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الصباحٌة80.592011/2012االول الدورأنثىعراقٌةفرج عبد سامً سرىالصحافةاإلعالمبغداد1

الصباحٌة80.242011/2012االول الدورأنثىعراقٌةهللا خٌر النبً عبد جبار زٌنبالصحافةاإلعالمبغداد2

الصباحٌة79.692011/2012االول الدورذكرعراقًزغٌر علوان صادق علًالصحافةاإلعالمبغداد3

الصباحٌة76.942011/2012االول الدورأنثىعراقٌةجواد محمد عماد هدىالصحافةاإلعالمبغداد4

الصباحٌة76.072011/2012االول الدورذكرعراقًسالم كرٌم الزهرة عبد عمارالصحافةاإلعالمبغداد5

الصباحٌة762011/2012االول الدورأنثىعراقٌةجواد احمد ولٌد مرٌمالصحافةاالعالمبغداد6

الصباحٌة75.932011/2012االول الدورأنثىعراقٌةجاسم صالح مهدي سهىالصحافةاإلعالمبغداد7

الصباحٌة75.252011/2012االول الدورأنثىعراقٌةمحمود سلمان منٌف فرحالصحافةاإلعالمبغداد8

الصباحٌة75.042011/2012االول الدورذكرعراقًرشٌد الكرٌم عبد ابراهٌم مصطفىالصحافةاإلعالمبغداد9

الصباحٌة74.972011/2012الثانًأنثىعراقٌةعٌال صاحب االمٌر عبد نجالءالصحافةاالعالمبغداد10

الصباحٌة74.672011/2012االول الدورأنثىعراقٌةٌوسف حسن راضً اسراءالصحافةاإلعالمبغداد11

الصباحٌة74.592011/2012االول الدورأنثىعراقٌةدروٌش هاشم سلومً اٌمانالصحافةاإلعالمبغداد12

الصباحٌة74.52011/2012االول الدورأنثىعراقٌةمالح علً محسن رغدةالصحافةاإلعالمبغداد13

الصباحٌة74.022011/2012االول الدورأنثىعراقٌةشهد حمٌد االمٌر عبد بانالصحافةاإلعالمبغداد14

الصباحٌة73.382011/2012االول الدورأنثىعراقٌةمحمد جاسم الكرٌم عبد زهورالصحافةاإلعالمبغداد15

الصباحٌة73.252011/2012االول الدورأنثىعراقٌةحسٌن محمد ماجد سرىالصحافةاإلعالمبغداد16

الصباحٌة73.22011/2012االول الدورأنثىعراقٌةالرحمن عبد االمٌر عبد عامر تباركالصحافةاإلعالمبغداد17

الصباحٌة73.112011/2012االول الدورذكرعراقًعبود عٌال سعود سالمالصحافةاإلعالمبغداد18

الصباحٌة72.982011/2012االول الدورأنثىعراقٌةغركان كزار الحسٌن عبد زٌنةالصحافةاإلعالمبغداد19

الصباحٌة72.92011/2012االول الدورأنثىعراقٌةعباس حسٌن علً تقىالصحافةاإلعالمبغداد20

الصباحٌة72.872011/2012االول الدورأنثىعراقٌةسعٌد صالح سعٌد سارةالصحافةاإلعالمبغداد21

الصباحٌة72.852011/2012االول الدورذكرعراقًالرزاق عبد الرحمن عبد عدنان حسنالصحافةاإلعالمبغداد22
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الصباحٌة72.552011/2012االول الدورأنثىعراقٌةظاهر صالح خالد سراءالصحافةاإلعالمبغداد23

الصباحٌة72.352011/2012الثانًأنثىعراقٌةاحمد خمٌس احمد دالٌاالصحافةاالعالمبغداد24

الصباحٌة72.332011/2012االول الدورأنثىعراقٌةمجٌد كاظم حازم بسمةالصحافةاإلعالمبغداد25

الصباحٌة72.282011/2012االول الدورأنثىعراقٌةعالم جبار عباس رحٌلالصحافةاإلعالمبغداد26

الصباحٌة72.122011/2012االول الدورأنثىعراقٌةابراهٌم الرسول عبد حسام براءالصحافةاإلعالمبغداد27

الصباحٌة71.982011/2012االول الدورأنثىعراقٌةالقادر عبد علً مناضل نورالصحافةاإلعالمبغداد28

