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الصباحٌة88،312010/2009االولانثىعراقٌةمتعب هللا عبد ازهارالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد1

الصباحٌة83،842010/2009االولذكرعراقًحمود فلحً احمد التلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد2

الصباحٌة83،472010/2009االولانثىعراقٌةكاظم خماس نبراسالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد3

الصباحٌة81،982010/2009االولذكرعراقًجٌاد راضً مهٌمنالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد4

الصباحٌة81،202010/2009 االولذكرعراقًمحسن عباس سامرالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد5

الصباحٌة81،062010/2009االولانثىعراقٌةمكطوف رحٌم اٌالفالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد6

الصباحٌة80،322010/2009االولانثىعراقٌةهادي خلٌل دالٌاالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد7
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المسائٌة64.72010/2009االولذكرعراقًمحمد رسن خرٌبط حسنوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 14

اسماء الخرٌجٌن للدراسات االولٌة

 2010/2009العام الدراسً - خرٌجٌن الدراسات المسائٌة 



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة63.32010/2009الثانًذكرعراقًجواد هالل فالح حسنوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 15

المسائٌة63.132010/2009االولذكرعراقًعبد ناٌل محمد جاسموالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 16

المسائٌة62.672010/2009الثانًذكرعراقًعواد حسٌن عالء منذروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 17

المسائٌة61.732010/2009االولذكرعراقًمنصور داود سلمان عمروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 18

المسائٌة61.392010/2009الثانًذكرعراقًهداد حنٌظل خلف فراسوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 19

المسائٌة60.42010/2009الثانًذكرعراقًحمدي حمود غازي نزاروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 20

المسائٌة60.32010/2009الثانًذكرعراقًزوٌر داود جبار صداموالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 21

المسائٌة60.172010/2009الثانًذكرعراقًبنٌان سعدون الجلٌل عبد وساموالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 22

المسائٌة56.62010/2009الثانًذكرعراقًعجٌل فارس عبد نجم حٌدروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 23

المسائٌة56.522010/2009الثانًذكرعراقًصالح علً حسٌن سٌفوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 24

المسائٌة55.942010/2009الثانًذكرعراقًكاظم خلف محسن وساموالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 25

المسائٌة53.352010/2009الثانًذكرعراقًصالح كاظم هادي بشاروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 26


