
الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة2007 /82.312006االول الدورذكرعراقًحسن فخري محسدوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد1

الصباحٌة2007 /81.912006االول الدورانثىعراقٌةعلً هاتف رناوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد2

الصباحٌة2007 /81.092006االول الدورانثىعراقٌةعبدهللا احمد خانزاد والتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد3

الصباحٌة2007 /79.922006االول الدورانثىعراقٌةاحمد حسٌن علٌاءوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد4

الصباحٌة2007 /79.492006االول الدورانثىعراقٌةموسى كامل نغموالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد5

الصباحٌة2007 /79.262006االول الدورانثىعراقٌةعلً جاسم سهىوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد6

الصباحٌة2007 /77.952006االول الدورانثىعراقٌةحسٌن جمعة زهراءوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد7

الصباحٌة2007 /77.792006االول الدورانثىعراقٌةاسماعٌل نعمة اسراءوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد8

الصباحٌة2007 /77.562006االول الدورذكر عراقًعزٌز كاظم احمدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد9

الصباحٌة2007 /77.522006االول الدورانثىعراقٌةابراهٌم عامر مروةوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد10

الصباحٌة2007 /77.482006االول الدورذكر عراقًفرحان حسٌن طهوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد11

الصباحٌة2007 /77.422006االول الدورانثىعراقٌةداود سعد ضحىوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد12

الصباحٌة2007 /76.72006االول الدورانثىعراقٌةرزٌج الرضا عبد هدٌلوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد13

الصباحٌة2007 /76.052006االول الدورذكر عراقًعبود رضا وساموالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد14

الصباحٌة2007 /75.142006االول الدورذكر عراقًمحمود خضر سالموالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد15

الصباحٌة2007 /74.62006االول الدورذكر عراقًشغٌدل كرٌم سٌفوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد16

الصباحٌة2007 /74.432006االول الدورانثىعراقٌةالحسن عبد فالح نسرٌنوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد17

الصباحٌة2007 /74.392006االول الدورذكر  عراقًمهدي كاظم بشٌروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد18

الصباحٌة2007 /74.362006االول الدورذكر عراقًزبالة مسلم علًوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد19

الصباحٌة2007 /74.282006االول الدورذكر عراقًكاظم ناصر مصطفىوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد20

الصباحٌة2007 /74.232006االول الدورذكر عراقًعلً الواحد عبد عمروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد21

الصباحٌة2007 /74.032006االول الدورانثىعراقٌةفاضل هادي هدىوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد22

اسماء الخرٌجٌن للدراسات االولٌة

 2007/2006العام الدراسً - خرٌجٌن الدراسات الصباحٌة والمسائٌة 



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة2007 /73.842006االول الدورذكر عراقًناٌف صالح عامروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد23

الصباحٌة2007 /73.742006االول الدورانثىعراقٌةمنشد محمد مروةوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد24

الصباحٌة2007 /73.272006االول الدورانثىعراقٌةذٌاب جاسم منىوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد25

الصباحٌة2007 /73.122006االول الدورانثىعراقٌةكاظم محمد وفاءوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد26

الصباحٌة2007 /71.992006االول الدورذكر عراقًالحمٌد عبد ماجد فراسوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد27

الصباحٌة2007 /71.892006االول الدورذكر عراقًخلٌل سالم مصطفىوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد28

الصباحٌة2007 /71.622006االول الدورذكر عراقًجوٌد داخل علًوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد29

الصباحٌة2007 /71.522006االول الدورذكر عراقًمحمد عدنان سنانوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد30

الصباحٌة2007 /71.412006االول الدورذكر عراقًكرٌم محمد اسعدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد31

الصباحٌة2007 /71.362006االول الدورذكر عراقًحسٌن علً حسٌنوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد32

الصباحٌة2007 /71.342006االول الدورذكر عراقًالحسن عبد كاظم محمدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد33

الصباحٌة2007 /70.382006االول الدورانثىعراقٌةقادر سمٌر الهاموالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد34

