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المسائٌة78.212011/2010االولذكرعراقًصالح سلٌمان لفته عدنان الصحافة االعالمبغداد1

المسائٌة77.782011/2010االولذكرعراقًنصٌف عزٌز حٌدر ابراهٌمالصحافة االعالمبغداد2

المسائٌة77.262011/2010االولذكرعراقًحسن سرهد ناٌف جمٌلالصحافة االعالمبغداد3

المسائٌة76.892011/2010االولانثىعراقٌةعواد احمد خالد نورالصحافة االعالمبغداد4

المسائٌة75.522011/2010االولانثىعراقٌةخدو ناصر بوٌا اٌمانالصحافة االعالمبغداد5

المسائٌة74.632011/2010االولانثىعراقٌةذنون جاسم الواحد عبد غادةالصحافة االعالمبغداد6

المسائٌة73.832011/2010االولانثىعراقٌةحسٌن عودة داود سهىالصحافة االعالمبغداد7

المسائٌة73.492011/2010الثانً انثىعراقٌةحسٌن عبد كاظم زمنالصحافهاالعالمبغداد8

المسائٌة72.842011/2010االولانثىعراقٌةزغٌر فرج شاكر نضالالصحافة االعالمبغداد9

المسائٌة72.822011/2010االولذكرعراقًسلمان عبود هادي سالمالصحافة االعالمبغداد10

المسائٌة72.62011/2010الثانً انثىعراقٌهالنبً عبد ذٌاب خولهالصحافهاالعالمبغداد11

المسائٌة71.992011/2010االولانثىعراقٌةحمزة عٌسى سعدي سندسالصحافة االعالمبغداد12

المسائٌة71.352011/2010االولانثىعراقٌةخضٌر محمد نازكالصحافة االعالمبغداد13

المسائٌة71.352011/2010الثانً ذكرعراقًحوفً محسن عباس غسانالصحافهاالعالمبغداد14

المسائٌة71.152011/2010االول  انثىعراقٌةصالح الصاحب عبد هانً زٌنبالصحافة االعالمبغداد15

المسائٌة70.882011/2010االول  ذكرعراقًمطر عبدي عاشور جاسمالصحافة االعالمبغداد16

المسائٌة70.52011/2010االول  انثىعراقٌةسلطان محسن احالمالصحافة االعالمبغداد17

المسائٌة70.422011/2010االول  ذكرعراقًعواد كرٌم شهٌد حازمالصحافة االعالمبغداد18

المسائٌة69.742011/2010االول  ذكرعراقًعباس خزعل محمدالصحافة االعالمبغداد19

المسائٌة69.32011/2010االول  انثىعراقٌةالحسٌن عبد كاظم صباح وسنالصحافة االعالمبغداد20

المسائٌة67.812011/2010االول  انثىعراقٌةعلً عبد لطٌف محمد رناالصحافة االعالمبغداد21

المسائٌة66.912011/2010الثانً انثىعراقٌهشهد عبد ناجً اقبالالصحافهاالعالمبغداد22
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المسائٌة66.92011/2010االول  ذكرعراقًجبر صالح محمد عدنانالصحافة االعالمبغداد23

المسائٌة66.752011/2010االول  ذكرعراقًلطٌف مخلف صكبان محمدالصحافة االعالمبغداد24

المسائٌة66.632011/2010االول  ذكرعراقًعلً محمد حسن موسى سٌفالصحافهاالعالمبغداد25

المسائٌة66.632011/2010االول  ذكرعراقًهللا عبد حمد حسٌن مالكالصحافة االعالمبغداد26

المسائٌة66.262011/2010االول  انثىعراقٌةماٌح جبار هانً هالهالصحافة االعالمبغداد27

المسائٌة65.972011/2010الثانً انثىعراقٌهعلً ابراهٌم كاظم جواهرالصحافة االعالمبغداد28

