
الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة90،152009/2008االول الدورذكرعراقًمنٌحل جالب عدنانالصحافةاالعالمبغداد1

الصباحٌة84،372009/2008االول الدورانثىعراقٌةمعٌوف حوار صفاءالصحافةاالعالمبغداد2

الصباحٌة83،12009/2008االول الدورانثىعراقٌةعبد علً فرحالصحافةاالعالمبغداد3

الصباحٌة82،342009/2008االول الدورذكرعراقًحافظ خاشع رعدالصحافةاالعالمبغداد4

الصباحٌة81،132009/2008االول الدورانثىعراقٌةعبود فائق زٌنبالصحافةاالعالمبغداد5

الصباحٌة80،372009/2008االول الدورذكرعراقًمجمان جمعة سالمالصحافةاالعالمبغداد6

الصباحٌة80،232009/2008االول الدورانثىعراقٌةمرهون محمد زهراءالصحافةاالعالمبغداد7

الصباحٌة79،592009/2008االول الدورانثىعراقٌةالصمد عبد لؤي شٌماءالصحافةاالعالمبغداد8

الصباحٌة79،532009/2008االول الدورانثىعراقٌةعثمان حسن سهىالصحافةاالعالمبغداد9

الصباحٌة79،182009/2008االول الدورانثىعراقٌةفهد نزهان هبةالصحافةاالعالمبغداد10

الصباحٌة78،952009/2008االول الدورانثىعراقٌةكٌطان سعدي شٌماءالصحافةاالعالمبغداد11

الصباحٌة78،532009/2008االول الدورانثىعراقٌةجلد خزعل نادٌةالصحافةاالعالمبغداد12

الصباحٌة78،112009/2008االول الدورانثىعراقٌةعباس كرٌم اثارالصحافةاالعالمبغداد13

الصباحٌة77،652009/2008االول الدورانثىعراقٌةابراهٌم ٌاسٌن فاتنالصحافةاالعالمبغداد14

الصباحٌة77،482009/2008االول الدورانثىعراقٌةغازي كاظم زٌنبالصحافةاالعالمبغداد15

الصباحٌة77،182009/2008االول الدورانثىعراقٌةهاشم علٌوي رشاالصحافةاالعالمبغداد16

الصباحٌة77،092009/2008االول الدورانثىعراقٌةطراد علً انتظارالصحافةاالعالمبغداد17

الصباحٌة77،042009/2008االول الدورانثىعراقٌةمحمد حسام اوراسالصحافةاالعالمبغداد18

الصباحٌة76،952009/2008االول الدورانثىعراقٌةعجمً مساعد حنٌنالصحافةاالعالمبغداد19

الصباحٌة76،242009/2008االول الدورانثىعراقٌةرؤوف كاظم مٌناالصحافةاالعالمبغداد20

الصباحٌة76،182009/2008االول الدورذكرعراقًسلمان شٌاع احمدالصحافةاالعالمبغداد21

الصباحٌة76،062009/2008االول الدورانثىعراقٌةحمودي الكرٌم عبد زهراءالصحافةاالعالمبغداد22

اسماء الخرٌجٌن للدراسات االولٌة

 2009/2008العام الدراسً - خرٌجٌن الدراسات الصباحٌة والمسائٌة 



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة76،022009/2008االول الدورانثىعراقٌةمحمد كاظم رٌامالصحافةاالعالمبغداد23

الصباحٌة74،952009/2008االول الدورانثىعراقٌةمحمود نبٌل رٌاالصحافةاالعالمبغداد24

الصباحٌة74،912009/2008االول الدورانثىعراقٌةابراهٌم فؤاد غٌداءالصحافةاالعالمبغداد25

الصباحٌة74،422009/2008االول الدورذكرعراقًمحسن حسٌن علًالصحافةاالعالمبغداد26

الصباحٌة74،042009/2008االول الدورذكرعراقًخضٌر السالم عبد محمدالصحافةاالعالمبغداد27