الصباحٌة71.912011/2012الثانًأنثىعراقٌةمحمود شكر كامل منارالصحافةاالعالمبغداد29

الصباحٌة71.612011/2012االول الدورأنثىعراقٌةسوٌحل شاطً عٌسى سجىالصحافةاإلعالمبغداد30

الصباحٌة71.422011/2012االول الدورأنثىعراقٌةعبود حمٌد محمد فرحالصحافةاإلعالمبغداد31

الصباحٌة71.252011/2012االول الدورأنثىعراقٌةعزاوي احمد غازي شمسالصحافةاإلعالمبغداد32

الصباحٌة70.892011/2012االول الدورأنثىعراقٌةخلف سجاد سامً نهىالصحافةاإلعالمبغداد33

الصباحٌة70.542011/2012االول الدورأنثىعراقٌةجواد جمعة احمد نرٌمانالصحافةاإلعالمبغداد34

الصباحٌة70.392011/2012االول الدورأنثىعراقٌةشوٌح روضان محمد دعاءالصحافةاإلعالمبغداد35

الصباحٌة69.872011/2012االول الدورأنثىعراقٌةعلً احمد عماد اسراءالصحافةاإلعالمبغداد36

الصباحٌة69.772011/2012االول الدورذكرعراقًسعد سعدون طه تحسٌنالصحافةاإلعالمبغداد37

الصباحٌة69.592011/2012االول الدورأنثىعراقٌةكاظم محً جاسم اسماءالصحافةاإلعالمبغداد38

الصباحٌة69.422011/2012االول الدورأنثىعراقٌةحمٌد حسن محمد غفرانالصحافةاإلعالمبغداد39

الصباحٌة69.182011/2012االول الدورذكرعراقًموسى جبر غانم هشامالصحافةاإلعالمبغداد40

الصباحٌة69.122011/2012االول الدورأنثىعراقٌةفرٌح علً فاضل راوندالصحافةاإلعالمبغداد41

الصباحٌة69.072011/2012االول الدورأنثىعراقٌةصالح عباس علً رحابالصحافةاإلعالمبغداد42

الصباحٌة68.92011/2012االول الدورأنثىعراقٌةحمزة محمد قاسم وسنالصحافةاإلعالمبغداد43

الصباحٌة68.72011/2012االول الدورأنثىعراقٌةسلٌم  عظٌم جبار فاطمةالصحافةاإلعالمبغداد44

الصباحٌة68.662011/2012االول الدورأنثىعراقٌةفارس توفٌق صباح رناالصحافةاإلعالمبغداد45

الصباحٌة68.552011/2012االول الدورأنثىعراقٌةحسٌن محمود شاكر رقٌةالصحافةاإلعالمبغداد46
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الصباحٌة68.442011/2012االول الدورذكرعراقًسٌد سلمان الكرٌم عبد احمدالصحافةاإلعالمبغداد47

الصباحٌة68.42011/2012االول الدورذكرعراقًبردي صباح هللا عبد صباحالصحافةاالعالمبغداد48

الصباحٌة68.382011/2012الثانًأنثىعراقٌةصالح خضٌر حسٌن نورالصحافةاالعالمبغداد49

الصباحٌة67.672011/2012الثانًأنثىعراقٌةالقادر عبد الرزاق عبد علً بٌداءالصحافةاالعالمبغداد50

الصباحٌة67.632011/2012االول الدورأنثىعراقٌةناجً مهدي حسن والءالصحافةاإلعالمبغداد51

الصباحٌة67.162011/2012االول الدورذكرعراقًجابر جلود ابراهٌم جعفرالصحافةاإلعالمبغداد52

الصباحٌة66.92011/2012االول الدورذكرعراقًجلٌهم عطٌة مهدي الصادق جعفرالصحافةاإلعالمبغداد53

الصباحٌة66.82011/2012االول الدورأنثىعراقٌةحمودي داود سلٌمان اصٌلالصحافةاإلعالمبغداد54

الصباحٌة66.692011/2012الثانًذكرعراقًهللا عبد فرهود بالل الصمد عبدالصحافةاالعالمبغداد55

الصباحٌة66.532011/2012االول الدورأنثىعراقٌةاحمد سعٌد حمدي رسلالصحافةاإلعالمبغداد56

الصباحٌة66.062011/2012االول الدورذكرعراقًصكبان حسٌن هوٌدي حسٌنالصحافةاإلعالمبغداد57

