
الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة83.822004/2003االول الدورانثىعراقٌةجبار محمود عبٌرالصحافةاالعالمبغداد1

الصباحٌة81.372004/2003االول الدورذكرعراقًحسٌن وهاب محمدالصحافةاالعالمبغداد2

الصباحٌة81.152004/2003االول الدورانثىعراقٌةرشٌد جاسم ابتهالالصحافةاالعالمبغداد3

الصباحٌة812004/2003 .77االول الدورذكرعراقًكاظم حسن صادقالصحافةاالعالمبغداد4

الصباحٌة77.362004/2003االول الدورانثىعراقٌةمرٌوش قاسم هدىالصحافةاالعالمبغداد5

الصباحٌة77.242004/2003االول الدورذكرعراقًكرٌم فاضل عدنانالصحافةاالعالمبغداد6

الصباحٌة162004/2003 .77االول الدورانثىعراقٌةاالمٌر عبد هاشم علٌاءالصحافةاالعالمبغداد7

الصباحٌة912004/2003 .76االول الدورانثىعراقٌةهللا عبد الفتاح عبد دعاءالصحافةاالعالمبغداد8

الصباحٌة76.682004/2003االول الدورانثىعراقٌةعلً قاسم عبٌرالصحافةاالعالمبغداد9

الصباحٌة42004/2003 .76االول الدورانثىعراقٌةحمود مجٌد اخالصالصحافةاالعالمبغداد10

الصباحٌة75.922004/2003االول الدورانثىفلسطٌنٌةلخالق ا القادرعبد عبد رناالصحافةاالعالمبغداد11

الصباحٌة75.562004/2003االول الدورذكرعراقًمحمد عزٌز محمدالصحافةاالعالمبغداد12

الصباحٌة75.092004/2003االول الدورانثىعراقٌةمجٌد رشٌد سجىالصحافةاالعالمبغداد13

الصباحٌة74.792004/2003االول الدورذكرعراقًعلوان خضٌر عادلالصحافةاالعالمبغداد14

الصباحٌة74.772004/2003االول الدورانثىعراقٌةاحمد ولٌد جنانالصحافةاالعالمبغداد15

الصباحٌة74.72004/2003االول الدورذكرعراقًهللا عبد ابراهٌم محمدالصحافةاالعالمبغداد16

الصباحٌة74.432004/2003االول الدورانثىعراقٌةكرٌم سالم نٌفٌنالصحافةاالعالمبغداد17

الصباحٌة74.262004/2003االول الدورذكرعراقًمطلب نوري حمٌدالصحافةاالعالمبغداد18

الصباحٌة74.22004/2003االول الدورانثىعراقٌةسالم واثق رلىالصحافةاالعالمبغداد19

الصباحٌة74.162004/2003االول الدورانثىعراقٌةالكرٌم عبد حسٌن داللالصحافةاالعالمبغداد20

الصباحٌة73.62004/2003االول الدورانثىعراقٌةاحمد عبود رشاالصحافةاالعالمبغداد21

الصباحٌة73.542004/2003االول الدورانثىعراقٌةعلً عامر هبةالصحافةاالعالمبغداد22

اسماء الخرٌجٌن للدراسات االولٌة

 2004/2003العام الدراسً - خرٌجٌن الدراسات الصباحٌة والمسائٌة 



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة73.412004/2003االول الدورانثىعراقٌةالخالق عبد جبار وجدانالصحافةاالعالمبغداد23

الصباحٌة73.382004/2003االول الدورذكرعراقًجسام طه محمدالصحافةاالعالمبغداد24

الصباحٌة73.332004/2003االول الدورانثىعراقٌةالعزٌز عبد اسماعٌل نسمةالصحافةاالعالمبغداد25

الصباحٌة73.32004/2003االول الدورذكرعراقًحسٌن اكبر علً جعفر جهادالصحافةاالعالمبغداد26

الصباحٌة72.782004/2003االول الدورذكرعراقًحسٌن علً كاظمالصحافةاالعالمبغداد27

الصباحٌة72.392004/2003االول الدورانثىعراقٌةاللطٌف عبد فخري مٌاسةالصحافةاالعالمبغداد28

