
 ) الدراست الصباحيت (  حافتصال / فرعنتائج هادة هناهج البحث االعالهً للورحلت الثالثت 

 8103ــ  8102للعام الدراسً 

الفصل  اسن الطالب ث

 االول 

 الفصل

 الثانً

السعً 

 السنوي

 63 03 01 اثٌر حمٌد رشٌد طعمة  .0

 81 06 01 احمد خالد هادي شعٌب  .8

 11 81 81 احمد زهٌر دمحم احمد  .6

 61 01 81 احمد علً اسود ظفٌر  .1

 68 01 05 احمد عواد دمحم خضٌر  .5

 68 08 81 احمد غازي مطلب حمودي  .3

 83 05 00 احمد محمود ماهر محمود  .1

 81 01 01 احمد نظام نزهان حجاب  .2

 81 05 08 امٌر احمد علً صالح  .3

 85 01 00 بارق عبد هللا ٌونس  .01

 82 00 01 بكر عصام حسٌن  .00

 81 05 08 مرٌف حسٌنبهاء رشٌد   .08

 61 02 08 طه حسٌب احمد   .06

 85 06 08 حسٌن احمد عبد حمٌد  .01

 11 86 03 حسٌن عادل نجم عبد  .05

 61 01 03 حٌدر اٌاد سعٌد جٌجان  .03

 85 00 01 حٌدر منصور حمد عبد  .01

 13 86 86 رٌم سمٌر نجم عبد هللا  .02

 82 08 03 سند ازهر دمحم حسن  .03

 65 81 05 سٌف ناطك مشعل  .81

 85 00 01 عبد هللا هٌثم ذاكر دعدوش  .80

 83 00 01 غالب مخلف خلف هللاعبد  .88

 11 03 80 عبٌر حسن عباس  .86

 66 03 01 عدنان ثاٌر عبد هللا سلٌمان  .81

 61 06 01 علً دمحم حسٌن علً  .85

 83 06 06 عمار فلٌح حسن وادي  .83

 82 08 03 عٌسى طه شكوري دمحم  .81

 81 01 06 غزوان حاتم صالح فرحان  .82

 62 01 80 لبنى ربٌع احمد طعمة  .83

 11 88 02 مثنى حامد عطا هللا عواد  .61

 88 08 01 دمحم احمد علً ذٌاب  .60

 83 01 03 دمحم ثامر امٌر حمودي  .68

 85 06 08 دمحم حمٌد حمادي خضر  .66

 85 08 06 دمحم علً عطٌة بكر  .61

 83 06 03 دمحم عماد مجٌد علً  .65

 61 81 01 دمحم فاروق عبد الرحمن احمد  .63



 65 02 01 دمحم فراس ناظم لطٌف  .61

 83 05 01 دمحم نزهان اسود غزاي  .62

 11 80 86 مرٌم لؤي توفٌك اسماعٌل  .63

 66 03 01  عبد الوهابدمحممصطفى   .11

 61 05 03 مصطفى خلٌل لفتة  .10

 83 06 03 مصطفى سعدي عبد هللا احمد  .18

 61 06 01 مصطفى غالب حسن دمحم  .16

 82 08 03 مٌسون كرٌم سلمان  .11

 81 06 01 نشوان دمحم سلٌمان عبد هللا  .15

 85 00 01 وائل جمعة عبدهللا دمحم   .13

 11 81 81 والء بسام فاضل طه   .11

 82 05 06 ٌوسف سمٌر حمادي علً  .12

 81 01 01 زٌاد ابراهٌم جوٌعد  .13

    علً خالد عبد  .51

    دمحم حسن دمحم عبود  .50

    محمود خٌرهللا جاسم  .58

 

 

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

 هدرس الوادة                                                                            رئيس قسن االعالم

 


