدهللا فائداالعالماآلداببغداد80

مسائًاالذاعة66,82000/1999االولحمد ٌاسٌن قٌساالعالماآلداببغداد81

مسائًاالذاعة66,652000/1999االولزٌدان ناجً محمداالعالماآلداببغداد82

مسائًاالذاعة66,532000/1999االولأحمد محمد سفٌاناالعالماآلداببغداد83

مسائًاالذاعة66,432000/1999االولٌوسف أسماعٌل نشعاناالعالماآلداببغداد84

مسائًاالذاعة66,292000/1999االولمسعر ثجٌل لقاءاالعالماآلداببغداد85

مسائًاالذاعة66,272000/1999االولحسٌن مزهر حٌدراالعالماآلداببغداد86

مسائًاالذاعة66,232000/1999االولعبدالصاحب عبدهللااالعالماآلداببغداد87

مسائًاالذاعة66,212000/1999االولحسن سلٌمان محمداالعالماآلداببغداد88



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

مسائًاالذاعة66,122000/1999االولعبدالوهاب عبدالرزاقاالعالماآلداببغداد89

مسائًاالذاعة66,032000/1999االولمحسن عبدالحسٌن عصماءاالعالماآلداببغداد90

مسائًاالذاعة65,92000/1999االولمهدي عباس قاسماالعالماآلداببغداد91

مسائًاالذاعة65,832000/1999االولأحمد شهاب مثنىاالعالماآلداببغداد92

مسائًاالذاعة65,742000/1999االولفرحان عبدهللا محموداالعالماآلداببغداد93

مسائًاالذاعة65,632000/1999االولمهدي مصحب حسٌناالعالماآلداببغداد94

مسائًاالذاعة65,332000/1999االولجواد أسماعٌل حازماالعالماآلداببغداد95

مسائًاالذاعة65,232000/1999االولمفتن عبود كرٌماالعالماآلداببغداد96

مسائًاالذاعة64,552000/1999االولمسعود ٌاسٌن محموداالعالماآلداببغداد97

مسائًاالذاعة64,472000/1999االولحسٌن رشٌد راضًاالعالماآلداببغداد98

مسائًاالذاعة64,352000/1999االولفرحان عبدهللا نورتاالعالماآلداببغداد100

مسائًاالذاعة64,22000/1999االولجسام كرٌم أحمداالعالماآلداببغداد101

مسائًاالذاعة642000/1999االولعلً أسماعٌل ٌاسراالعالماآلداببغداد102

مسائًاالذاعة63,972000/1999االولفهد صالح علًاالعالماآلداببغداد103

مسائًاالذاعة63,92000/1999االولسعدون أبراهٌم محمداالعالماآلداببغداد104

مسائًاالذاعة63,762000/1999االولأبراهٌم أسماعٌل منىاالعالماآلداببغداد105

مسائًاالذاعة63,682000/1999االولعباس عدنان قحطاناالعالماآلداببغداد106

مسائًاالذاعة63,572000/1999االولعبٌد داود حكمتاالعالماآلداببغداد107

مسائًاالذاعة63,472000/1999االولسلمان ابراهٌم داوداالعالماآلداببغداد108

مسائًاالذاعة62,982000/1999االولقجر عارف فراساالعالماآلداببغداد109

مسائًاالذاعة62,612000/1999االولحمٌد عبدالجبار محمداالعالماآلداببغداد110

مسائًاالذاعة61,212000/1999االولحسٌن ابراهٌم حمٌداالعالماآلداببغداد111

مسائًاالذاعة60,772000/1999االولشبار نعمة حسناالعالماآلداببغداد112

مسائًاالذاعة60,752000/1999االولعبٌد محمد رافعاالعالماآلداببغداد113



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

مسائًاالذاعة61,682000/1999االولحنتوش عبدالحسٌن رعداالعالماآلداببغداد114

نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

مسائًاالذاعة74,242000/1999الثانًأمٌن المجٌد عبد نوفلاالعالماآلداببغداد1

مسائًاالذاعة70,262000/1999الثانًحشٌن محمود شاكراالعالماآلداببغداد2

مسائًاالذاعة69,362000/1999الثانًكاظم عبٌس حمزهاالعالماآلداببغداد3

مسائًاالذاعة68,052000/1999الثانًعبدالوهاب كامٌراناالعالماآلداببغداد4

مسائًاالذاعة67,462000/1999الثانًجاسم نوري علًاالعالماآلداببغداد5

مسائًاالذاعة66,512000/1999الثانًهالل نجم عدناناالعالماآلداببغداد6

مسائًاالذاعة66,332000/1999الثانًعلوان محمد شاكراالعالماآلداببغداد7

مسائًاالذاعة66,22000/1999الثانًعبدهللا محمد عبدالقادراالعالماآلداببغداد8

مسائًاالذاعة65,92000/1999الثانًسالم طه خزعلاالعالماآلداببغداد9

مسائًاالذاعة64,982000/1999الثانًرشٌد ناجً مخلداالعالماآلداببغداد10

مسائًاالذاعة64,602000/1999الثانًبشٌر غرٌب ماجداالعالماآلداببغداد11

مسائًاالذاعة64,512000/1999الثانًسعود محمد عامراالعالماآلداببغداد12

مسائًاالذاعة64,212000/1999الثانًعطٌة برجس غالباالعالماآلداببغداد13

مسائًاالذاعة64,012000/1999الثانًخلف شمال صادقاالعالماآلداببغداد14

مسائًاالذاعة63,482000/1999الثانًنوري سعٌد جمالاالعالماآلداببغداد15

مسائًاالذاعة63,052000/1999الثانًعلً أحمد مثنىاالعالماآلداببغداد16

مسائًاالذاعة62,082000/1999الثانًمحجوب أحمد قٌساالعالماآلداببغداد17

مسائًاالذاعة62,042000/1999الثانًشالل حسٌن حمزةاالعالماآلداببغداد18

مسائًاالذاعة61,972000/1999الثانًعلً زهٌر باناالعالماآلداببغداد19



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

مسائًاالذاعة61,862000/1999الثانًأحمد ناصر جمالاالعالماآلداببغداد20

مسائًاالذاعة61,642000/1999الثانًعلً حمزة محمداالعالماآلداببغداد21

مسائًاالذاعة61,42000/1999الثانًحسن ٌاسر علًاالعالماآلداببغداد22

مسائًاالذاعة61,172000/1999الثانًحسن فٌاض محمداالعالماآلداببغداد23

مسائًاالذاعة61,142000/1999الثانًسالم هللا عبد حسناالعالماآلداببغداد24

مسائًاالذاعة61,072000/1999الثانًجاسم شكر رسولاالعالماآلداببغداد25

مسائًاالذاعة61,022000/1999الثانًعفٌف ناٌف أحمداالعالماآلداببغداد26

مسائًاالذاعة60,722000/1999الثانًخضٌر أحمد مرتضىاالعالماآلداببغداد27

مسائًاالذاعة58,352000/1999الثانًعبدالنبً زٌنباالعالماآلداببغداد28

مسائًاالذاعة57,922000/1999الثانًرشٌد حمٌد خالداالعالماآلداببغداد29

مسائًاالذاعة56,682000/1999الثانًأحمد صالح مهنداالعالماآلداببغداد30


