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الصباحٌة84.722012/2011االول الدورأنثىعراقٌةحسٌن حسن فخري أطٌافالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد1

الصباحٌة82.982012/2011االول الدورذكرعراقًٌوسف االمٌر عبد عماد محمدالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد2

الصباحٌة82.872012/2011االول الدورأنثىعراقٌةخمٌس محمد حامد جمانةالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد3

الصباحٌة82.282012/2011االول الدورأنثىعراقٌةمحمد قاسم صالح وهجالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد4

الصباحٌة79.312012/2011االول الدورذكرعراقًحسن خلف عباس أمجدالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد5

الصباحٌة77.162012/2011االول الدورذكرعراقًعبدعلً علً محمد عباس مصطفىالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد6

الصباحٌة77.092012/2011االول الدورأنثىعراقٌةمحمد جاسم فخري شهدالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد7

الصباحٌة76.872012/2011االول الدورأنثىعراقٌةٌوسف علً المطلب عبد براءالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد8

الصباحٌة76.662012/2011االول الدورذكرعراقًحسٌن مهدي رزاق كرارالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد9

الصباحٌة76.112012/2011االول الدورذكرعراقًعبود عامر المنعم عبد علًالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد10

الصباحٌة76.012012/2011االول الدورذكرعراقًصالح محمد ربٌع عمرالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد11

الصباحٌة75.962012/2011االول الدورذكرعراقًراضً كاظم الخالق عبد سٌفالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد12

الصباحٌة75.662012/2011االول الدورذكرعراقًشرار عبد علً أحمدالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد13

الصباحٌة75.172012/2011االول الدورأنثىعراقٌةحبٌب داود الزهرة عبد وئامالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد14

الصباحٌة75.112012/2011االول الدورأنثىعراقٌةعبد تاغً ستار لٌزهالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد15

الصباحٌة75.12012/2011الثانًذكرعراقًمنصور بدر ناصر محمدالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد16

الصباحٌة74.62012/2011االول الدورأنثىعراقٌةرشٌد حسن علً صابرٌنالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد17

الصباحٌة74.062012/2011االول الدورأنثىعراقٌةعٌدان مسلم عبد أٌمانالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد18

الصباحٌة73.972012/2011االول الدورذكرعراقًحسن حمٌد عدنان محمدالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد19

الصباحٌة73.682012/2011االول الدورأنثىعراقٌةحمود محمد عباس أفراحالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد20

الصباحٌة73.592012/2011الثانًأنثىعراقٌةحسٌن صالح خلٌف هندالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد21

الصباحٌة73.442012/2011االول الدورأنثىعراقٌةحاجم جلوب نوري عذراءالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد22

اسماء الخرٌجٌن للدراسات االولٌة

 2011/2012العام الدراسً - خرٌجٌن الدراسات الصباحٌة والمسائٌة 



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة73.022012/2011االول الدورذكرعراقًهادي حمادي كاظم مصطفىالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد23

الصباحٌة72.712012/2011االول الدورذكرعراقًجابر عبد فاضل عباسالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد24

الصباحٌة72.62012/2011االول الدورذكرعراقًجاسم حمٌد كرٌم علًالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد25

الصباحٌة72.422012/2011االول الدورذكرعراقًمصلح فرحان الكاظم عبد طهالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد26

الصباحٌة72.412012/2011االول الدورانثىعراقٌةمحمد جاسم كفاحالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد27

الصباحٌة72.322012/2011االول الدورذكرعراقًلفتة جاسم جبار علًالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد28

الصباحٌة72.312012/2011االول الدورأنثىعراقٌةرشٌد الحمٌد عبد ماجد رؤىالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد29

الصباحٌة72.282012/2011االول الدورأنثىعراقٌةدٌوان جاسم محمود شٌرٌنالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد30

الصباحٌة72.262012/2011االول الدورأنثىعراقٌةهللا عبد نجم زهٌر هندالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد31

الصباحٌة72.212012/2011االول الدورذكرعراقًعلً حسٌن كاظم عباسالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد32

الصباحٌة72.122012/2011التكمٌلًذكرعراقًطاهر حسن كاظم مصطفىالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد33

