
نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌةاذاعة86.122002/2001اولعراقٌةمحمد الكاظم عبد فاطمةاالعالماالداببغداد1

صباحٌةصحافة84.982002/2001اولعراقٌةمحمد صابر النهاالعالماالداببغداد2

صباحٌةصحافه83.422002/2001اولعراقٌةاحمد عامر مًاالعالماالداببغداد3

صباحٌةصحافة81.372002/2001اولعراقٌةالكرٌم عبد زٌد مٌساالعالماالداببغداد4

صباحٌةصحافة80.862002/2001اولعراقٌةالحسٌن عبد فتاح انتصاراالعالماالداببغداد5

صباحٌةاذاعة80.292002/2001اولعراقٌةٌوسف رمزي دالٌااالعالماالداببغداد6

صباحٌةصحافة79.072002/2001اولعراقٌةاالمٌر عبد الهادي عبد علًاالعالماالداببغداد7

صباحٌةاذاعة78.592002/2001اولعراقٌةابراهٌم رٌاض محمداالعالماالداببغداد8

صباحٌةصحافة78.222002/2001اولعراقٌةصبار الوهاب عبد مٌادةاالعالماالداببغداد9

صباحٌةصحافة77.942002/2001اولعراقٌةسفاح فاضل ازدهاراالعالماالداببغداد10

صباحٌةصحافه77.642002/2001اولعراقٌةنعمان منذر مٌسماالعالماالداببغداد11

صباحٌةاذاعة76.012002/2001اولعراقٌةداخل كرٌم غصوناالعالماالداببغداد12

صباحٌةصحافة762002/2001اولعراقٌةعلً حسٌن براءاالعالماالداببغداد13

صباحٌةصحافة75.442002/2001اولعراقٌةالطٌف عبد صباح انتصاراالعالماالداببغداد14

صباحٌةصحافة75.432002/2001اولعراقٌةالحسن عبد علً انتصاراالعالماالداببغداد15

صباحٌةاذاعة75.042002/2001اولعراقٌةحسن صالح حالاالعالماالداببغداد16

صباحٌةاذاعة74.942002/2001اولعراقٌةمحمد جاسم سالماالعالماالداببغداد17

صباحٌةصحافة74.452002/2001اولعراقٌةعبود حسٌن شذىاالعالماالداببغداد18

صباحٌةصحافة74.352002/2001اولعراقٌةابراهٌم عدنان مثنىاالعالماالداببغداد19

صباحٌةصحافة74.072002/2001اولعراقٌةحدٌد حمٌد نوراالعالماالداببغداد20

صباحٌةصحافه73.832002/2001اولعراقٌةناجً عدنان هنداالعالماالداببغداد21

صباحٌةاذاعة73.562002/2001اولعراقٌةعبده محمد غٌداءاالعالماالداببغداد22

صباحٌةاذاعة73.512002/2001اولعراقٌةنجم اسماعٌل ولٌداالعالماالداببغداد23

صباحٌةصحافة73.42002/2001اولعراقٌةفلٌح موفق علًاالعالماالداببغداد24



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌةصحافة73.352002/2001اولعراقٌةاسماعٌل الحسن عبد شٌماءاالعالماالداببغداد25