الصباحٌة66.012011/2012االول الدورأنثىعراقٌةخماس محمد باسم اسراءالصحافةاإلعالمبغداد58

الصباحٌة65.752011/2012االول الدورأنثىعراقٌةمصطفى حسن حسام زٌنبالصحافةاإلعالمبغداد59

الصباحٌة65.322011/2012االول الدورأنثىعراقٌةاالحد عبد ناصر براء نورسالصحافةاإلعالمبغداد60

الصباحٌة65.322011/2012الثانًأنثىعراقٌةهاشم حمزة بدران زهراءالصحافةاالعالمبغداد61

الصباحٌة65.062011/2012االول الدورأنثىعراقٌةماضً جٌجان حامد امٌرةالصحافةاإلعالمبغداد62

الصباحٌة65.052011/2012الثانًأنثىعراقٌةحمضل مطر داخل هندالصحافةاالعالمبغداد63

الصباحٌة64.922011/2012االول الدورأنثىعراقٌةسعٌد رجب حمدي لمٌاءالصحافةاإلعالمبغداد64

الصباحٌة64.812011/2012االول الدورذكرعراقًسلٌمان محمد لطٌف لٌثالصحافةاإلعالمبغداد65

الصباحٌة64.742011/2012الثانًذكرعراقًحسٌن كرٌم شنون مصطفىالصحافةاالعالمبغداد66

الصباحٌة64.632011/2012االول الدورذكرعراقًرحٌم حمٌد فارس حسٌنالصحافةاإلعالمبغداد67

الصباحٌة64.312011/2012الثانًذكرعراقًٌونس جواد عباس عقٌلالصحافةاالعالمبغداد68

الصباحٌة64.32011/2012الثانًأنثىعراقٌةعبد علً حسٌن سماءالصحافةاالعالمبغداد69

الصباحٌة64.262011/2012الثانًذكرعراقًعباس الزهرة عبد زرلوك ناٌفالصحافةاالعالمبغداد70
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الصباحٌة64.22011/2012الثانًذكرعراقًشهٌب فضٌل بدوي محمدالصحافةاالعالمبغداد71

الصباحٌة64.052011/2012الثانًذكرعراقًعرٌبً حمٌد هللا عبد علًالصحافةاالعالمبغداد72

الصباحٌة63.812011/2012الثانًأنثىعراقٌةعباس خضٌر محمد بٌداءالصحافةاالعالمبغداد73

الصباحٌة63.552011/2012الثانًأنثىعراقٌةاكرٌم جخٌور فاضل اسٌلالصحافةاالعالمبغداد74

الصباحٌة63.282011/2012الثانًذكرعراقًراشد فارس غالب محمدالصحافةاالعالمبغداد75

الصباحٌة63.152011/2012االول الدورأنثىعراقٌةطخاخ رحٌم جاسم سحرالصحافةاإلعالمبغداد76

الصباحٌة62.82011/2012الثانًأنثىعراقٌةحلٌفة حمٌد قٌس هدىالصحافةاالعالمبغداد77

الصباحٌة62.752011/2012الثانًذكرعراقًمجبل كتاب راتب محمدالصحافةاالعالمبغداد78

الصباحٌة62.212011/2012الثانًأنثىعراقٌةعٌدان حسٌن علً فاطمةالصحافةاالعالمبغداد79

الصباحٌة61.842011/2012الثانًأنثىعراقٌةكٌم عناد زٌد اٌمانالصحافةاالعالمبغداد80

الصباحٌة61.512011/2012الثانًذكرعراقًمجٌد حسٌن قاسم حارثالصحافةاالعالمبغداد81

الصباحٌة61.422011/2012الثانًذكرعراقًصالح عبد كاطع حسٌنالصحافةاالعالمبغداد82

الصباحٌة61.312011/2012الثانًأنثىعراقٌةهانً الواحد عبد ٌاسٌن سهىالصحافةاالعالمبغداد83

الصباحٌة61.292011/2012الثانًذكرعراقًعكاب رشٌد خلٌل علًالصحافةاالعالمبغداد84

الصباحٌة61.152011/2012الثانًذكرعراقًضاري حمٌد ابراهٌم نبهانالصحافةاالعالمبغداد85

الصباحٌة60.822011/2012الثانًذكرعراقًمطلك مرعٌد صالل رٌاضالصحافةاالعالمبغداد86

الصباحٌة60.732011/2012الثانًأنثىعراقٌةقاد هللا عبد سعٌد شلٌرالصحافةاالعالمبغداد87

