
 ١٩٩٢/١٩٩١اسماء الطلبة المتخرجين لعام 

54.2االولذآرفاضل مكي موسىالصحافة االداب بغداد1
61،75االولذآرفاضل عباس عبد اهللالصحافة االداب بغداد2
63.3االولذآرفالح طاهر فياضالصحافة االداب بغداد3
63.6االولذآرآريم آفاوي علوانالصحافة االداب بغداد4
62،82االولذآرمحمد مصطفى عالويالصحافة االداب بغداد5

ثذقفة 58الثانيذآرمحمد حسن عبد الباقيالصحافة االداب بغداد6
65،57االولذآرمحمد لفته فليحالصحافة االداب بغداد7
66،77االولذآرمحمد عبد محمد جوادالصحافة االداب بغداد8
66.6االولذآرمحمد عبد الستار عبد الواحدالصحافة االداب بغداد9

62.2الثانيذآرمحمود سليمان حسنالصحافة االداب بغداد10
افةاالداغداد11 نال د لذآهد 69اال 42 69.42االولذآرمهدي حمودي محسنالصحافة االداب بغداد11
65،22الثانيذآرنشأة ابراهيم شاللالصحافة االداب بغداد12
60.9االولذآرهزير مغير فليحالصحافة االداب بغداد13
70.1االولذآريونس حسن حمدالصحافة االداب بغداد14
62.2الثانيذآروسام سعيد عبد اهللالصحافة االداب بغداد15
هاديالصحافةاالداببغداد16 عباس 69،62الثانيذآروجيه 69،62الثانيذآروجيه عباس هاديالصحافة االداب بغداد16
63.2االولذآراحمد حميد مجيدالصحافة االداب بغداد17
64،45االولذآراحمد حسن جميلالصحافة االداب بغداد18
64،42الثانيذآرجاسم محمد حسنالصحافة االداب بغداد19
65،57االولذآرجبار فرحان جبرالصحافة االداب بغداد20
حمدالصحافةاالداببغداد21 ناهي 57.35الثانيذآرجواد ب ب21 ي   57.35يرجو 
63،35االولذآرجمال فليح حسنالصحافة االداب بغداد22
62،12الثانيذآرجمعه فهد احمدالصحافة االداب بغداد23
57،85الثانيذآرزهير محمود مريوشالصحافة االداب بغداد24
66،75االولذآرسلمان عبود سلمانالصحافة االداب بغداد25
71.6االولذآرسعد حسين حسونالصحافة االداب بغداد26
77.3االولذآرصالح لبيب عمرالصحافة االداب بغداد27
75.7الثانيذآرطالب ابراهيم حسنالصحافة االداب بغداد28
69.22الثانيذآرعلي عامر فاضلالصحافة االداب بغداد29
61،27االولذآرعلي رحيل ضاحيالصحافة االداب بغداد30



65،07االولذآرعلي مليح صويلحالصحافة االداب بغداد31
58،57الثانيذآرعدي حاتم لفتهالصحافة االداب بغداد32
63،67الثانيذآرعياد عباس شهيدالصحافة االداب بغداد33
68،32االولذآرغالب عطيه خلفالصحافة االداب بغداد34
77،57االولذآرعمار طاهر محمدالصحافة االداب بغداد35
ا36 اغ افةاال لانثال 84اال 52 84،52االولانثىميسم سعدي محمدالصحافة االداب بغداد36
87،12االولانثىارجوان هاشم عليالصحافة االداب بغداد37
64،62االولانثىافتخار آريم مطلوبالصحافة االداب بغداد38
89،47االولانثىبان عيسى بحوالصحافة االداب بغداد39
84،15االولانثىبشرى فاضل جاسمالصحافة االداب بغداد40
علالصحافةاالداببغداد41 محمد 86،95االولانثحنان 86،95االولانثىحنان محمد عليالصحافة االداب بغداد41
88،72االولانثىخلود صالح عبدالصحافة االداب بغداد42
83،52االولانثىسحر خليفه سالمالصحافة االداب بغداد43
88.3االولانثىسعاد محمد مرهجالصحافة االداب بغداد44
89.4االولذآرسهيالن منذر خليلالصحافة االداب بغداد45
عبادهالصحافةاالداببغداد46 سلمان 87،45االولانثىشذى ا46 اب ب ها اال ب ن  ىى  87االولا 45
86،87االولانثىعاصفه موسى آاظمالصحافة االداب بغداد47
88،62االولانثىناديه علي عودهالصحافة االداب بغداد48
81،62االولانثىناديه عبد الواحدالصحافة االداب بغداد49
86االولانثىنهله دخو عوديشوالصحافة االداب بغداد50
88،12االولانثىنهضه علي احمدالصحافة االداب بغداد51 ىي
86،15االولانثىندى نجاح مهديالصحافة االداب بغداد52
86،07االولانثىنضال خلف عوضالصحافة االداب بغداد53
94،77االولانثىهند رشيد لطيفالصحافة االداب بغداد54
87،1االولانثىهمسه ماهر عبد اهللالصحافة االداب بغداد55
89،45االولانثىوفاق حافظ برآعالصحافة االداب بغداد56