الصباحٌة71.972012/2011االول الدورأنثىعراقٌةحسٌن جعفر حسٌن حنٌنالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد34

الصباحٌة71.262012/2011االول الدورأنثىعراقٌةحمودي ناٌف فرٌد روٌدةالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد35

الصباحٌة71.192012/2011االول الدورأنثىعراقٌةتاج مٌر هادي نورالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد36

الصباحٌة71.192012/2011االول الدورذكرعراقًاحمد موسى مهنة محمودالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد37

الصباحٌة71.12012/2011االول الدورذكرعراقًعبٌد سكران الحسٌن عبد أحمدالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد38

الصباحٌة70.742012/2011االول الدورذكرعراقًمنٌجر مكون سالم علًالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد39

الصباحٌة70.72012/2011االول الدورذكرعراقًجعفر خلٌل ابراهٌم حٌدرالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد40

الصباحٌة70.482012/2011االول الدورذكرعراقًجواد كاظم سالم علًالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد41

الصباحٌة70.442012/2011االول الدورذكرعراقًرسن غلٌم عباس صفاءالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد42

الصباحٌة70.292012/2011االول الدورذكرعراقًعلً عباس علً سٌفالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد43

الصباحٌة70.122012/2011االول الدورذكرعراقًحسٌن اعنٌز غازي مٌثمالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد44

الصباحٌة70.022012/2011االول الدورذكرعراقًفنجان عبد المحسن عبد صفاءالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد45

الصباحٌة69.942012/2011االول الدورذكرعراقًعلً جابر حسن قاسمالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد46
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الصباحٌة69.732012/2011االول الدورذكرعراقًسعود عبد حسٌن أحمدالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد47

الصباحٌة69.62012/2011االول الدورذكرعراقًعودة مخلف احمد عمرالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد48

الصباحٌة69.492012/2011االول الدورذكرعراقًطاهر حسن هاشم العلٌم عبدالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد49

الصباحٌة69.432012/2011االول الدورذكرعراقًطراد الصاحب عبد الدٌن محً أحمدالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد50

الصباحٌة68.992012/2011االول الدورذكرعراقًسلمان زبون علً كرارالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد51

الصباحٌة68.682012/2011االول الدورذكرعراقًهللا عبد فارس اسماعٌل فارسالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد52

الصباحٌة68.082012/2011االول الدورذكرعراقًحمود كعٌد محمد وسامالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد53

الصباحٌة68.072012/2011االول الدورذكرعراقًمكلد شعالن نوري صباحالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد54

الصباحٌة67.852012/2011االول الدورذكرعراقًعلٌوي حسان الهادي عبد حسنالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد55

الصباحٌة67.762012/2011االول الدورذكرعراقًكاظم خضٌر حاكم أرشدالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد56

الصباحٌة67.512012/2011االول الدورذكرعراقًخضٌر كاظم علً سٌفالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد57

الصباحٌة67.492012/2011االول الدورذكرعراقًمنصور عبٌد رزاق محمدالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد58

الصباحٌة67.452012/2011االول الدورذكرعراقًحسن كاظم محمد أكرمالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد59

الصباحٌة67.422012/2011االول الدورذكرعراقًموسى الكرٌم عبد الحسٌن عبد محمدالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد60

الصباحٌة67.382012/2011االول الدورذكرعراقًهاشم عباس فاضل هشامالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد61

الصباحٌة67.282012/2011االول الدورذكرعراقًنور علً حسٌن مقدادالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد62

الصباحٌة67.252012/2011االول الدورذكرعراقًوشل ٌوسف سامً أحمدالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد63

الصباحٌة67.072012/2011االول الدورذكرعراقًمجٌد االمٌر عبد جالل علًالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد64

الصباحٌة66.922012/2011االول الدورذكرعراقًثامر ناصر حسن علًالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد65

الصباحٌة66.742012/2011االول الدورذكرعراقًخشٌش طالب سامً أحمدالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد66

الصباحٌة66.582012/2011االول الدورذكرعراقًكرٌم حسٌن ناصر محمدالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد67

الصباحٌة66.462012/2011االول الدورأنثىعراقٌةمتعب عبد محمد زٌنبالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد68