صباحٌةصحافة73.332002/2001اولعراقٌةخلف عادل غسقاالعالماالداببغداد26

صباحٌةصحافة73.282002/2001اولعراقٌةعباس فاضل شٌماءاالعالماالداببغداد27

صباحٌةاذاعة73.212002/2001اولعراقٌةمحمد ٌادكار حٌدراالعالماالداببغداد28

صباحٌةاذاعة73.22002/2001اولعراقٌةعباس حسن نجاحاالعالماالداببغداد29

صباحٌةصحافة73.192002/2001اولعراقٌةابراهٌم سعدي رفرفاالعالماالداببغداد30

صباحٌةصحافة73.122002/2001اولعراقٌةحسٌن عدنان نبراساالعالماالداببغداد31

صباحٌةصحافة72.742002/2001اولعراقٌةفرحان نوري اسماءاالعالماالداببغداد32

صباحٌةاذاعة72.632002/2001اولعراقٌةعلً الرضا عبد اٌاداالعالماالداببغداد33

صباحٌةاذاعة72.392002/2001اولعراقٌةدروٌش عبد حمدي غزواناالعالماالداببغداد34

صباحٌةاذاعة72.322002/2001اولعراقٌةجمٌل موفق هبةاالعالماالداببغداد35

صباحٌةصحافة72.122002/2001اولعراقٌةخضر ٌاسر اسراءاالعالماالداببغداد36

صباحٌةصحافة72.012002/2001اولعراقٌةسلمان عبد جبر سمٌرةاالعالماالداببغداد37

صباحٌةصحافه71.972002/2001اولعراقٌةالوهاب عبد خٌري نهىاالعالماالداببغداد38

صباحٌةصحافة71.922002/2001اولعراقٌةالمجٌد عبد اٌاد نوراالعالماالداببغداد39

صباحٌةصحافة71.892002/2001اولعراقٌةعبد حسٌن صباحاالعالماالداببغداد40

صباحٌةاذاعة71.762002/2001اولعراقٌةزامل جواد خلوداالعالماالداببغداد41

صباحٌةصحافة71.612002/2001اولعراقٌةخٌون جبار فاطمةاالعالماالداببغداد42

صباحٌةاذاعة71.592002/2001اولعراقٌةمحمد صبر جباراالعالماالداببغداد43

صباحٌةاذاعة71.462002/2001اولعراقٌةفتاح صادق زٌنباالعالماالداببغداد44

صباحٌةصحافة71.422002/2001اولعراقٌةزاٌر كاطع انواراالعالماالداببغداد45

صباحٌةصحافة71.292002/2001اولعراقٌةحسن درٌب رائداالعالماالداببغداد46

صباحٌةاذاعة71.262002/2001اولعراقٌةحماده قٌس نهاداالعالماالداببغداد47

صباحٌةاذاعة71.222002/2001اولعراقٌةعلً عبد احمداالعالماالداببغداد48



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌةصحافة71.172002/2001اولعراقٌةمحمد جاسم نصٌفاالعالماالداببغداد49

صباحٌةاذاعة70.782002/2001اولعراقٌةحمادة محمد احمد طارقاالعالماالداببغداد50

صباحٌةصحافة70.692002/2001اولعراقٌةسعدون كاظم اثٌراالعالماالداببغداد51

صباحٌةاذاعة70.482002/2001اولعراقٌةنصٌف حسٌن ضرغاماالعالماالداببغداد52

صباحٌةصحافه70.482002/2001اولعراقٌةعلً محمد ماجد لبنىاالعالماالداببغداد53

صباحٌةصحافة70.22002/2001اولعراقٌةٌوسف حمد زٌدوناالعالماالداببغداد54

صباحٌةاذاعة70.152002/2001اولعراقٌةاسماعٌل رشٌد رنااالعالماالداببغداد55

صباحٌةاذاعة70.152002/2001اولعراقٌةرضا غالم سلمىاالعالماالداببغداد56

صباحٌةاذاعة69.932002/2001اولعراقٌةاشرف صباح نوراالعالماالداببغداد57

صباحٌةصحافة69.652002/2001اولعراقٌةابراهٌم خلٌل علًاالعالماالداببغداد58

صباحٌةصحافة69.592002/2001اولعراقٌةوداعة االمٌر عبد عالاالعالماالداببغداد59

صباحٌةاذاعة69.42002/2001اولعراقٌةغرٌب صاحب احمداالعالماالداببغداد60

صباحٌةاذاعة69.382002/2001اولعراقٌةمحمد هللا عبد امٌرةاالعالماالداببغداد61

صباحٌةاذاعة69.352002/2001اولعراقٌةخلف زٌدان حذٌفهاالعالماالداببغداد62

صباحٌةاذاعة69.32002/2001اولعراقٌةصعصاع محسن خمائلاالعالماالداببغداد63

صباحٌةصحافة69.062002/2001اولعراقٌةشاكر محمود هالاالعالماالداببغداد64

صباحٌةصحافة69.052002/2001اولعراقٌةصدام مهدي سهاداالعالماالداببغداد65

صباحٌةصحافة68.952002/2001اولعراقٌةاحمد محمود رواءاالعالماالداببغداد66

صباحٌةاذاعة68.722002/2001اولعراقٌةحسونً عبٌد ادٌباالعالماالداببغداد67

صباحٌةاذاعة68.692002/2001اولعراقٌةغفري محمد ابراهٌماالعالماالداببغداد68

صباحٌةاذاعة68.562002/2001اولعراقٌةنجم التواب عبد هبهاالعالماالداببغداد69

صباحٌةاذاعة68.552002/2001اولعراقٌةعٌدان خورشٌد عباساالعالماالداببغداد70

صباحٌةصحافه68.52002/2001اولعراقٌةعمر حسٌن لقاءاالعالماالداببغداد71

صباحٌةاذاعة68.432002/2001اولعراقٌةجاسم عبد حسٌن حامداالعالماالداببغداد72



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌةصحافة68.382002/2001اولعراقٌةحسٌن محمد اسماءاالعالماالداببغداد73

