
 ١٩٩٩/١٩٩٨اسماء الطلبة المتخرجين لعام 

الجنساسم الطالب الرباعيالقسمالكليةالجامعة ت

الدور 
الذي نجح 

المعدلفيه
65.43االولذآرحسين عطوي عبد الهاديالصحافةاالداب بغداد1
76.45االولذآرخلدون شاهود مشعلالصحافةاالداب بغداد2
الدينالصحافةاالداببغداد3 سيف 83.32االولانثىشيماء ينب ب3 ي  83.32ولىي 
75.44االولانثىرواء عبد العزيز ظاهرالصحافةاالداب بغداد4
72.4االولانثىرسل فخري محمودالصحافةاالداب بغداد5
79.77االولانثىريتا بندي ناجرالصحافةاالداب بغداد6
64.17االولانثىزينه طارق فاضلالصحافةاالداب بغداد7
67.24االولانثىسهى عبد االمير ناجيالصحافةاالداب بغداد8
غضيبالصحافةاالداببغداد9 حسين 76االولانثىظمياء 87 76.87االولانثىظمياء حسين غضيبالصحافةاالداب بغداد9

69.86االولانثىعديله جميل عبد الحميدالصحافةاالداب بغداد10
67.62االولانثىعلياء علي حسينالصحافةاالداب بغداد11
63.1االولذآرعماد ثابت ياسينالصحافةاالداب بغداد12
65.5االولذآرعلي سعد زيدانالصحافةاالداب بغداد13
74.62االولذآرليث عبد الستار عيادةالصحافةاالداب بغداد14
حسنالصحافةاالداببغداد15 محمد احمد 67االولذآرمحمد 77 67.77االولذآرمحمد احمد محمد حسنالصحافةاالداب بغداد15
73.77االولذآرمحمد جياد زين الدينالصحافةاالداب بغداد16
67.92االولذآرمحمود اسود خليفهالصحافةاالداب بغداد17
80.54االولذآرمروان ابراهيم خليلالصحافةاالداب بغداد18
84.65االولانثىهناء آاظمالصحافةاالداب بغداد19
66.36االولذآرهاشم محمد فياضالصحافةاالداب بغداد20
افةاالداغداد21 دال ع اد ع د لذآا 63اال 73 63.73االولذآراحمد عواد عبدالصحافةاالداب بغداد21
69.98االولانثىاماني حسين جوادالصحافةاالداب بغداد22
67.13االولانثىاناس يعرب مهديالصحافةاالداب بغداد23
60.16االولذآرانس ذياب صالحالصحافةاالداب بغداد24
70.87االولانثىايناس عبد الكريم سعديالصحافةاالداب بغداد25
61.5الثانيانثىبان شاآر جاسمالصحافةاالداب بغداد26
ا27 اغ افةاال القاال اض لانثنا 70اال 38 70.38االولانثىدينا راضي عبد القادرالصحافةاالداب بغداد27
69.15الثانيانثىدينا محي عبد الرضاالصحافةاالداب بغداد28
75.58االولذآرحبيب مال اهللا ابراهيمالصحافةاالداب بغداد29
65.2االولانثىحنان عبد العزيز محسنالصحافةاالداب بغداد30



