
الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة2005 / 82.492004االول الدورذكرعراقًمجٌد كاظم محمدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد1

الصباحٌة2005 / 81.12004االول الدورانثى عراقٌةالعظٌم عبد انور اٌناسوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد2

الصباحٌة2005 / 80.62004االول الدورانثىعراقٌةاحمد عماد لبنىوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد3

الصباحٌة2005 / 79.442004االول الورانثىعراقٌةٌوسف حسن تارةوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد4

الصباحٌة2005 / 78.482004االول الدورانثىعراقٌةالرزاق عبد الغفور عبد رسلوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد5

الصباحٌة2005 / 77.222004االول الدورانثىعراقٌةاسماعٌل هشام زٌنةوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد6

الصباحٌة2005 / 76.612004االول الدورانثىعراقٌةعناد جبار نهادوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد7

الصباحٌة2005 / 76.392004االول الورانثىعراقٌةهللا سعد اومٌد نوروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد8

الصباحٌة2005 / 76.342004االول الورانثىعراقٌةعودٌشو نٌنوس دنٌاوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد9

الصباحٌة2005 / 75.652004االول الدورذكر عراقًمحمد جاسم علًوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد10

الصباحٌة2005 / 75.512004االول الدورانثىعراقٌةسالم هاشم اسماءوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد11

الصباحٌة2005 / 75.452004االول الدورانثىعراقٌةمذكور عبار لمٌسوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد12

الصباحٌة2005 / 74.892004االول الدورانثىمصرٌةالحمٌد عبد محمد رشاوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد13

الصباحٌة2005 / 73.92004االول الدورانثىعراقٌةصالح مهدي شذىوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد14

الصباحٌة2005 / 73.32004االول الدورذكر عراقًمتعب شالل حٌدروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد15

الصباحٌة2005 / 72.172004االول الدورانثىعراقٌةٌاس طارق زٌنبوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد16

الصباحٌة2005 / 72.052004االول الدورانثىعراقٌةحمٌد حسٌن سحروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد17

الصباحٌة2005 / 71.952004االول الدورذكرفلسطٌنًرشٌد الغافر عبد ساهروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد18

الصباحٌة2005 / 71.262004االول الدورذكرعراقًمحمد جاسم حٌدروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد19

الصباحٌة2005 / 70.712004االول الدورذكرعراقًطالب موسى ماهروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد20

الصباحٌة2005 / 69.742004االول الدورذكرعراقًعبد احمد حٌدروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد21

الصباحٌة2005 / 69.462004االول الدورذكرعراقًصلٌبً فائق بشاروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد22

اسماء الخرٌجٌن للدراسات االولٌة

 2005/2004العام الدراسً - خرٌجٌن الدراسات الصباحٌة والمسائٌة 



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة2005 / 68.772004االول الدورذكرعراقًصالح مهٌدي صهٌبوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد23

الصباحٌة2005 / 68.612004االول الدورذكرعراقًمحمد قاسم محمدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد24

الصباحٌة2005 / 68.612004االول الدورذكرعراقًحسٌن علً صداموالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد25

الصباحٌة2005 / 68.322004االول الدورذكرعراقًجمٌغ فٌصل علًوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد26

الصباحٌة2005 / 68.242004االول الدورانثىعراقٌةاحمد خوام نوروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد27

الصباحٌة2005 / 68.122004االول الدورانثىفلسطٌنٌةمحمود حسٌن حنٌنوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد28

الصباحٌة2005 / 67.642004االول الدورذكرعراقًصكر طاهر عادلوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد29

الصباحٌة2005 / 67.312004االول الدورذكرعراقًمحمد سلمان سنانوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد30

الصباحٌة2005 / 66.312004االول الدورذكرعراقًالهوهً محسن صباحوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد31

الصباحٌة2005 / 65.512004الدوراالولذكرعراقًالهادي عبد الجبار عبد ثائروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد32

الصباحٌة2005 / 65.512004الثانً الدورذكرسوريعبٌد جدوع مهندوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد33