ذفة 68،87االولذآرمحمد حسين جبرالصحافة االداب بغداد57
64.6االولذآرمحمد برع ناصرالصحافة االداب بغداد58
60،92االولذآرمحمود عواد حماديالصحافة االداب بغداد59
73،87االولذآرميخائيل بولص جبوالصحافة االداب بغداد60
79،05االولانثىناهده معله حماديالصحافة االداب بغداد61
افةاالداغداد62 ثاال ن د لذآل 72اال 62 72،62االولذآروليد نعيم ثامرالصحافة االداب بغداد62
76،27االولانثىزهره عبد الحسن رستمالصحافة االداب بغداد63
75،57االولذآرسرحان منصورالصحافة االداب بغداد64
76،55االولانثىسهير احمد محمدالصحافة االداب بغداد65



75،67الثانيانثىسراب عبد االميرالصحافة االداب بغداد66
67،05االولذآرشاآر محمود مهاوشالصحافة االداب بغداد67
80،17االولذآرصادق رحيم جبرالصحافة االداب بغداد68
65،87االولذآرعامر حميد خماشالصحافة االداب بغداد69
70،07الثانيانثىعبير حميد مناجدالصحافة االداب بغداد70
ا71 اغ افةاال اال لذآل 88اال 65 88،65االولذآرعلي جبار محمدالصحافة االداب بغداد71
85،55االولانثىلمى احمد عبد الحميدالصحافة االداب بغداد72
63،75الثانيانثىمائده محمد اسماعيلالصحافة االداب بغداد73
66،75االولذآرثامر احمد شهابالصحافة االداب بغداد74
67،35االولذآرجمال احمد عليانالصحافة االداب بغداد75
اهللالصحافةاالداببغداد76 عبد محمد 67،55االولذآرجمعه 67،55االولذآرجمعه محمد عبد اهللالصحافة االداب بغداد76
70،65االولذآرحسين علوان طويفالصحافة االداب بغداد77
64،37الثانيذآرحسين حسن مرزاالصحافة االداب بغداد78
67.5االولذآردحام علي خضيرالصحافة االداب بغداد79
63.6االولذآررزاق حسن فضيلالصحافة االداب بغداد80
آرمالصحافةاالداببغداد81 سلطان 68،42االولذآرراضي ا81 اب ب رما اال ن  ي  68االولررا 42
79،75االولذآررائدحسين عباسالصحافة االداب بغداد82
79،07االولذآروليد شحاذه حميدالصحافة االداب بغداد83
80،82االولذآروليد داغر حسينالصحافة االداب بغداد84
69،65االولانثىعلياء احمد محمدالصحافة االداب بغداد85
66.1االولذآرعدنان عبد الحمزه عطيهالصحافة االداب بغداد86
81،95االولذآرعمران آاظم عطيهالصحافة االداب بغداد87
74،77االولذآرفواز صالح حسينالصحافة االداب بغداد88
75،75االولذآرمحمد مطر فرجالصحافة االداب بغداد89
72،55االولذآرمحمد حامد صالحالصحافة االداب بغداد90
78،17االولانثىمنى سلمان فريحالصحافة االداب بغداد91