صباحٌةصحافة68.342002/2001اولعراقٌةشالكة طاهر مٌثماالعالماالداببغداد74

صباحٌةاذاعة68.322002/2001اولعراقٌةحسٌن خمٌس بشاراالعالماالداببغداد75

صباحٌةاذاعة68.12002/2001اولعراقٌةعلوان علً عبد ثائراالعالماالداببغداد76

صباحٌةصحافة68.052002/2001اولعراقٌةحسن رحٌم احمداالعالماالداببغداد77

صباحٌةاذاعة67.962002/2001اولعراقٌةمحمد خلٌفة اسامةاالعالماالداببغداد78

صباحٌةصحافة67.772002/2001اولعراقٌةمحمد الحسٌن عبد امالاالعالماالداببغداد79

صباحٌةاذاعة67.772002/2001اولعراقٌةعلً صباح باقراالعالماالداببغداد80

صباحٌةصحافة67.732002/2001اولعراقٌةجاسم الرزاق عبد قصًاالعالماالداببغداد81

صباحٌةاذاعة67.692002/2001اولعراقٌةاحمد نبٌل هبهاالعالماالداببغداد82

صباحٌةاذاعة67.612002/2001اولعراقٌةعلً عبد ثوٌنً حٌدراالعالماالداببغداد83

صباحٌةصحافة67.492002/2001اولعراقٌةسلوم داود صفاءاالعالماالداببغداد84

صباحٌةاذاعة67.492002/2001اولعراقٌةاحمد زبٌر عماد محمداالعالماالداببغداد85

صباحٌةاذاعة67.452002/2001اولعراقٌةحسٌن رجب علًاالعالماالداببغداد86

صباحٌةصحافة67.422002/2001اولعراقٌةعبد خلٌل ابراهٌماالعالماالداببغداد87

صباحٌةاذاعة67.262002/2001اولعراقٌةساده وحٌد اسراءاالعالماالداببغداد88

صباحٌةاذاعة67.22002/2001اولعراقٌةسلمان علوان رافداالعالماالداببغداد89

صباحٌةاذاعة67.12002/2001اولعراقٌةكاظم خلف اٌاداالعالماالداببغداد90

صباحٌةاذاعة67.12002/2001اولعراقٌةعبود صالح عادلاالعالماالداببغداد91

صباحٌةصحافة67.052002/2001اولعراقٌةجبار عبد محسناالعالماالداببغداد92

صباحٌةصحافة66.342002/2001اولعراقٌةعجٌل جاسب عالءاالعالماالداببغداد93

صباحٌةاذاعة66.32002/2001اولعراقٌةعبد كرٌم حسٌناالعالماالداببغداد94

صباحٌةصحافه65.932002/2001اولعراقٌةسلمان سعٌد محمداالعالماالداببغداد95

صباحٌةاذاعة65.72002/2001اولعراقٌةفنجان مخلف حناناالعالماالداببغداد96



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌةصحافة65.682002/2001اولعراقٌةشنداخ علً قحطاناالعالماالداببغداد97

صباحٌةاذاعة65.352002/2001اولعراقٌةكاظم محمد عدياالعالماالداببغداد98

صباحٌةصحافة65.322002/2001اولعراقٌةابراهٌم خلٌل باسلاالعالماالداببغداد99

صباحٌةاذاعة65.32002/2001اولعراقٌةالجلٌل عبد علً عارفاالعالماالداببغداد100

صباحٌةصحافة65.292002/2001اولعراقٌةذكرمجٌد فاهم مٌثماالعالماالداببغداد101

صباحٌةصحافة64.792002/2001اولعراقٌةامٌن اسماعٌل شٌماءاالعالماالداببغداد102

صباحٌةاذاعة64.772002/2001اولعراقٌةحازم حسٌن شٌماءاالعالماالداببغداد103

صباحٌةاذاعة64.582002/2001اولعراقٌةخلف عناد معمراالعالماالداببغداد104

صباحٌةصحافة64.322002/2001اولعراقٌةاحمد ابراهٌم غساناالعالماالداببغداد105

صباحٌةاذاعة64.12002/2001اولعراقٌةحمٌد وسمً عالءاالعالماالداببغداد106

صباحٌةصحافة64.062002/2001اولعراقٌةناصر الهادي عبد وساماالعالماالداببغداد107

صباحٌةصحافة63.932002/2001اولعراقٌةكرٌم حمزه رائداالعالماالداببغداد108

صباحٌةصحافة63.852002/2001اولعراقٌةجابر حسٌن حٌدراالعالماالداببغداد109

صباحٌةصحافة63.832002/2001اولعراقٌةفاضل قاسم مؤٌداالعالماالداببغداد110

صباحٌةاذاعة62.422002/2001اولعراقٌةالزم حسن عقٌلاالعالماالداببغداد111

صباحٌةاذاعة62.342002/2001اولعراقٌةالزم حسن صالحاالعالماالداببغداد112

صباحٌةاذاعة62.062002/2001اولعراقٌةسالم قاسم خالداالعالماالداببغداد113

صباحٌةاذاعة61.042002/2001اولعراقٌةفاضل طالل عماراالعالماالداببغداد114

صباحٌةاذاعة60.42002/2001اولعراقٌةعامر صدام حمزهاالعالماالداببغداد115

صباحٌةصحافة60.42002/2001اولعراقٌةسالم خلف كرٌماالعالماالداببغداد116

صباحٌةصحافة60.172002/2001اولعراقٌةجمال فالح االءاالعالماالداببغداد117

صباحٌةصحافة59.32002/2001اولعراقٌةرشاد مأمون انماراالعالماالداببغداد118

صباحٌةاذاعة58.32002/2001اولعراقٌةبالسم الحمٌد عبد حمدياالعالماالداببغداد119

صباحٌةصحافة57.42002/2001اولعراقٌةاحمد سنان نٌازاالعالماالداببغداد120



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌةاذاعة55.82002/2001اولعراقٌةاحمد احمد عوضاالعالماالداببغداد121

نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌةاذاعة70.42002/2001ثانًعراقٌةجاسم غضبان عباساالعالماالداببغداد1

صباحٌةاذاعة69.92002/2001ثانًعراقٌةهللا عبد الحمٌد عبد احمداالعالماالداببغداد2

صباحٌةاذاعة64.32002/2001ثانًعراقٌةعلً جمال حٌدراالعالماالداببغداد3

صباحٌةصحافه62.92002/2001ثانًعراقٌةخمٌس هالل محمداالعالماالداببغداد4

صباحٌةاذاعة61.72002/2001ثانًعراقٌةعباس حسن فتاحاالعالماالداببغداد5

صباحٌةصحافه592002/2001ثانًعراقٌةرغٌان جهاد ٌوسفاالعالماالداببغداد6

صباحٌةاذاعة58.52002/2001ثانًعراقٌةمحمد عبد حمٌداالعالماالداببغداد7

صباحٌةاذاعة58.52002/2001ثانًعراقٌةخضٌر احمد سفٌاناالعالماالداببغداد8

صباحٌةاذاعة58.32002/2001ثانًعراقٌةشحاذه محسن خمائلاالعالماالداببغداد9

صباحٌةاذاعة562002/2001ثانًعراقٌةعلً حسن خالداالعالماالداببغداد10

نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

مسائًاالذاعة81.62002/2001االولالقادر عبد طالل عمراالعالماآلداببغداد1

مسائًاالذاعة80.22002/2001االولجبر هادي غزواناالعالماآلداببغداد2

مسائًاالذاعة77.72002/2001االولحسن ٌاسٌن وساماالعالماآلداببغداد3



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

مسائًاالذاعة76.42002/2001االولراضً الكاظم عبد عالءاالعالماآلداببغداد4

مسائًاالذاعة75.52002/2001االولمظلوم عٌسى احمداالعالماآلداببغداد5

مسائًاالذاعة75.52002/2001االولكرٌم الرضا عبد امالاالعالماآلداببغداد6

مسائًاالذاعة75.32002/2001االولحسٌن ناصر ضٌاءاالعالماآلداببغداد7

مسائًاالذاعة75.32002/2001االولٌونس اسعد رجاءاالعالماآلداببغداد8

مسائًاالذاعة74.92002/2001االولشهاب حسن سعداالعالماآلداببغداد9

مسائًاالذاعة74.32002/2001االولاحمد عمار ولٌداالعالماآلداببغداد10

مسائًاالذاعة74.22002/2001االولعلً عبد حسن محمداالعالماآلداببغداد11

مسائًاالذاعة73.42002/2001االولابراهٌم حاتم حافظاالعالماآلداببغداد12

مسائًاالذاعة732002/2001االولتاجر تٌدي رنااالعالماآلداببغداد13

مسائًاالذاعة72.82002/2001االولحمد غانم عمراالعالماآلداببغداد14

مسائًاالذاعة72.82002/2001االولمحمد الرزاق عبد نورياالعالماآلداببغداد15

مسائًاالذاعة72.72002/2001االولمنشد عٌادة غساناالعالماآلداببغداد16

مسائًاالذاعة72.52002/2001االولباقر مجٌد دنٌااالعالماآلداببغداد17

مسائًاالذاعة722002/2001االولخضٌر فاضل ابراهٌماالعالماآلداببغداد18

مسائًاالذاعة71.82002/2001االولاالمٌر عبد سلمان حٌدراالعالماآلداببغداد19

مسائًاالذاعة71.82002/2001االولاسماعٌل مؤٌد مٌالداالعالماآلداببغداد20

مسائًاالذاعة71.62002/2001االولكاطع كرٌم مهدياالعالماآلداببغداد21

مسائًاالذاعة71.52002/2001االولكاظم وسمً ماجداالعالماآلداببغداد22

مسائًاالذاعة71.22002/2001االولبحت كشٌش علًاالعالماآلداببغداد23

مسائًاالذاعة71.22002/2001االولالحمٌد عبد محمد منىاالعالماآلداببغداد24

مسائًاالذاعة70.52002/2001االولعلً مظفر هوشٌاراالعالماآلداببغداد25

مسائًاالذاعة70.12002/2001االولمراد ٌونس لمىاالعالماآلداببغداد26

مسائًاالذاعة69.62002/2001االولابراهٌم كرٌم باسماالعالماآلداببغداد27



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

مسائًاالذاعة69.12002/2001االولشرٌف محمد ابراهٌماالعالماآلداببغداد28

مسائًاالذاعة69.12002/2001االولمجٌد سامً اسماءاالعالماآلداببغداد29

مسائًاالذاعة69.12002/2001االولوهٌب عادل ضحىاالعالماآلداببغداد30

مسائًاالذاعة68.92002/2001االولدٌوان كامل امالاالعالماآلداببغداد31