الصباحٌة72.162004/2003االول الدورانثىعراقٌةحمد سامً زٌنةالصحافةاالعالمبغداد29

الصباحٌة71.912004/2003االول الدورذكرعراقًشكور حمة عدنانالصحافةاالعالمبغداد30

الصباحٌة71.512004/2003االول الدورانثىعراقٌةأسماعٌل محسن سهامالصحافةاالعالمبغداد31

الصباحٌة372004/2003 .71االول الدورانثىعراقٌةأبراهٌم لؤي بسمهالصحافةاالعالمبغداد32

الصباحٌة70.752004/2003االول الدورانثىعراقٌةالغنً عبد القادر  عبد زهراءالصحافةاالعالمبغداد33

الصباحٌة70.592004/2003االول الدورانثىعراقٌةعباس فاضل طٌبة الصحافةاالعالمبغداد34

الصباحٌة70.242004/2003االول الدورذكرعراقًعلً فارس مصطفى الصحافةاالعالمبغداد35

الصباحٌة70.232004/2003االول الدورانثىعراقٌةحمود الرضا عبد ندىالصحافةاالعالمبغداد36

الصباحٌة70.152004/2003االول الدورذكرعراقًالكاظم عبد علً امجدالصحافةاالعالمبغداد37

الصباحٌة69،592004/2003االول الدورانثىعراقٌةعبادي خضٌر فاطمة الصحافةاالعالمبغداد38

الصباحٌة69.572004/2003االول الدورذكرعراقًمخلف محمد زٌاد الصحافةاالعالمبغداد39

الصباحٌة69.562004/2003االول الدورانثىعراقٌةوسان مزعل انتصارالصحافةاالعالمبغداد40

الصباحٌة69.542004/2003االول الدورانثىعراقٌةكاظم الحمٌد عبد نادٌةالصحافةاالعالمبغداد41

الصباحٌة69.52004/2003االول الدورانثىعراقٌةطه ضٌاء مروى الصحافةاالعالمبغداد42

الصباحٌة69.072004/2003االول الدورذكرعراقًعطٌة عاٌد محمودالصحافةاالعالمبغداد43

الصباحٌة69.072004/2003االول الدورانثىعراقٌةحٌاوي ٌاسٌن اسٌلالصحافةاالعالمبغداد44

الصباحٌة68.942004/2003االول الدورانثىعراقٌةمطلب هاشم صابرٌنالصحافةاالعالمبغداد45

الصباحٌة68،92004/2003االول الدورذكر عراقًأبراهٌم أسماعٌل حقًالصحافةاالعالمبغداد46



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة68.762004/2003االول الدورانثىعراقٌةٌاسٌن علً حالالصحافةاالعالمبغداد47

الصباحٌة67،872004/2003االول الدورانثىعراقٌةنجم صباح هبةالصحافةاالعالمبغداد48

الصباحٌة67.82004/2003االول الدورانثىمصرٌةالدٌن عز محمد عزةالصحافةاالعالمبغداد49

الصباحٌة67.372004/2003االول الدورذكرعراقًمحمود جاسم مٌثاقالصحافةاالعالمبغداد50

الصباحٌة67،242004/2003االول الدورانثىعراقٌةداوود االمٌر عبد وئامالصحافةاالعالمبغداد51

الصباحٌة66.912004/2003االول الدورانثىعراقٌةوهاب أسماعٌل ناز بهالصحافةاالعالمبغداد52

الصباحٌة66.82004/2003االول الدورذكرعراقًعباس أبراهٌم نهادالصحافةاالعالمبغداد53

الصباحٌة66.22004/2003االول الدورانثىعراقٌةابراهٌم صبري رندةالصحافةاالعالمبغداد54

الصباحٌة65،562004/2003االول الدورذكرعراقًمرزا كامل ماجدالصحافةاالعالمبغداد55

الصباحٌة65،522004/2003االول الدورانثىعراقٌةالجبار عبد حسن عالالصحافةاالعالمبغداد56

الصباحٌة65،512004/2003االول الدورذكرعراقًسعٌد لؤي فراسالصحافةاالعالمبغداد57

الصباحٌة65.452004/2003االول الدورذكرعراقًصاٌل مطلك زهٌرالصحافةاالعالمبغداد58

الصباحٌة65.362004/2003االول الدورذكرعراقًحسن علً وسامالصحافةاالعالمبغداد59

الصباحٌة65.342004/2003االول الدورذكرعراقًهللا عبد نجم مهندالصحافةاالعالمبغداد60

الصباحٌة64،792004/2003االول الدورذكرعراقًهللا عبد طالب مشتاقالصحافةاالعالمبغداد61