الصباحٌة66.432012/2011االول الدورذكرعراقًحسن غالم حسٌن علًالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد69

الصباحٌة66.342012/2011االول الدورانثىعراقٌةحقً اسماعٌل صالح عالالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد70
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الصباحٌة66.212012/2011االول الدورذكرعراقًجبٌن حسٌن ناصر حسنالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد71

الصباحٌة66.192012/2011االول الدورذكرعراقًمحمد احمد زهٌر قثمالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد72

الصباحٌة66.032012/2011االول الدورذكرعراقًعودة هزول الزهرة عبد علًالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد73

الصباحٌة66.012012/2011االول الدورذكرعراقًماهٌن محمد دشر خالدالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد74

الصباحٌة65.962012/2011االول الدورذكرعراقًحسن حمٌد تٌموز حازمالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد75

الصباحٌة65.962012/2011الثانًذكرعراقًعلً الحسٌن عبد سالم محمدالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد76

الصباحٌة65.912012/2011االول الدورذكرعراقًعبد صبري مهدي احمدالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد77

الصباحٌة65.842012/2011االول الدورذكرعراقًجاسم محمود حامد مجٌدالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد78

الصباحٌة65.752012/2011االول الدورأنثىعراقٌةصوكر هاشم شعبان بانالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد79

الصباحٌة65.272012/2011الثانًذكرعراقًحسٌن جبر الهادي عبد ستارالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد80

الصباحٌة65.262012/2011االول الدورذكرعراقًبدر محمد قاسم زٌدالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد81

الصباحٌة65.212012/2011االول الدورذكرعراقًناهً علً حسٌن مرتضىالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد82

الصباحٌة65.092012/2011االول الدورذكرعراقًمحمد ماهر زاكور عالءالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد83

الصباحٌة64.922012/2011االول الدورذكرعراقًمحٌل الزم صدام ٌاسرالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد84

الصباحٌة64.782012/2011االول الدورذكرعراقًهاشم مهدي صافً حسنالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد85

الصباحٌة64.462012/2011االول الدورذكرعراقًثامر جاسم علً مالكالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد86

الصباحٌة64.442012/2011االول الدورذكرعراقًعباس هاشم ثامر حسٌنالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد87

الصباحٌة63.922012/2011االول الدورذكرعراقًجاسم نصٌف علً اٌمنالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد88

الصباحٌة63.642012/2011االول الدورذكرعراقًسلٌم محمد المجٌد عبد عالءالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد89

الصباحٌة62.322012/2011الثانًذكرعراقًمعبٌد حسونً االمٌر عبد حسٌنالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد90

الصباحٌة62.162012/2011الثانًذكرعراقًفٌصل خلٌل اسماعٌل العابدٌن زٌنالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد91

الصباحٌة62.12012/2011االول الدورذكرعراقًعواد شالل ماجد علًالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد92

الصباحٌة62.072012/2011االول الدورذكرعراقًخمٌس ثجٌل غازي علًالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد93

الصباحٌة62.062012/2011االول الدورذكرعراقًحمد حمادي سنجار صالحالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد94
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الصباحٌة62.042012/2011االول الدورذكرعراقًحسٌن علٌوي عباس حٌدرالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد95

الصباحٌة62.022012/2011االول الدورذكرعراقًعبد جاسم علً عمادالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد96

الصباحٌة61.962012/2011االول الدورأنثىعراقٌةعباس خضٌر رضا دنٌاالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد97

الصباحٌة61.772012/2011االول الدورذكرعراقًسكران بدر نبراسالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد98

الصباحٌة61.722012/2011االول الدورأنثىعراقٌةناجً محمد حسٌن سرىالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد99

الصباحٌة61.572012/2011االول الدورذكرعراقًنجم  حسن رٌاض احمدالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد100

الصباحٌة61.412012/2011االول الدورذكرعراقًكاظم  مهدي ماهر اٌمنالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد101

الصباحٌة61.062012/2011االول الدورذكرعراقًوادي خلٌف حسن صباحالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد102

الصباحٌة61.042012/2011الثانًذكرعراقًانكاتة هنٌدي محمد العابدٌن زٌنالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد103

