
نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌةاذاعة86.562001/2000االولكاظم تركً عماراالعالماالداببغداد1

صباحٌةصحافة812001/2000االولحسٌن غازي حٌدراالعالماالداببغداد2

صباحٌةصحافة80.12001/2000االولقاسم احمد تغرٌداالعالماالداببغداد3

صباحٌةصحافة802001/2000االولذوٌب محمد عثماناالعالماالداببغداد4

صباحٌةاذاعة79.92001/2000االولاٌلحد داود دٌتااالعالماالداببغداد5

صباحٌةصحافة78.962001/2000االولانثىالكرٌم عبد موفق اٌسناالعالماالداببغداد6

صباحٌةصحافة78.82001/2000االولعبد عزٌز اشواقاالعالماالداببغداد7

صباحٌةصحافة78.22001/2000االولمجٌد الستار عبد زٌنةاالعالماالداببغداد8

صباحٌةاذاعة78.22001/2000االولحسٌن عزٌز زٌنةاالعالماالداببغداد9

صباحٌةصحافة78.22001/2000االولبدر سعد وساماالعالماالداببغداد10

صباحٌةاذاعة78.162001/2000االولحسن طالب خالداالعالماالداببغداد11

صباحٌةصحافة78.082001/2000االولهللا عبد احمد منىاالعالماالداببغداد12

صباحٌةصحافة77.72001/2000االولصالح ناجً شهالءاالعالماالداببغداد13

صباحٌةاذاعة77.42001/2000االولالدٌن عز محمد سٌنهاناالعالماالداببغداد14

صباحٌةاذاعة77.352001/2000االولهللا عبد محمود عمراالعالماالداببغداد15

صباحٌةصحافة772001/2000االولحسٌن غازي اشواقاالعالماالداببغداد16

صباحٌةصحافة76.72001/2000االولسلٌمان كاظم خلوداالعالماالداببغداد17

صباحٌةصحافة76.22001/2000االولالجبار عبد بشار بشرىاالعالماالداببغداد18

صباحٌةصحافة76.22001/2000االولصالح مهدي رواءاالعالماالداببغداد19

صباحٌةصحافة76.12001/2000االولٌحٌى ابراهٌم شذىاالعالماالداببغداد20

صباحٌةصحافة762001/2000االولمولود شاكر بٌداءاالعالماالداببغداد21

صباحٌةاذاعة75.872001/2000االولمحمود ٌحٌى استبرقاالعالماالداببغداد22

صباحٌةاذاعة75.82001/2000االولمجٌد عربًٌ اٌناساالعالماالداببغداد23

صباحٌةصحافة75.52001/2000االولحوم صدام عبٌراالعالماالداببغداد24



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌةاذاعة752001/2000االولسلمان حسٌن خٌوناالعالماالداببغداد25

صباحٌةاذاعة752001/2000االولمحمود ٌحٌى فٌصلاالعالماالداببغداد26

صباحٌةاذاعة74.82001/2000االولفاضل سامً هدٌلاالعالماالداببغداد27

صباحٌةصحافة74.62001/2000االولاحمد مصطفى وصالاالعالماالداببغداد28

صباحٌةصحافة74.52001/2000االولسهٌل جمعة انواراالعالماالداببغداد29

صباحٌةاذاعة74.52001/2000االولصالح ولٌد محمداالعالماالداببغداد30

صباحٌةاذاعة74.42001/2000االولناصر رزاق اسامةاالعالماالداببغداد31

صباحٌةصحافة74.12001/2000االولظاهر جمعة رٌاضاالعالماالداببغداد32

صباحٌةصحافة742001/2000االولكامل حمٌد لٌثاالعالماالداببغداد33

صباحٌةاذاعة73.62001/2000االولالرحمن عبد احمد امالاالعالماالداببغداد34

صباحٌةصحافة73.52001/2000االولخلف رضا صادقاالعالماالداببغداد35

صباحٌةصحافة73.52001/2000االوللبٌب سفٌان منىاالعالماالداببغداد36

صباحٌةاذاعة73.52001/2000االولعباس كاظم هٌفاءاالعالماالداببغداد37

صباحٌةاذاعة73.32001/2000االولهللا فتح ناصح اسٌلاالعالماالداببغداد38

صباحٌةصحافة73.32001/2000االولناجً االمٌر عبد وسناالعالماالداببغداد39

صباحٌةاذاعة73.32001/2000االولمنصور شاه صادق وفاءاالعالماالداببغداد40

صباحٌةاذاعة73.22001/2000االولحمادي هالل اٌاداالعالماالداببغداد41

صباحٌةصحافة73.162001/2000االولكامل مصطفى عالءاالعالماالداببغداد42

صباحٌةاذاعة73.12001/2000االولحسن فوزي سهىاالعالماالداببغداد43

صباحٌةاذاعة732001/2000االولبقال حسون رائداالعالماالداببغداد44

صباحٌةصحافة732001/2000االولتوفٌق محمد شٌماءاالعالماالداببغداد45

صباحٌةصحافة72.92001/2000االولمولود شاكر اٌناساالعالماالداببغداد46

صباحٌةاذاعة72.92001/2000االولمحمد خلٌل معتصماالعالماالداببغداد47

صباحٌةاذاعة72.82001/2000االولفاضل سعد دالٌااالعالماالداببغداد48



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌةاذاعة72.72001/2000االولصاٌل هادي حرداناالعالماالداببغداد49