73.48االولذآرخالد رياح حبيبالصحافةاالداب بغداد31
77.17االولانثىرنا جاسم احمدالصحافةاالداب بغداد32
63.9االولانثىزينب ثابت نعمانالصحافةاالداب بغداد33
59.14االولانثىزينه هادي محمدالصحافةاالداب بغداد34
63.13االولذآرشرمن عباس محمدالصحافةاالداب بغداد35
69.85االولانثىشيماء حاتم آاظمالصحافةاالداب بغداد36 م ىم
71.77االولانثىشيماء رعد عزيزالصحافةاالداب بغداد37
65.39االولانثىشيماء عبد الحسين مفتنالصحافةاالداب بغداد38
63.94االولذآرصالح مهدي ثابتالصحافةاالداب بغداد39
62،94 االولذآرمحمد علي حسنالصحافةاالداب بغداد40
68.6االولانثىعبير عبد الكريم ابراهيمالصحافةاالداب بغداد41
محمدالصحافةاالداببغداد42 جاسم 66.33االولذآرغسان م ب ب42 66.33ولرن ج
61.85االولانثىغصون حبيب حسينالصحافةاالداب بغداد43
65.7االولذآرقيس عباس حسنالصحافةاالداب بغداد44
73.48االولذآرمحمد صالح محمد جاللالصحافةاالداب بغداد45
79.31االولذآرمحمد نور الدين محمدالصحافةاالداب بغداد46
76.14االولذآرمحمد محسن احمدالصحافةاالداب بغداد47
خطريالصحافةاالداببغداد48 ولد 62االولذآرمحمد 98 62.98االولذآرمحمد ولد خطريالصحافةاالداب بغداد48
66.37االولانثىنبراس موسى محمدالصحافةاالداب بغداد49
68.61االولانثىنبراس ياسر مطرالصحافةاالداب بغداد50
66.39االولانثىيسرى جاسم محمدالصحافةاالداب بغداد51
64.8االولذآرهشام محمد آاظمالصحافةاالداب بغداد52
67.94االولذآرعلي جبار حسينالصحافةاالداب بغداد53
محمدالصحافةاالداببغداد54 حسين 72االولانثاالء 8 72.8االولانثىاالء حسين محمدالصحافةاالداب بغداد54
69.2االولانثىالفت حسن عباسالصحافةاالداب بغداد55
72،74االولانثىايناس عيسى محمدالصحافةاالداب بغداد56
752.74االولانثىبيداء فاضل محمدالصحافةاالداب بغداد57
70.92االولانثىحنان عبد الزهرهالصحافةاالداب بغداد58
72.1االولذآرحسين سعود عدنانالصحافةاالداب بغداد59
الخالقالصحافةاالداغداد60 د ع هد ائل لانثخ 69اال 38 69.38االولانثىخمائل مهدي عبد الخالقالصحافةاالداب بغداد60
69.28االولانثىسرى عبد اهللا احمدالصحافةاالداب بغداد61
74.45االولانثىسهاد عباس حميدالصحافةاالداب بغداد62
69.8االولانثىسهاد آاظم شنينالصحافةاالداب بغداد63
64.63االولانثىسوزان محمود شهابالصحافةاالداب بغداد64
71.77االولانثىسناء سعدون حسينالصحافةاالداب بغداد65
ا66 اغ افةاال فال اللط ثا ا لانثش 68اال 17 68.17االولانثىشيماء ثامر عبد اللطيفالصحافةاالداب بغداد66
79.68االولانثىشيماء شاآر عليالصحافةاالداب بغداد67
73.33االولانثىصفد حسام الساموكالصحافةاالداب بغداد68
72.81االولذآرطه عبد اهللا عبد الرحمنالصحافةاالداب بغداد69



70.9االولذآرعبد الوهاب عبد الواسعالصحافةاالداب بغداد70
66.33االولذآرعبد خلف جاسمالصحافةاالداب بغداد71
72.66االولانثىعبير عبد العظيم رحيمالصحافةاالداب بغداد72
68.26االولذآرعالء حسين جاسم النداويالصحافةاالداب بغداد73
67.56االولذآرعمار محمد صالح عبد الكريمالصحافةاالداب بغداد74
62.98االولانثىليندا ابراهيم بني ويسالصحافةاالداب بغداد75 ي ىم
63.9االولذآرنبيل خضير حسينالصحافةاالداب بغداد76
68.9االولذآرهيثم ماهر محمودالصحافةاالداب بغداد77
70.62االولذآرهيثم شكر حنتوشالصحافةاالداب بغداد78
69.76االولذآرعلي محمود ابراهيمالصحافةاالداب بغداد79
65.19االولانثىوالء خليل محمدالصحافةاالداب بغداد80
عليويالصحافةاالداببغداد81 محمد 72.18االولذآرياسر يويب ب81 ر   72.18ولري
77.1االولانثىياسمين قاسم محمدالصحافةاالداب بغداد82











































































سنة التخرج
1999/1998
1999/1998
1999/19981999/1998
1999/1998
1999/1998
1999/1998
1999/1998
1999/1998
1999/19981999/1998
1999/1998
1999/1998
1999/1998
1999/1998
1999/1998
1999/19981999/1998
1999/1998
1999/1998
1999/1998
1999/1998
1999/1998
1999/19981999/1998
1999/1998
1999/1998
1999/1998
1999/1998
1999/1998
1999/19981999/1998
1999/1998
1999/1998
1999/1998



1999/1998
1999/1998
1999/1998
1999/1998
1999/1998
1999/1998
1999/1998
1999/1998
1999/1998
1999/1998
1999/1998
1999/19981999/1998
1999/1998
1999/1998
1999/1998
1999/1998
1999/1998
1999/19981999/1998
1999/1998
1999/1998
1999/1998
1999/1998
1999/1998
1999/19981999/1998
1999/1998
1999/1998
1999/1998
1999/1998
1999/1998
1999/19981999/1998
1999/1998
1999/1998
1999/1998
1999/1998
1999/1998
1999/19981999/1998
1999/1998
1999/1998
1999/1998



1999/1998
1999/1998
1999/1998
1999/1998
1999/1998
1999/1998
1999/1998
1999/1998
1999/1998
1999/1998
1999/1998
1999/19981999/1998
1999/1998










































































