
الدراسةالدورسنة التخرجالمعدلالجنسالجنسٌة االسم الرباعًالقسمالكلٌة بغدادت

مسائًاالول84.322006/2005ذكرعراقًاحمد عبد الحسٌن ثانً حسٌنوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد1

مسائًاالول84.102006/2005ذكرعراقًشرٌف سعٌد حمٌد عبد علًوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد2

مسائًاالول80.172006/2005ذكرعراقًهادي محسن نجم رهٌفوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد3

مسائًاالول78.582006/2005انثىعراقٌةظبٌة معتصم سعٌد محمودوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد4

مسائًاالول78.522006/2005انثىعراقٌةثرٌا عبد الرحمن ٌاسٌن حسٌنوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد5

مسائًاالول78.512006/2005انثىعراقٌةشمٌران مروكل اورٌشووالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد6

مسائًاالول78.422006/2005ذكرعراقًجمال طاهر حسن جدٌعوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد7

مسائًاالول77.862006/2005انثىعراقٌةذكرى محمد نادرعبد الكرٌم والتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد8

مسائًاالول77.252006/2005ذكرعراقًسرمد عبد الكرٌم عبد الرحمن معروفوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد9

مسائًاالول76.972006/2005ذكرعراقًمثنى محمد فٌحان عزوزوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد10

مسائًاالول75.682006/2005ذكرعراقًسمٌر طالب فرهود دحاموالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد11

مسائًاالول75.582006/2005ذكرعراقًكامل كرٌم عباس صالحوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد12

مسائًاالول75.502006/2005ذكرعراقًاحمد عبد اللطٌف ابراهٌم عوادوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد13

مسائًاالول  2005 / 2006 12 ،75ذكر عراقً هادي محسن عناد سعد والتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد14

مسائًاالول74.412006/2005ذكرعراقًصفاء عبد هللا حسن كنزاعوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد15

مسائًاالول74.272006/2005ذكرعراقًكمال نعمة عٌاش حسٌنوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد16

مسائًاالول74.072006/2005ذكرعراقًجاسم محمد خلف مرٌدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد17

مسائًاالول73.262006/2005ذكرعراقًعلً عطا هللا عبد غاٌبوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد18

مسائًاالول72.922006/2005ذكرعراقًحاتم احمد نغٌمش زوٌنوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد19

مسائًاالول72.352006/2005ذكرمصريتامر سراج الدٌن ابراهٌم محمدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد20

مسائًاالول72.322006/2005ذكرعراقًحمٌد عدٌل ناٌف حرجوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد21

مسائًاالول71.882006/2005ذكرعراقًخضٌر محمد حسن تركًوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد22

مسائًاالول71.082006/2005انثىعراقٌةرٌم المح عمر خطابوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد23

مسائًاالول70.792006/2005ذكرعراقًجبار عبد الحسٌن مطلك عٌديوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد24



مسائًاالول70.742006/2005ذكرعراقًسرمد جاسم محمد مهديوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد25

مسائًاالول70.662006/2005ذكرعراقًهشام صفاء حسن نقً والتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد26

مسائًالثاني70.602006/2005ذكرعراقًمحمد صالح مهدي جدعان والتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد27

مسائًاالول70.492006/2005انثىعراقٌةهدٌل غانم حسن عبدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد28

مسائًاالول69.702006/2005انثىعراقٌةرونق قاسم محمد عبدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد29

مسائًاالول69.622006/2005ذكرعراقًمهند عامر نوري عبد هللاوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد30

مسائًاالول69.612006/2005ذكرعراقًعلً حاكم خلف عزٌزوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد31

مسائًاالول69.352006/2005ذكرعراقًعلً ستار كاظم جابروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد32

مسائًاالول69.332006/2005ذكرعراقًابراهٌم الخلٌل حسن جبروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد33

مسائًاالول69.262006/2005انثىعراقٌةمرٌم حمودي احمد عبدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد34

مسائًاالول69.232006/2005ذكرعراقًهٌاف هوازن حسن مكًوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد35

مسائًاالول68.862006/2005ذكرعراقًاسعد حمٌد سلٌمان فرحانوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد36

مسائًاالول68.852006/2005ذكرعراقًادرٌس جواد صادق باقر والتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد37

مسائًالثاني68.822006/2005انثىعراقٌةامل كرٌم نجم عبد هللاوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد38

مسائًاالول68.612006/2005ذكرعراقًعمر سمٌر كاظم حسٌن والتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد39

مسائًاالول68.502006/2005ذكرعراقًمحمد ٌاسٌن ابراهٌم دحاموالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد40

مسائًاالول67.182006/2005ذكرعراقًعمر عبد المناف شكر جاسموالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد41