صباحٌةصحافة72.42001/2000االولراضً جبار ارٌجاالعالماالداببغداد50

صباحٌةاذاعة72.22001/2000االولمحمود خلٌل راجحاالعالماالداببغداد51

صباحٌةاذاعة72.092001/2000االولحباب سٌدي صفٌةاالعالماالداببغداد52

صباحٌةاذاعة71.62001/2000االولجبر مهدي قٌساالعالماالداببغداد53

صباحٌةاذاعة71.62001/2000االولداخل حامد ماجداالعالماالداببغداد54

صباحٌةاذاعة71.52001/2000االولالصاحب عبد حمود سحراالعالماالداببغداد55

صباحٌةصحافة71.52001/2000االولسرحان عبد حامد غساناالعالماالداببغداد56

صباحٌةاذاعة71.42001/2000االولمحمد خلف ابوبكراالعالماالداببغداد57

صباحٌةصحافة71.22001/2000االولمفتن ابراهٌم نسرٌناالعالماالداببغداد58

صباحٌةصحافة712001/2000االولهللا عبد جلوب نهااالعالماالداببغداد59

صباحٌةاذاعة70.92001/2000االولكنعان مالك سعوداالعالماالداببغداد60

صباحٌةصحافة70.82001/2000االولعبد سلمان سحراالعالماالداببغداد61

صباحٌةصحافة70.642001/2000االولعطٌة عمران غزواناالعالماالداببغداد62

صباحٌةاذاعة70.52001/2000االولهللا عبد صالح صبرياالعالماالداببغداد63

صباحٌةصحافة70.42001/2000االولحسٌن جبر سحراالعالماالداببغداد64

صباحٌةاذاعة70.32001/2000االولزكٌمً جاسم شٌماءاالعالماالداببغداد65

صباحٌةاذاعة70.32001/2000االولهرمز ٌوخنا فالٌنااالعالماالداببغداد66

صباحٌةصحافة70.22001/2000االولجرٌان مهدي صباحاالعالماالداببغداد67

صباحٌةصحافة70.12001/2000االولاحمد نوار بشٌراالعالماالداببغداد68

صباحٌةاذاعة70.12001/2000االولحسٌن محمد زمناالعالماالداببغداد69

صباحٌةصحافة702001/2000االولحنتوش علً بشٌراالعالماالداببغداد70

صباحٌةصحافة69.72001/2000االولجمٌل عدنان زٌنةاالعالماالداببغداد71

صباحٌةصحافة69.72001/2000االولشعبان سهٌل مرواناالعالماالداببغداد72



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌةصحافة69.72001/2000االولعلوان ابراهٌم مهااالعالماالداببغداد73

صباحٌةاذاعة69.62001/2000االولمحمد ولٌد سجىاالعالماالداببغداد74

صباحٌةاذاعة69.32001/2000االولٌحٌى هللا عبد نبٌلاالعالماالداببغداد75

صباحٌةصحافة692001/2000االولعباس حسن زٌنةاالعالماالداببغداد76

صباحٌةصحافة692001/2000االولكرٌم جبار ظفاراالعالماالداببغداد77

صباحٌةاذاعة692001/2000االولحسن احمد عالءاالعالماالداببغداد78

صباحٌةاذاعة68.662001/2000االولسلمان سعد رعداالعالماالداببغداد79

صباحٌةصحافة68.52001/2000االولالكرٌم عبد شوقً صبااالعالماالداببغداد80

صباحٌةصحافة68.42001/2000االولمحٌسن علٌوي جاسماالعالماالداببغداد81

صباحٌةصحافة68.22001/2000االولحمود رجب محمداالعالماالداببغداد82

صباحٌةصحافة68.22001/2000االولمحمد محسن نغماالعالماالداببغداد83

صباحٌةاذاعة682001/2000االولعبٌد سلمان ثائراالعالماالداببغداد84

صباحٌةصحافة682001/2000االولاحمد مصطفى فرحاالعالماالداببغداد85

صباحٌةاذاعة67.82001/2000االولطاٌس ضٌاء اطٌافاالعالماالداببغداد86

صباحٌةاذاعة67.52001/2000االولجواد محمد خزعل حالاالعالماالداببغداد87

صباحٌةصحافة67.52001/2000االولمهدي سعدي وقاصاالعالماالداببغداد88

صباحٌةصحافة67.42001/2000االولمتً لوقا فٌفاناالعالماالداببغداد89

صباحٌةاذاعة67.42001/2000االولحسٌن القادر عبد لقاءاالعالماالداببغداد90

صباحٌةاذاعة67.32001/2000االولحاتم قٌس محمداالعالماالداببغداد91

صباحٌةصحافة67.12001/2000االولعون عبود محمداالعالماالداببغداد92

صباحٌةاذاعة672001/2000االولابراهٌم هبٌال حسناالعالماالداببغداد93

صباحٌةاذاعة66.92001/2000االولعلً كرٌم حٌدراالعالماالداببغداد94

صباحٌةصحافة66.42001/2000االولالبراك فاضل علًاالعالماالداببغداد95

صباحٌةاذاعة65.72001/2000االولمراد بسام مهنازاالعالماالداببغداد96



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌةصحافة65.62001/2000االولهللا عبد جمعة احمداالعالماالداببغداد97

صباحٌةصحافة65.62001/2000االولمهدي هادي رٌاضاالعالماالداببغداد98

صباحٌةاذاعة65.42001/2000االولمحمد جبار غزواناالعالماالداببغداد99

صباحٌةصحافة65.22001/2000االولتقً اسماعٌل جماناالعالماالداببغداد100

صباحٌةصحافة64.92001/2000االولعلً الدٌن شمس عادلاالعالماالداببغداد101

صباحٌةاذاعة64.92001/2000االولجاسم حسٌن هدٌلاالعالماالداببغداد102

صباحٌةاذاعة64.82001/2000االولعباس فؤاد ارٌجاالعالماالداببغداد103

صباحٌةاذاعة64.62001/2000االولجاسم حامد حسناالعالماالداببغداد104

صباحٌةاذاعة64.62001/2000االولخلٌل سعٌد علٌاءاالعالماالداببغداد105

صباحٌةاذاعة64.42001/2000االولعطٌوي ٌاسٌن عٌلةاالعالماالداببغداد106

صباحٌةاذاعة64.12001/2000االولعلً الرحمن عبد باللاالعالماالداببغداد107

صباحٌةاذاعة642001/2000االولالحسن عبد صالح صادقاالعالماالداببغداد108

صباحٌةاذاعة63.62001/2000االولحسٌن الهادي عبد حسناالعالماالداببغداد109

صباحٌةاذاعة63.62001/2000االولالجبار عبد الطٌف عبداالعالماالداببغداد110

صباحٌةاذاعة63.52001/2000االولحسٌن عالوي احمداالعالماالداببغداد111

صباحٌةاذاعة63.52001/2000االولاحمد خلٌل هالةاالعالماالداببغداد112

صباحٌةاذاعة63.422001/2000االولهللا حسب كاطع حٌدراالعالماالداببغداد113

صباحٌةصحافة63.32001/2000االولسعدون محمد حٌدراالعالماالداببغداد114

صباحٌةاذاعة63.22001/2000االولمحمود ابراهٌم محمداالعالماالداببغداد115

صباحٌةاذاعة63.12001/2000االولحمٌد عباس هدىاالعالماالداببغداد116

صباحٌةاذاعة632001/2000االولعلً جٌاد عمراالعالماالداببغداد117

صباحٌةصحافة62.82001/2000االولٌونس الجبار عبد حٌدراالعالماالداببغداد118

صباحٌةاذاعة62.82001/2000االولٌاسٌن وهٌب محمداالعالماالداببغداد119

صباحٌةصحافة62.72001/2000االولندا صالح ماهراالعالماالداببغداد120



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌةاذاعة62.52001/2000االولبرغش عواد بدراالعالماالداببغداد121