مسائًاالذاعة68.92002/2001االولحمدان محمود محمداالعالماآلداببغداد32

مسائًاالذاعة68.52002/2001االولرٌشان تحسٌن سارياالعالماآلداببغداد33

مسائًاالذاعة67.92002/2001االولمهدي نجاح عمراالعالماآلداببغداد34

مسائًاالذاعة67.92002/2001االولٌاسٌن احمد علًاالعالماآلداببغداد35

مسائًاالذاعة67.72002/2001االولخلف ثابت اٌاداالعالماآلداببغداد36

مسائًاالذاعة67.32002/2001االولخلف احمد رفلاالعالماآلداببغداد37

مسائًاالذاعة67.12002/2001االولجاسم اسعد منتصراالعالماآلداببغداد38

مسائًاالذاعة66.82002/2001االولعبد شاكر معناالعالماآلداببغداد39

مسائًاالذاعة66.42002/2001االولعٌدان باجً علٌةاالعالماآلداببغداد40

مسائًاالذاعة66.32002/2001االولهللا عبد احمد قتٌبةاالعالماآلداببغداد41

مسائًاالذاعة66.22002/2001االولحمٌد القادر عبد سعداالعالماآلداببغداد42

مسائًاالذاعة65.32002/2001االولصالح ابراهٌم قاسماالعالماآلداببغداد43

مسائًاالذاعة64.92002/2001االولعلً عباس هبداالعالماآلداببغداد44

مسائًاالذاعة64.72002/2001االولتركً جفات رائداالعالماآلداببغداد45

مسائًاالذاعة64.72002/2001االولطه محمد عامراالعالماآلداببغداد46

مسائًاالذاعة63.62002/2001االولمحمود صباح مهنداالعالماآلداببغداد47

مسائًاالذاعة63.12002/2001االولمهدي صالح وفاقاالعالماآلداببغداد48

مسائًاالذاعة62.42002/2001االولعلوان حمود سالماالعالماآلداببغداد49

مسائًاالذاعة62.32002/2001االولحسٌن علً حسناالعالماآلداببغداد50

مسائًاالذاعة622002/2001االولذٌاب المحسن عبد محمداالعالماآلداببغداد51



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

مسائًاالذاعة622002/2001االولفٌاض عبٌد خالداالعالماآلداببغداد52

مسائًاالذاعة602002/2001االولالرزاق عبد جمٌل محمداالعالماآلداببغداد53

نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

مسائًاالذاعة72.32002/2001الثانًعلً فاضل ضمٌراالعالماآلداببغداد1

مسائًاالذاعة68.82002/2001الثانًعالوي حسٌن علًاالعالماآلداببغداد2

مسائًاالذاعة68.72002/2001الثانًفرحان فزع برهاناالعالماآلداببغداد3

مسائًاالذاعة682002/2001الثانًفضٌح خضٌر علًاالعالماآلداببغداد4

مسائًاالذاعة66.92002/2001الثانًتوفٌق خٌري منتصراالعالماآلداببغداد5

مسائًاالذاعة66.82002/2001الثانًعداي جبر عباساالعالماآلداببغداد6

مسائًاالذاعة66.72002/2001الثانًمحمد جاسم خلوداالعالماآلداببغداد7

مسائًاالذاعة65.92002/2001الثانًٌاسٌن شاكر علًاالعالماآلداببغداد8

مسائًاالذاعة64.72002/2001الثانًمزعل خزعل ابتساماالعالماآلداببغداد9

مسائًاالذاعة64.72002/2001الثانًعلً عبد احساناالعالماآلداببغداد10

مسائًاالذاعة64.22002/2001الثانًمحمود غازي نغماالعالماآلداببغداد11

مسائًاالذاعة64.12002/2001الثانًمطلك محمد صادقاالعالماآلداببغداد12

مسائًاالذاعة642002/2001الثانًمحمود صادق ٌسرىاالعالماآلداببغداد13

مسائًاالذاعة63.82002/2001الثانًصالح حمدان حارثاالعالماآلداببغداد14

مسائًاالذاعة63.72002/2001الثانًصالح فخري سالًاالعالماآلداببغداد15

مسائًاالذاعة63.72002/2001الثانًعباس علً حسٌن محمداالعالماآلداببغداد16

مسائًاالذاعة63.52002/2001الثانًابراهٌم خلٌل عامراالعالماآلداببغداد17



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

مسائًاالذاعة63.32002/2001الثانًمحمد عبد حمٌداالعالماآلداببغداد18

مسائًاالذاعة63.32002/2001الثانًعلً عوفان زٌنباالعالماآلداببغداد19

مسائًاالذاعة632002/2001الثانًمحمد خلٌل كاملاالعالماآلداببغداد20

مسائًاالذاعة62.62002/2001الثانًعلٌوي مهدي خالداالعالماآلداببغداد21