الصباحٌة73،312009/2008االول الدورذكرعراقًخسرو محمد سرمدالصحافةاالعالمبغداد28

الصباحٌة73،312009/2008االول الدورانثىعراقٌةبناتً حسن عذراءالصحافةاالعالمبغداد29

الصباحٌة73،132009/2008االول الدورانثىعراقٌةجاسم باسل اٌناسالصحافةاالعالمبغداد30

الصباحٌة73،052009/2008االول الدورذكرعراقًمحمد احمد سعدالصحافةاالعالمبغداد31

الصباحٌة72،952009/2008االول الدورانثىعراقٌةمحمود ظافر نورسالصحافةاالعالمبغداد32

الصباحٌة72،482009/2008االول الدورذكرعراقًاحمد صبار محمدالصحافةاالعالمبغداد33

الصباحٌة72،462009/2008االول الدورذكرعراقًعجٌل حامد علًالصحافةاالعالمبغداد34

الصباحٌة71،842009/2008االول الدورذكرعراقًحمد محمد قصًالصحافةاالعالمبغداد35

الصباحٌة71،292009/2008االول الدورذكرعراقًمرزوك محمد عثمانالصحافةاالعالمبغداد36

الصباحٌة71،092009/2008االول الدورذكرعراقٌةمحمد الوهاب عبد نورالصحافةاالعالمبغداد37

الصباحٌة70،832009/2008االول الدورانثىعراقٌةجبار الحً عبد االءالصحافةاالعالمبغداد38

الصباحٌة70،782009/2008االول الدورانثىعراقٌةمحمد كاظم وجدانالصحافةاالعالمبغداد39

الصباحٌة70،602009/2008الثانً الدورانثىعراقٌةخلف صباح هدىالصحافةاالعالمبغداد40

الصباحٌة70،462009/2008االول الدورذكرعراقًهادي علً حسٌنالصحافةاالعالمبغداد41

الصباحٌة70،332009/2008االول الدورذكرعراقًالحسٌنً جبار ماجد احمدالصحافةاالعالمبغداد42

الصباحٌة70،172009/2008االول الدورذكرعراقًعباس الحسٌن عبد احمدالصحافةاالعالمبغداد43

الصباحٌة68،842009/2008االول الدورذكرعراقًشدٌد الصاحب عبد احمدالصحافةاالعالمبغداد44

الصباحٌة68،192009/2008االول الدورذكرعراقًولسن مازن وائلالصحافةاالعالمبغداد45

الصباحٌة67،852009/2008االول الدورانثىعراقٌةجمعة صبري وسنالصحافةاالعالمبغداد46



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة67،832009/2008االول الدورانثىعراقٌةالكرٌم عبد سمٌر بانالصحافةاالعالمبغداد47

الصباحٌة67،232009/2008االول الدورذكرعراقًسعٌد محمد مالكالصحافةاالعالمبغداد48

الصباحٌة66،642009/2008 الثانً الدورانثىعراقٌةاسماعٌل حقً صفاالصحافةاالعالمبغداد49

الصباحٌة66،252009/2008االول الدورانثىعراقٌةالهادي عبد حسٌن دالٌاالصحافةاالعالمبغداد50

الصباحٌة66،072009/2008االول الدورذكرعراقًرزوقً عبد علً محمدالصحافةاالعالمبغداد51

الصباحٌة65،842009/2008االول الدورانثىعراقٌةمحمود السالم عبد ٌسرىالصحافةاالعالمبغداد52

الصباحٌة65،522009/2008االول الدورذكرعراقًجواد امجد احمدالصحافةاالعالمبغداد53

الصباحٌة65،492009/2008 الثانً الدورانثىعراقٌةهامل جعفر شٌماءالصحافةاالعالمبغداد54