صباحٌةاذاعة62.42001/2000االولهللا ماشاء سعدون جاللاالعالماالداببغداد122

صباحٌةاذاعة622001/2000االولعباس فاضل عباساالعالماالداببغداد123

صباحٌةصحافة622001/2000االولشاكر سعدون لٌثاالعالماالداببغداد124

صباحٌةصحافة61.82001/2000االولبدر خلف ساجداالعالماالداببغداد125

صباحٌةاذاعة61.42001/2000االولالحسٌن عبد طالب سالماالعالماالداببغداد126

صباحٌةصحافة612001/2000االولطاهر ابراهٌم طاهراالعالماالداببغداد127

صباحٌةاذاعة60.32001/2000االولشهاب حمد ولٌداالعالماالداببغداد128

صباحٌةصحافة60.22001/2000االولبالل ابراهٌم خدٌجةاالعالماالداببغداد129

صباحٌةاذاعة60.12001/2000االولالكرٌم عبد شوقً احمداالعالماالداببغداد130

صباحٌةصحافة60.12001/2000االولطعمة ناٌف مٌثماالعالماالداببغداد131

صباحٌةاذاعة59.12001/2000االولاحمد الرزاق عبد القادر عبداالعالماالداببغداد132

صباحٌةصحافة592001/2000االولذٌاب محسن الرافع عبداالعالماالداببغداد133

صباحٌة58.92001/2000االولصالح هادي حسناالعالماالداببغداد134

نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌةصحافة2001 /80.12000الثانًفٌاض هللا عبد مفٌداالعالماالداببغداد2

صباحٌةصحافة2001 /71.62000الثانًمهدي غزال حمٌداالعالماالداببغداد3

صباحٌةاذاعة2001 /712000الثانًسعٌد جاسم وجدياالعالماالداببغداد4

صباحٌةاذاعة2001 /70.32000الثانًقائد حمٌد العزٌز عبداالعالماالداببغداد5

صباحٌةصحافة2001 /69.32000الثانًعلً نزار غٌداءاالعالماالداببغداد6



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌةصحافة69.12001/2000الثانًخلف خلٌل ابراهٌماالعالماالداببغداد7

صباحٌةاذاعة68.52001/2000الثانًاحمد فرهاد اسٌلاالعالماالداببغداد8

صباحٌةاذاعة682001/2000الثانًمسعود القادر عبد رافعاالعالماالداببغداد9

صباحٌةصحافة67.12001/2000الثانًمسلم خالد علًاالعالماالداببغداد10

صباحٌةاذاعة672001/2000الثانًمحمود عمران مدٌناالعالماالداببغداد11

صباحٌةصحافة66.32001/2000الثانًاحمد سلٌمان مؤٌداالعالماالداببغداد12

صباحٌةاذاعة662001/2000الثانًمحسن كاظم زكًاالعالماالداببغداد13

صباحٌةصحافة662001/2000الثانًٌوسف نجم محمد نوراالعالماالداببغداد14

صباحٌةصحافة65.32001/2000الثانًمهدي ٌوسف وساماالعالماالداببغداد15

صباحٌةاذاعة652001/2000الثانًعباس كامل عماراالعالماالداببغداد16

صباحٌةصحافة64.62001/2000الثانًعزٌز جٌجان خالداالعالماالداببغداد17

صباحٌةاذاعة64.42001/2000الثانًمحمد الرضا عبد ظافراالعالماالداببغداد18

صباحٌةاذاعة642001/2000الثانًنصٌف سلمان وساماالعالماالداببغداد19

صباحٌةاذاعة63.82001/2000الثانًشنان محمود احمداالعالماالداببغداد20

صباحٌةصحافة63.22001/2000الثانًخلٌفة محجم عماداالعالماالداببغداد21

صباحٌةاذاعة632001/2000الثانًحسٌن علٌوي باسماالعالماالداببغداد22

صباحٌةصحافة61.32001/2000الثانًشنشول كاطع عالءاالعالماالداببغداد23

صباحٌةصحافة60.52001/2000الثانًابراهٌم الغنً عبد محمداالعالماالداببغداد24

صباحٌةصحافة59.22001/2000الثانًسلمان داود زٌداالعالماالداببغداد25

صباحٌةاذاعة592001/2000الثانًعلً اسماعٌل محموداالعالماالداببغداد26

صباحٌةاذاعة58.12001/2000الثانًفٌاض احمد خلفاالعالماالداببغداد27

صباحٌةاذاعة582001/2000الثانًحمزة الرشٌد وفاءاالعالماالداببغداد28

صباحٌةصحافة57.72001/2000الثانًعلً حسن خالداالعالماالداببغداد29

صباحٌةاذاعة572001/2000الثانًعذاب عٌادة محموداالعالماالداببغداد30



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌةصحافة56.62001/2000الثانًصالح مهدي سعداالعالماالداببغداد31

