
 / فرع االذاعت الدراست الوسائيتنتائج هادة هناهج البحث االعالهً للورحلت الثالثت  

 1029 ــ 1028للعام الدراسً 

  ث

 اسن الطالب 

 السعً السنوي الفصل الثانً الفصل االول

 21 8 5 ابراهٌم بشٌر ابراهٌم  .2

    ابراهٌم سالم ابراهٌم احمد  .1

 15 21 22 ابو بكر مصطفى رٌاض  .1

    احمد ابراهٌم حسن محل  .1

 28 21 5 احمد رجب عطٌه حسن  .5

 11 10 11 اٌام دلً مجٌد حمٌد  .6

 16 21 21 بكر جعفر علً جعفر  .7

 21 7 5 بالل عادل داود  .8

 16 11 11 ثابت حسن حدٌس جاسم  .9

 11 21 20 حسن ابراهٌم موسى احمد  .20

 12 21 28 حمٌد جاسم دمحم  .22

 15 6 29 حٌدر رمضان خلٌفه حنوش  .21

 18 21 21 خالد جاسم خلف  .21

 11 25 28 داود محمود عبدهللا محسن  .21

    رٌاض جابر مرعً  .25

 10 25 25 زٌاد عرٌبً اسعد  .26

 15 21 21 سٌف سعد خٌرو مرعً  .27

 15 26 29 شٌت احمد ضامن  .28

 11 11 10 صالح عبدهللا كامل تركً  .29

    صدام مسلط معٌد  .10

 15 21 21 ظافر خمٌس مشرف عبد  .12

اسماعٌل عبدالرزاق عبدهللا   .11
 خلف

20 28 18 

 10 21 26 عبدهللا نومان حسٌن  .11

 15 21 21 عبدالمجٌد شاهر جاسم   .11

    عمبه مزهر نعمان دمحم  .15

 15 21 21 عمار ٌوسف زكري حسن  .16

 17 10 27 عمر جاسم دمحم حسن  .17

 10 11 28 عمر ذٌاب محمود   .18

 28 21 5 فاضل محمود عرب دمحم  .19

 15 21 21 فراس دمحم صالح حمد  .10

    فراس عباس شامل  .12

 18 27 12 لصً ابراهٌم احمد ضٌف  .11



 17 21 25 لصً حاٌف مولود  .11

    لطٌف ابراهٌم علً عبد  .11

 18 21 25 لؤي علً صالح  .15

 15 21 21 مبدر خالد محمود  .16

 28 21 5 دمحم احمد فهد احمد  .17

 15 21 21 محمود عبدالمنعم دمحم لطٌف   .18

 16 26 10 مروان اسماعٌل محمود  .19

 28 21 5 مساهر حمد عبدهللا حسٌن  .10

 16 21 21 مصطفى صفاء ٌاسٌن  .12

 11 21 29 مصطفى ناطك زكري  .11

 11 26 28 معن طلب حسن  .11

 10 10 10 منتهى ثابت عٌسى محمود  .11

    نشأت ماهر مهاوش دمحم  .15

 17 11 25 هاشم ابراهٌم احمد  .16

 11 26 27 هٌثم خزعل عبد مزعل  .17

 

 

 أ.م عيسى عيال هجيد                                                              سعد سلواى عبد هللا أ.د

 هدرس الوادة                                                                            رئيس قسن االعالم

 