الصباحٌة65،332009/2008االول الدورانثىعراقٌةعلً حسن بٌداءالصحافةاالعالمبغداد55

الصباحٌة65،092009/2008االول الدورذكرعراقًمجٌد سعد احمدالصحافةاالعالمبغداد56

الصباحٌة64،872009/2008االول الدورذكرعراقًحسون صالح مثنىالصحافةاالعالمبغداد57

الصباحٌة64،692009/2008االول الدورانثىعراقٌةجبر عباس هندالصحافةاالعالمبغداد58

الصباحٌة652009/2008 ،64الثانً الدورانثىعراقٌةبجاي علً هدٌلالصحافةاالعالمبغداد59

الصباحٌة64،262009/2008االول الدورذكرعراقًمظلوم حسٌن احمدالصحافةاالعالمبغداد60

الصباحٌة64،192009/2008االول الدورذكرعراقًعبد الكرٌم عبد علًالصحافةاالعالمبغداد61

الصباحٌة64،182009/2008االول الدورذكرعراقًجهٌد كاظم جوادالصحافةاالعالمبغداد62

الصباحٌة172009/2008 ،64الثانً الدورانثىعراقٌةكاطع سلمان اشواقالصحافةاالعالمبغداد63

الصباحٌة64،162009/2008الثانً الدورذكرعراقًطعٌمة رحٌم ٌاسرالصحافةاالعالمبغداد64

الصباحٌة63،672009/2008االول الدورذكرعراقًمحمد احسان علًالصحافةاالعالمبغداد65

الصباحٌة63،672009/2008الثانً الدورذكرعراقًجواد محمد اسامةالصحافةاالعالمبغداد66

الصباحٌة62،832009/2008االول الدورذكرعراقًناجً حمٌد علًالصحافةاالعالمبغداد67

الصباحٌة62،812009/2008االول الدورذكرعراقًجاسم ولٌد نجاحالصحافةاالعالمبغداد68

الصباحٌة62،632009/2008االول الدورانثىعراقٌةمحمد قاسم نوراالصحافةاالعالمبغداد69

الصباحٌة582009/2008 ،62الثانً الدورذكرعراقًاحمد غانم ردادالصحافةاالعالمبغداد70



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة922009/2008 ،61االول الدورذكرعراقًفوزي علً عباسالصحافةاالعالمبغداد71

الصباحٌة61،592009/2008االول الدورانثىعراقٌةعباس خضٌر اٌالفالصحافةاالعالمبغداد72

الصباحٌة61،342009/2008االول الدورذكرعراقًاحمد مجٌد عمرالصحافةاالعالمبغداد73

الصباحٌة60،682009/2008االول الدورذكرعراقًذٌاب عنوان عباسالصحافةاالعالمبغداد74

الصباحٌة60،372009/2008االول الدورانثىعراقٌةمحمد خلٌل عبٌرالصحافةاالعالمبغداد75

الصباحٌة60،192009/2008االول الدورذكرعراقًعبٌد عظٌم كرارالصحافةاالعالمبغداد76

الصباحٌة60،122009/2008الثانً الدورذكرعراقًعبد حمٌد مهندالصحافةاالعالمبغداد77

الصباحٌة59،732009/2008الثانً الدورانثىعراقٌةعبدهللا محمد طٌبالصحافةاالعالمبغداد78

الصباحٌة862009/2008 ،58الثانً الدورانثىعراقٌةوحٌد جاسم هدٌلالصحافةاالعالمبغداد79

الصباحٌة57،672009/2008االول الدورذكرعراقًفاخر قاسم علًالصحافةاالعالمبغداد80

الصباحٌة57،392009/2008الثانً الدورذكرعراقًاسماعٌل عباس ٌاسرالصحافةاالعالمبغداد81

الصباحٌة57،302009/2008الثانً الدورذكرعراقًحسن علً حسنالصحافةاالعالمبغداد82

الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة87.712009/2008االولانثىعراقٌةشرٌف ٌونس ناظم ارٌجالصحافةاألعالمبغداد1