صباحٌةصحافة55.72001/2000الثانًصالح عبود زٌاداالعالماالداببغداد32

صباحٌةاذاعة55.12001/2000الثانًهللا عبد متعب منٌراالعالماالداببغداد33

نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

مسائًاذاعة83.42001/2000االولجعفر حامد فراساالعالماآلداببغداد1

مسائًاذاعة82.72001/2000االولالهادي عبد نصٌراالعالماآلداببغداد2

مسائًاذاعة812001/2000االولعلو احمد حٌدراالعالماآلداببغداد3

مسائًاذاعة80.42001/2000االولجاسم حمودي الكرٌم عبداالعالماآلداببغداد4

مسائًاذاعة79.52001/2000االولمحمد الدٌن ضٌاء احمداالعالماآلداببغداد5

مسائًاذاعة792001/2000االولجبر جلوب محسناالعالماآلداببغداد6

مسائًاذاعة78.52001/2000االولهللا عبد العزٌز عبد وساماالعالماآلداببغداد7

مسائًاذاعة772001/2000االولابراهٌم احمد حمٌداالعالماآلداببغداد8

مسائًاذاعة772001/2000االولداود خضر سناءاالعالماآلداببغداد9

مسائًاذاعة76.82001/2000االولصبري الزهره عبد سعداالعالماآلداببغداد10

مسائًاذاعة76.62001/2000االولمحمد الجلٌل عبد رجاءاالعالماآلداببغداد11

مسائًاذاعة76.62001/2000االولجبر سكران محمداالعالماآلداببغداد12

مسائًاذاعة76.52001/2000االولحسن ناجً عباساالعالماآلداببغداد13

مسائًاذاعة76.42001/2000االولرشٌد محمد خالداالعالماآلداببغداد14

مسائًاذاعة76.22001/2000االولموسى نعمه لٌثاالعالماآلداببغداد15

مسائًاذاعة76.12001/2000االولعلوان عدنان فرقداالعالماآلداببغداد16

مسائًاذاعة75.92001/2000االولحسان دبً حسٌناالعالماآلداببغداد17



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

مسائًاذاعة75.92001/2000االولرجب عزٌز احمداالعالماآلداببغداد18

مسائًاذاعة75.22001/2000االولناصر عباس سحراالعالماآلداببغداد19

مسائًاذاعة74.72001/2000االولمطلك الخالق عبد قصائداالعالماآلداببغداد20

مسائًاذاعة74.52001/2000االولهللا عبد هلٌل عبد صباحاالعالماآلداببغداد21

مسائًاذاعة74.32001/2000االولحسن علً فائقاالعالماآلداببغداد22

مسائًاذاعة742001/2000االولهللا عبد حمد ناصر نبٌلاالعالماآلداببغداد23

مسائًاذاعة73.92001/2000االولمظلوم محسن علًاالعالماآلداببغداد24

مسائًاذاعة73.52001/2000االولعباس حمدان ثمٌنهاالعالماآلداببغداد25

مسائًاذاعة73.52001/2000االولكشكول سلمان منٌراالعالماآلداببغداد26

مسائًاذاعة73.42001/2000االولكاظم خماس ٌعرباالعالماآلداببغداد27

مسائًاذاعة73.42001/2000االولعبد اسعد ثائراالعالماآلداببغداد28

مسائًاذاعة73.12001/2000االولحاجم الستار عبد هنداالعالماآلداببغداد29

مسائًاذاعة732001/2000االولحسٌن علوان الحسٌن عبداالعالماآلداببغداد30

مسائًاذاعة72.92001/2000االولالستار عبد احمد مضراالعالماآلداببغداد31

مسائًاذاعة72.52001/2000االولوردي ابراهٌم خلٌلاالعالماآلداببغداد32

مسائًاذاعة72.32001/2000االولحرج جبٌر حمدياالعالماآلداببغداد33

مسائًاذاعة72.32001/2000االولاحمد هللا عبد حناناالعالماآلداببغداد34

مسائًاذاعة72.22001/2000االولالسالم عبد نواف جمانهاالعالماآلداببغداد35

مسائًاذاعة72.22001/2000االولسلطان المحسن عبد براكاالعالماآلداببغداد36

مسائًاذاعة722001/2000االولابراهٌم معن سعداالعالماآلداببغداد37

مسائًاذاعة71.42001/2000االولنمر محمد روٌدهاالعالماآلداببغداد38

مسائًاذاعة71.32001/2000االولسعٌد طارق وفاءاالعالماآلداببغداد39

مسائًاذاعة70.92001/2000االولمحمد سالم صباحاالعالماآلداببغداد40

مسائًاذاعة70.62001/2000االولابراهٌم خلدون ولٌداالعالماآلداببغداد41



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

مسائًاذاعة70.32001/2000االولكاظم محمد علًاالعالماآلداببغداد42

مسائًاذاعة70.32001/2000االولعلً محمد رحٌم محمداالعالماآلداببغداد43

مسائًاذاعة70.32001/2000االولعباس كاظم مؤٌداالعالماآلداببغداد44

مسائًاذاعة70.22001/2000االولحشن خضٌر احمداالعالماآلداببغداد45

مسائًاذاعة70.12001/2000االولصالح داود سمٌراالعالماآلداببغداد46

مسائًاذاعة702001/2000االولاالمٌر عبد رفعت رائداالعالماآلداببغداد47

مسائًاذاعة69.82001/2000االولمحمود احمد علًاالعالماآلداببغداد48

مسائًاذاعة69.72001/2000االولمحمد خمٌس مٌساءاالعالماآلداببغداد49

مسائًاذاعة69.62001/2000االولحمٌد سلطان راضًاالعالماآلداببغداد50

مسائًاذاعة69.42001/2000االولكاظم هادي حسٌناالعالماآلداببغداد51

مسائًاذاعة69.12001/2000االولصاٌل حسن علً عباساالعالماآلداببغداد52

مسائًاذاعة692001/2000االولسالم سعدون جاسماالعالماآلداببغداد53

مسائًاذاعة68.92001/2000االولمجٌد نوري غٌداءاالعالماآلداببغداد54

مسائًاذاعة68.52001/2000االولحسٌن هادي عادلاالعالماآلداببغداد55

مسائًاذاعة68.42001/2000االولابراهٌم عمر فاروقاالعالماآلداببغداد56

مسائًاذاعة68.32001/2000االولعزٌز عٌسى احمداالعالماآلداببغداد57