الصباحٌة61.032012/2011االول الدورذكرعراقًحسٌن علً عبد هاتف عباسالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد104

الصباحٌة60.672012/2011االول الدورذكرعراقًجعاز جاسم مسلم علًالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد105

الصباحٌة60.412012/2011االول الدورذكرعراقًراشد  رومً محمد احمدالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد106

الصباحٌة60.262012/2011االول الدورذكرعراقًلفتة الحسٌن عبد علً احمدالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد107

الصباحٌة60.22012/2011االول الدورذكرعراقًجاسم حسٌن علً مرتضىالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد108

الصباحٌة59.932012/2011االول الدورذكرعراقًشٌاع عبٌد حمزة سٌفالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد109

الصباحٌة59.482012/2011الثانًذكرعراقًثجٌل حمود االمٌر عبد احمدالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد110

الصباحٌة59.472012/2011االول الدورذكرعراقًعباس الحمٌد عبد علً حسٌنالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد111

الصباحٌة59.392012/2011الثانًذكرعراقًاغمٌس علً حٌدرالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد112

الصباحٌة59.252012/2011االول الدورذكرعراقًعلً خلف نوري احمدالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد113

الصباحٌة58.92012/2011الثانًذكرعراقًمطلك منشد كامل رؤوفالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد114

الصباحٌة58.862012/2011االول الدورذكرعراقًهللا عبد حمد طه احمدالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد115

الصباحٌة58.792012/2011الثانًذكرعراقًجاسم  جبار ثائر احمدالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد116

الصباحٌة58.522012/2011الثانًذكرعراقًالحسن عبد محمد سٌفالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد117

الصباحٌة58.442012/2011الثانًذكرعراقًجبارة حمٌد هاشم محمدالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد118
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الصباحٌة58.422012/2011الثانًذكرعراقًحسن جاسم ناجً علًالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد119

الصباحٌة58.342012/2011االول الدورذكرعراقًطارش نون علً معتزالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد120

الصباحٌة57.962012/2011التكمٌلًذكرعراقًفزاع ضٌول مناحً ظافرالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد121

الصباحٌة57.832012/2011االول الدورذكرعراقًعباس هبسً جبار احمدالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد122

الصباحٌة57.742012/2011الثانًذكرعراقًعلٌوي حسٌن علً حسنالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد123

الصباحٌة57.612012/2011الثانًذكرعراقًحمٌد شبٌب حسٌن محمدالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد124

الصباحٌة57.562012/2011االول الدورذكرعراقًمحمد حسٌن حسب مصطفىالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد125

الصباحٌة57.522012/2011التكمٌلًذكرعراقًالٌاس سعٌد ٌوسف أسامةالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد126

الصباحٌة57.322012/2011الثانًذكرعراقًمهدي حسونً سلمان اثٌرالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد127

الصباحٌة56.752012/2011الثانًذكرعراقًحمٌد هٌثم مصطفىالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد128

الصباحٌة55.972012/2011الثانًذكرعراقًجبر المهدي عبد صالح امٌرالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد129

الصباحٌة55.42012/2011الثانًذكرعراقًمحمود محمد هللا عبد علًالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد130

الصباحٌة55.162012/2011الثانًذكرعراقًصقر  جابرعجٌل  حامدالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد131

الصباحٌة54.762012/2011الثانًذكرعراقًفرطوس مجر الحسٌن عبد علًالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد132

الصباحٌة54.292012/2011التكمٌلًذكرعراقًعاتً شلتاغ الزهرة عبد أمجدالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد133

الصباحٌة53.862012/2011التكمٌلًذكرعراقًراضً تومان صبري أحمدالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد134

الصباحٌة53.782012/2011التكمٌلًذكرعراقًخضٌر حمدان ابراهٌم مالكالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد135

الصباحٌة53.472012/2011التكمٌلًذكرعراقًراضً عبد نجم أحمدالتلفزٌون و اإلذاعةاإلعالمبغداد136
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المسائٌة94,132012/2011االولذكرعراقًحمد أنورا مؤٌد عمروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 1