الصباحٌة2007 /70.362006االول الدورذكر عراقًحسن حمٌد حسنوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد35

الصباحٌة2007 /70.122006االول الدورذكر عراقًسالم محٌبس محمدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد36

الصباحٌة2007 /69.852006الثانً الدورانثىعراقٌةلعٌبً سعد عبٌروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد37

الصباحٌة2007 /69.192006االول الدورذكر عراقًعلوان تومان ناٌفوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد38

الصباحٌة2007 /68،552006االول الدورانثىعراقٌةغافل غالً زٌنةوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد39

الصباحٌة2007 /68.512006الثانً الدورذكر عراقًالرحٌم عبد ثامر احمدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد40

الصباحٌة2007 /68.032006االول الدورذكر عراقًحسن العباس عبد محمدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد41

الصباحٌة2007 /67.812006االول الدورانثىعراقٌةحسٌن محمد زٌنبوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد42

الصباحٌة2007 /67،792006االول الدورذكر عراقًسلمان كرٌم رزاقوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد43

الصباحٌة2007 /67.292006الثانً الدورذكر عراقًالحسٌن عبد مكً عماروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد44

الصباحٌة2007 /67.172006االول الدورذكر عراقًظاهر مهدي ولٌدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد45

الصباحٌة2007 /66.612006االول الدورذكر عراقًالكاظم عبد خلف عاٌدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد46



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة2007 /66.272006االول الدورذكر عراقًعنٌد صالح محمدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد47

الصباحٌة2007 /66.232006االول الدورذكر عراقًرزوقً السالم عبد احمدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد48

الصباحٌة2007 /66.062006االول الدورذكر عراقًاحمد ابراهٌم علًوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد49

الصباحٌة2007 /65.762006الثانً الدورذكر عراقًحسٌن الرزاق عبد علًوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد50

الصباحٌة2007 /65.352006االول الدورذكر عراقًسلمان خلف علًوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد51

الصباحٌة2007 /64.972006االول الدورذكر عراقًخلف زٌدان رحٌموالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد52

الصباحٌة2007 /64.822006االول الدورذكر عراقًلكوان فٌصل قحطانوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد53

الصباحٌة2007 /64.782006االول الدورذكر عراقًغافل علً احمدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد54

الصباحٌة2007 /64.122006االول الدورذكر عراقًحسن الرضا عبد مهٌمنوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد55

الصباحٌة2007 /64.112006االول الدورذكر عراقًالكرٌم عبد مجٌد علًوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد56

الصباحٌة2007 /63,722006الدوراالولذكر عراقًمحمد حسن قٌسوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد57

الصباحٌة2007 /61.442006االول الدورذكر عراقًعوٌد كاظم اٌادوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد58

الصباحٌة2007 /61.092006الثانً الدورذكر عراقًعبد كاظم نشأةوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد59

الصباحٌة2007 /60.852006االول الدورذكر عراقًحسن عالوي مرتضىوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد60

الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة2006-85.062007االولذكرعراقًعوٌز كاظم حسن علًوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد1

المسائٌة2006-82.242007االولانثىعراقٌةعزٌز كرم خدا سعادوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد2

المسائٌة2006-81.952007االولذكرعراقًزناد كاظم جواد عامروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد3

المسائٌة2006-79.572007االولذكرعراقًجٌاد جمٌل ناجً ومٌضوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد4

المسائٌة2006-79.412007االولذكرعراقًهداٌت عارف حامد غسانوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد5

اسماء الخرٌجٌن للدراسات االولٌة

 2007/2006العام الدراسً - خرٌجٌن الدراسات المسائٌة 



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة2006-78.772007االولذكرعراقًٌوسف عبد نجم محمدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد6

المسائٌة2006-78.672007االولذكرعراقًٌاس ابراهٌم خلٌل اٌادوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد7

المسائٌة2006-78.282007االولذكرعراقًحمادي جسام ابراهٌم اثٌروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد8

المسائٌة2006-77.542007االولانثىعراقٌةحمود رضا حسن همسةوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد9