المسائٌة83.352009/2008االولانثىعراقٌةحسن حمزة كاظم حنانالصحافةاألعالمبغداد2

المسائٌة83.252009/2008االولانثىعراقٌةسعدون حمٌدي رحٌم جمٌلةالصحافةاألعالمبغداد3

المسائٌة82.782009/2008الثانًذكرعراقًهمٌم حمٌد علً محمدالصحافةاألعالمبغداد4

المسائٌة82.522009/2008االولانثىعراقٌةحسن علً عبد امٌن اٌمنالصحافةاألعالمبغداد5

المسائٌة82.022009/2008االولذكرعراقًمهدي هادي اسماعٌل حقًالصحافةاألعالمبغداد6

المسائٌة80.522009/2008االولذكرعراقًخلف عبد رشٌد حمادالصحافةاألعالمبغداد7

اسماء الخرٌجٌن للدراسات االولٌة

 2009/2008العام الدراسً - خرٌجٌن الدراسات المسائٌة 



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة80.492009/2008االولانثىعراقٌةعلً حسن عدنان رٌامالصحافةاألعالمبغداد8

المسائٌة80.112009/2008االولذكرعراقًعلوان حنون محمد بشارالصحافةاألعالمبغداد9

المسائٌة79.622009/2008االولانثىعراقٌةداود أحمد سعدي سرابالصحافةاألعالمبغداد10

المسائٌة79.012009/2008االولذكرعراقًزباله كاظم ناجً سعدالصحافةاألعالمبغداد11

المسائٌة78.082009/2008االولذكرعراقًمحسن الحسن عبد خضٌر محمدالصحافةاألعالمبغداد12

المسائٌة77.792009/2008االولذكرعراقًمحمودعلً شاكر حامدالصحافةاألعالمبغداد13

المسائٌة75.722009/2008االولذكرعراقًشتٌت غالً كامل رحٌمالصحافةاألعالمبغداد14

المسائٌة74.982009/2008االولانثىعراقٌةعبٌد عطٌة ٌوسف هناءالصحافةاألعالمبغداد15

المسائٌة74.952009/2008االولذكرعراقًجاسم محمد حسن سالمالصحافةاألعالمبغداد16

المسائٌة74.372009/2008االولذكرعراقًعزٌز حسٌن محسن سعدالصحافةاألعالمبغداد17

المسائٌة73.432009/2008االولذكرعراقًزغٌر شوٌخ فاخر محمدالصحافةاألعالمبغداد18

المسائٌة73.362009/2008االولذكرعراقًعوٌد ماجد كاظم عدنانالصحافةاألعالمبغداد19

المسائٌة73.192009/2008االولانثىعراقٌةحمادي علوان حسٌن عالالصحافةاألعالمبغداد20

المسائٌة72.892009/2008االولذكرعراقًعباس كاظم خلف رٌاضالصحافةاألعالمبغداد21

المسائٌة69.362009/2008االولذكرعراقًخابط زكً وائل هشامالصحافةاألعالمبغداد22

المسائٌة69.022009/2008االولذكرعراقًصالح أحمد عاصم مؤٌدالصحافةاألعالمبغداد23

المسائٌة68.712009/2008االولانثىعراقٌةموسى عباس غالب هٌالنةالصحافةاألعالمبغداد24

المسائٌة67.742009/2008االولذكرعراقًرحٌم محمد طارق محمدالصحافةاألعالمبغداد25

المسائٌة67.722009/2008الثانًذكرعراقًالحسٌن عبد رحٌمة حمٌد مٌثمالصحافةاألعالمبغداد26

المسائٌة67.372009/2008االولانثىعراقٌةكاظم عبد حبٌب ارواءالصحافةاألعالمبغداد27

المسائٌة67.372009/2008االولذكرعراقًمحمد حمزة جبار محمدالصحافةاألعالمبغداد28

المسائٌة67.332009/2008االولذكرعراقًمنخً جبر رشك عقٌلالصحافةاألعالمبغداد29

المسائٌة66.522009/2008االولذكرعراقًاحمد عطٌة العزٌز عبد عٌسىالصحافةاألعالمبغداد30

المسائٌة66.032009/2008االولذكرعراقًثانً مجٌد الواحد عبد فاضلالصحافةاألعالمبغداد31



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة65.982009/2008االولانثىعراقٌةحمد صاحب الرحٌم عبد اٌناسالصحافةاألعالمبغداد32