الصباحٌة64.62004/2003االول الدورذكرعراقًهنٌد هللا عبد الفًالصحافةاالعالمبغداد62

الصباحٌة64.532004/2003االول الدورانثى عراقٌةجباره الرزاق عبد سرابالصحافةاالعالمبغداد63

الصباحٌة64.212004/2003االول الدورانثىعراقٌةحسن خلف زٌنبالصحافةاالعالمبغداد64

الصباحٌة63.32004/2003االول الدورذكرعراقًرحٌل مصلح عاٌدالصحافةاالعالمبغداد65

الصباحٌة63.092004/2003االول الدورذكرعراقًحسٌن عالوي خمٌسالصحافةاالعالمبغداد66

الصباحٌة61،992004/2003االول الدورذكرعراقًكاظم صبري بحرالصحافةاالعالمبغداد67

الصباحٌة61.372004/2003االولذكرعراقًحسن عالء حسنالصحافةاالعالمبغداد68

الصباحٌة60،652004/2003الثانً الدورذكرعراقًغاٌب مولود ٌاسرالصحافةاالعالمبغداد69

الصباحٌة58،822004/2003الدوراالولانثىعراقٌةاحمد جمٌل حالالصحافةاالعالمبغداد70

الصباحٌة58،532004/2003الثانً الدورذكرعراقًفرحان احمد اٌادالصحافةاالعالمبغداد71

الصباحٌة57،332004/2003االول الدورذكرعراقًصالح حسٌن صالحالصحافةاالعالمبغداد72



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة892004/2003االولذكرعراقًعمر كرٌم الحمٌد عبد قٌسالصحافةاالعالمبغداد1

المسائٌة84.822004/2003االولانثىمصرٌةقطب انور مدحت رشاالصحافةاالعالمبغداد2

المسائٌة79.342004/2003االولانثىعراقٌةحسٌن عباس القادر عبد انتصارالصحافةاالعالمبغداد3

المسائٌة78.072004/2003االولذكرعراقًخلٌل كرٌم رشٌد الدٌن صالحالصحافةاالعالمبغداد4

المسائٌة77.922004/2003االولذكرعراقًمنصورحسٌن جندي كرٌمالصحافةاالعالمبغداد5

المسائٌة76.342004/2003االولذكرعراقًحسٌن علٌان احمد ابراهٌمالصحافةاالعالمبغداد6

المسائٌة74.322004/2003االولانثىعراقٌةنوري جاسم السالم عبد علٌاءالصحافةاالعالمبغداد7

المسائٌة73.82004/2003االولذكرعراقًحسٌن محمد حسن فالحالصحافةاالعالمبغداد8

المسائٌة73.422004/2003االولذكرعراقًوهٌب الرحٌم سمٌرعبدالصحافةاالعالمبغداد9

المسائٌة72.632004/2003االولذكرعراقًسعدي رستم كاظم نجدتالصحافةاالعالمبغداد10

المسائٌة72.412004/2003االولذكرعراقًماجد عباس محمد عادلالصحافةاالعالمبغداد11

المسائٌة71.612004/2003االولذكرعراقًموٌع شراتً وحٌد حسٌنالصحافةاالعالمبغداد12

المسائٌة71.492004/2003االولذكرعراقًحسٌن منصور جندي سعٌدالصحافةاالعالمبغداد13

المسائٌة70.972004/2003االولذكرعراقًحمود حمد سعدون اثٌرالصحافةاالعالمبغداد14

المسائٌة70.52004/2003االولاذكرعراقًشبوط كاظم جواد احمدالصحافةاالعالمبغداد15

المسائٌة70.262004/2003االولذكرعراقًمحمود عباس الكرٌم عبدالصحافةاالعالمبغداد16

المسائٌة70.142004/2003االولأنثىعراقٌةحسون حمٌد حسون سهٌر الصحافةاالعالمبغداد17

المسائٌة69.912004/2003االولذكرعراقًاسماعٌل عباس احمد فاضلالصحافةاالعالمبغداد18

المسائٌة69.282004/2003االولذكرعراقًاحمد ابراهٌم خلٌل احمدالصحافةاالعالمبغداد19

المسائٌة69.212004/2003االولذكرعراقًباٌٌز ابراهٌم زكً محمدالصحافةاالعالمبغداد20

المسائٌة69.052004/2003االولذكرعراقًعلً محمد حكمت ثائرالصحافةاالعالمبغداد21

اسماء الخرٌجٌن للدراسات االولٌة

 2004/2003العام الدراسً - خرٌجٌن الدراسات المسائٌة 



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة68.992004/2003االولذكرعراقًفٌاض سلٌمان محمد بركاتالصحافةاالعالمبغداد22