مسائًاذاعة68.22001/2000االولرسن الهادي عبد احمداالعالماآلداببغداد58

مسائًاذاعة68.12001/2000االولجدٌع عٌفان احمداالعالماآلداببغداد59

مسائًاذاعة67.82001/2000االولمهدي محمد غصوباالعالماآلداببغداد60

مسائًاذاعة67.82001/2000االولاحمد ادٌب انماراالعالماآلداببغداد61

مسائًاذاعة67.52001/2000االولفرحان منٌر ثائراالعالماآلداببغداد62

مسائًاذاعة67.32001/2000االولشهاب محمد احمد قصًاالعالماآلداببغداد63

مسائًاذاعة67.22001/2000االولهاشم ساٌمٌر حسٌناالعالماآلداببغداد64

مسائًاذاعة67.22001/2000االولهللا عبد عبد شاملاالعالماآلداببغداد65



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

مسائًاذاعة66.92001/2000االولموسى جاسم الكرٌم عبداالعالماآلداببغداد66

مسائًاذاعة66.92001/2000االولزاٌر ماهود سعداالعالماآلداببغداد67

مسائًاذاعة66.72001/2000االولاسود الكرٌم عبداالعالماآلداببغداد68

مسائًاذاعة66.72001/2000االولحمادي هللا عبد سحراالعالماآلداببغداد69

مسائًاذاعة66.62001/2000االولهاشم ثجٌل طالباالعالماآلداببغداد70

مسائًاذاعة66.42001/2000االولعبٌس محمد منذراالعالماآلداببغداد71

مسائًاذاعة66.42001/2000االولعباس ناجً ٌحٌىاالعالماآلداببغداد72

مسائًاذاعة66.12001/2000االولمحسن محدي نمٌراالعالماآلداببغداد73

مسائًاذاعة662001/2000االولمحمد الغفار عبد احمداالعالماآلداببغداد74

مسائًاذاعة65.92001/2000االولاحمد نزال عصاماالعالماآلداببغداد75

مسائًاذاعة65.42001/2000االولعلً عبد قاسم حناناالعالماآلداببغداد76

مسائًاذاعة65.42001/2000االولسعٌد احمد سعٌداالعالماآلداببغداد77

مسائًاذاعة65.42001/2000االولجودي موحان قاسماالعالماآلداببغداد78

مسائًاذاعة652001/2000االولاسكندر عطٌه خلفاالعالماآلداببغداد79

مسائًاذاعة64.82001/2000االولمكً معتز مكًاالعالماآلداببغداد80

مسائًاذاعة64.72001/2000االولٌسود عاصً طاللاالعالماآلداببغداد81

مسائًاذاعة64.32001/2000االولجلوب شمس الحمزه عبداالعالماآلداببغداد82

مسائًاذاعة64.12001/2000االولحامد فؤاد محمداالعالماآلداببغداد83

مسائًاذاعة642001/2000االولمعٌوف محمد فوزياالعالماآلداببغداد84

مسائًاذاعة63.92001/2000االولحلٌحل فخري بشرىاالعالماآلداببغداد85

مسائًاذاعة63.32001/2000االولعباس كامل صباحاالعالماآلداببغداد86

مسائًاذاعة62.82001/2000االولشهاب حمد خالداالعالماآلداببغداد87

مسائًاذاعة62.72001/2000االولنحو مهدي جلٌلاالعالماآلداببغداد88

مسائًاذاعة62.42001/2000االولمراد عزٌز اٌاداالعالماآلداببغداد89



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

مسائًاذاعة62.22001/2000االولعبد ابراهٌم انوراالعالماآلداببغداد90

مسائًاذاعة59.62001/2000االولشالل اسعد احمداالعالماآلداببغداد91

مسائًاذاعة59.22001/2000االولكاظم بلشان قاسماالعالماآلداببغداد92

مسائًاذاعة55.82001/2000االولخلف علوان ابراهٌماالعالماآلداببغداد93

مسائًاذاعة02001/2000االولجابر تقً محمداالعالماآلداببغداد94

نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

مسائًاذاعة64.82001/2000الثانًصالح ذٌاب عادلاالعالماآلداببغداد1

مسائًاذاعة63.42001/2000الثانًعلوان فاضل نجاحاالعالماآلداببغداد2

مسائًاذاعة62.52001/2000الثانًمحمد حكمت تماماالعالماآلداببغداد3

مسائًاذاعة62.12001/2000الثانًحمد هللا عبد احمداالعالماآلداببغداد4

مسائًاذاعة58.52001/2000الثانًهاٌس غركان منذراالعالماآلداببغداد5

مسائًاذاعة56.62001/2000الثانًداود سلمان معناالعالماآلداببغداد6

مسائًاذاعة55.12001/2000الثانًعواد حسٌن ناصراالعالماآلداببغداد7

نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

مسائًصحافة82.22001/2000االوللفته عدنان امالاالعالماآلداببغداد1

مسائًصحافة81.22001/2000االولمطلب كاظم سعدياالعالماآلداببغداد2

مسائًصحافة80.52001/2000االولصالح مهدي اٌاداالعالماآلداببغداد3



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

مسائًصحافة802001/2000االولسلطان كاظم طارقاالعالماآلداببغداد4

مسائًصحافة79.32001/2000االولعباس ناجً نزاراالعالماآلداببغداد5

مسائًصحافة79.32001/2000االولحسن ٌاسر بشاراالعالماآلداببغداد6

مسائًصحافة78.82001/2000االولحمودي حسن آالءاالعالماآلداببغداد7

مسائًصحافة78.72001/2000االولعلً مزهر عدناناالعالماآلداببغداد8

مسائًصحافة78.52001/2000االولسعٌد محمد صفٌهاالعالماآلداببغداد9

مسائًصحافة782001/2000االولالحسٌن عبد فرج اكرماالعالماآلداببغداد10

مسائًصحافة77.82001/2000االولكٌطان محسن احالماالعالماآلداببغداد11

مسائًصحافة77.62001/2000االولصالح مهدي صالحاالعالماآلداببغداد12

مسائًصحافة77.42001/2000االولخلٌل حازم مهنداالعالماآلداببغداد13

مسائًصحافة76,282001/2000االولٌوسف صالح عبد صباحاالعالماآلداببغداد14