مسائًاالذاعة62.32002/2001الثانًمسلم عطٌة عماداالعالماآلداببغداد22

مسائًاالذاعة622002/2001الثانًابراهٌم خلٌل ابتساماالعالماآلداببغداد23

مسائًاالذاعة622002/2001الثانًالحسن عبد بدر رفاهاالعالماآلداببغداد24

مسائًاالذاعة61.62002/2001الثانًمحمد هللا عبد محمداالعالماآلداببغداد25

مسائًاالذاعة61.12002/2001الثانًابراهٌم خلٌل وروداالعالماآلداببغداد26

مسائًاالذاعة60.92002/2001الثانًحمد مشعان ثامراالعالماآلداببغداد27

مسائًاالذاعة60.72002/2001الثانًمصلح سلٌمان علًاالعالماآلداببغداد28

مسائًاالذاعة60.72002/2001الثانًزوره مطشر عادلاالعالماآلداببغداد29

مسائًاالذاعة60.72002/2001الثانًعبد حمود الكرٌم عبداالعالماآلداببغداد30

مسائًاالذاعة60.12002/2001الثانًرمضان محمد باسماالعالماآلداببغداد31

مسائًاالذاعة59.82002/2001الثانًمحمود حسن احمداالعالماآلداببغداد32

مسائًاالذاعة59.72002/2001الثانًشاكر عطوان تركًاالعالماآلداببغداد33

مسائًاالذاعة59.42002/2001الثانًمهدي اسماعٌل طاللاالعالماآلداببغداد34

مسائًاالذاعة59.32002/2001الثانًحسن االله عبد محمداالعالماآلداببغداد35

مسائًاالذاعة592002/2001الثانًعلً صالح معاذاالعالماآلداببغداد36

مسائًاالذاعة58.22002/2001الثانًخلٌل السمٌع عبد اٌهاباالعالماآلداببغداد37

مسائًاالذاعة58.12002/2001الثانًشوٌلً عاشور مٌساءاالعالماآلداببغداد38

مسائًاالذاعة55.42002/2001الثانًبنً عمر نادٌةاالعالماآلداببغداد39



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

مسائًصحافة82.52002/2001االولمشرق عبد وارداالعالماآلداببغداد1

مسائًصحافة82.32002/2001االولحسٌن عبد نجماالعالماآلداببغداد2

مسائًصحافة81.72002/2001االولناٌل عواد خضٌراالعالماآلداببغداد3

مسائًصحافة80.62002/2001االولابراهٌم اسماعٌل خضٌراالعالماآلداببغداد4

مسائًصحافة80.32002/2001االولحمد سعٌد طارقاالعالماآلداببغداد5

مسائًصحافة79.92002/2001االولالوهاب عبد العزٌز عبد سوسناالعالماآلداببغداد6

مسائًصحافة79.62002/2001االولعباس لٌث زٌنباالعالماآلداببغداد7

مسائًصحافة79.42002/2001االولابراهٌم هللا عبد سمٌراالعالماآلداببغداد8

مسائًصحافة78.42002/2001االولالهادي عبد الرحٌم عبد مهنداالعالماآلداببغداد9

مسائًصحافة78.22002/2001االولحسٌن عٌسى عٌدان القادر عبداالعالماآلداببغداد10

مسائًصحافة772002/2001االولعلوان محسن شروقاالعالماآلداببغداد11

مسائًصحافة76.82002/2001االولٌاسٌن مزهر ٌاسٌناالعالماآلداببغداد12

مسائًصحافة75.52002/2001االولالرحمن عبد محمود الهاماالعالماآلداببغداد13

مسائًصحافة74.92002/2001االولحسٌن عكاب حمٌداالعالماآلداببغداد14

مسائًصحافة74.92002/2001االولهللا مال الحسن عبد سلوىاالعالماآلداببغداد15

مسائًصحافة74.82002/2001االولالجلٌل عبد عدنان علًاالعالماآلداببغداد16

مسائًصحافة74.62002/2001االولفاضل علً حسٌناالعالماآلداببغداد17

مسائًصحافة74.32002/2001االولشامخ السادة عبد ثائراالعالماآلداببغداد18

مسائًصحافة73.62002/2001االولناٌف روكان سٌناءاالعالماآلداببغداد19

مسائًصحافة73.52002/2001االولعطوان عٌدان محمداالعالماآلداببغداد20

مسائًصحافة73.52002/2001االولعبود قاسم محمداالعالماآلداببغداد21

مسائًصحافة73.42002/2001االولمحمود كاظم الوهاب عبداالعالماآلداببغداد22

مسائًصحافة73.42002/2001االولجلوب ٌاسٌن السمٌع عبداالعالماآلداببغداد23

مسائًصحافة73.42002/2001االولالرسول عبد محً مراتباالعالماآلداببغداد24



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

مسائًصحافة732002/2001االولعلً حسٌن رٌاضاالعالماآلداببغداد25