المسائٌة68.842004/2003االولذكرعراقًمحمد محمود حسن شوكتالصحافةاالعالمبغداد23

المسائٌة68,652004/2003االولذكرعراقًبندر خلف جبر كرٌم  الصحافةاالعالمبغداد24

المسائٌة68.472004/2003الثانًذكرعراقًعبد حمد برع صبارالصحافةاالعالمبغداد25

المسائٌة68.162004/2003االولانثىعراقٌةمحمد احمد صبحً حنانالصحافةاالعالمبغداد26

المسائٌة67.532004/2003االولذكرعراقًمحمد زناد جداح ناظمالصحافةاالعالمبغداد27

المسائٌة67.472004/2003االولذكرعراقًمهدي عباس الحمٌد عبد رسولالصحافةاالعالمبغداد28

المسائٌة67.372004/2003االولذكرعراقًرضا الحسٌن عبد طه محمدالصحافةاالعالمبغداد29

المسائٌة67.222004/2003االولذكرعراقًخلف عالوي رسول عديالصحافةاالعالمبغداد30

المسائٌة67.032004/2003االولذكرعراقًفاضل عواد محمود عدنانالصحافةاالعالمبغداد31

المسائٌة66.632004/2003االولذكرعراقًمهدي محمد فرات محسدالصحافةاالعالمبغداد32

المسائٌة66.032004/2003االولذكرعراقًتوفٌق علً حسٌن علًالصحافةاالعالمبغداد33

المسائٌة65.762004/2003االولذكرعراقًلفته حسن عودة تٌسٌرالصحافةاالعالمبغداد34

المسائٌة65.132004/2003االولذكرعراقًمحمد محمود ولٌدالصحافةاالعالمبغداد35

المسائٌة64.272004/2003االولذكرعراقًجبارجماغ عباس مقدادالصحافةاالعالمبغداد36

المسائٌة64.172004/2003االولذكرعراقًعباس كاظم عمارالصحافةاالعالمبغداد37

المسائٌة63.512004/2003االولذكرعراقًعطٌه حماد مخلف حمٌدالصحافةاالعالمبغداد38

المسائٌة63.222004/2003االولذكرعراقًصالح الرحمن عبد صباح سٌفالصحافةاالعالمبغداد39

المسائٌة62.722004/2003الثانًذكرعراقًالحسٌن عبد حسن الباسط عبدالصحافةاالعالمبغداد40

المسائٌة62.322004/2003االولذكرعراقًكعٌد عباس خضٌر طاللالصحافةاالعالمبغداد41

المسائٌة61.862004/2003االولذكرعراقًحمد قحطان صالح محمدالصحافةاالعالمبغداد42

المسائٌة61.582004/2003االولذكرعراقًعلوان حسون ٌعربالصحافةاالعالمبغداد43

المسائٌة61.542004/2003االولذكرعراقًحسن شامخ فوزي حسنالصحافةاالعالمبغداد44

المسائٌة61.432004/2003االولذكرعراقًغائب حسن محمد علًالصحافةاالعالمبغداد45



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة61.212004/2003االولذكرعراقًعلً عباس فاضل احمدالصحافةاالعالمبغداد46

المسائٌة60.992004/2003االولانثىعراقٌةرضا الحسٌن عبد رضا فاتنالصحافةاالعالمبغداد47

المسائٌة60.252004/2003االولذكرعراقًاحمد عباس طه سنانالصحافةاالعالمبغداد48

المسائٌة58.352004/2003االولذكرعراقًسلمان وهٌب فؤاد استبرقالصحافةاالعالمبغداد49

المسائٌة55.722004/2003الثانًذكرعراقًشرٌف هاشم عرفانالصحافةاالعالمبغداد50