مسائًصحافة77.22001/2000االولمحمد عبد عدناناالعالماآلداببغداد15

مسائًصحافة76.82001/2000االولحمد محمد عباساالعالماآلداببغداد16

مسائًصحافة76.72001/2000االولعبٌد عبد هاشماالعالماآلداببغداد17

مسائًصحافة76.72001/2000االولالعٌبً جبار الستار عبداالعالماآلداببغداد18

مسائًصحافة76.42001/2000االولتركً عبد بٌاناالعالماآلداببغداد19

مسائًصحافة75.82001/2000االولحمودي الهادي عبد علًاالعالماآلداببغداد20

مسائًصحافة75.72001/2000االولتوفٌق عادل كفاحاالعالماآلداببغداد21

مسائًصحافة75.62001/2000االوللطٌف كاظم ندىاالعالماآلداببغداد22

مسائًصحافة75.52001/2000االولعلً محمد قاسماالعالماآلداببغداد23

مسائًصحافة75.42001/2000االولفنجان لفته علًاالعالماآلداببغداد24

مسائًصحافة75.32001/2000االولمخلف حسن صالحاالعالماآلداببغداد25

مسائًصحافة74.92001/2000االولعبود محمد جاسماالعالماآلداببغداد26

مسائًصحافة74.92001/2000االولعبد الكاظم عبد عباساالعالماآلداببغداد27



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

مسائًصحافة74.72001/2000االولمشعل مهنا محمداالعالماآلداببغداد28

مسائًصحافة74.62001/2000االولجاسم شالل صادقاالعالماآلداببغداد29

مسائًصحافة74.62001/2000االولعلً محمد لٌثاالعالماآلداببغداد30

مسائًصحافة74.52001/2000االولمحسن رضا سناءاالعالماآلداببغداد31

مسائًصحافة74.52001/2000االولهللا عبد خضٌر ماجداالعالماآلداببغداد32

مسائًصحافة74.42001/2000االولكاظم جواد سمٌعهاالعالماآلداببغداد33

مسائًصحافة74.12001/2000االولمراد حسن حٌاةاالعالماآلداببغداد34

مسائًصحافة73.92001/2000االولمحمود نوري مرتضىاالعالماآلداببغداد35

مسائًصحافة73.82001/2000االولجرجٌس احمد نصاراالعالماآلداببغداد36

مسائًصحافة73.62001/2000االولابراهٌم زٌاد هللا عبداالعالماآلداببغداد37

مسائًصحافة73.52001/2000االولشافً مناتً محمداالعالماآلداببغداد38

مسائًصحافة73.52001/2000االولحمادي عبد خضٌراالعالماآلداببغداد39

مسائًصحافة73.52001/2000االولمطلك حسٌن صالحاالعالماآلداببغداد40

مسائًصحافة73.22001/2000االولرشٌد عباس رعداالعالماآلداببغداد41

مسائًصحافة732001/2000االولامٌن رشٌد محسناالعالماآلداببغداد42

مسائًصحافة72.72001/2000االولمصطفى احمد مصطفىاالعالماآلداببغداد43

مسائًصحافة72.62001/2000االولزرزور خلف هللا عبداالعالماآلداببغداد44

مسائًصحافة72.62001/2000االولمشرف جمٌل علًاالعالماآلداببغداد45

مسائًصحافة72.52001/2000االولجارو  ماهر مهااالعالماآلداببغداد46

مسائًصحافة72.52001/2000االولفتاح الغنً عبد نشواناالعالماآلداببغداد47

مسائًصحافة72.42001/2000االولالرحمن عبد خلف زٌداالعالماآلداببغداد48

مسائًصحافة72.32001/2000االولاحمد علوان طهاالعالماآلداببغداد49

مسائًصحافة72.22001/2000االولعلً عبد فٌاض عامراالعالماآلداببغداد50

مسائًصحافة72.22001/2000االولشرٌف طاهر عمراالعالماآلداببغداد51



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

مسائًصحافة72.22001/2000االولغفوري محسن اٌناساالعالماآلداببغداد52

مسائًصحافة722001/2000االولحوط بدن حمٌداالعالماآلداببغداد53

مسائًصحافة71.82001/2000االولزٌد عبد قاسماالعالماآلداببغداد54

مسائًصحافة71.72001/2000االولملح خلف حبٌباالعالماآلداببغداد55

مسائًصحافة71.62001/2000االولخٌون حسٌن عالءاالعالماآلداببغداد56

مسائًصحافة71.62001/2000االولعجٌل عبد كاظماالعالماآلداببغداد57

مسائًصحافة71.62001/2000االولجلٌل كاظم جاللاالعالماآلداببغداد58

مسائًصحافة71.42001/2000االولعٌدان خضٌر حامداالعالماآلداببغداد59

مسائًصحافة71.42001/2000االولالحسن عبد الرزاق عبد سماحاالعالماآلداببغداد60

مسائًصحافة71.32001/2000االولحسٌب اركان حناناالعالماآلداببغداد61

مسائًصحافة71.22001/2000االولعلً محمد ناجً محمداالعالماآلداببغداد62

مسائًصحافة71.12001/2000االولعبد جٌاد سعدياالعالماآلداببغداد63

مسائًصحافة71.12001/2000االولعباس مزهر عامراالعالماآلداببغداد64

مسائًصحافة70.82001/2000االولداخل جبٌر محمداالعالماآلداببغداد65

مسائًصحافة70.72001/2000االولحسن محمد محموداالعالماآلداببغداد66

مسائًصحافة70.72001/2000االولمهدي بهجت ذكرىاالعالماآلداببغداد67

مسائًصحافة70.42001/2000االولحسٌن علً خمٌساالعالماآلداببغداد68

مسائًصحافة70.12001/2000االولدغموث سهر داوداالعالماآلداببغداد69

مسائًصحافة70.12001/2000االولٌاسٌن احمد عالءاالعالماآلداببغداد70

مسائًصحافة702001/2000االولٌعقوب مدحت رعداالعالماآلداببغداد71

مسائًصحافة702001/2000االولهللا خٌر حمٌد محمداالعالماآلداببغداد72

مسائًصحافة69.92001/2000االولمشعان خضٌر حسٌناالعالماآلداببغداد73

مسائًصحافة69.82001/2000االولعباس محمد جاسماالعالماآلداببغداد74