المسائٌة65.932011/2010االول  انثىعراقٌةشرٌف طه محمد سرابالصحافة االعالمبغداد29

المسائٌة65.772011/2010االول  ذكرعراقًاحمد مصطفى حمزة علًالصحافة االعالمبغداد30

المسائٌة65.632011/2010االول  ذكرعراقًعوده صباح عسكر احمدالصحافة االعالمبغداد31

المسائٌة65.32011/2010االول  ذكرعراقًمرٌشد تاٌه كاظم ٌحٌىالصحافة االعالمبغداد32

المسائٌة65.112011/2010االول  انثىمصرٌةمحمد علً ابراهٌم اٌمانالصحافهاالعالمبغداد33

المسائٌة64.932011/2010االول  ذكرعراقًرسن عبد جاسم سعدالصحافة االعالمبغداد34

المسائٌة64.782011/2010االول  ذكرعراقًمهدي صالح لطفً رافدالصحافة االعالمبغداد35

المسائٌة64.772011/2010االول  ذكرعراقًنصٌف كاطع عاٌد علًالصحافهاالعالمبغداد36

المسائٌة64.732011/2010الثانً ذكرعراقًفاخر حٌدر صدام علًالصحافة االعالمبغداد37

المسائٌة64.42011/2010الثانً ذكرعراقًسمرمد حمادي ثامر سعدونالصحافة االعالمبغداد38

المسائٌة64.312011/2010االول  انثىعراقٌةراضً مطر اسماعٌل سمرالصحافة االعالمبغداد39

المسائٌة64.22011/2010االول  انثىعراقٌةالوهاب عبد هاشم نزار نادٌةالصحافة االعالمبغداد40

المسائٌة63.82011/2010االول  ذكرعراقًناصر عبود جاسم ٌحٌىالصحافة االعالمبغداد41

المسائٌة63.772011/2010االول  ذكرعراقًجابر حسٌن عالء حسٌنالصحافة االعالمبغداد42

المسائٌة63.72011/2010االول  ذكرعراقًبالد ناصر فؤاد عمادالصحافة االعالمبغداد43

المسائٌة63.652011/2010الثانً ذكرعراقًعلوان كاظم غانم علًالصحافهاالعالمبغداد44

المسائٌة63.632011/2010االول  ذكرعراقًعلً حسٌن عالء حسٌنالصحافة االعالمبغداد45

المسائٌة63.492011/2010الثانً ذكرعراقًكزار كاظم الكرٌم عبد ولٌدالصحافة االعالمبغداد46



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة63.372011/2010االول  انثىعراقٌةمزبان ثجٌل حسن زهراءالصحافهاالعالمبغداد47

المسائٌة63.282011/2010الثانً انثىعراقٌهصالح حبٌب ضاهر صفاالصحافة االعالمبغداد48

المسائٌة62.952011/2010االول  ذكرعراقًعلً ابراهٌم رزوقً محمدالصحافة االعالمبغداد49

المسائٌة62.582011/2010االول  ذكرعراقًسرحان رجب علً حٌدرالصحافة االعالمبغداد50

المسائٌة62.412011/2010الثانً ذكرعراقًموسى جاسم حمٌد زٌدالصحافة االعالمبغداد51

المسائٌة62.242011/2010الثانً انثىعراقٌهسالم حمدان غانم هبهالصحافة االعالمبغداد52

المسائٌة61.892011/2010االول  ذكرعراقًحسٌن احمد عزٌز عمرالصحافة االعالمبغداد53

المسائٌة61.792011/2010االول  ذكرعراقًغضبان بالسم صدام علًالصحافة االعالمبغداد54

المسائٌة61.712011/2010الثانً انثىعراقٌهٌونس حسٌن خالد مرٌمالصحافهاالعالمبغداد55

المسائٌة61.592011/2010االول  ذكرعراقًفجر والً مجٌد احمدالصحافة االعالمبغداد56

المسائٌة61.452011/2010الثانً ذكرعراقًاحمد حمد صداع حسامالصحافة االعالمبغداد57

المسائٌة61.182011/2010الثانً ذكرعراقًكرٌم مسٌر الشرٌف عبد طالبالصحافهاالعالمبغداد58

