
الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة2008/2007%84,92االول الدورانثىعراقٌةهللا عبد صادق هبةوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد1

الصباحٌة2008/2007%84,48االول الدورذكر عراقًعٌسى رٌاض حسٌنوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد2

الصباحٌة2008/2007%82,13االول الدورانثىعراقٌةنوشً سعد زٌنةوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد3

الصباحٌة2008/2007%79,43االول الدورانثىعراقٌةحمد حامد اسٌاوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد4

الصباحٌة2008/2007%79,08االول الدورانثىعراقٌةحسٌن طارق سارةوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد5

الصباحٌة2008/2007%78,84االول الدورانثىعراقٌةصكبان هٌجان علٌاءوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد6

الصباحٌة2008/2007%77,65االول الدورذكرعراقًحسن ابراهٌم فاٌقوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد7

الصباحٌة2008/2007%77,35االول الدور ذكرعراقًطالب صادق معتزوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد8

الصباحٌة2008/2007%76,48االول الدورذكرعراقًمحمد قاسم عماروالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد9

الصباحٌة2008/2007%75,98االول الدورانثىعراقٌةعلً كاظم دٌناوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد10

الصباحٌة75،732008/2007االول الدورذكرعراقًصادق جعفر علًوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد11

الصباحٌة2008/2007%75,43االول الدورانثىعراقٌةكمر مصدق مروةوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد12

الصباحٌة2008/2007%74,63االول الدور ذكرعراقًعباس امٌر حسٌنوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد13

الصباحٌة2008/2007%74,52االول الدورذكرعراقًعلً حاجً شاكروالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد14

الصباحٌة2008/2007%74,22االول الدورذكرعراقًراضً هادي حساموالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد15

الصباحٌة2008/2007%74,09االول الدورانثىعراقٌةمحمد سعد رناوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد16

الصباحٌة2008/2007%73,74االول الدورانثى عراقٌةسعٌد الحسٌن عبد بتولوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد17

الصباحٌة2008/2007%73,68االول الدورذكرعراقًالهادي عبد حلٌم نزاروالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد18

الصباحٌة2008/2007%73,49االول الدورذكرعراقًسلمان حمزة ٌاسٌنوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد19

الصباحٌة2008/2007%73,17االول الدورذكرعراقًعبد محمد صفاءوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد20

الصباحٌة2008/2007%73,17االول الدورذكرعراقًهللا عبد سامً علًوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد21

الصباحٌة2008/2007%72،76االول الدورذكرعراقًالحسٌن عبد جبار مثنىوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد22

اسماء الخرٌجٌن للدراسات االولٌة

 2008/2007العام الدراسً - خرٌجٌن الدراسات الصباحٌة والمسائٌة 



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة2008/2007%71,69االول الدورانثىعراقٌةكاعد قاسم اسراءوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد23

الصباحٌة2008/2007% 70،98االول الدورانثىعراقٌةالكاظم عبد سعد لبنىوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد24

الصباحٌة2008/2007%70,84االول الدورذكر عراقًمحًٌ معتز سٌفوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد25

الصباحٌة2008/2007%70,81االول الدورذكرعراقًمحسن السادة عبد هٌثموالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد26

الصباحٌة2008/2007%70,76االول الدورانثىعراقٌةشرهان علً ضحىوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد27

الصباحٌة2008/2007%70,55االول الدورذكرعراقًهادي جواد مٌثموالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد28

الصباحٌة2008/2007%70,39االول الدورذكرعراقًمحمد غانم حساموالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد29

الصباحٌة2008/2007%70,05االول الدورذكرعراقًعباس علً بشاروالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد30

الصباحٌة69،982008/2007االول الدورذكرعراقًالحسٌن عبد انور اسامةوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد31

الصباحٌة2008/2007%69,89االول الدورذكرعراقًاالمٌر عبد محً محمدوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد32