الصباحٌة2005 / 65.362004الثانً الدورذكر عراقًفٌحان محمود محمدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد34

الصباحٌة2005 / 64.762004االول الدورذكرعراقًجاسم نصٌف فارسوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد35

الصباحٌة2005 / 64.472004االول الدورذكر عراقًالحسٌن عبد صبحً احمدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد36

الصباحٌة2005 / 64.442004االول الدورذكر فلسطٌنًمحمد امٌن ثائروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد37

الصباحٌة2005 / 63.482004االول الدورذكر عراقًحسٌن الرشٌد عبد علًوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد38

الصباحٌة2005 / 622004الثانً الدورذكرعراقًمحمد عدنان ٌاسروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد39

الصباحٌة2005 / 622004الدورالثانًذكرعراقًطه مجٌد نبٌلوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد40

الصباحٌة2005 / 61.622004االول الدورذكرعراقًرشٌد اسماعٌل حٌدروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد41

الصباحٌة2005 / 60.742004االول الدورذكرعراقًهللا عبد عباس احمدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد42

الصباحٌة2005 / 57.572004االول الدورذكر عراقًعطٌة غركان رٌاضوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد43

الصباحٌة2005 / 55.542004الثانً الدورذكرعراقًعبود مؤٌد محمدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد44

الصباحٌة2005 / 54.782004الثانً الدورذكرعراقًتركً غازي قٌصروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد45

الصباحٌة2005 / 54،572004 الثانً الدورذكرعراقًعلً صبري حسام والتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد46



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة80.642005/2004االولذكرعراقًاحمد شهاب خلف خضروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد1

المسائٌة77.672005/2004االولذكرعراقًجاسم دخان علً مرتضىوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد2

المسائٌة76.612005/2004االولذكرعراقًعٌسى حسن حردان عدنانوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد3

المسائٌة76.42005/2004االولذكرعراقًرزوقً معروف صالح القادر عبدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد4

المسائٌة75.982005/2004االولانثىعراقٌةجبارة رحٌم الحسن عبد شٌرٌنوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد5

المسائٌة2004/ 75.132005االولذكرعراقًداود علوان كاظم جوادوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد6

المسائٌة74.372005/2004االولذكرعراقًنعمة علً منعم عماروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد7

المسائٌة74.312005/2004االولذكرعراقًرابط عبد ناصر علًوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد8

المسائٌة73.242005/2004االولانثىعراقٌةبولص توما بولص اخالصوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد9

المسائٌة72.92005/2004االولذكرعراقًجاسم نصٌف شرٌف انوروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد10

المسائٌة72.12005/2004االولذكرعراقًموسى هادي رحٌم حردانوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد11

المسائٌة72.042005/2004االولذكرعراقًسلٌمان طعمة العابدٌن زٌن اكراموالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد12

المسائٌة71.862005/2004االولذكرعراقًنار عوده صبار الكرٌم عبدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد13

المسائٌة70.742005/2004االولذكرعراقًجعفر منصور عواد جمالوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد14

المسائٌة69.92005/2004االولذكرعراقًجاسم جبر خماس محمدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد15

المسائٌة69.722005/2004االولذكرعراقًٌعقوب جابر محسن محمدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد16

المسائٌة69.72005/2004االولذكرعراقًمحمد احمد ابراهٌم اسماعٌلوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد17

المسائٌة68.922005/2004االولذكرعراقًجابر حمٌد هللا عبد مهندوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد18

المسائٌة68.572005/2004االولذكرعراقًحسٌن هامل عباس علًوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد19

المسائٌة68.412005/2004االولذكرعراقًجواد سعود علً سمٌروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد20

اسماء الخرٌجٌن للدراسات االولٌة

 2005/2004العام الدراسً - خرٌجٌن الدراسات المسائٌة 



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة68.182005/2004االولذكرعراقًمحمد هللا عبد منعم سٌفوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد21

المسائٌة67.912005/2004االولذكرعراقًدوٌن التً عون كاظموالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد22

المسائٌة67.612005/2004االولذكرعراقًمهدي جاسم لطٌف حٌدروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد23