المسائٌة65.852009/2008االولذكرعراقًخلف زٌدان احمد علًالصحافةاألعالمبغداد33

المسائٌة65.752009/2008االولذكرعراقًاكبر سٌد جعفر علًالصحافةاألعالمبغداد34

المسائٌة65.562009/2008االولذكرعراقًسعد رمضان حسن امجدالصحافةاألعالمبغداد35

المسائٌة65.392009/2008االولذكرعراقًهللا عبد صالح هللا عبد ضٌاءالصحافةاألعالمبغداد36

المسائٌة65.252009/2008االولذكرعراقًمحٌسن داود حذافة عباسالصحافةاألعالمبغداد37

المسائٌة64.762009/2008الثانًذكرعراقًاسماعٌل كامل مصطفى محمدالصحافةاألعالمبغداد38

المسائٌة64.262009/2008االولذكرعراقًعباس ابراهٌم لطٌف رعدالصحافةاألعالمبغداد39

المسائٌة64.082009/2008االولذكرعراقًحمد كرٌم خلف علًالصحافةاألعالمبغداد40

المسائٌة63.992009/2008االولذكرعراقًرستم صدقً رضا سمٌعالصحافةاألعالمبغداد41

المسائٌة63.642009/2008االولذكرعراقًأمٌن حسٌن عصام هشامالصحافةاألعالمبغداد42

المسائٌة63.422009/2008االولذكرعراقًخضر محمد مجٌد وسامالصحافةاألعالمبغداد43

المسائٌة63.412009/2008الثانًذكرعراقًمحمد حمود سعدون محسنالصحافةاألعالمبغداد44

المسائٌة63.342009/2008االولانثىعراقٌةشعٌا جورج منٌر لمٌسالصحافةاألعالمبغداد45

المسائٌة63.32009/2008الثانًذكرعراقًمحٌمٌد عباس فاضل توفٌقالصحافةاألعالمبغداد46

المسائٌة62.312009/2008االولذكرعراقًذبوح حسٌن محمد هٌثمالصحافةاألعالمبغداد47

المسائٌة62.192009/2008االولذكرعراقًعبد نجم هللا عبد عالءالصحافةاألعالمبغداد48

المسائٌة62.092009/2008االولذكرعراقًفلٌح احمد علً احمدالصحافةاألعالمبغداد49

المسائٌة61.092009/2008االولذكرعراقًدوازه شمس عالوي مثنىالصحافةاألعالمبغداد50

المسائٌة61.032009/2008االولذكرعراقًحمٌدحسون فاروق عادلالصحافةاألعالمبغداد51

المسائٌة60.412009/2008الثانًذكرعراقًعبٌد لفته عادل مازنالصحافةاألعالمبغداد52

المسائٌة60.052009/2008االولذكرعراقًعثمان هادي حسنالصحافةاألعالمبغداد53

المسائٌة59.172009/2008الثانًذكرعراقًمطرطاهر نوري محمدالصحافةاألعالمبغداد54

المسائٌة592009/2008الثالثذكرعراقًهاشم جواد علوانالصحافةاألعالمبغداد55



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة58.72009/2008الثانًذكرعراقًسعود القهار عبد صادق حٌدرالصحافةاألعالمبغداد56

المسائٌة58.522009/2008الثالثذكرعراقًهللا عبد نجم سلوانالصحافةاألعالمبغداد57

المسائٌة58.52009/2008االولذكرعراقًجابر علك الرضا عبد احمدالصحافةاألعالمبغداد58

المسائٌة57.952009/2008الثانًذكرعراقًسالمه مصطاف محمد جاسمالصحافةاألعالمبغداد59

المسائٌة57.52009/2008الثانًذكرعراقًمحمد كاظم قٌطان سلمانالصحافةاألعالمبغداد60

المسائٌة2008/ 56.612009الثانًذكرعراقًشلش حسن فرحان علًالصحافةاألعالمبغداد61

المسائٌة55.172009/2008الثانًذكرعراقًخضٌر فٌصل غازي رافتالصحافةاألعالمبغداد62

المسائٌة54.362009/2008الثالثذكرعراقًمهدي صالح مهدي مٌثمالصحافةاألعالمبغداد63

المسائٌة53.262009/2008الثالثذكرعراقًزكم جاسم طالب علًالصحافةاألعالمبغداد64