الصباحٌة60.722011/2012الثانًأنثىعراقٌةبرسٌم محمد النبً عبد بانالصحافةاالعالمبغداد88

الصباحٌة60.432011/2012االول الدورذكرعراقًثجٌل  فنجان حمدان مرتضىالصحافةاإلعالمبغداد89

الصباحٌة60.372011/2012االول الدورذكرعراقًناصر حوتة توفٌق احمدالصحافةاإلعالمبغداد90

الصباحٌة60.372011/2012الثانًأنثىعراقٌةجواد حمٌد حسن اسراءالصحافةاالعالمبغداد91

الصباحٌة60.292011/2012الثانًأنثىعراقٌةجبر رضا علً حوراءالصحافةاالعالمبغداد92

الصباحٌة60.172011/2012الثانًذكرعراقًمجٌد حسون علً حسٌنالصحافةاالعالمبغداد93

الصباحٌة59.632011/2012الثانًأنثىعراقٌةرشٌد طارق سارةالصحافةاالعالمبغداد94
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الصباحٌة59.252011/2012الثانًأنثىعراقٌةمراد خدادا محمد زٌنبالصحافةاالعالمبغداد95

الصباحٌة59.222011/2012الثانًذكرعراقًمهدي حسون مهدي محمدالصحافةاالعالمبغداد96

الصباحٌة58.952011/2012الثانًذكرعراقًجوال علً عودة محمدالصحافةاالعالمبغداد97

الصباحٌة58.852011/2012الثانًذكرعراقًٌاسٌن  الزم الزهرة عبد كاظمالصحافةاالعالمبغداد98

الصباحٌة58.72011/2012الثانًذكرعراقًحسٌن هللا عبد حافظ زٌدونالصحافةاالعالمبغداد99

الصباحٌة58.622011/2012الثانًذكرعراقًتقً علوان عدنان زٌدونالصحافةاالعالمبغداد100

الصباحٌة58.282011/2012الثانًذكرعراقًجعفر ربه عبد جعفر احمدالصحافةاالعالمبغداد101

الصباحٌة58.222011/2012الثانًأنثىعراقٌةشٌبان حماد المهدي عبد سارةالصحافةاالعالمبغداد102

الصباحٌة58.152011/2012الثانًأنثىعراقٌةعلً جبر الرحمن عبد سجىالصحافةاالعالمبغداد103

الصباحٌة58.112011/2012الثانًذكرعراقًخلٌفة غٌالن فٌصل هشامالصحافةاالعالمبغداد104

الصباحٌة58.12011/2012الثانًذكرعراقًعدٌدة ابراهٌم احمد عامرالصحافةاالعالمبغداد105

الصباحٌة57.852011/2012الثانًذكرعراقًنعمة حسن كرٌم علًالصحافةاالعالمبغداد106

الصباحٌة57.662011/2012الثانًذكرعراقًذٌاب خلٌفة مجٌد محمدالصحافةاالعالمبغداد107

الصباحٌة57.092011/2012الثانًذكرعراقًهللا جار فرج فاضل جعفرالصحافةاالعالمبغداد108

الصباحٌة56.882011/2012الثانًأنثىعراقٌةمرحل  ثانً حسٌن رناالصحافةاالعالمبغداد109

الصباحٌة56.872011/2012الثانًذكرعراقًالزم زبون ناصر جاللالصحافةاالعالمبغداد110

الصباحٌة56.82011/2012التكمٌلًذكرعراقًفرج حسن عودة ثامرالصحافةاالعالمبغداد111

الصباحٌة56.662011/2012الثانًذكرعراقًهللا جار خشٌف صبار رافدالصحافةاالعالمبغداد112

الصباحٌة56.572011/2012الثانًذكرعراقًحسٌن سلٌمان ٌاسٌن الرحمن عبدالصحافةاالعالمبغداد113

الصباحٌة56.472011/2012الثانًذكرعراقًصالح سلٌمان محمد ٌوسفالصحافةاالعالمبغداد114

الصباحٌة56.362011/2012الثانًذكرعراقًصالح عبد علً احسانالصحافةاالعالمبغداد115

الصباحٌة55.862011/2012الثانًذكرعراقًحمٌد حٌال حسٌن بهاءالصحافةاالعالمبغداد116

الصباحٌة55.372011/2012الثانًذكرعراقًفرج الوهاب عبد احمد مصطفىالصحافةاالعالمبغداد117