المسائٌة2006-76.962007االولانثىعراقٌةحمود رضا حسن سرىوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد10

المسائٌة2006-76.782007االولذكرعراقًطاهر شبٌب عواد حمٌدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد11

المسائٌة2006-76.742007االولانثىعراقٌةحسٌن االله عبد لٌلىوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد12

المسائٌة2006-76.372007االولانثىعراقٌةالساده عبد علً كاظم اسراءوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد13

المسائٌة2006-76.332007االولذكرعراقًسلمان طهماز شمشٌر  صالحوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد14

المسائٌة2006-76.052007االولذكرعراقًحمد ابراهٌم صبٌح حٌدروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد15

المسائٌة2006-75.532007االولذكرعراقًرشٌد رؤوف طاهر دلشٌروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد16

المسائٌة2006-75.172007االولانثىعراقٌةبولص توما بولص انجٌلوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد17

المسائٌة2006-74.482007االولانثىعراقٌةكزار ناجً محً نغموالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد18

المسائٌة74.362007.2006االولذكرعراقًمحمود عواد مظفر صالحوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد19

المسائٌة2006-74.222007االولانثىعراقٌةلفته حسن العباس عبد اسماءوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد20

المسائٌة2006-72.992007االولذكرعراقًهاشم علً محمد ٌوسف علًوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد21

الدراسة2006-72.82007االولذكرعراقًمحمد علوان حسون احمدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد22

المسائٌة2206-72.412007االولذكرعراقًطه ضاحً مهدي صالحوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد23

المسائٌة2006-72.142007الثانًذكرعراقًاللطٌف عبد ذٌاب الستار عبد علًوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد24

المسائٌة2006-71.742007االولذكرعراقًجبارمحمد الستار عبد عمادوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد25

المسائٌة2006-71.112007االولذكرعراقًشرٌف امٌن محمد صالحوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد26

المسائٌة2006-70.872007االولذكرعراقًعبود نبهان الحسن عبد العباس عبدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد27

المسائٌة2006-70.822007االولذكرعراقًخضٌر عبود الرزاق عبد اٌهابوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد28

المسائٌة2006-70.652007االولذكرعراقًجبر شنٌن جمعة محمدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد29



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة2006-70.642007االولذكرعراقًراشد كاظم العالً عبد عديوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد30

المسائٌة2006-70.492007االولانثىعراقٌةاحمد شهاب احمد مروةوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد31

المسائٌة2006-70.312007الثانًذكرعراقًعلً عون عبد هللا عبد سعدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد32

المسائٌة2006-69.982007االولذكرعراقًعنان جوك بشار محمدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد33

المسائٌة2006-69.452007االولانثىعراقٌةشبٌب محسن علً زٌنبوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد34

المسائٌة2006-69.232007االولذكرعراقًخالط شلش عودة محمدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد35

المسائٌة2006-68.972007االولذكرعراقًاحمد محمد احمد علًوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد36

المسائٌة2006-68.642007االولذكرعراقًحسون جمٌل سمٌر محمدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد37

المسائٌة2006-68.592007االولذكرعراقًفرحان حمزة علً خالدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد38

المسائٌة2006-68.442007االولذكرعراقًجواد عبد حسٌن علًوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد39

المسائٌة2006-68.392007االولذكرعراقًدهش محمد حسن علًوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد40

المسائٌة2006-68.332007االولذكرعراقًكرم تاٌه ناصر محمدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد41

المسائٌة2006-68.312007الثانًذكرعراقًجابرفرحان حنون علًوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد42

المسائٌة2006-68.12007االولذكرعراقًتوفٌق محمود مازن عمروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد43

المسائٌة2006-682007االولانثىعراقٌةفٌضً جاسم عاشور نٌرانوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد44

المسائٌة2006-67.92007االولذكرعراقًجاسم هالل عباس سٌفوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد45

المسائٌة2006-67.752007الثانًذكرعراقًلطٌف علً عبد باسم سٌفوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد46