المسائٌة67.612005/2004االولذكرعراقًحاجم فلٌح حسن صالحوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد24

المسائٌة67.62005/2004االولذكرعراقًمري زبون فاضل ماجدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد25

المسائٌة67.562005/2004االولانثىعراقٌةحومان خضٌر عباس زٌنبوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد26

المسائٌة67.012005/2004االولذكرعراقًهللا مال هللا عبد الجبار عبد علًوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد27

المسائٌة66.012005/2004االولذكرعراقًسلٌم داود احمد مصطفىوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد28

المسائٌة65.882005/2004االولذكرعراقًكاظم باوة حمزة حٌدروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد29

المسائٌة65.52005/2004االولذكرعراقًحمود سرحان نجم جمعةوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد30

المسائٌة65.362005/2004االولذكرعراقًحسٌن علً محمد سٌروانوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد31

المسائٌة64.982005/2004الثانًذكرعراقًجعفر محمد عالء ٌاسروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد32

المسائٌة64.792005/2004االولذكرعراقًاسعد ثابت ماجد عماروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد33

المسائٌة64.572005/2004االولذكرعراقًمجباس محسن جاسم محمدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد34

المسائٌة64.382005/2004االولذكرعراقًخضٌر احمد محمد خالدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد35

المسائٌة64.192005/2004االولذكرعراقًخلٌفة صٌاح غضى صالحوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد36

المسائٌة64.152005/2004االولذكرعراقًعباس خضر قٌس ومٌضوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد37

المسائٌة64.072005/2004االولذكرعراقًمطلك جاسم موسى محمدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد38

المسائٌة642005/2004الثانًذكرعراقًخلٌل اسماعٌل عادل محمدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد39

المسائٌة63.922005/2004االولذكرعراقًحسٌن رجب رشٌد سلوانوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد40

المسائٌة63.82005/2004االولذكرعراقًعلً حسٌن مراد محمودوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد41

المسائٌة63.72005/2004االولذكرعراقًعلً محمد صفاء كفاح حذٌفةوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد42

المسائٌة63.642005/2004االولانثىاقٌة عرمحمود خلٌل الوهاب عبد فاطمةوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد43

المسائٌة63.642005/2004الثانًذكرعراقًالسالم عبد حسون عدنان احمدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد44



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة63.622005/2004الثانًذكرعراقًمحمد عودة علً وساموالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد45

المسائٌة63.592005/2004الثانًذكرعراقًهالل كوٌم هادي جاللوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد46

المسائٌة63.32005/2004االولذكرعراقًشهاب علً حسن فالحوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد47

المسائٌة63.192005/2004االولذكرعراقًعباس احمد داود بكر ابووالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد48

المسائٌة63.122005/2004االولذكرعراقًمحمد الرزاق عبد الوهاب عبد جادروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد49

المسائٌة62.962005/2004االولذكرعراقًجوده علً عبد محمد اراءوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد50

المسائٌة62.642005/2004االولانثىعراقٌةمهدي عبد محمود سهىوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد51

المسائٌة62.62005/2004االولذكرعراقًفرج احمد محمد جاسموالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد52

المسائٌة62.572005/2004االولذكرعراقًحٌر محسن مجبل احمدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد53

المسائٌة62.492005/2004االولذكرعراقًلفته والً كاظم قٌسوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد54

المسائٌة62.482005/2004االولذكرعراقًعاٌد خضٌر نعمة خالدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد55

المسائٌة62.172005/2004الثانًذكرعراقًحمادي ناٌف الكرٌم عبد احمدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد56

المسائٌة62.032005/2004االولذكرعراقًحنتوش النبً عبد حمود عماروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد57

المسائٌة61.972005/2004االولذكرعراقًبهار هانً رٌاض زٌدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد58

المسائٌة61.762005/2004الثانًذكرعراقًكرٌم عباس رمضان احسانوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد59

المسائٌة61.622005/2004االولذكرعراقًمزبان جزاع طه ٌاسٌنوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد60

المسائٌة61.392005/2004االولذكرعراقًحسان علٌوي حسٌن ضٌاءوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد61