الصباحٌة55.372011/2012الثانًذكرعراقًحمزة شبوط حمود احمدالصحافةاالعالمبغداد118
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الصباحٌة55.122011/2012الثانًذكرعراقًخلف هور حٌدرالصحافةاالعالمبغداد119

الصباحٌة55.112011/2012الثانًذكرعراقًخنٌفر جبار علً احمدالصحافةاالعالمبغداد120

الصباحٌة54.952011/2012الثانًذكرعراقًجبارة رزاق مشعل حسٌنالصحافةاالعالمبغداد121

الصباحٌة54.82011/2012الثانًذكرعراقًعلً فرحان نعمة عمارالصحافةاالعالمبغداد122

الصباحٌة54.572011/2012الثانًذكرعراقًراضً  عرٌان مهدي فؤادالصحافةاالعالمبغداد123

الصباحٌة54.512011/2012الثانًذكرعراقًعلً جاسم القادر عبد علًالصحافةاالعالمبغداد124

الصباحٌة54.312011/2012الثانًذكرعراقًعلً صالح كرٌم حمٌدالصحافةاالعالمبغداد125

الصباحٌة53.932011/2012الثانًذكرعراقًمحمد الستار عبد فهمًالصحافةاالعالمبغداد126

الصباحٌة52.642011/2012الثانًذكرعراقًمحسن هللا عبد حامد رائدالصحافةاالعالمبغداد127

الصباحٌة51.932011/2012الثانًذكرعراقًعلً سلٌم سهٌر نورالصحافةاالعالمبغداد128

الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة85.872012/2011االولأنثىعراقٌةخلف حسن فاضل نهاٌةالصحافةاإلعالمبغداد1

المسائٌة83.622012/2011االولذكرعراقًخلف لعٌبً أرحٌمة جمعةالصحافةاإلعالمبغداد2

المسائٌة82.962012/2011االولذكرعراقًضامن منصور فخري ثائرالصحافةاإلعالمبغداد3

المسائٌة81.932012/2011االولأنثىعراقٌةدٌوان كاظم جواد زٌنبالصحافةاإلعالمبغداد4

المسائٌة81.442012/2011االولأنثىعراقٌةعلً احمد الكرٌم عبد سهٌرالصحافةاإلعالمبغداد5

المسائٌة80.322012/2011االولذكرعراقًعلً فرحان لرحمن عبدا سامًالصحافةاإلعالمبغداد6

المسائٌة79.22012/2011االولذكرعراقًالحمٌد عبد فخري مازن إبراهٌمالصحافةاإلعالمبغداد7

المسائٌة79.142012/2011االولأنثىعراقٌةكٌطان محمد عبد بشرىالصحافةاإلعالمبغداد8

المسائٌة77.82012/2011االولذكرعراقًمرٌشد تاٌه كاظم محمدالصحافةاإلعالمبغداد9

اسماء الخرٌجٌن للدراسات االولٌة
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المسائٌة772012/2011االولأنثىعراقٌةساجت عبد زٌدان وسنالصحافةاإلعالمبغداد10

المسائٌة76.832012/2011االولأنثىعراقٌةكاظم سلمان سعود رواءالصحافةاإلعالمبغداد11

المسائٌة74.042012/2011االولأنثىعراقٌةفرحان علٌخ حران زٌنبالصحافةاإلعالمبغداد12

المسائٌة73.892012/2011االولأنثىعراقٌةعباس علً محمد طٌبةالصحافةاإلعالمبغداد13

المسائٌة72.582012/2011االولأنثىعراقٌةعباس حسٌن مطلب ثناءالصحافةاإلعالمبغداد14

المسائٌة72,132012/2011االولأنثىمصرٌةسٌد أنور الدٌن نور هبةالصحافةاإلعالمبغداد15

المسائٌة71.642012/2011االولذكرعراقًصالح هادي رزوقً مؤٌدالصحافةاإلعالمبغداد16

المسائٌة71.022012/2011االولذكرعراقًعلٌوي عواس كاظم عمرالصحافةاإلعالمبغداد17

المسائٌة70,382012/2011الثانًذكرعراقًوشال ٌوسف حسن فالحالصحافةاإلعالمبغداد18

المسائٌة70,372012/2011االولذكرعراقًناصر هاشم صالح باللالصحافةاإلعالمبغداد19

المسائٌة69.752012/2011االولذكرعراقًسوادي عبٌد راهً احمدالصحافةاإلعالمبغداد20

المسائٌة69.612012/2011االولذكرعراقًحسٌن شالل علً مصطفىالصحافةاإلعالمبغداد21

المسائٌة69,082012/2011الثانًذكرعراقًلفته محمد الرضا عبد محمدالصحافةاإلعالمبغداد22