الصباحٌة2008/2007%69,79االول الدورذكرعراقًاالمٌر عبد الكرٌم عبد طارقوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد33

الصباحٌة2008/2007%69,75االول الدورذكرعراقًسلمان النبً عبد احمدوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد34

الصباحٌة2008/2007%69,65االول الدورانثىعراقٌةحسن صٌوان رغدوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد35

الصباحٌة2008/2007%69,39االول الدورذكرعراقًعكلة سلمان محمدوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد36

الصباحٌة2008/2007%69,02االول الدورذكرعراقًزغٌر عباس هاشموالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد37

الصباحٌة2008/2007%68,61االول الدورذكرعراقًعباس محمود ٌاسروالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد38

الصباحٌة2008/2007%68,31االول الدورذكرعراقًعطٌة احمد حٌدروالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد39

الصباحٌة2008/2007%68,23االول الدورذكرعراقًعلً هللا ٌد مؤٌدوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد40

الصباحٌة2008/2007%68,08االول الدورذكرعراقًموسى سلمان نبٌلوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد41

الصباحٌة2008/2007%67,53االول الدورذكرعراقًمصطفى كرٌم محمدوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد42

الصباحٌة2008/2007%67,37االول الدورذكرعراقًابراهٌم خلٌل احمدوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد43

الصباحٌة0.67032008/2007االول الدورذكرعراقًخضٌر كاظم حسٌنوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد44

الصباحٌة2008/2007%66،87االول الدورذكرعراقًادم رٌحان مصعبوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد45

الصباحٌة2008/2007%66,31االول الدورذكرعراقًعلً ابراهٌم حمادةوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد46



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة2008/2007%66,04االول الدورذكرعراقًعباس علً حسٌنوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد47

الصباحٌة2008/2007%65,96االولذكرعراقًشمران علً لٌثوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد48

الصباحٌة2008/2007%65,73الثانًذكرعراقًمحمد جاسم ابراهٌموالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد49

الصباحٌة2008/2007%64,99االولذكرعراقًعبد مسافر كاظموالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد50

الصباحٌة2008/2007%64,83االول الدورذكرعراقًعلً حسٌن حساموالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد51

الصباحٌة2008/2007%64,65االولذكرعراقًمسعود ٌوسف احمدوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد52

الصباحٌة2008/2007%64,18الثانًذكرعراقًعلً محمد علًوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد53

الصباحٌة2008/2007%64,08االول الدورذكرعراقًداٌخ صدام خٌريوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد54

الصباحٌة2008/2007%64,03االول الدورذكرعراقًهامش هارون عالءوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد55

الصباحٌة2008/2007%63,98االول الدورذكرعراقًابراهٌم محمد احمدوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد56

الصباحٌة2008/2007%63,63االولذكرعراقًخالد علً حسٌنوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد57

الصباحٌة2008/2007%63,58الثانًذكرعراقًداٌخ جواد علًوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد58

الصباحٌة2008/2007%63,46االول الدورذكرعراقًجوي حبٌب ضٌاءوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد59

الصباحٌة2008/2007%63,32االولذكرعراقًلفته سلمان مصطفىوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد60

الصباحٌة2008/2007%63,24الثانًذكرعراقًكاظم الجبار عبد محمدوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد61

الصباحٌة2008/2007%63,22الثانً الدورانثىعراقٌةثامر محمد فرحوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد62

الصباحٌة2008/2007%62,96االولذكرعراقًعبد باسم عماروالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد63

الصباحٌة2008/2007%62,05الثانًذكرعراقًحماد صالح ولٌدوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد64

الصباحٌة2008/2007%61,97الثانًذكرعراقًعبد فاضل حسٌنوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد65

الصباحٌة2008/2007%61,72االول الدورذكرعراقًعبود جبار الستار عبدوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد66

الصباحٌة2008/2007%61,03االولذكرعراقًحسن جمٌل احمدوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد67

