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سنة التخرجالمعدلفيه
65.62001/2000االولذآراحمد جمعه عبد اهللالصحافة االداببغداد1
78.82001/2000االولانثىاشواق عزيز عبدالصحافةبغداد2
مولودالصحافةبغداد3 شاآر 72.92001/2000االولانثىايناس وب3 و ر  س  72.92001/2000ولىي
76.22001/2000االولانثىبشرى بشار عبد الجبارالصحافةبغداد4
762001/2000االولانثىبيداء شاآر مولودالصحافةبغداد5
80.12001/2000االولانثىتغريد احمد قاسمالصحافةبغداد6
65.22001/2000االولانثىجمانه اسماعيلالصحافةبغداد7
58.912001/2000االولذآرحسن هادي صالحالصحافةبغداد8
حسينالصحافةبغداد9 غازي 812001/2000االولذآرحيدر 812001/2000االولذآرحيدر غازي حسينالصحافةبغداد9

64.62001/2000الثانيذآرخالد جيجان عزيزالصحافةبغداد10
76.72001/2000االولانثىخلود آاظم سليمانالصحافةبغداد11
59.22001/2000الثانيذآرزيد داود سلمانالصحافةبغداد12
692001/2000االولانثىزينه حسن عباسالصحافةبغداد13
87.22001/2000االولانثىزينه عبد الستار مجيدالصحافةبغداد14
جميلالصحافةبغداد15 عدنان 69االولانثزينه 72001/2000 69.72001/2000االولانثىزينه عدنان جميلالصحافةبغداد15
70.82001/2000االولانثىسحر سلمان عبدالصحافةبغداد16
76.12001/2000االولانثىشذى ابراهيم يحيىالصحافةبغداد17
77.72001/2000االولانثىشهالء ناجي صالحالصحافةبغداد18
68.52001/2000االولانثىصبا شوقي عبد الكريمالصحافةبغداد19
61.12001/2000االولذآرطاهر ابراهيم ظاهرالصحافةبغداد20
افةغداد21 علال ن الد ش لذآعادل 64اال 92001/2000 64.92001/2000االولذآرعادل شمس الدين عليالصحافةبغداد21
75.42001/2000االولذآرعبير صدام حومالصحافةبغداد22
63.52001/2000الثانيذآرعماد محجم خليفهالصحافةبغداد23
67.12001/2000االولذآرعلي خالد مسلمالصحافةبغداد24
71.52001/2000االولذآرغسان حامد علد سرحانالصحافةبغداد25
69.32001/2000الثانيانثىغيداء نزار عليالصحافةبغداد26
ا27 افةغ لال آا ث لذآل 742001/2000اال 742001/2000االولذآرليث حميد آاملالصحافةبغداد27
68.22001/2000االولذآرمحمد رجب حمودالصحافةبغداد28
60.52001/2000الثانيذآرمحمد عبد الغني ابراهيمالصحافةبغداد29
69.72001/2000االولذآرمروان سهيل شعبانالصحافةبغداد30



73.52001/2000االولانثىمنى شعبان لبيبالصحافةبغداد31
69.72001/2000االولانثىمها ابراهيم علوانالصحافةبغداد32
60.12001/2000االولذآرميثم نايف طعمهالصحافةبغداد33
71.22001/2000االولانثىنسرين ابراهيم مفتنالصحافةبغداد34
68.22001/2000االولانثىنغم محسن محمدالصحافةبغداد35
78.22001/2000االولذآروسام سعد بدرالصحافةبغداد36 م
73.332001/2000االولانثىوسن عبد االمير ناجيالصحافةبغداد37
74.62001/2000االولانثىوصال مصطفى احمدالصحافةبغداد38
67.52001/2000االولذآروقاص سعدي مهديالصحافةبغداد39
65.62001/2000االولذآررياض هادي مهديالصحافةبغداد40
69.12001/2000الثانيذآرابراهيم خليل خلفالصحافةبغداد41
راضيالصحافةبغداد42 جبار 72.42001/2000االولانثىاريج يب42 ر ر 72.42001/2000ولىريج جب
772001/2000االولانثىاشواق غازي حسونالصحافةبغداد43
74.52001/2000االولانثىانوار جمعه سهيلالصحافةبغداد44
79.22001/2000االولانثىايسن موفق عبد الكريمالصحافةبغداد45
70.12001/2000االولذآربشير نوار احمدالصحافةبغداد46
68.42001/2000االولذآرجاسم عليوي محسنالصحافةبغداد47
يونسالصحافةبغداد48 الجبار عبد 62االولذآرحيدر 82001/2000 62.82001/2000االولذآرحيدر عبد الجبار يونسالصحافةبغداد48
71.62001/2000الثانيذآرحميد غزال مهديالصحافةبغداد49
63.32001/2000االولذآرحيدر محمد سعدونالصحافةبغداد50
57.72001/2000الثانيذآرخالد حسن عليالصحافةبغداد51
60.22001/2000االولانثىخديجة ابراهيم باللالصحافةبغداد52
76.22001/2000االولانثىرواء هادي صالحالصحافةبغداد53
ظاهرالصحافةبغداد54 جمعه 74االولذآررياض 12001/2000 74.12001/2000االولذآررياض جمعه ظاهرالصحافةبغداد54
55.72001/2000الثانيذآرزياد عبود صالحالصحافةبغداد55
61.82001/2000االولذآرساجد خلف بدرالصحافةبغداد56
70.42001/2000االولانثىسحر جبر حسينالصحافةبغداد57
56.62001/2000الثانيذآرسعد مهدي صالحالصحافةبغداد58
732001/2000االولانثىشيماء محمد توفيقالصحافةبغداد59
خلفالصحافةغداد60 ضا لذآصادق 73اال 52001/2000 73.52001/2000االولذآرصادق رضا خلفالصحافةبغداد60
70.22001/2000االولذآرصباح مهدي جريانالصحافةبغداد61
692001/2000االولذآرظفار جبار آريمالصحافةبغداد62
802001/2000االولذآرعثمان محمد ذويبالصحافةبغداد63
592001/2000االولذآرعبد الرافع محسن ذيابالصحافةبغداد64
61.32001/2000الثانيذآرعالء آاطع شنشولالصحافةبغداد65
ا66 افةغ لال آا طف لذآال 73اال 162001/2000 73.162001/2000االولذآرعالء مصطفى آاملالصحافةبغداد66
66.42001/2000االولذآرعلي فاضل البراكالصحافةبغداد67
70.642001/2000االولذآرغزوان عمران عطيهالصحافةبغداد68
682001/2000االولانثىفرح مصطفى احمدالصحافةبغداد69



67.42001/2000االولذآرفيفيان لوقا متيالصحافةبغداد70
622001/2000االولذآرليث سعدون شاآرالصحافةبغداد71
62.72001/2000االولذآرماهر صالح ندىالصحافةبغداد72
67.12001/2000االولذآرمحمد عبود عونالصحافةبغداد73
60.12001/2000الثانيذآرمفيد عبد اهللا فياضالصحافةبغداد74
78.82001/2000انثىمنى احمد عبد اهللالصحافةبغداد75 ىى
66.32001/2000الثانيذآرمؤيد سليمان احمدالصحافةبغداد76
712001/2000االولانثىمها جلوب عبد اهللالصحافةبغداد77
662001/2000الثانيانثىنور محمد نجم يوسفالصحافةبغداد78
65.32001/2000الثانيذآروسام يوسف مهديالصحافةبغداد79
702001/2000االولذآربشير علي حنتوشالصحافةبغداد80










































