المسائٌة87,752012/2011االولأنثىعراقٌةشمعون بطرس حنا سوسنوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 2
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المسائٌة84,152012/2011االولأنثىعراقٌةعبد حبٌب علً فضاءوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 3

المسائٌة82,482012/2011االولأنثىعراقٌةخلٌل إسماعٌل باسم تٌسٌروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 4

المسائٌة82,122012/2011االولذكرعراقًعبد كاظم هللا عبد إٌادوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 5

المسائٌة81,772012/2011االولذكرعراقًشبٌب الحمٌد عبد عادل أسامةوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 6

المسائٌة81,342012/2011االولأنثىعراقٌةكاظم جواد حسن إسالموالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 7

المسائٌة78,572012/2011االولذكرعراقًحمد شهاب محمد عمروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 8

المسائٌة78,132012/2011االولأنثىعراقٌةجاسم حبٌب الحسٌن عبد سندسوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 9

المسائٌة77,702012/2011االولذكرعراقًكاظم محسن جاعد إٌادوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 10

المسائٌة77,142012/2011االولذكرعراقًناموس نفل الرحمن عبد علًوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 11

المسائٌة76,612012/2011االولذكرعراقًمسٌر كرٌم جبار علًوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 12

المسائٌة76,222012/2011االولذكرعراقًخالد إسماعٌل باقر عقٌلوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 13

المسائٌة75,882012/2011االولأنثىعراقٌةرضا النبً عبد ٌوسف بثٌنةوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 14

المسائٌة75,522012/2011االولذكرعراقًمطر احمد عباس خضٌروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 15

المسائٌة74,512012/2011االولأنثىعراقٌةهللا عبد شلتاغ علً دعاءوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 16

المسائٌة73,862012/2011االولأنثىعراقٌةموسى مطشر علً إٌالفوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 17

المسائٌة72,832012/2011االولذكرعراقًاحمد نعمة هلٌل رضاوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 18

المسائٌة72,442012/2011االولأنثىعراقٌةغانم محمد كاظم رفنوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 19

المسائٌة72,172012/2011االولذكرعراقًمطر عبد فاضل علًوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 20

المسائٌة72,002012/2011االولذكرعراقًروضان جبر عكٌلً طالبوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 21

المسائٌة71,072012/2011االولذكرعراقًكمر احمد محمود قصًوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 22

المسائٌة70,852012/2011االولذكرعراقًشاهٌن مطشر حمٌد محسنوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 23

المسائٌة70,532012/2011االولأنثىعراقٌةعكاب حسٌن عبد حمدٌةوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 24

المسائٌة70,462012/2011االولذكرعراقًعلٌوي غنً غالب لٌثوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 25

المسائٌة68,862012/2011االولذكرعراقًسعٌد محمد جبار بساموالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 26
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المسائٌة68,542012/2011االولذكرعراقًمهدي محمد رٌاض محمدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 27

المسائٌة68,342012/2011الثانًذكرعراقًخمٌس محسن مالك علًوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 28

المسائٌة68,322012/2011االولأنثىعراقٌةنصٌف عباس حسٌن مًوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 29

المسائٌة68,122012/2011االولذكرعراقًجاسب فاضل عباس حساموالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 30

المسائٌة67,772012/2011االولأنثىعراقٌةحسونً مندوب مجٌد لمٌاءوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 31

المسائٌة67,672012/2011االولذكرعراقًعبود صٌهود غرٌب حٌدروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 32

المسائٌة67,612012/2011االولأنثىعراقٌةجرٌح علوان عبد انتصاروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 33

المسائٌة66,812012/2011االولذكرعراقًعٌسى علً حمٌد حسنوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 34

المسائٌة66,182012/2011االولذكرعراقًعباس كاظم علً محمدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 35

المسائٌة65,602012/2011االولذكرعراقًمكً حسن عباس ٌحٌىوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 36

المسائٌة65,532012/2011االولذكرعراقًعلٌوي صدام عادل احمدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 37

المسائٌة65,462012/2011االولذكرعراقًطاهر شبٌب عواد محمدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 38

المسائٌة65,032012/2011االولذكرعراقًرسن حسن سمٌر احمدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 39

