
المعدل النهائًاسم ا لقسمالكلٌةاالختصاصالجنساالسم الرباعً واللقبت
84.2857العالقات العامةكلٌة االعالمعلمًانثىسارة طالب عبٌد حسونً الجبوري1

81.7143العالقات العامةكلٌة االعالمعلمًذكرٌاسر عباس محمدعلً محمد حسٌن النواب2

81.5714العالقات العامةكلٌة االعالمادبًذكرحٌدر علً كرٌم عجٌل الطالل3

81.1429العالقات العامةكلٌة االعالمعلمًانثىحنٌن عباس سلطان خلف الساعدي4

80العالقات العامةكلٌة االعالمادبًذكربشار حٌدر علً حسان العبودي5

79.2857العالقات العامةكلٌة االعالمادبًذكرمحمد عبداالمٌر جاسب ٌوسف الساعدي6

78.8571العالقات العامةكلٌة االعالمعلمًذكرمحمد المصطفى سعد عبد المنعم سعدون الدٌوان7

78.7143العالقات العامةكلٌة االعالمادبًانثىفاتن احمد ٌاسٌن خضٌر العماري8

78.5714العالقات العامةكلٌة االعالمادبًانثىمنى حسٌن عامود حمودي الزٌدي9

75.5714العالقات العامةكلٌة االعالمعلمًذكرمحمد نزار حازم ٌوسف الدراج10ً

73.8571العالقات العامةكلٌة االعالمعلمًذكرحسٌن محمد علً عبد المهدي ابراهٌم الدجٌل11ً

73.5714العالقات العامةكلٌة االعالمادبًانثىغاده منذر كاظم حمزه الكردي12

73.1429العالقات العامةكلٌة االعالمادبًانثىعالء كاظم ناهً جبار ساعدي13

72.8571العالقات العامةكلٌة االعالمادبًذكرعلً كرٌم عبد مطلك البٌضان14

72العالقات العامةكلٌة االعالمادبًانثىفاطمه الزهراء عدنان هاشم علً الشوٌل15ً

71.8571العالقات العامةكلٌة االعالمادبًذكرحسٌن طوفان مزهر حسن الساكن16ً

70.4286العالقات العامةكلٌة االعالمعلمًذكرسٌف حاكم حسن مهدي الكالب17ً

70.4286العالقات العامةكلٌة االعالمادبًذكرعصام محمود عباس جمال العبٌدي18

70العالقات العامةكلٌة االعالمادبًذكراٌمن رحٌم سلوم مرهون معٌن19ً

69.8571العالقات العامةكلٌة االعالمادبًذكرحٌدر مارد عباس علً الزرف20ً

69.4286العالقات العامةكلٌة االعالمادبًذكرٌوسف علً حسٌن صالح الدلٌم21ً

69.1429العالقات العامةكلٌة االعالمعلمًذكراٌوب محمود علً عٌفان العٌثاوي22

68.2857العالقات العامةكلٌة االعالمادبًذكرمحمد جبار هادي جاسم الفتالوي23

68.2857العالقات العامةكلٌة االعالمادبًانثىمروه خوام علوان حسٌن الجعاري24

68.1429العالقات العامةكلٌة االعالمادبًذكرٌاسر عبد الزهرة عباس علً مالك25ً

68العالقات العامةكلٌة االعالمأحٌائً/علمًذكرسجاد حامد علً فتالً الالم26ً

67.5714العالقات العامةكلٌة االعالمتطبٌقً/علمًذكراوس زٌد عبد هللا زوٌد الحدٌث27ً

67.2857العالقات العامةكلٌة االعالمادبًذكرحمزة علوان جبر رحٌم السادة28

67.1429العالقات العامةكلٌة االعالمادبًانثىنور سالم احمد محمد حسٌن29

66.7143العالقات العامةكلٌة االعالمأحٌائً/علمًذكرعلً عبدالعباس جبار محمد سعداوي30

66.4286العالقات العامةكلٌة االعالمادبًذكرمصطفى خضٌر عباس علً المشهدان31ً

65.5714العالقات العامةكلٌة االعالمادبًذكرعبدالمهدي سعدي غرٌب حماد الجناب32ً

65.2857العالقات العامةكلٌة االعالمادبًذكرحسن جاسم محمد علً كاظم الجناب33ً

65.2857العالقات العامةكلٌة االعالمادبًانثىسرى صباح مجٌد حسن الفرطوس34ً

65.1429العالقات العامةكلٌة االعالمادبًذكرمشتاق موسى عباس مظلوم العكاب35

64.7143العالقات العامةكلٌة االعالمتطبٌقً/علمًذكرتقً زٌدان خلف عبٌد العطوان36ً

64.5714العالقات العامةكلٌة االعالمادبًانثىبان فوزي حمٌد تاٌه المسعودي37

64.4286العالقات العامةكلٌة االعالمادبًذكراٌهاب سلٌم حمٌد عبٌد البهادل38ً

64.4286العالقات العامةكلٌة االعالمتطبٌقً/علمًذكرحٌدر رفعت حسن مراد الٌوجد39

64.4286العالقات العامةكلٌة االعالمادبًانثىنور عماد جبر ٌوسف الجناب40ً

64.4286العالقات العامةكلٌة االعالمادبًانثىوسناء صادق مصطفى مجٌد النداوي41

64.2857العالقات العامةكلٌة االعالمادبًذكربهاء حكمت جٌثوم فرحان الفتالوي42

64.2857العالقات العامةكلٌة االعالمادبًذكرمصطفى محمد غازي كرٌدي السودان43ً

64.2857العالقات العامةكلٌة االعالمادبًذكرعبدالوهاب غضبان شرموط ثٌل الجناب44ً
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2019 / 2018الوجبة االولى   (الموقع االلكترونً  )قسم العالقات العامة 