مسائًصحافة69.72001/2000االولصالح جدعان محمداالعالماآلداببغداد75



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

مسائًصحافة69.72001/2000االولحماد مطر سامًاالعالماآلداببغداد76

مسائًصحافة69.62001/2000االولاسماعٌل حسن سالماالعالماآلداببغداد77

مسائًصحافة69.62001/2000االولعلً محسن فاضلاالعالماآلداببغداد78

مسائًصحافة69.52001/2000االولفاخر ابراهٌم خلٌلاالعالماآلداببغداد79

مسائًصحافة69.42001/2000االولسوٌدان الكرٌم عبد خالداالعالماآلداببغداد80

مسائًصحافة69.32001/2000االولالجلٌل عبد مازناالعالماآلداببغداد81

مسائًصحافة69.32001/2000االولحمد جلوب الكرٌم عبداالعالماآلداببغداد82

مسائًصحافة69.22001/2000االولابراهٌم محً سعٌداالعالماآلداببغداد83

مسائًصحافة69,272001/2000االولمرعب فرحان الهاماالعالماآلداببغداد84

مسائًصحافة68.62001/2000االولخلف وهاب عامراالعالماآلداببغداد85

مسائًصحافة68.52001/2000االولحسن جوٌر الرحمن عبداالعالماآلداببغداد86

مسائًصحافة68.42001/2000االولنجم فؤاد ٌسرىاالعالماآلداببغداد87

مسائًصحافة68.32001/2000االولحٌدر منذر نوالاالعالماآلداببغداد88

مسائًصحافة68.32001/2000االولعلً عصام سفٌاناالعالماآلداببغداد89

مسائًصحافة68.22001/2000االولمطلك عباس زٌنباالعالماآلداببغداد90

مسائًصحافة68.22001/2000االولعلوان هادي محمداالعالماآلداببغداد91

مسائًصحافة68.12001/2000االولمحمود حامد الكرٌم عبداالعالماآلداببغداد92

مسائًصحافة68.12001/2000االولمحمد حمٌد صبٌحهاالعالماآلداببغداد93

مسائًصحافة68.12001/2000االولاسماعٌل حسن محمداالعالماآلداببغداد94

مسائًصحافة682001/2000االولمبارك احمد شهاباالعالماآلداببغداد95

مسائًصحافة681212001/2000االولحسن مخٌط جاسماالعالماآلداببغداد96

مسائًصحافة67.92001/2000االولاالمٌر عبد محمد عماراالعالماآلداببغداد97

مسائًصحافة67.82001/2000االولفرج وهٌب اٌاداالعالماآلداببغداد98

مسائًصحافة67.62001/2000االولحمزه جهاد املاالعالماآلداببغداد99



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

مسائًصحافة67.62001/2000االولعلً حسٌن عامراالعالماآلداببغداد101

مسائًصحافة67.62001/2000االولخضٌر ابراهٌم علًاالعالماآلداببغداد102

مسائًصحافة67.52001/2000االولرشٌد فائق فارساالعالماآلداببغداد103

مسائًصحافة67.52001/2000االولصادق ماجد مراداالعالماآلداببغداد104

مسائًصحافة67.32001/2000االولحمٌد وهٌب احمداالعالماآلداببغداد105

مسائًصحافة67.32001/2000االولمجٌد ناجً شروقاالعالماآلداببغداد106

مسائًصحافة67.32001/2000االولسلمان مجٌد شاملاالعالماآلداببغداد107

مسائًصحافة67.22001/2000االولعثمان محمد الناصر عبداالعالماآلداببغداد108

مسائًصحافة67.22001/2000االولالحسٌن عبد جاسم لمٌاءاالعالماآلداببغداد109

مسائًصحافة67.22001/2000االولمحمود محً حماداالعالماآلداببغداد110

مسائًصحافة67.22001/2000االولجبار عادل عماراالعالماآلداببغداد111

مسائًصحافة67.12001/2000االولغضبان كامل هاشماالعالماآلداببغداد112

مسائًصحافة67.12001/2000االولنعمه علً نبراساالعالماآلداببغداد113

مسائًصحافة672001/2000االولعزٌز سعدون ولٌداالعالماآلداببغداد114

مسائًصحافة672001/2000االولحسٌن عبد محمود شاكراالعالماآلداببغداد115

مسائًصحافة66.82001/2000االولمنسً شاكر حٌدراالعالماآلداببغداد116

مسائًصحافة66.82001/2000االولحسٌن خلٌفه عواداالعالماآلداببغداد117

مسائًصحافة66.82001/2000االولمدلول علً فاضلاالعالماآلداببغداد118

مسائًصحافة66.62001/2000االولهللا عبد فزع رٌاضاالعالماآلداببغداد119

مسائًصحافة66.62001/2000االولعبد كاظم ناجًاالعالماآلداببغداد120

مسائًصحافة66.42001/2000االولحسٌن سلمان حسٌناالعالماآلداببغداد121

مسائًصحافة66.32001/2000االولتحسٌن الرضا عبد الباقً عبداالعالماآلداببغداد122

مسائًصحافة66.22001/2000االولمبارك بالد ناصر فؤاداالعالماآلداببغداد123

مسائًصحافة66.22001/2000االولسعٌد خضٌر ٌاساالعالماآلداببغداد124



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

مسائًصحافة66.12001/2000االولصالح حسن كرٌماالعالماآلداببغداد125

مسائًصحافة66.12001/2000االولوهٌب الستار عبد احمداالعالماآلداببغداد126

مسائًصحافة662001/2000االولشكر رشٌد خالداالعالماآلداببغداد127

مسائًصحافة65.82001/2000االولسعٌد حازم زٌنهاالعالماآلداببغداد128

مسائًصحافة65.72001/2000االولالجبار عبد ازهاراالعالماآلداببغداد129

مسائًصحافة65.72001/2000االولعلٌوي نعٌم زهراءاالعالماآلداببغداد130

مسائًصحافة65,772001/2000االولٌحٌى وجٌه فائزاالعالماآلداببغداد131

مسائًصحافة65.52001/2000االولمهاوش حمد طهاالعالماآلداببغداد132

مسائًصحافة65.52001/2000االولابراهٌم خلٌل محمداالعالماآلداببغداد133

مسائًصحافة65.52001/2000االولهللا عبد مكً انتصاراالعالماآلداببغداد134

