
٢٠٠٢/٢٠٠١اسماء الطلبة المتخرجين لعام 

المعدلالجنس الدور الذي نجح فيه اسم الطالب الرباعيالقسمالكليةالجامعة ت
67.42ذآرالثانيابراهيم خليل عبدالصحافة االداب بغداد1
68.38انثىاالولاسماء محمد حسنالصحافة االداب بغداد2
71.94انثىاالولازدهار فاضل سماحالصحافة االداب بغداد3
80.86انثىاالولانتصار ضماح عبد الحسينالصحافة االداب بغداد4
اللطيفالصحافةاالداببغداد5 عبد صباح 75.44انثىاالولانتصار ب ب5 ي  ب  ح  ب 75.44ىولر 
75.43انثىاالولانتصار علي عبد الحسينالصحافة االداب بغداد6
65.32ذآراالولباسل خليل ابراهيمالصحافة االداب بغداد7
63.93ذآراالولرائد حمزه آريمالصحافة االداب بغداد8
69.5انثىاالولسهاد مهدي صدامالصحافة االداب بغداد9

73.28انثىاالولشيماء فاضل عباسالصحافة االداب بغداد10
عبودالصحافةاالداببغداد11 حسين 74انثىاالولشذى 45 74.45انثىاالولشذى حسين عبودالصحافة االداب بغداد11
71.89ذآراالولصباح حسن عبدالصحافة االداب بغداد12
67.49ذآراالولصفاء داود سلومالصحافة االداب بغداد13
69.59ذآراالولعالء عبد االمير وداعهالصحافة االداب بغداد14
79.7ذآراالولعلي عبد الهادي عبد االميرالصحافة االداب بغداد15
66.34ذآراالولعالء جاسب عجيلالصحافة االداب بغداد16
ابراهيمالصحافةاالداببغداد17 خليل 69ذآراالولعل 83 69.83ذآراالولعلي خليل ابراهيمالصحافة االداب بغداد17
68.5انثىاالوللقاء حسين عمرالصحافة االداب بغداد18
70.48انثىاالوللبنى ماجد محمد عليالصحافة االداب بغداد19
83.48ذآراالولمحي عامر احمدالصحافة االداب بغداد20
77.64انثىاالولميسم منذر نعمانالصحافة االداب بغداد21
65.93ذآراالولمحمد سعيد سلمانالصحافة االداب بغداد22
هاالصحافةاالداغداد23 ال د ع ص لنه 71انثاال 97 71.97انثىاالولنهى صبري عبد الوهابالصحافة االداب بغداد23
63.9ذآرالثانيمحمد هالل خميسالصحافة االداب بغداد24
59ذآرالثانييوسف جهاد رآبانالصحافة االداب بغداد25
73.83انثىاالولهند عدنان ناجيالصحافة االداب بغداد26
68.69ذآراالولابراهيم محمد حنونالصحافة االداب بغداد27
69.4ذآرالثانياحمد صاحب غريبالصحافة االداب بغداد28
ا29 اغ افةاال لال لا 71ذآاال 22 71.22ذآراالولاحمد عبد عليالصحافة االداب بغداد29
68.72ذآراالولاديب عبيد حسونالصحافة االداب بغداد30
68.32ذآراالولبشار خميس حسينالصحافة االداب بغداد31
68.1ذآرالثانيثائر علي علوانالصحافة االداب بغداد32



71.59ذآراالولجبار صبر حمدالصحافة االداب بغداد33
66،3ذآرالثانيحسين آريم عبدالصحافة االداب بغداد34
58.31ذآرالثانيحميدي عبد الحميد بالسمالصحافة االداب بغداد35
58.5ذآرالثانيحميد عبد محمدالصحافة االداب بغداد36
56ذآرالثانيخالد حسن عليالصحافة االداب بغداد37
62ذآرالثانيخالد قاسم سالمالصحافة االداب بغداد38 م يم
80.29انثىاالولداليا رمزي يوسفالصحافة االداب بغداد39
74ذآراالولسالم جاسم محمدالصحافة االداب بغداد40
58.5ذآرالثانيسفيان احمد خضيرالصحافة االداب بغداد41
70.78ذآراالولطارق احمد محمد حمادهالصحافة االداب بغداد42
70.48ذآراالولضرغام حسين نصيفالصحافة االداب بغداد43
عيدانالصحافةاالداببغداد44 خورشيد 68.55ذآراالولعباس ب ب44 ن  ي ي  ور س  68.55رولب
61.4ذآرالثانيعمار طالل فاضلالصحافة االداب بغداد45
67.45ذآراالولعلي رجب حسينالصحافة االداب بغداد46
72.39ذآراالولغزوان حمدي عبداهللالصحافة االداب بغداد47
73.56انثىاالولغيداء محمد عبدهالصحافة االداب بغداد48
86.12انثىاالولفاطمه عبد الكاظم محمدالصحافة االداب بغداد49
عباسالصحافةاالداببغداد50 حسن 61ذآرالثانيفتاح 7 61.7ذآرالثانيفتاح حسن عباسالصحافة االداب بغداد50
67.49ذآراالولمحمد عماد زمير احمدالصحافة االداب بغداد51
78.59ذآراالولمحمد رياض ابراهيمالصحافة االداب بغداد52
64.58ذآراالولمعمر عناد خلفالصحافة االداب بغداد53
73.2ذآراالولنجاح حسن عباسالصحافة االداب بغداد54
71.26انثىاالولنهاد حسين حمادهالصحافة االداب بغداد55
اشرفالصحافةاالداببغداد56 صباح 69انثاالولنور 93 69.93انثىاالولنور صباح اشرفالصحافة االداب بغداد56
72.32انثىاالولهبه موفق جميلالصحافة االداب بغداد57
67.69انثىاالولهبه نبيل احمدالصحافة االداب بغداد58
68.56انثىاالولهبه عبد التواب نجمالصحافة االداب بغداد59
73.51ذآراالولوليد اسماعيل نجمالصحافة االداب بغداد60
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