ذففة 78االولذآرنافع ابعاوي ناجيالصحافة االداب بغداد92
70.1االولذآرنجم ذياب رمضانالصحافة االداب بغداد93
76،15االولانثىهناء جبار موزانالصحافة االداب بغداد94
74.4االولانثىهناء آاظم فضالهالصحافة االداب بغداد95
66.6االولذآرجمعه حسين عميرالصحافة االداب بغداد96
افةاالداغداد97 دال د لانثنان 76اال 25 76،25االولانثىحنان مجيد حميدالصحافة االداب بغداد97
73.1االولذآرحامد عيدان محمدالصحافة االداب بغداد98
66،67االولذآرحميد عاشور عيديالصحافة االداب بغداد99
72،82االولذآرحسن قاسم مرهجالصحافة االداب بغداد100



63.7االولذآرحسن محمد عمر محمدالصحافة االداب بغداد101
70،25االولذآرصالح عيد عبد ابراهيمالصحافة االداب بغداد102
78،17االولذآرطاهر محمد سلطانالصحافة االداب بغداد103
68،27االولذآرطالب عبود حماديالصحافة االداب بغداد104
63،12االولذآرعبد الرضا عيسى عبد الرضاالصحافة االداب بغداد105
ا106 اغ افةاال الال ا لذآال 78اال 65 78،65االولذآرعبد الحسن اسود عبد الحسنالصحافة االداب بغداد106
69.5الثانيذآرغازي عزيز جوديالصحافة االداب بغداد107
78.8االولانثىفاتن محمود مهديالصحافة االداب بغداد108
76،25الثانيذآرمحمد دعبول عبودالصحافة االداب بغداد109
76،72االولذآرمنير فاروق حسنالصحافة االداب بغداد110
حسنالصحافةاالداببغداد111 فليح 78االولذآرهادي 3 78.3االولذآرهادي فليح حسنالصحافة االداب بغداد111
71.2االولانثىهند آريم نوريالصحافة االداب بغداد112
66.7االولذآروسام محمد رفيقالصحافة االداب بغداد113
81.4االولانثىابتهاج جبار حمزهالصحافة االداب بغداد114
70.6االولانثىابتسام مصلح احمدالصحافة االداب بغداد115
عليالصحافةاالداببغداد116 خليفه 75،95االولانثىاسراء ا116 اب ب يا اال ي  راء  ىا 75االولا 95
71.5االولانثىاميره سبتي عباسالصحافة االداب بغداد117
68،45االولذآرحسين مزهر عكالالصحافة االداب بغداد118
74،87االولذآرحسين علي حسنالصحافة االداب بغداد119
71،32االولذآرراهي هاتف عبد االميرالصحافة االداب بغداد120
81،4االولذآررياض عبد اهللا عبد الرزاقالصحافة االداب بغداد121 ق
67،3االولذآرزامل عبيد عليالصحافة االداب بغداد122
81.4االولانثىسهاد عادل جاسمالصحافة االداب بغداد123
67.3االولذآرصاحب نافع عجيلالصحافة االداب بغداد124
84،75االولذآرطالب عبد المجيد ذيابالصحافة االداب بغداد125
67،77االولذآرعامر محسن سلمانالصحافة االداب بغداد126

ذفة 76.7االولذآرعبد الرحمن هادي عبدالصحافة االداب بغداد127
67.1االولذآرعبد االمير قاسم محمدالصحافة االداب بغداد128
76،65االولذآربالسم منصور حسينالصحافة االداب بغداد129

ةت ا ةال اعالقالكل ال الطال نا ال

الدور 
الذي 
ه ف دلن ال المعدلنجح فيهالجنساسم الطالب الرباعيالقسمالكليةالجامعة ت
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