مسائًصحافة65.42001/2000االولعباس محمد ماجداالعالماآلداببغداد135

مسائًصحافة65.22001/2000االولبدن ماذي كرٌماالعالماآلداببغداد136

مسائًصحافة65.22001/2000االولرشٌد غالب الجبار عبداالعالماآلداببغداد137

مسائًصحافة65.22001/2000االولناصر جبار لمىاالعالماآلداببغداد138

مسائًصحافة65.12001/2000االولهاشم مزهر وفاءاالعالماآلداببغداد139

مسائًصحافة652001/2000االولعلً حسٌن احمداالعالماآلداببغداد140

مسائًصحافة652001/2000االولحسون صبٌح مهنداالعالماآلداببغداد141

مسائًصحافة652001/2000االولحمٌد سعٌد سعدوناالعالماآلداببغداد142

مسائًصحافة64.92001/2000االولطعمه الجبار عبد الرزاق عبداالعالماآلداببغداد143

مسائًصحافة642001/2000االولصالح علً حسناالعالماآلداببغداد144

مسائًصحافة642001/2000االولمحمد كنعان سهىاالعالماآلداببغداد145

مسائًصحافة63.72001/2000االولعلً سعدون رحٌماالعالماآلداببغداد146

مسائًصحافة63.62001/2000االولٌوسف الهادي عبد ضارياالعالماآلداببغداد147

مسائًصحافة63.32001/2000االولنزٌم فوزي احمداالعالماآلداببغداد148



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

مسائًصحافة63.22001/2000االولخلف محمد خالداالعالماآلداببغداد149

مسائًصحافة632001/2000االولجبر علوان حسٌناالعالماآلداببغداد150

مسائًصحافة62.72001/2000االولحمد طالب علًاالعالماآلداببغداد151

مسائًصحافة62.62001/2000االولابراهٌم اسماعٌل اسٌلاالعالماآلداببغداد152

مسائًصحافة62.62001/2000االولخلٌل خلف زٌاداالعالماآلداببغداد153

مسائًصحافة62.42001/2000االولابراهٌم حازم فرقداالعالماآلداببغداد154

مسائًصحافة62.42001/2000االولزٌدان خلف مسعوداالعالماآلداببغداد155

مسائًصحافة62.32001/2000االولاللطٌف عبد مجٌد وساماالعالماآلداببغداد156

مسائًصحافة62.12001/2000االولمحمد جاسم شاللاالعالماآلداببغداد157

مسائًصحافة62.12001/2000االولعلٌوي عبود محمداالعالماآلداببغداد158

مسائًصحافة61.82001/2000االولالجبار عبد المنعم عبد شٌماءاالعالماآلداببغداد159

مسائًصحافة61.82001/2000االولعلكه محسن المؤمن عبداالعالماآلداببغداد160

مسائًصحافة61.52001/2000االولعبره كاظم فخرٌهاالعالماآلداببغداد161

مسائًصحافة61.12001/2000االولصالح محمد ضٌاءاالعالماآلداببغداد162

مسائًصحافة60.62001/2000االولعبود مطلك ٌونساالعالماآلداببغداد163

مسائًصحافة60.32001/2000االولعلً رشٌد علًاالعالماآلداببغداد164

مسائًصحافة60.32001/2000االولعبٌد حسن سالماالعالماآلداببغداد165

مسائًصحافة60.12001/2000االولحاوي ٌاسٌن محمداالعالماآلداببغداد166

مسائًصحافة59.62001/2000االولمهدي عباس الكرٌم عبداالعالماآلداببغداد167

مسائًصحافة59.12001/2000االولصفر كردي رشٌداالعالماآلداببغداد168



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

مسائًصحافة673842001/2000الثانًعباس وادي عصاماالعالماآلداببغداد1

مسائًصحافة67.92001/2000الثانًابراهٌم قدري لٌثاالعالماآلداببغداد2

مسائًصحافة67.92001/2000الثانًداود ابراهٌم علًاالعالماآلداببغداد3

مسائًصحافة672001/2000الثانًعٌسى منسً شاكراالعالماآلداببغداد4

مسائًصحافة65.62001/2000الثانًراشد عبد علًاالعالماآلداببغداد5

مسائًصحافة64.92001/2000الثانًفارس الحمٌد عبد ماجداالعالماآلداببغداد6

مسائًصحافة64.42001/2000الثانًعمر سلٌم فرحاناالعالماآلداببغداد7

مسائًصحافة64.22001/2000الثانًعواد حمود شاكراالعالماآلداببغداد8

مسائًصحافة63.12001/2000الثانًمكطاف جاسم اٌماناالعالماآلداببغداد9

مسائًصحافة632001/2000الثانًزٌدان عٌسى حازماالعالماآلداببغداد10

مسائًصحافة62.62001/2000الثانًعبد عطٌه مهدياالعالماآلداببغداد11

مسائًصحافة61.32001/2000الثانًعلوان جاسم لطٌفاالعالماآلداببغداد12

مسائًصحافة61.32001/2000الثانًمحمود محً هللا عبداالعالماآلداببغداد13

مسائًصحافة60.92001/2000الثانًاحمد شهاب عدناناالعالماآلداببغداد14

مسائًصحافة60.62001/2000الثانًمهدي ناصر قاسماالعالماآلداببغداد15

مسائًصحافة60.32001/2000الثانًعلٌوي صالح علواناالعالماآلداببغداد16

مسائًصحافة60.22001/2000الثانًكاظم هادي احمداالعالماآلداببغداد17

مسائًصحافة602001/2000الثانًاحمد الرزاق عبد عباساالعالماآلداببغداد18

مسائًصحافة602001/2000الثانًحمدي حمود غازياالعالماآلداببغداد19

مسائًصحافة59.92001/2000الثانًعلً عادي ٌوسفاالعالماآلداببغداد20

مسائًصحافة59.82001/2000الثانًاحمد خلف طلباالعالماآلداببغداد21

مسائًصحافة582001/2000الثانًحمادي مظهر حٌدراالعالماآلداببغداد22

مسائًصحافة572001/2000الثانًفرٌح خلف محمداالعالماآلداببغداد23

مسائًصحافة56.32001/2000الثانًخاٌر ابراهٌم عماداالعالماآلداببغداد24

مسائًصحافة52.42001/2000الثانًمحمود رشاد جعفراالعالماآلداببغداد25


