
 / فرع االذاعت ) الدراست الصباحيت (  الثالثتلورحلت نتائج هادة هناهج البحث االعالهً ل

 8102ــ  8102للعام الدراسً 

 السعً السنوي الفصل الثانً الفصل االول  اسن الطالب ث

 61 01 81 ابراهٌم جمال دمحم علً  .0

 82 01 06 ابراهٌم خالد محمود  .8

 18 02 86 احمد جاسم دمحم عبدهللا  .6

 68 01 02           احمد سالم ناٌف  .1

 12 88 85 احمد صادق ٌاسٌن احمد  .5

 81 01 08 احمد صباح حسن علً  .1

 68 02 01 احمد عاٌد احمد عبد  .2

 61 05 05 احمد عباس حمد علً  .2

 65 02 02 احمد فاضل حواس طعمة  .2

 81 06 06 احمد قٌصر شوٌش نصٌف  .01

 62 01 88 اسد زٌاد رشٌد دمحم  .00

 82 02 00 اكرم ماجد هواس دمحم  .08

 65 02 02 باسل اسماعٌل جاسم  .06

 66 02 01 بكر دمحم اسماعٌل بكر  .01

 82 01 01 بالل صابر حمٌد مهدي  .05

 82 06 01 جمال جاسم شامل نواف  .01

 11 88 02 جٌهان احمد سعدي شهاب  .02

 82 06 05 حسن باسل عبدالهادي  .02

    حنٌن ناظم حمٌد  .02

 16 80 88 خالد دهام محمود عبد  .81

 61 81 01 رقٌة صباح نوري خلٌل  .80

 61 08 02 سفٌان مهند نجرس هالل  .88

 68 01 01 شهاب حمد عبد  .86

 82 01 01 صقر هاشم جبرائٌل  .81

    صالح عبدهللا صالح حسن  .85

 65 02 02 عبدالرحمن صالح حردان  .81

 61 05 05 عبدهللا احمد دمحم سعٌد  .82

 61 02 02 عبدهللا ثاٌر مجٌد حسٌن  .82

 62 81 02 عبدهللا حسن علً عباس  .82

 61 01 01 عبدهللا خلٌل عبدهللا بالل  .61

 85 05 01 عبدهللا عماد طه ٌاسٌن  .60

 81 06 06 عبدهللا دمحم سلٌمان طلحه  .68

 82 05 08 عبدالمنعم رٌاض سعود   .66

 61 06 02 عثمان ارشد عمر عبدالعزٌز  .61

 81 01 01 عثمان سمٌر كامل سلطان  .65

 82 01 08 ابراهٌمعلً حسن خلٌل   .61

 65 02 01 علً عبدالجبار صالح ربٌع  .62



 65 02 01 علً مصطفى دمحم حمد  .62

 85 06 08 عمر ذٌاب رحٌم  .62

 82 01 00 عمر رشٌد حمادي حسن  .11

 61 06 02 عمر مروان قاسم اسعد  .10

 18 80 80 فراس سالم عٌسى ابراهٌم  .18

 82 05 01 كٌالن دمحم عبد علً  .16

 82 06 05 سعٌدلٌث هٌثم عبدالرزاق   .11

 65 02 02 دمحم خالد دمحم  .15

 18 88 81 دمحم هاشم حسن صالح  .11

 81 06 06 دمحم ولٌد خالد مصطفى  .12

 81 08 01 محمود سامً محمود حسٌن  .12

 66 02 01 مرتضى كمال الطٌف جاسم  .12

 82 2 02 مصطفى دمحم جابر  .51

 81 01 08 علً مصطفى احمد كامل  .50

 82 06 01 مصطفى رافع ذٌاب احمد  .58

 18 86 02 مهدي صالح مجاهد  .56

 81 01 08 مهٌمن ثائر دحام حامد  .51

 68 02 05 الهدى فرج وهٌب عساف نور  .55

 85 06 08 همام ناصر جاسم حمادي  .51

 85 05 01 ٌحٌى مطلك ضاحً طلب  .52

 85 06 08 ٌوسف ادٌب علً زٌدان  .52

 81 06 06 ٌوسف علً حبٌب صالح  .52

 82 01 01 ٌونس صالح جاسم حسٌن  .11
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