
 ١٩٩٣/١٩٩٢اسماء الطلبة المتخرجين لعام 

الجنساسم الطالب الرباعيالقسمالكليةالجامعة ت

الدور 
الذي نجح 

المعدلفيه
74.55االولذآرعلي شاهولالصحافة االداب بغداد1
67،36االولذآرعلي جباره زيارهالصحافة االداب بغداد2
محمودالصحافةاالداببغداد3 مشرف 65.33الثانيذآرعلي ب ب3 و  ر  65.33يري 
60.11الثانيذآرعباس ثامر محمدالصحافة االداب بغداد4
59.88الثانيذآرعيسى نعمهالصحافة االداب بغداد5
72.11الثانيذآرفارس عبد الصاحبالصحافة االداب بغداد6
84.22االولذآرمحمد رشك آاظمالصحافة االداب بغداد7
67االولذآرمحسن علي عباسالصحافة االداب بغداد8
عباسالصحافةاالداببغداد9 66الثانيذآرمعد 55 66.55الثانيذآرمعد عباسالصحافة االداب بغداد9
61.55االولذآرمنصور دحامالصحافة االداب بغداد10
71.44االولذآرمجيد رشيد ابراهيمالصحافة االداب بغداد11
56.88الثاني ذآرمحمد نغماشالصحافة االداب بغداد12
69.44االولذآرنعمه عبد الرزاق واديالصحافة االداب بغداد13
65.22االولانثىهاله عبد الجبارالصحافة االداب بغداد14
اللطيفالصحافةاالداببغداد15 عبد وليد 78االولانثاسيل 44 78.44االولانثىاسيل وليد عبد اللطيفالصحافة االداب بغداد15
75.88االولذآرايسر خليل ابراهيمالصحافة االداب بغداد16
70.33الثاني ذآربهاء الدين ضياء الدينالصحافة االداب بغداد17
72.33االولذآرجاسم حسيب صالحالصحافة االداب بغداد18
65.77االولريمون توما مرقصالصحافة االداب بغداد19
69الثاني ذآرشهاب احمد محمودالصحافة االداب بغداد20
افةاالداغداد21 نال عل 72الثانانثند 66 72.66الثاني انثىسندس علي حسنالصحافة االداب بغداد21
77.77االولانثىصبا احمدالصحافة االداب بغداد22
73.11االولصباح غناويالصحافة االداب بغداد23
64.77الثاني ذآرصابر عنفشالصحافة االداب بغداد24
71.44االولذآرعلي حسون غافلالصحافة االداب بغداد25
71.11االولذآرعلي عبد حريشالصحافة االداب بغداد26
ا27 اغ افةاال خضال شاآ لذآل 75اال 11 75.11االولذآرعلي شاآر خضيرالصحافة االداب بغداد27
54،22الثاني ذآرباسم عبد الزهره ماهودالصحافة االداب بغداد28
60الثاني ذآرجلوب عبد الحسين راضيالصحافة االداب بغداد29
56.33الثاني ذآرجاسم ابراهيم صالحالصحافة االداب بغداد30



61.5الثاني ذآرحيدر خضير فاضلالصحافة االداب بغداد31
58.3الثاني ذآرزهير ادريس سلمانالصحافة االداب بغداد32
60.6الثاني ذآرعبد الحليم نوري حسنالصحافة االداب بغداد33
53.3الثاني ذآرقحطان آهالنه اسماعيلالصحافة االداب بغداد34
62.22الثاني ذآرقاسم عبد حسينالصحافة االداب بغداد35
58.66الثاني ذآرمحمد محسن حمدالصحافة االداب بغداد36 ي
55.44الثاني ذآرمحسن مزهر آحاميالصحافة االداب بغداد37
56.77الثاني ذآرمحمد عوده سميرالصحافة االداب بغداد38
66.7الثاني ذآرحسين نوري حسنالصحافة االداب بغداد39
61.77الثاني ذآرنصير عبد الستار شهابالصحافة االداب بغداد40
65.44الثاني ذآرقاسم حسين جاسمالصحافة االداب بغداد41
جاسمالصحافةاالداببغداد42 مرضي 57.11االولذآرحامد ب ب42 م  ي ج ر 57.11ولر 
57.22االولذآرمحمود خليل محمودالصحافة االداب بغداد43
65.77الثاني ذآرحقي اسماعيل خليلالصحافة االداب بغداد44
81.33االولذآرايمن زهير فخريالصحافة االداب بغداد45
77.66الثاني ذآراحمد رشيد خضيرالصحافة االداب بغداد46
65.77االولانثىانتظار عبد المحسنالصحافة االداب بغداد47
صالحالصحافةاالداببغداد48 زيد 72االولذآراسامه 33 72.33االولذآراسامه زيد صالحالصحافة االداب بغداد48
72.44االولانثىبشرى جميلالصحافة االداب بغداد49
87.33االولانثىتانيه احمد مصطفىالصحافة االداب بغداد50
80.22االولذآرحميد محسن بديويالصحافة االداب بغداد51
69.11االولانثىخالده عبد الحسينالصحافة االداب بغداد52
68.77االولانثىدالل هاشم عبدالصحافة االداب بغداد53
ابراهيمالصحافةاالداببغداد54 الستار عبد 83،78االولانثرغد 83،78االولانثىرغد عبد الستار ابراهيمالصحافة االداب بغداد54
63االولذآرسالم اسامهالصحافة االداب بغداد55
62.33الثاني ذآرصالح قادرالصحافة االداب بغداد56
61.22االولذآرعبدالرزاق احمد صالحالصحافة االداب بغداد57
58.88االولذآرعماد مهدي خضيرالصحافة االداب بغداد58
76.66االولذآرعالء عبد عودهالصحافة االداب بغداد59
طلالصحافةاالداغداد60 جا ل لذآعق 70اال 7 70.7االولذآرعقيل جاسم مطلبالصحافة االداب بغداد60
67.33الثاني ذآرعماد آاظم عبد الجليلالصحافة االداب بغداد61
65.11االولذآرفراس عبد العباسالصحافة االداب بغداد62
65الثاني ذآرفاضل عبود حسينالصحافة االداب بغداد63
72.11االولذآرفاضل محمد عبودالصحافة االداب بغداد64
88.44االولانثىمنى سيدي احمدالصحافة االداب بغداد65
ا66 اغ افةاال لال ال لذآا 59اال 22 59.22االولذآرمحمد حامد عبد الدليميالصحافة االداب بغداد66
72االولذآرمحمد بديوي عويدالصحافة االداب بغداد67
68.11االولذآرمحمد ثابتالصحافة االداب بغداد68
69.22االولذآرمشتاق فريد برتوالصحافة االداب بغداد69