الدراسة2006-67.752007االولذكرعراقًعاجب كنون علً سٌفوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد47

المسائٌة2006-67.582007االولانثىعراقٌةشهد شدود محسن زٌنبوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد48

المسائٌة2006-67.342007االولذكرعراقًهللا عبد نجم داود عقٌلوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد49

المسائٌة2006-67.232007االولذكرعراقًخلٌل محسن سعد احمدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد50

المسائٌة2006-67.232007االولانثىعراقٌةمطر انور رؤىوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد51

المسائٌة2006-67.12007االولذكرعراقًمحمد حسون القادر عبد محمدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد52

المسائٌة2006-66.832007االولانثىعراقٌةمحمد صاحب حسٌب سعادوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد53
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المسائٌة2006-66.782007االولذكرعراقًكاظم حمادي جاسم حٌدروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد54

المسائٌة2006-66.772007االولذكرعراقًغالً شمس مهدي عماروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد55

المسائٌة2006-66.722007االولذكرعراقًسلمان عباس عمرمصطفىوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد56

المسائٌة2006-66.622007الثانًذكرعراقًهللا جار عبد حسن حٌدروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد57

المسائٌة2006-66.492007االولذكرعراقًحبٌب حمود حسن حسٌنوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد58

المسائٌة2006-66.312007االولذكرعراقًجباره رحٌم الحسن عبد عديوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد59

المسائٌة2006-66.292007االولذكرعراقًحمود شكر العظٌم عبد مهندوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد60

المسائٌة2006-66.132007االولانثىعراقٌةمحمد مجٌد عدنان رشاوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد61

المسائٌة2006-65.832007االولذكرعراقًعباس احمد خالد علًوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد62

المسائٌة2006-65.832007االولذكرعراقًشرٌول موسى الحسٌن عبد مصطفىوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد63

المسائٌة2006-65.732007االولذكرعراقًخلف حمدي الحسن عبد ادرٌسوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد64

المسائٌة2006-65.712007االولذكرعراقًعباس محمد ضمٌر حٌدروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد65

المسائٌة2006-65.632007الثانًذكرعراقًجفال خلف حسن احمدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد66

المسائٌة2006-65.522007االولذكرعراقًٌونس جواد محمد حسنوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد67

المسائٌة2006-65.422007االولذكرعراقًحسٌن وهٌب الرحٌم عبد ماجدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد68

المسائٌة2006-65.412007االولذكرعراقًمنصور عباس علً عباسوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد69

المسائٌة2006-65.22007االولذكرعراقًشرجً عبٌد محمد احمدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد70

المسائٌة2006-65.152007االولذكرعراقًمحمد هاشم عبد حٌدروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد71

الدراسة2006-65.112007االولذكرعراقًعباس جسام محمد خلدونوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد72

المسائٌة2006-65.042007االولذكرعراقًمتً ٌونان زٌا ردادوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد73

المسائٌة2006-65.022007االولذكرعراقًعبٌد احمد محمدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد74

المسائٌة2006-64.912007االولذكرعراقًسعٌد الجلٌل عبد الجبار عبد اٌهابوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد75

المسائٌة2006-64.892007االولذكرعراقًٌحٌى وهٌب سلمان عمروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد76

المسائٌة2006-64.792007الثانًذكرعراقًخلباص سلمان كرٌم جاسموالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد77
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المسائٌة2006-64.562007االولذكرعراقًمحسن مجٌد نعٌم محمدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد78

المسائٌة2006-64.542007االولانثىعراقٌةمطرود علوان هللا مال فاتنوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد79

المسائٌة2006-642007االولذكرعراقًعبد علوان طالب ٌوسفوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد80

المسائٌة2006-63.992007االولذكرعراقًجابرعوٌد العالً عبد محمدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد81

المسائٌة2006-63.862007االولذكرعراقًرحٌم حسٌن هوازنوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد82

المسائٌة2006-63.842007االولذكرعراقًحمادي رجه حماد عامروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد83