مسائًاالول66.902006/2005ذكرعراقًوسام عماد ناجً طخاخوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد42

مسائًاالول66.652006/2005ذكرعراقًحسام  علً جعونة فلٌحوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد43

مسائًاالول66.632006/2005ذكرعراقًابراهٌم محمد علوان حمدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد44

مسائًاالول66.442006/2005ذكرعراقًمحمد قاسم محمد عزاويوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد45

مسائًاالول66.412006/2005ذكرعراقًباسم محمد علٌوي حمودوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد46

مسائًاالول66.292006/2005ذكرعراقًحمزة غازي حمزة ابراهٌموالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد47

مسائًاالول65.782006/2005ذكرعراقًاحمد عبد الجبار نجم عٌسىوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد48

مسائًاالول65.492006/2005ذكرعراقًهدٌر ابراهٌم عبد علً حسٌنوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد49

مسائًاالول65.122006/2005ذكرعراقًنور علً أكرم علً والتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد50



مسائًاالول65.102006/2005ذكرعراقًاحمد ثجٌل منخً عوٌدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد51

مسائًاالول64.912006/2005ذكرعراقًبهاء حسن نزٌل جناتوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد52

مسائًاالول64.462006/2005ذكرعراقًسٌف الدٌن كاطع عبد والتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد53

مسائًاالول64.252006/2005ذكرعراقًنوفل عباس فاضل علٌويوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد54

مسائًاالول63.962006/2005ذكرعراقًعادل ابراهٌم شنته خدروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد55

مسائًاالول63.942006/2005ذكرعراقًمصطفى معاذ اسماعٌل خضروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد56

مسائًاالول63.682006/2005ذكرعراقًمحمد جاسم جبار تهٌموالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد57

مسائًاالول63.232006/2005ذكرعراقًمالذ كافً شهاب شوٌشوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد58

مسائًاالول63.202006/2005ذكرعراقًسٌف سعد حبٌب حسٌنوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد59

مسائًاالول63.162006/2005ذكرعراقًرائد صالح ابراهٌم عبدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد60

مسائًاالول62.512006/2005ذكرعراقًمراد عبد الستار مضعن عوادوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد61

مسائًالثاني62.342006/2005انثىعراقٌةسناء كرٌم نجم عبد هللاوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد62

مسائًاالول62.192006/2005ذكرعراقًاسامة جلٌل ناهً حمدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد63

مسائًاالول61.742006/2005ذكرعراقًثائر ثابت حسن ظاهروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد64

مسائًالثاني61.562006/2005ذكرعراقًعمر علً رجب حمٌدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد65

مسائًاالول61.412006/2005ذكرعراقًكرٌم محارب دحام شفلحوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد66

مسائًاالول61.002006/2005ذكرعراقًعدي سعدي كاظم عبدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد67

مسائًاالول60.212006/2005ذكرعراقًسامر علً محسن عودهوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد68

مسائًاالول60.212006/2005ذكرعراقًعامر عادل فاضل عبد هللاوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد69

مسائًاالول60.172006/2005ذكرعراقًمحمد ثامر عبد الكرٌم جاسموالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد70

مسائًالثاني60.122006/2005ذكرعراقًحارث محمود جاسم محمدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد71

مسائًاالول59.942006/2005ذكرعراقًسامر فائق منعثرصباحوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد72

مسائًالثاني59.732006/2005ذكرعراقًعمار كامل علً كرٌموالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد73

مسائًاالول59.672006/2005ذكرعراقًمقدام حاتم كردي عباسوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد74

مسائًاالول59.522006/2005ذكرعراقًعبد الستار حمٌد مصطاف كرٌموالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد75

مسائًالثاني59.422006/2005ذكرعراقًامٌر علً عبد هللا مسلموالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد76



مسائًالثاني59.192006/2005ذكرعراقًارام  مظفر محمد سعٌدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد77

مسائًالثاني59.062006/2005ذكرعراقًمحمد جاسم حمزة مناحًوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد78

مسائًالثاني59.032006/2005ذكرعراقًمحمد عبد الرحمن عبد الوهاب منصوروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد79

مسائًثاني58.252006/2005ذكرعراقًعدنان مصطاف اسماعٌل جعاطوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد80

مسائًالثاني58.092006/2005ذكرعراقًناطق بادي محٌى والتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد81

مسائًالثاني57.392006/2005ذكرعراقًباسل عٌدو سعٌد نافخوشوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد82

مسائًالثاني57.162006/2005انثىعراقٌةبلسم حمٌد مجٌد محمودوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد83

مسائًالثاني55.942006/2005ذكرعراقًسٌف فراس زعٌبح مكلفوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد84