68.77االولذآرولهان مالك عباسالصحافة االداب بغداد70
83.44االولانثىهمسه غازيالصحافة االداب بغداد71
82.22االولانثىهناء خضيرالصحافة االداب بغداد72
60.33االولذآرزياد خدر مرادالصحافة االداب بغداد73
67.11االولذآرجاسم محمد خلفالصحافة االداب بغداد74
71.11االولذآرطارق سعدون عباسالصحافة االداب بغداد75 ق
80.66االولانثىايمان عبد الحسينالصحافة االداب بغداد76
87.66االولانثىامنه يحيى شريفالصحافة االداب بغداد77
74.11االولانثىجنان فوزي عبد اللطيفالصحافة االداب بغداد78
69االولذآرحميد سالم حمودالصحافة االداب بغداد79
65.11االولذآرحسين علي حندوشالصحافة االداب بغداد80
حسينالصحافةاالداببغداد81 علي 68.11االولذآردحام ب ب81 ين  ي  68.11ولرم 
68.33الثانيذآررباح ابراهيم داودالصحافة االداب بغداد82
69.55االولذآررعد شريف جاسمالصحافة االداب بغداد83
66.33الثانيذآرسعدون فاضل محمودالصحافة االداب بغداد84
64.44الثانيذآرصالح عبد الرزاق احمدالصحافة االداب بغداد85
63الثانيذآرضياء مطلك حمدالصحافة االداب بغداد86
عليالصحافةاالداببغداد87 عبد 84االولذآرضحى 88 84.88االولذآرضحى عبد عليالصحافة االداب بغداد87
71.22االولذآرعلي فوزي محمدالصحافة االداب بغداد88
66.61االولذآرعلي بني حسينالصحافة االداب بغداد89
83.44االولذآرعقيل حسن عطيهالصحافة االداب بغداد90
68.33الثانيذآرفالح محمد راضيالصحافة االداب بغداد91
69.33االولذآرقاسم آريم سكرالصحافة االداب بغداد92
حماديالصحافةاالداببغداد93 خليفه 64الثانذآرقاسم 88 64.88الثانيذآرقاسم خليفه حماديالصحافة االداب بغداد93
74.44االولذآرآامل شالآه حاجيالصحافة االداب بغداد94
73الثانيانثىلينه مهدي عبد اهللالصحافة االداب بغداد95
65.66االولانثىليلى حسين عباسالصحافة االداب بغداد96
74.77االولانثىليلى جاسم خريبطالصحافة االداب بغداد97
61.44االولانثىماجده محمد فزعالصحافة االداب بغداد98
نالصحافةاالداغداد99 ح ف لط لذآزه 64اال 55 64.55االولذآرمزهر لطيف حسنالصحافة االداب بغداد99

72االولانثىمنيره عاشور عبد اهللالصحافة االداب بغداد100
79.44االولانثىميالده هندراوس يونانالصحافة االداب بغداد101
70.88الثانيذآرنجم احمد ابراهيمالصحافة االداب بغداد102
70.22االولذآرهادي محمد آيطانيالصحافة االداب بغداد103
74.44االولذآربزيع جبار ذيبالصحافة االداب بغداد104
ا105 اغ افةاال فال نا لذآشاآ 66اال 22 66.22االولذآرشاآر محمود نايفالصحافة االداب بغداد105
71.66االولذآرحميد عبد الكاظمالصحافة االداب بغداد106
65.44االولذآرحميد عبد عطيهالصحافة االداب بغداد107
68.33االولذآرحسين آاظم حسينالصحافة االداب بغداد108



70.22االولذآروثيق خضير عليويالصحافة االداب بغداد109
64.66االولذآرحافظ نصيف جاسمالصحافة االداب بغداد110
70.77الثانيذآرلطيف محمد سليمانالصحافة االداب بغداد111
66.55الثانيذآرنجم عبد خضيرالصحافة االداب بغداد112
113
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