مسائًصحافة72.92002/2001االولعذاب زغٌر نوالاالعالماآلداببغداد26

مسائًصحافة72.82002/2001االولجدوع ناٌف طارقاالعالماآلداببغداد27

مسائًصحافة72.82002/2001االولخلف حماد مساعداالعالماآلداببغداد28

مسائًصحافة72.82002/2001االولحسٌن فاضل تغرٌداالعالماآلداببغداد29

مسائًصحافة72.72002/2001االولمطر حماد رمضاناالعالماآلداببغداد30

مسائًصحافة72.52002/2001االولراضً حمود عدناناالعالماآلداببغداد31

مسائًصحافة71.92002/2001االولمحمد ابراهٌم عادلاالعالماآلداببغداد32

مسائًصحافة71.82002/2001االولكنعان حواس سعوداالعالماآلداببغداد33

مسائًصحافة71.72002/2001االولعلً مهدي صالحاالعالماآلداببغداد34

مسائًصحافة71.62002/2001االولحسٌن علً خالداالعالماآلداببغداد35

مسائًصحافة71.52002/2001االولعزٌز سعدي نهاداالعالماآلداببغداد36

مسائًصحافة71.42002/2001االولمهدي صالح حسناالعالماآلداببغداد37

مسائًصحافة71.22002/2001االولرشٌد ٌوسف شذىاالعالماآلداببغداد38

مسائًصحافة71.22002/2001االولقادر حسن فالحاالعالماآلداببغداد39

مسائًصحافة71.22002/2001االولمجدل هللا خٌر ظافراالعالماآلداببغداد40

مسائًصحافة71.12002/2001االولصافً جاسم لفتهاالعالماآلداببغداد41

مسائًصحافة712002/2001االولعلوان محمد ابراهٌماالعالماآلداببغداد42

مسائًصحافة70.82002/2001االولناصر حسن فالحاالعالماآلداببغداد43

مسائًصحافة70.82002/2001االولحسن برهان جناناالعالماآلداببغداد44

مسائًصحافة70.72002/2001االولٌاسٌن عطا خلدوناالعالماآلداببغداد45

مسائًصحافة70.52002/2001االولعلوان ممدوح محمداالعالماآلداببغداد46

مسائًصحافة70.42002/2001االولطاهر مجٌد ٌاسٌناالعالماآلداببغداد47

مسائًصحافة69.92002/2001االولمحمد حمدي طاللاالعالماآلداببغداد48



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

مسائًصحافة69.82002/2001االولمتعب الرحمن عبد حساماالعالماآلداببغداد49

مسائًصحافة69.62002/2001االولاحمد قاسم لمٌاءاالعالماآلداببغداد50

مسائًصحافة69.22002/2001االولعبد هاشم لؤياالعالماآلداببغداد51

مسائًصحافة69.12002/2001االولرحٌم محمود حسٌناالعالماآلداببغداد52

مسائًصحافة69.12002/2001االولناٌل صبار صالحاالعالماآلداببغداد53

مسائًصحافة692002/2001االولجاسم محمد ساجدهاالعالماآلداببغداد54

مسائًصحافة68.52002/2001االولمدحً خلف جمالاالعالماآلداببغداد55

مسائًصحافة68.42002/2001االولٌوسف ٌعقوب غالباالعالماآلداببغداد56

مسائًصحافة682002/2001االولسعود حسٌن علًاالعالماآلداببغداد57

مسائًصحافة67.92002/2001االولنوري غازي احمداالعالماآلداببغداد58

مسائًصحافة67.72002/2001االولعبٌد مسٌر محمداالعالماآلداببغداد59

مسائًصحافة67.42002/2001االولسلٌم كاظم نجاةاالعالماآلداببغداد60

مسائًصحافة67.22002/2001االولناهً عبد مجٌداالعالماآلداببغداد61

مسائًصحافة66.832002/2001االولكاظم ابراهٌم محمداالعالماآلداببغداد62

مسائًصحافة66.72002/2001االولناٌل عواد خالداالعالماآلداببغداد63

مسائًصحافة66.72002/2001االولمحمود علً مٌعاداالعالماآلداببغداد64

مسائًصحافة662002/2001االولمنصور حسن احمداالعالماآلداببغداد65

مسائًصحافة65.72002/2001االوللفته صباح علًاالعالماآلداببغداد66

مسائًصحافة65.72002/2001االولصلٌبً مالك حسناالعالماآلداببغداد67

مسائًصحافة65.52002/2001االولخلف القادر عبد محمداالعالماآلداببغداد68

مسائًصحافة65.22002/2001االولعلً رحمان قٌساالعالماآلداببغداد69

مسائًصحافة652002/2001االولالمجٌد عبد عامر سرمداالعالماآلداببغداد70

مسائًصحافة64.62002/2001االولجرو ابراهٌم صالحاالعالماآلداببغداد71