المسائٌة68.952012/2011االولذكرعراقًعلً الواحد عبد نبٌل نبراسالصحافةاإلعالمبغداد23

المسائٌة68.912012/2011االولذكرعراقًسلمان نعمة حسٌن مصطفىالصحافةاإلعالمبغداد24

المسائٌة68.382012/2011االولذكرعراقًعوٌد محسن حمٌد محمدالصحافةاإلعالمبغداد25

المسائٌة68.262012/2011االولذكرعراقًثجٌل خوٌر كمر علًالصحافةاإلعالمبغداد26

المسائٌة68.162012/2011االولذكرعراقًعكباٌة خفً داود علً الصحافةاإلعالمبغداد27

المسائٌة68,152012/2011الثانًأنثىعراقٌةعلوان محمد باسم ي هنادالصحافةاإلعالمبغداد28

المسائٌة67.822012/2011االولذكرعراقًعلً محٌسن مخٌبر عمادالصحافةاإلعالمبغداد29

المسائٌة67.672012/2011االولذكرعراقًمحمد حسون قاسم علًالصحافةاإلعالمبغداد30

المسائٌة67,242012/2011الثانًأنثىعراقٌةعلوان زامل الرحٌم عبد رؤىالصحافةاإلعالمبغداد31

المسائٌة66.892012/2011االولأنثىعراقٌةمحمد جبوري مؤٌد عذراءالصحافةاإلعالمبغداد32

المسائٌة66.632012/2011االولذكرعراقًسبهان حسٌن الزهرة عبد مظاهرالصحافةاإلعالمبغداد33



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة66.542012/2011االولذكرعراقًطاهر مطر ٌوسف كمالالصحافةاإلعالمبغداد34

المسائٌة65.492012/2011االولذكرعراقًعبد ضحٌوي محمد ماهرالصحافةاإلعالمبغداد35

المسائٌة64.862012/2011االولذكرعراقًاحمد شبٌب مرجاح حسٌنالصحافةاإلعالمبغداد36

المسائٌة64,752012/2011الثانًذكرعراقًناٌف إبراهٌم إسماعٌل حقًالصحافةاإلعالمبغداد37

المسائٌة64.432012/2011االولذكرعراقًمحمد أبراهٌم جالل أسامةالصحافةاإلعالمبغداد38

المسائٌة63,792012/2011الثانًذكرعراقًجواد صاحب فؤاد علًالصحافةاإلعالمبغداد39

المسائٌة62.452012/2011االولأنثىعراقٌةحمٌد مطلك ستار أمالالصحافةاإلعالمبغداد40

المسائٌة62,422012/2011الثانًأنثىعراقٌةلفته حسن العباس عبد فاطمةالصحافةاإلعالمبغداد41

المسائٌة61,582012/2011الثانًذكرعراقًدهش جابر معٌون حٌدرالصحافةاإلعالمبغداد42

المسائٌة61,502012/2011الثانًذكرعراقًسلمان هللا عبد محمد براءالصحافةاإلعالمبغداد43

المسائٌة60,962012/2011الثانًذكرعراقًحمود غازي شالل رحٌمالصحافةاإلعالمبغداد44

المسائٌة60,902012/2011الثانًذكرعراقًناٌف عباس عبد إبراهٌمالصحافةاإلعالمبغداد45

المسائٌة60,852012/2011الثانًذكرعراقًدبعون إبراهٌم خلٌل إبراهٌمالصحافةاإلعالمبغداد46

المسائٌة60,552012/2011الثانًذكرعراقًفرج حسن فالح عمرالصحافةاإلعالمبغداد47

المسائٌة60,322012/2011الثانًأنثىعراقٌةناصر علً طارق أحالمالصحافةاإلعالمبغداد48

المسائٌة60,072012/2011الثانًأنثىعراقٌةمطلك عباس الكرٌم عبد هاجرالصحافةاإلعالمبغداد49