المسائٌة60.952011/2010االول  انثىعراقٌةعلً عبد محسن زهراءالصحافة االعالمبغداد59

المسائٌة60.62011/2010االول  ذكرعراقًكعود محٌسن فلٌح حسٌنالصحافة االعالمبغداد60

المسائٌة60.242011/2010الثانً انثىعراقٌهكعود عبدهللا محسن امٌرهالصحافة االعالمبغداد61

المسائٌة59.992011/2010االول  ذكرعراقًرحٌم اللطٌف عبد هاتف وسامالصحافة االعالمبغداد62

المسائٌة59.72011/2010الثانً انثىعراقٌهحسٌن جواد عدنان منالالصحافة االعالمبغداد63

المسائٌة59.512011/2010االول  انثىعراقٌةعلً اكرم غانم تماضرالصحافة االعالمبغداد64

المسائٌة59.252011/2010الثانً ذكرعراقًهللا عبد حسٌن علً مٌثمالصحافة االعالمبغداد65

المسائٌة59.242011/2010الثانً انثىعراقٌهاحمد ابراهٌم صباح سندسالصحافهاالعالمبغداد66

المسائٌة59.142011/2010االول  انثىعراقٌةكعٌد كرٌص نوري فاطمهالصحافة االعالمبغداد67

المسائٌة58.62011/2010االول  ذكرعراقًعالوي هراط كرٌم لٌثالصحافة االعالمبغداد68

المسائٌة58.592011/2010الثانًذكرعراقًفٌاض حسٌن خلف رٌاضالصحافهاالعالمبغداد69

المسائٌة58.452011/2010االول  ذكرعراقًحمادي جبار هاشم احمدالصحافة االعالمبغداد70
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المسائٌة57.712011/2010الثانً ذكرعراقًطاهر هالل رٌاض عمرالصحافة االعالمبغداد71

المسائٌة56.752011/2010الثانً ذكرعراقًمجٌد لطٌف عامر محمدالصحافة االعالمبغداد72

المسائٌة56.582011/2010الثانً انثىعراقٌهمحسن عاكول محمد نورالصحافة االعالمبغداد73

المسائٌة56.32011/2010الثانً ذكرعراقًخلٌفة حرٌث صبري بسٌمالصحافة االعالمبغداد74

المسائٌة56.12011/2010الثانً ذكرعراقًعالوي هراط كرٌم مثنىالصحافة االعالمبغداد75

المسائٌة55.952011/2010الثانً ذكرعراقًسلطان عذٌب رمضان محمدالصحافة االعالمبغداد76

المسائٌة55.912011/2010الثانً ذكرعراقًعوده الصاحب عبد زغٌر عمادالصحافهاالعالمبغداد77

المسائٌة55.882011/2010التكمٌلًذكرعراقًتقً داخل صبري عدنانالصحافة االعالمبغداد78

المسائٌة55.772011/2010الثانً ذكرعراقًعباس الرحمن عبد شاكر فراسالصحافة االعالمبغداد79

المسائٌة55.612011/2010الثانً ذكرعراقًمحمد عاصً الكرٌم عبد احمدالصحافهاالعالمبغداد80

المسائٌة55.562011/2010الثانً ذكرعراقًعباس علً الكاظم عبد علًالصحافة االعالمبغداد81

المسائٌة55.52011/2010الثانً ذكرعراقًفرحان الساده عبد سمٌر احمدالصحافة االعالمبغداد82

المسائٌة55.12011/2010الثانً ذكرعراقًالقادر عبد ٌحٌى باسم منٌرالصحافة االعالمبغداد83

المسائٌة54.92011/2010الثانً ذكرعراقًجعفر مطلك وحٌد سعدالصحافة االعالمبغداد84

المسائٌة54.632011/2010الثانً ذكرعراقًبكر هللا سعد مجٌد علًالصحافة االعالمبغداد85

المسائٌة54.32011/2010الثانً ذكرعراقًسماري محسن طه محسنالصحافة االعالمبغداد86

المسائٌة53.372011/2010التكمٌلًذكرعراقًلفته حسن قاسم ضمٌرالصحافة االعالمبغداد87

المسائٌة53.352011/2010التكمٌلًذكرعراقًعلً حسن الرحمن عبد خالدالصحافهاالعالمبغداد88