مسائًصحافة64.32002/2001االولعلً عامر غساناالعالماآلداببغداد72



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

مسائًصحافة64.12002/2001االولخفٌف عذاب نوماساالعالماآلداببغداد73

مسائًصحافة63.72002/2001االولسلمان جاسم باسماالعالماآلداببغداد74

مسائًصحافة63.32002/2001االولكشٌش االمٌر عبداالعالماآلداببغداد75

مسائًصحافة63.32002/2001االولحمادي ٌاسٌن هللا عبداالعالماآلداببغداد76

مسائًصحافة63.22002/2001االولمحمد جاسم احمداالعالماآلداببغداد77

مسائًصحافة62.92002/2001االولاحمد جاسم كاملاالعالماآلداببغداد78

مسائًصحافة62.72002/2001االولعلوان عوده ابراهٌماالعالماآلداببغداد79

مسائًصحافة62.72002/2001االولهللا عبد سعدي زاهداالعالماآلداببغداد80

مسائًصحافة62.52002/2001االولالرزاق عبد فارس احمداالعالماآلداببغداد81

مسائًصحافة62.42002/2001االولحسن مزهر حسٌناالعالماآلداببغداد82

مسائًصحافة62.12002/2001االولمهدي حسن حامداالعالماآلداببغداد83

مسائًصحافة60.72002/2001االولمجٌد حمٌد هدىاالعالماآلداببغداد84

مسائًصحافة57.12002/2001االولعلً العظٌم عبد محمداالعالماآلداببغداد85

مسائًصحافة2002/2001ٌوجد الاالولطوقان هادي نزهاناالعالماآلداببغداد86

مسائًصحافة2002/2001ٌوجد الاالولرحٌم نعمه هٌثماالعالماآلداببغداد87

نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

مسائًصحافة69.062002/2001الثانًصالح محمد براءاالعالماآلداببغداد1

مسائًصحافة66.32002/2001الثانًوادي مجٌد عامراالعالماآلداببغداد2

مسائًصحافة65.22002/2001الثانًجمعه محمد قاسماالعالماآلداببغداد3



نوع الدراسةالفرع  سنة التخرج المعدل الدورالجنسٌة الجنساسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

مسائًصحافة64.82002/2001الثانًجاسم محمد خولةاالعالماآلداببغداد4

مسائًصحافة64.22002/2001الثانًكاظم عودة ماجداالعالماآلداببغداد5

مسائًصحافة63.92002/2001الثانًهللا عبد احمد شهاباالعالماآلداببغداد6

مسائًصحافة63.72002/2001الثانًاحمد خلٌل احمداالعالماآلداببغداد7

مسائًصحافة61.32002/2001الثانًناٌف صباح حناناالعالماآلداببغداد8

مسائًصحافة61.22002/2001الثانًعباس الرزاق عبد علًاالعالماآلداببغداد9

مسائًصحافة61.22002/2001الثانًالمجٌد عبد االله عبد فراساالعالماآلداببغداد10

مسائًصحافة612002/2001الثانًعلً محمد قاسم مثنىاالعالماآلداببغداد11

مسائًصحافة60.52002/2001الثانًعلً اغاجان سوالفاالعالماآلداببغداد12

مسائًصحافة602002/2001الثانًطالب جاسم كاظماالعالماآلداببغداد13

مسائًصحافة59.92002/2001الثانًحمد عبد عباس رزاقاالعالماآلداببغداد14

مسائًصحافة59.32002/2001الثانًجاسم عزٌز ضٌاءاالعالماآلداببغداد15

مسائًصحافة59.12002/2001الثانًحسٌن غازي احمداالعالماآلداببغداد16

مسائًصحافة59.12002/2001الثانًعلً خلف عماداالعالماآلداببغداد17

مسائًصحافة58.42002/2001الثانًمحمود شاكر ثامراالعالماآلداببغداد18

مسائًصحافة58.42002/2001الثانًصادق طارق دالٌااالعالماآلداببغداد19

مسائًصحافة58.12002/2001الثانًمتعب محمداالعالماآلداببغداد20

مسائًصحافة57.72002/2001الثانًسلٌمان احمد حمٌداالعالماآلداببغداد21

مسائًصحافة57.72002/2001الثانًابراهٌم موسى احمداالعالماآلداببغداد22

مسائًصحافة572002/2001الثانًطامً جاسم وساماالعالماآلداببغداد23

مسائًصحافة56.92002/2001الثانًلطٌف محمد جاسم هللا عبداالعالماآلداببغداد24

مسائًصحافة55.22002/2001الثانًاحمد صالح كرٌماالعالماآلداببغداد25

مسائًصحافة2002/2001ٌوجد الالثانًشاكر هانًاالعالماآلداببغداد26