المسائٌة2006-63.82007االولانثىعراقٌةعلوان عباس احمد حالوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد84

المسائٌة2006-63.582007الثانًذكرعراقًعسكر ناٌف نصٌف شعالنوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد85

المسائٌة2006-63.522007الثانًانثىعراقٌةنصٌف ماجد نغموالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد86

المسائٌة2006-63.192007الثانًذكرعراقًعلً مهدي حامد مروانوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد87

المسائٌة2006-63.062007الثانًذكرعراقًشندي طارش عبد اسامةوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد88

المسائٌة2006-62.622007الثانًذكرعراقًعبدالرزاق عٌادة ادٌب انماروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد89

المسائٌة2006-62.582007االولذكرعراقًاسكندر خسرو طارق فرهادوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد90

المسائٌة2006-62.572007الثانًانثىعراقٌةكاظم صاحب عماد رنداوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد91

المسائٌة2006-62.452007الثانًذكرعراقًحنتوش مالك ارشد رامًوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد92

المسائٌة2006-62.322007االولذكرعراقًحسن محمد حكمت هماموالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد93

المسائٌة2006-62.162007الثانًذكرعراقًعلً خمٌس هاشم مثنىوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد94

المسائٌة2006-61.992007االولذكرعراقًسلمان دعدوش الكرٌم عبد عماروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد95

المسائٌة2006-61.932007االولذكرعراقًغازي عزوز جمٌل فاضلوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد96

المسائٌة2006-61.872007االولذكرعراقًنزٌر علً عبد عباسوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد97

المسائٌة2006-61.822007الثانًانثىعراقٌةمحمد خٌون صباح نوروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد98

المسائٌة2006-61.652007الثانًذكرعراقًعلً حسٌن سرمدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد99

المسائٌة2006-61.622007الثانًذكرعراقًسعٌد لفتة محمد عمروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد100

المسائٌة2006-61.452007االولذكرعراقًسرحان محسن جالل حٌدروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد101
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المسائٌة2006-61.312007االولذكرعراقًرؤوف حسٌن الرشٌد عبد امجدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد102

المسائٌة2006-61.232007الثانًذكرعراقًفرحان عباس جوٌر عديوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد103

المسائٌة2006-61.042007االولذكرعراقًهاشم ٌوسف االمٌر عبد اسعدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد104

المسائٌة2006-60.592007االولذكرعراقًعلً محمد حسٌن ٌاسروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد105

المسائٌة2006-60.192007الثانًذكرعراقًبهو زوٌن كرٌم احمدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد106

المسائٌة2006-60.192007االولذكرعراقًعمرمحمد ابراهٌم احسانوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد107

المسائٌة2006-59.872007الثانًذكرعراقًموسى عمران حسٌن ماهروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد108

المسائٌة2006-59.642007الثانًذكرعراقًالقادراحمد عبد طالل محمدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد109

المسائٌة2006-59.582007االولذكرعراقًحسٌن تقً  المنعم عبد احمدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد110

المسائٌة2006-59.472007الثانًذكرعراقًاحمد عباس صبار احمدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد111

المسائٌة2006-59.062007الثانًذكرعراقًمهلً حسٌن السالم عبد وساموالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد112

المسائٌة2006-58.872007الثانًذكرعراقًعبدالحمٌد حسن المنعم عبد محمدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد113

المسائٌة2006-58.592007الثانًذكرعراقًعلً محمد عباس اٌاد هللا عبدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد114

المسائٌة2006-58.252007الثانًذكرعراقًعبٌد علً الحمٌد عبد سلٌمانوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد115

المسائٌة2006-58.122007االولذكرعراقًحسن الرزاق عبد ولٌد حٌدروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد116

المسائٌة2006-57.652007االولذكرعراقًخلف احمد مرزوق سفٌانوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد117

المسائٌة2006-57.642007االولذكرعراقًغالم فاضل وساموالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد118

المسائٌة2006-54.092007الثانًذكرعراقًكبانً دعٌر كرٌم محمدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد119


