
 / فرع الصحافت  الدراست الوسائيتنتائج هادة هناهج البحث االعالهً للورحلت الثالثت  

 8103ــ  8102للعام الدراسً 

  ث

 اسن الطالب 

 

الفصل 

 األول

 

 الفصل

 الثانً

 السعً السنوي

 82 01 08 ابراهيم حسين حمادة طعمة  .0

 18 02 01 احمد حسين جدعان  .8

 82 2 02 احمد عزيز مسهر  .1

    احمد دمحم عسكر عبدهللا  .4

    احمد دمحم محمود عبدهللا  .2

 82 04 04 احمد محمود جواد حميد  .2

 81 00 02 احمد نصيف جاسم دمحم  .1

 18 01 02 ادور خالد احمد فرج  .2

 82 02 01 اشرف عبد دمحم عطية  .3

 88 01 08 ايمن عبدهللا اسماعيل عبدهللا  .01

 11 01 02 بسيم دمحم حمد صالح  .00

    صبحي عليجاسم   .08

 11 02 02 اللهجريان يوسف   .01

 82 01 08 حارث حميد صالح عالوي  .04

 12 01 02 حسام وطبان فرج لفته  .02

 18 01 02 خلف دحام رحيم حبيب  .02

 10 02 02 رياض احمد صالح ضامن  .01

 11 02 04 زياد احمد صالح  .02

 44 88 88 حسن زياد توفيق احمد  .03

 82 01 08 زيد دمحم ابراهيم عبد الحميد  .81

 01 01  سعد عبدهللا حنية صالح  .80

 82 00 02 سالم خلف حسين دمحم  .88

 82 04 00 سلوان بهجت فيصل فرحان  .81

 82 01 08 سليمان خير هللا جاسم  .84

    سند ازهر دمحم حسن  .82

    سيف سعد حنون  .82

 11 01 01 شاكر احمد عبدهللا عالوي  .81

    صقر حمد يوسف  .82

 81 02 08 عامر عبد جدوع  .83

 82 02 01 احمد دمحم حلوعايد   .11

    عبدالرحيم صدام عبدهللا دمحم  .10

 18 02 01 عبدهللا خلف دمحم شاهر  .18



 82 04 00 عبدهللا ماهر عبدهللا يوسف  .11

    عثمان جالب ذياب  .14

 82 01 08 عدي صالح علي سليمان  .12

 82 01 08 عدي صدام فزاع مضر  .12

 82 01 02 عال جمال سعد نوفان  .11

 12 81 02 احمد امينعلي فاضل عزيز   .12

 44 81 80 علي مجيد علي خلف  .13

 82 01 08 عماد حميد حمود حسين  .41

 82 01 08 عماد خليف عطية علي  .40

 88 00 00 عمار حمادة جاسم عبدهللا   .48

 81 01 01 عمر جعفر علي جعفر  .41

 82 01 02 فياض عمر خماس دمحم  .44

 82 08 01 عمر علي ابراهيم عوض   .42

 18 00 80  يوسفغزوان احمد صالح   .42

 82 01 08 غزوان اسماعيل ابراهيم  .41

 11 01 02 غيث جاسم احمد حسن  .42

 14 01 80 فهد مبرد عبود  .43

 82 04 04 حبيب رحيمفيصل عبد   .21

 18 01 02 فيصل غازي صعب  .20

 82 02 08          جاسمقصي ابراهيم احمد   .28

 88 00 00 قصي احمد دمحم  .21

 82 00 04 قصي حسن دمحم  .24

 81 04 01 حداوي كعود مخلفليث   .22

 83 02 04 مأمون سامي دخيل مهدي  .22

 82 08 01 محجوب مشحن حردان خليف  .21

 88 00 00 دمحم عبدهللا جاسم  .22

 82 02 01 حريش دمحم عبدهللا دحام  .23

 82 01 08 نعمة محمود نجم عبدهللا  .21

 11 08 02 ادي عليومزاحم علي   .20

 81 00 02 ناظر ثلج جاسم دمحم  .28

 82 01 08 احمد ناجينزال   .21

    هشام حيدر ابراهيم   .24

  

 

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

 هدرس الوادة                                                                            رئيس قسن االعالم