المسائٌة64,532012/2011الثانًذكرعراقًفندي محمد قاسم مهندوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 40

المسائٌة64,222012/2011الثانًذكرعراقًعلٌوي زغٌر جبار حسٌنوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 41

المسائٌة64,152012/2011الثانًكر ذعراقًداود طالل رشٌد رٌاضوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 42

المسائٌة64,062012/2011االولذكرعراقًعلوان محمد عدنان ٌاسروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 43

المسائٌة63,82012/2011الثانًذكرعراقًأكبر مراد حسٌن عالءوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 44

المسائٌة63,762012/2011الثانًذكرعراقًعلً حسٌن قاسم ٌاسروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 45

المسائٌة63,572012/2011االولذكرعراقًزباري زغٌر نجم رائدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 46

المسائٌة63,382012/2011الثانًذكرعراقًمانع الرحٌم عبد وائل سحبانوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 47

المسائٌة62,692012/2011االولذكرعراقًعلً رحمة علً كراروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 48

المسائٌة62,642012/2011االولأنثىعراقٌةأبراهٌم خلٌل عدي لٌناوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 49

المسائٌة62,532012/2011الثانًذكرعراقًعبد حسٌن طالب ثائروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 50
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المسائٌة61,762012/2011الثانًذكرعراقًداود جوٌعد جاسم أمٌنوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 51

المسائٌة61,652012/2011االولذكرعراقًهامل كرٌم محمد عالءوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 52

المسائٌة61,612012/2011الثانًذكرعراقًلفته دواي علً قاسموالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 53

المسائٌة61,512012/2011التكمٌلً ذكرعراقًفلٌح حسن كاظم الخالق عبدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 54

المسائٌة61,282012/2011االولذكرعراقًبندر خلف عبود ثائروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 55

المسائٌة61,262012/2011الثانًذكرعراقًعزٌز نجم عزٌزمحمدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 56

المسائٌة61,162012/2011االولذكرعراقًعلً بدن رحمان مثنىوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 57

المسائٌة60,972012/2011الثانًذكرعراقًشٌاع العباس عبد الكاظم عبد احمدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 58

المسائٌة60,642012/2011االولذكرعراقًعلً طعمة كاظم محمدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 59

المسائٌة60,632012/2011الثانًذكرعراقًشرهان عبٌد دراج لؤيوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 60

المسائٌة60,252012/2011االولذكرعراقًعبد احمد ٌاسٌن علًوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 61

المسائٌة60,232012/2011االولأنثىعراقٌةعلً محمد عبد نوري نورسوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 62

المسائٌة60,072012/2011الثانًذكرعراقًمشكورعلً االمٌر عبد مصطفىوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 63

المسائٌة60,062012/2011الثانًذكرعراقًعسكر جالس حمٌد احمدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 64

المسائٌة59,582012/2011الثانًذكرعراقًإبراهٌم  الغنً عبد موفق علًوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 65

المسائٌة59,342012/2011الثانًذكرعراقًخلف زغٌر علً حسٌنوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 66

المسائٌة59,232012/2011الثانًذكرعراقًحمٌد جاسم فاضل عماروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 67

المسائٌة59,232012/2011الثانًذكرعراقًرمل عبد نٌروز وساموالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 68

المسائٌة59,172012/2011الثانًذكرعراقًراجح عباس محمود حمزةوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 69

المسائٌة58,942012/2011الثانًذكرعراقًمحمد صالح مهدي غٌثوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 70

المسائٌة58,922012/2011الثانًذكرعراقًذكر  جبر جاسم علًوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 71

المسائٌة58,92012/2011التكمٌلً ذكرعراقًنعٌس حسن جبار زٌادوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 72

المسائٌة58,862012/2011الثانًذكرعراقًصافً بتً حسٌن عالءوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 73
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المسائٌة58,592012/2011الثانًذكرعراقًجاسم فٌاض علً سٌفوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 76
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المسائٌة56,812012/2011التكمٌلً ذكرعراقًفٌاض زغٌر رزاق علًوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 87
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المسائٌة55,482012/2011التكمٌلًذكرعراقًرٌه منصور الحسٌن عبد حسٌنوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 89
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