الصباحٌة2008/2007%60,44الثانًذكرعراقًسلمان صالح جباروالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد68

الصباحٌة2008/2007%60,05االولذكرعراقًجاسم علوان كرٌموالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد69

الصباحٌة2008/2007%60,03الثانًذكرعراقًزبالة ٌحٌى ماهروالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد70



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة2008/2007%59,46االولذكرعراقًمحمد مجبل مصطفىوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد71

الصباحٌة2008/2007%58,8الثانًذكرعراقًزٌارة واثق مالكوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد72

الصباحٌة2008/2007%53،85الثالثذكرعراقًخرٌبط كاظم فراسوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد73

الصباحٌة2008/2007%86,25الثانً الدورانثىعراقٌةعالوي طالب سرىوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد74

الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة91.752008/2007االولانثىعراقٌةعالوي ذٌاب المجٌد عبد شٌماءوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد1

المسائٌة85.082008/2007االولذكرعراقًعلً فهد ثابت محمدوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد2

المسائٌة82,312008/2007االولذكرعراقًرشٌد ابراهٌم سعدون فراسوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد3

المسائٌة81.652008/2007االولانثىعراقٌةحسٌن جمعه علً لٌلىوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد4

المسائٌة80.132008/2007االولانثىعراقٌةحسن محمود محمد الهاموالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد5

المسائٌة78.362008/2007االولذكرعراقًمحمد منصور جعفر مازنوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد6

المسائٌة77.552008/2007االولذكرعراقًحسٌن علً عباس خالدوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد7

المسائٌة77.42008/2007االولذكرعراقًولً علو احمد حسنٌنوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد8

المسائٌة76.842008/2007االولذكرعراقًخلف طعمة الكرٌم عبد عمروالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد9

المسائٌة762008/2007االولذكرعراقًنظامً احمد الوهاب عبدوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد10

المسائٌة75.962008/2007االولانثىعراقٌةعلً غنً احمد سوزانوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد11

المسائٌة75.762008/2007االولانثىعراقٌةاحمد الوهاب عبد الماجد عبد نواروالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد12

المسائٌة75.432008/2007االولانثىعراقٌةسلوم الواحد عبد اكرم رناوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد13

المسائٌة75.392008/2007االولذكرعراقًكطفان كاطع غرٌب رائدوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد14

المسائٌة75.242008/2007االولذكرعراقًاسعد محمد قاسم معمروالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد15

اسماء الخرٌجٌن للدراسات االولٌة

 2008/2007العام الدراسً - خرٌجٌن الدراسات المسائٌة 



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة75.032008/2007االولذكرعراقًعباس حسٌن نزار احمدوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد16

المسائٌة75.012008/2007االولانثىعراقٌةحاجً صادق ممتاز رناوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد17

المسائٌة74.262008/2007االولذكرعراقًٌاسر كرٌم عبد هٌثموالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد18

المسائٌة74.142008/2007االولذكرعراقًعبد احمد هللا عبد محمدوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد19

المسائٌة74.052008/2007االولذكرعراقًخلوفً كاظم خشن سالموالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد20

المسائٌة73.72008/2007االولذكرعراقًراضً علً كاظم علًوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد21

المسائٌة73.382008/2007االولانثىعراقٌةعبد محمد قاسم ٌاسمٌنوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد22

المسائٌة73.382008/2007االولانثىعراقٌةسنادي زعون جلٌل رشاوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد23

المسائٌة72.122008/2007االولانثىعراقٌةمحمد علً نٌاز منٌرةوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد24

المسائٌة70.82008/2007االولانثىعراقٌةاحمد خلف اشواقوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد25

المسائٌة69,702008/2007االولذكرعراقًعباس محسن كاظم محمدوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد26

المسائٌة69.552008/2007الثانًذكرعراقًثامر احمد خزعل مظهروالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد27

المسائٌة69.272008/2007االولانثىعراقٌةداخل غالً وفاءوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد28

