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الدور 
الذي 
سنة التخرجالمعدلنجح فيه

1996-89.41997االولانثىاالء حميد حسينالصحافةاالداب بغداد1
1996-701997االولانثىايام فؤادالصحافةاالداب بغداد2
1996-69.81997الثانيانثىاالء عبد اللطيفالصحافةاالداب بغداد3
1996-77.91997االولانثىابتهال عدنانالصحافةاالداب بغداد4
1996-781997االولانثىاسراء فاضلالصحافةاالداب بغداد5
1996-771997االولذآرامين مصطفى الخالالصحافةاالداب بغداد6
1996-741997االولانثىايمان عباسالصحافةاالداب بغداد7
1996-79.21997االولذآربان عدنانالصحافةاالداب بغداد8
1996-66.91997االولذآرحسين محيسن زايرالصحافةاالداب بغداد9

1996-781997االولانثىريهام عايد مرآبالصحافةاالداب بغداد10
1996-861997االولانثىريم داوود راشدالصحافةاالداب بغداد11
1996-75.61997االولذآرعبد الرحمن علي سعودالصحافةاالداب بغداد12
1996-581997الثانيذآرفالح عبد الكريم شريفالصحافةاالداب بغداد13
1996-80.71997االولذآرلؤي خليلالصحافةاالداب بغداد14
1996-811997االولذآرنوح عز الدينالصحافةاالداب بغداد15
1996-75.61997الثانيانثىناديه فاضلالصحافةاالداب بغداد16
1996-83.91997االولانثىهالة ظافرالصحافةاالداب بغداد17
1996-76.91997االولذآرياسر علوانالصحافةاالداب بغداد18
1996-61،771997االولذآرازهر نعمهالصحافةاالداب بغداد19
1996-55.61997االولذآرجابر حسن عطيهالصحافةاالداب بغداد20
1996-73.11997االولذآررائد علي صالحالصحافةاالداب بغداد21
1996-75.81997االولذآرعادل عبد الرزاق مصطافالصحافةاالداب بغداد22
1996-68.61997االولذآرعلي احمد جبرالصحافةاالداب بغداد23
1996-72.91997االولذآرعلي غزاي آشيشالصحافةاالداب بغداد24
1996-67.71997االولذآرعزيز مصلحالصحافةاالداب بغداد25
1996-71.91997االولانثىعذراء جمعه حسينالصحافةاالداب بغداد26
1996-84.61997االولذآرعدنان جبار زيدانالصحافةاالداب بغداد27
1996-75.71997االولذآرقيس تيسيرالصحافةاالداب بغداد28
1996-69.41997االولانثىآميله شذر عطيهالصحافةاالداب بغداد29
1996-68.11997االولذآرمحمد آريم خضيرالصحافةاالداب بغداد30
1996-69.11997االولذآرمكي ريسان عبداهللالصحافةاالداب بغداد31
1996-85.31997االولانثىندى عبد الباقيالصحافةاالداب بغداد32
1996-74.41997االولانثىنهى نيسان مرقصالصحافةاالداب بغداد33
1996-761997االولذآرهشام داخل شنانالصحافةاالداب بغداد34
1996-77.11997االولانثىوجدان اسعد غريبالصحافةاالداب بغداد35
1996-76.61997االولذآروحيد فزعالصحافةاالداب بغداد36
1996-58،631997االولذآرزيدان خلف صالحالصحافةاالداب بغداد38
1996-70،081997االولذآرعبد الجبار داريالصحافةاالداب بغداد39
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1996-70.91997االولذآرعلي جاسم محمد علي الصحافةاالداب بغداد40
1996-63،191997االولذآرغزوان محمد جدوع الصحافةاالداب بغداد41
1996-60.91997االولذآرفهمي عبد الحميدالصحافةاالداب بغداد42
1996-58.71997االولذآرمحمد خيرد حماديالصحافةاالداب بغداد43
1996-75.71997االولذآرمنير عبد الكريمالصحافةاالداب بغداد44
1996-711997االولذآرمنذر عبد الرزاقالصحافةاالداب بغداد45
1996-691997االولانثىامنه فريح حسناذاعةاالداب بغداد1
1996-87.31997االولانثىابتسام رحيم سعودياذاعةاالداب بغداد2
1996-84.11997االولانثىافنان محمد شعباناذاعةاالداب بغداد3
1996-63.91997االولانثىتيسير ترآياذاعةاالداب بغداد4
1996-82.71997االولانثىتنهيد علي آاظماذاعةاالداب بغداد5
1996-89.41997االولذآرجاسم طارش غضيباذاعةاالداب بغداد6
1996-82.41997االولانثىجميلة جياد محمداذاعةاالداب بغداد7
1996-63.41997الثانيذآرجواد حمدان آاظماذاعةاالداب بغداد8
1996-76.31997االولانثىحنان جاسم محمداذاعةاالداب بغداد9