المسائٌة59,652012/2011الثانًذكرعراقًحسون حمادي عبد إٌادالصحافةاإلعالمبغداد50

المسائٌة59,462012/2011الثانًذكرعراقًكاطع مختاض جبار حسٌنالصحافةاإلعالمبغداد51

المسائٌة59.282012/2011االولذكرعراقًعلً خسرو عباس جاللالصحافةاإلعالمبغداد52

المسائٌة58,952012/2011الثانًذكرعراقًالسادة عبد صبري كرٌم صبريالصحافةاإلعالمبغداد53

المسائٌة58,472012/2011الثانًذكرعراقًعبٌد حسن حسٌن مهديالصحافةاإلعالمبغداد54

المسائٌة58,452012/2011الثانًذكرعراقًدفار فٌد كاظم هللا عبدالصحافةاإلعالمبغداد55

المسائٌة58,172012/2011الثانًذكرعراقًعلً حازم حٌدر احمدالصحافةاإلعالمبغداد56

المسائٌة58,152012/2011الثانًذكرعراقًعابد احمد ذٌبان أحمدالصحافةاإلعالمبغداد57
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المسائٌة58,122012/2011الثانًأنثىعراقٌةٌونس مصطفى عماد رؤىالصحافةاإلعالمبغداد58

المسائٌة57,932012/2011الثانًذكرعراقًحمادي جاسم محمد معمرالصحافةاإلعالمبغداد59

المسائٌة57,692012/2011الثانًذكرعراقًالحسٌن عبد خٌري حسن همامالصحافةاإلعالمبغداد60

المسائٌة57,662012/2011الثانًذكرعراقًناصر عودة فٌصل حٌدرالصحافةاإلعالمبغداد61

المسائٌة57,662012/2011الثانًذكرعراقًادبٌس كاظم الحسٌن عبد حسنالصحافةاإلعالمبغداد62

المسائٌة56.672012/2011االولذكرعراقًسعد محسن عامر عالءالصحافةاإلعالمبغداد63

المسائٌة56,512012/2011الثانًذكرعراقًحوٌل فرٌح جبار عباسالصحافةاإلعالمبغداد64

المسائٌة56,322012/2011الثانًذكرعراقًصالح هللا عبد نجم الغفار عبدالصحافةاإلعالمبغداد65

المسائٌة56,292012/2011الثانًأنثىعراقٌةسنادي زعون احمد إزهارالصحافةاإلعالمبغداد66

المسائٌة56,282012/2011الثانًذكرعراقًسٌنو سبهان موسى حسنالصحافةاإلعالمبغداد67

المسائٌة56,282012/2011الثانًأنثىعراقٌةمحمد الكرٌم عبد رٌاض رحمهالصحافةاإلعالمبغداد68

المسائٌة56,212012/2011الثانًذكرعراقًشلش شمخً الهادي عبد حسامالصحافةاإلعالمبغداد69

المسائٌة55,582012/2011الثانًذكرعراقًمنصور الحسن عبد هادي مالكالصحافةاإلعالمبغداد70

المسائٌة55,542012/2011الثانًذكرعراقًاخطوط جابردوٌج كرٌمالصحافةاإلعالمبغداد71

المسائٌة55,292012/2011الثانًذكرعراقًنعمه ولٌد شون عالءالصحافةاإلعالمبغداد72

المسائٌة55,292012/2011الثانًذكرعراقًعلً صبحً كرٌم علًالصحافةاإلعالمبغداد73

المسائٌة55,102012/2011الثانًذكرعراقًمجٌد حمٌد جابر احمدالصحافةاإلعالمبغداد74

المسائٌة55,072012/2011الثانًذكرعراقًحلٌحل حمادي فاضل إبراهٌمالصحافةاإلعالمبغداد75

المسائٌة54,612012/2011الثانًذكرعراقًعجة حسٌن سرٌع ماهرالصحافةاإلعالمبغداد76

المسائٌة53,672012/2011الثانًذكرعراقًفرج تعبان عبد محمدالصحافةاإلعالمبغداد77

المسائٌة52,782012/2011التكمٌلً ذكرعراقًمنان محمد الجبار عبد حسنالصحافةاإلعالمبغداد78