المسائٌة69.252008/2007االولانثىعراقٌةحسن رسن الحسٌن عبد وسنوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد29

المسائٌة68.82008/2007االولذكرعراقًبندر محسن عبد سلٌمانوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد30

المسائٌة68.782008/2007االولذكرعراقًنعٌس محمد عجمً عدنانوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد31

المسائٌة68.52008/2007االولذكرعراقًخضٌر زعالن الحكٌم عبد سعدوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد32

المسائٌة68.482008/2007االولذكرعراقًالرحٌم عبد حسٌن فاروق عمروالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد33

المسائٌة682008/2007االولذكرعراقًاحمد تركان ابراهٌم بشاروالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد34

المسائٌة67.612008/2007االولذكرعراقًمطٌر الحسن عبد فلٌح هٌثموالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد35

المسائٌة67.552008/2007االولذكرعراقًجاسم نصٌف رٌاض لٌثوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد36

المسائٌة67.242008/2007االولذكرعراقًعلً مجٌد مزهر مصطفىوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد37

المسائٌة67.222008/2007االولذكرعراقًجاسم محمد حمزه سعدوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد38

المسائٌة66.732008/2007االولانثىعراقٌةعباس حمٌد محسن نٌكاروالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد39
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المسائٌة66.622008/2007االولانثىعراقٌةمحمد توفٌق ولٌد رغدوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد40

المسائٌة66.272008/2007االولذكرعراقًسلمان علً عبد مصطفىوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد41

المسائٌة66.232008/2007االولذكرعراقًعباس صبري جاسم جعفروالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد42

المسائٌة66.212008/2007االولذكرعراقًلفته مهوس حمٌد محمدوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد43

المسائٌة66.192008/2007االولذكرعراقًصالح ناجً فاضل مصطفىوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد44

المسائٌة66.132008/2007االولأنثىعراقٌةحسن فلٌح عالء غادةوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد45

المسائٌة662008/2007االولذكرعراقًخضٌر سلمان خالص خضٌروالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد46

المسائٌة65.92008/2007االولانثىعراقٌةشكرحمود محمود اٌمانوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد47

المسائٌة65.882008/2007االولذكرعراقًبدوي عبٌد طالب مٌثاقوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد48

المسائٌة65.752008/2007االولانثىعراقٌةشندل حمزة مدلول عبٌروالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد49

المسائٌة65,532008/2007االولذكرعراقًجاسم محمد طة الطٌبوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد50

المسائٌة65.392008/2007االولانثىعراقٌةحسٌن اّل عبد موحً فٌحاءوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد51

المسائٌة65.242008/2007االولذكرعراقًجاسم مطر اسماعٌل اشرفوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد52

المسائٌة65.182008/2007االولذكرعرافًعلً كاظم علً عبد نجموالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد53

المسائٌة64.72008/2007االولذكرعراقًجراد راشد جمعة عقٌلوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد54

المسائٌة64.52008/2007االولذكرعراقًعلوان حسن فائق علًوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد55

المسائٌة64.342008/2007االولانثىعراقٌةكوران هللا عبد محمد نازةوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد56

المسائٌة64.252008/2007الثانًذكرعراقًاحمد ابراهٌم خلٌل ابراهٌموالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد57

المسائٌة64.062008/2007الثانًذكرعراقًمحمد الحسٌن عبد اسعد فراسوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد58

المسائٌة63.82008/2007الثانًذكرعراقًسلمان كامل االله عبد تٌسٌروالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد59

المسائٌة63.542008/2007االولذكرعراقًغضٌب اسود خلف رحٌموالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد60

المسائٌة63.42008/2007الثانًذكرعراقًجوهر ورٌثه جبر محمدوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد61

المسائٌة63.352008/2007الثانًذكرعراقًخضٌردبً عبد ٌعقوبوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد62