1996-80.71997االولذآرحسناء عبد الجباراذاعةاالداب بغداد10
1996-74.81997االولذآرحسين بدر حميدياذاعةاالداب بغداد11
1996-78.21997االولذآرحسين تالي جابراذاعةاالداب بغداد12
1996-61.61997الثانيذآرعبد الوهاب عبد الرزاقاذاعةاالداب بغداد13
1996-83.21997االولذآرفؤاد حمد عبد الوهاباذاعةاالداب بغداد14
1996-861997االولذآرفؤاد عبد الجباراذاعةاالداب بغداد15
1996-67.21997الثانيانثىمياده سهيل سوادياذاعةاالداب بغداد16
1996-65.31997االولذآرناظر جلوب رشيداذاعةاالداب بغداد17
1996-62.11997االولانثىنادية لطفي خميساذاعةاالداب بغداد18
1996-59.81997الثانيانثىهادي آاظم مجيداذاعةاالداب بغداد19
1996-59.91997االولانثىهند طه لفتهاذاعةاالداب بغداد20
1996-66.31997االولانثىوسن هاشم حافظاذاعةاالداب بغداد21
1996-68.21997االولذآرياسر حماد حمداذاعةاالداب بغداد22
1997-69،111997االولذآرحكيم عدنان حميد اذاعةاالداب بغداد23
1996-77.11997االولانثىدنيا محمد صادقاذاعةاالداب بغداد24
1996-66.31997االولانثىريم يوسف شاآراذاعةاالداب بغداد25
1996-68.11997االولانثىرفاه عبد الرزاق اذاعةاالداب بغداد26
1996-70.21997االولانثىرغد ثامر علياذاعةاالداب بغداد27
1996-70.71997االولانثىريا صالح قاسماذاعةاالداب بغداد28
1996-82.81997االولانثىرجاء حسين حسناذاعةاالداب بغداد29
1996-72.81997االولذآررعد علوان خضيراذاعةاالداب بغداد30
1996-64.81997االولانثىسلوى ستار جاسماذاعةاالداب بغداد31
1996-68.21997االولذآرصفاء علي جباراذاعةاالداب بغداد32
1996-85.71997االولذآرعبد الرحمن حسناذاعةاالداب بغداد33
1996-57.91997الثانيذآرعبد صبار عالوياذاعةاالداب بغداد34
1996-68.71997االولذآرعصام عبد اهللا سعودياذاعةاالداب بغداد35
1996-58.11997االولذآرعبد الستار شاآراذاعةاالداب بغداد36
1996-61.61997الثانيذآرعبد الوهاب عبد الرزاقاذاعةاالداب بغداد37
1996-83.21997االولذآرفؤاد احمد عبد الوهاباذاعةاالداب بغداد38
1996-861997االولذآرفؤاد عبد الجباراذاعةاالداب بغداد39
1996-67.21997الثانيانثىمياده سهيل سوادياذاعةاالداب بغداد40



1996-65.31997االولذآرناظر جلوب رشيداذاعةاالداب بغداد41
1996-62.11997االولانثىناديه لطفي خميساذاعةاالداب بغداد42
1996-60.61997الثانيذآرهادي آاظم مجيداذاعةاالداب بغداد43
1996-59.91997االولانثىهند طه لفتهاذاعةاالداب بغداد44
1996-66.31997االولانثىوسن هاشم حافظاذاعةاالداب بغداد45
1996-68.21997االولذآرياسر حماد حمداذاعةاالداب بغداد46