المسائٌة61.282005/2004الثانًذكرعراقًحسن جاسم نعمان مكًوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد62

المسائٌة61.22005/2004االولذكرعراقًعلً زكً طارق احمدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد63

المسائٌة61.192005/2004االولذكرعراقًمحمد الجبار عبد ٌاسٌن موفقوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد64

المسائٌة60.922005/2004االولذكرعراقًنجم صالح حمادة عقبةوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد65

المسائٌة60.892005/2004الثانًذكرعراقًاحمد حسٌن ٌوسف عديوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد66

المسائٌة60.72005/2004الثانًذكرعراقًعزٌز مجٌد ظافر مضروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد67

المسائٌة60.692005/2004الثانًذكرعراقًسلمان عبود عمران عالءوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد68
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المسائٌة60.612005/2004االولذكرعراقًجابر خضر صمد تحسٌنوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد69

المسائٌة60.572005/2004الثانًذكرعراقًنصٌف كاظم جواد اركانوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد70

المسائٌة60.52005/2004االولذكرعراقًمحمد خلٌل رٌاض علًوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد71

المسائٌة60.172005/2004الثانًذكرعراقًرهٌف فهد خلٌل جباروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد72

المسائٌة60.032005/2004االولذكرعراقًمحمد سلمان مصطفى هٌثموالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد73

المسائٌة59.672005/2004الثانًذكرعراقًشرٌف عمر قٌس احمدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد74

المسائٌة59.622005/2004االولانثىعراقٌةعلً محمد جاسم رٌاض صفاوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد75

المسائٌة59.542005/2004االولذكرعراقًشبٌب بندر خالد احمدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد76

المسائٌة59.512005/2004الثانًذكرعراقًاسماعٌل توفٌق فائق لؤيوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد77

المسائٌة59.282005/2004الثانًذكرعراقًفلفل حمادي كامل الدٌن عالءوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد78

المسائٌة59.142005/2004الثانًذكرعراقًمحمود القادر عبد فاروق حٌدروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد79

المسائٌة58.832005/2004االولذكرعراقًمحمد هللا عبد احمد محمدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد80

المسائٌة58.822005/2004الثانًذكرعراقًفٌاض علً مظهر فراسوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد81

المسائٌة58.332005/2004الثانًذكرعراقًحسٌن الكرٌم عبد منٌر محمدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد82

المسائٌة58.122005/2004االولذكرعراقًهرمز قٌصر سالم سنانوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد83

المسائٌة2004/ 58.052005الثانًذكرعراقًمحمود طارق علًوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد84

المسائٌة57.692005/2004االولذكرعراقًباهض عنٌد حسن فالحوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد85

المسائٌة57.512005/2004الثانًذكرعراقًمحمود رشٌد احمدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد86

المسائٌة57.462005/2004الثانًذكرعراقًمحمد الكرٌم عبد شمسً رأفتوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد87

المسائٌة57.182005/2004االولذكرعراقًمجدل مشعل علً فلٌحوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد88

المسائٌة57.162005/2004االولذكرعراقًمحمد باقر الرضا عبد غزوانوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد89

المسائٌة57.082005/2004الثانًذكرعراقًحبٌب غضٌب علً قاسموالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد90

المسائٌة56.852005/2004الثانًذكرعراقًهللا عبد علً عبد حسٌنوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد91

المسائٌة56.692005/2004االولذكرعراقًعلً عناد احمد كاملوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد92
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المسائٌة56.422005/2004الثانًذكرعراقًحزم ناصر علً اٌادوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد93

المسائٌة56.392005/2004الثانًذكرعراقًحسن كاطع غالب الرحمن عبدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد94

المسائٌة55.72005/2004الثانًذكرعراقًجدوع محمد صبحً صفاءوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد95

المسائٌة54.452005/2004الثانًذكرعراقًمظهور محمد محً رعدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد96

المسائٌة54.362005/2004الثانًذكرعراقًعمر هادي علً مروانوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد97

المسائٌة54.162005/2004الثانًذكرعراقًحسٌن احمد محمود علًوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد98