المسائٌة2007/ 63.332008االولذكرعراقًخلف جسام ٌاسٌن حازموالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد63
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المسائٌة63.172008/2007االولذكرعراقًمحمود ناجً ناجح علًوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد64

المسائٌة63.162008/2007االولذكرعراقًكاطع عبد علً عماروالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد65

المسائٌة63.142008/2007االولذكرعراقًصلبوخ الحسٌن عبد مازن حٌدروالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد66

المسائٌة63.072008/2007االولذكرعراقًحبٌب عذاب عدنان نشوانوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد67

المسائٌة63.032008/2007االولذكرعراقًحمد علً حاتم سٌفوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد68

المسائٌة63.012008/2007االولذكرعراقًبانً كاظم عبد نصروالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد69

المسائٌة62.942008/2007الثانًذكرعراقًالصاحب عبد زكً الزهرة عبد حٌدروالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد70

المسائٌة62.52008/2007الثانًذكرعراقًرهٌف عاصً جساب اٌادوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد71

المسائٌة62.192008/2007االولذكرعراقًمطشر غازي محمد غزوانوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد72

المسائٌة62.162008/2007االولذكرعراقًحسٌن ابراهٌم كامل خالدوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد73

المسائٌة62.132008/2007االولانثىعراقٌةمحمود شاكر جمال ورودوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد74

المسائٌة61.862008/2007االولانثىعراقٌةشلٌمون طٌماطوس رمزي رٌموندهوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد75

المسائٌة61.82008/2007االولذكرعراقًحسن عٌادة مهدي ٌاسٌنوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد76

المسائٌة61.642008/2007الثانًذكرعراقًثمر سٌد جبار مرتضىوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد77

المسائٌة61.212008/2007االولذكرعراقًعلً غازي عادل زمنوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد78

المسائٌة61.062008/2007االولذكرعراقًعبد سمٌط نوري مهندوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد79

المسائٌة61.042008/2007االولذكرعراقًصالح حمٌد نصر مهٌمنوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد80

المسائٌة60.82008/2007الثانًذكرعراقًجاسم زاهد طالل احمدوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد81

المسائٌة60.592008/2007االولذكرعراقًشرقً حمٌد ناظر اثٌروالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد82

المسائٌة60.282008/2007االولذكرعراقًعلً عودة خضٌر محمدوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد83

المسائٌة59.92008/2007الثانًذكرعراقًحسن ٌحٌى علً محمد مرتضىوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد84

المسائٌة59.842008/2007الثانًذكرعراقًعباس علً حسٌن حٌدروالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد85

المسائٌة59.492008/2007الثانًذكرعراقًفهد مفتن عبد علًوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد86

المسائٌة59.442008/2007االولذكرعراقًعفون كامل نوري بركانوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد87
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المسائٌة59.322008/2007االولذكرعراقًجوٌر عماش احمد عمروالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد88

المسائٌة59.282008/2007الثانًذكرعراقًمجلً عبد حسن عماروالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد89

المسائٌة59.282008/2007الثانًذكرعراقًحمادي عبد مصلح عمادوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد90

المسائٌة58.282008/2007الثالثذكرعراقًشلغم منهوب سلمان ٌاسروالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد91

المسائٌة57.462008/2007الثانًذكرعراقًمحمد العزٌز عبد راشد عامروالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد92

المسائٌة57.242008/2007االولذكرعراقًظاهر محمد صبر وساموالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد93

المسائٌة2007/ 56.992008الثانًذكرعراقًعلً جاسم داخل عماروالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد94

المسائٌة55.462008/2007الثانًذكراقً عرصخً مطلك عواد اٌهابوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد95

المسائٌة54.992008/2007الثانًذكرعراقًجٌجان عدنان محمد بجادوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد96

المسائٌة52.382008/2007الثانًذكرعراقًمحسن ساجت عقٌل احمدوالتفزٌون االذاعةاالعالمبغداد97


