
الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة82.262012/2013االول الدورانثىعراقٌةحمٌد عٌادة طارق زٌنبالصحافةاإلعالمبغداد1

الصباحٌة79.672012/2013االول الدورذكرعراقًكرٌم وذاح جبار محمدالصحافةاإلعالمبغداد2

الصباحٌة78.092012/2013الثانً الدورذكرعراقًحرٌمٌس كدٌمً كتاب منتظرالصحافةاإلعالمبغداد3

الصباحٌة77.762012/2013االول الدورانثىعراقٌةمختاظ  منشد علً رغدةالصحافةاإلعالمبغداد4

الصباحٌة76.912012/2013االول الدورانثىعراقٌةرخت خربٌط عبد املالصحافةاإلعالمبغداد5

الصباحٌة75.922012/2013االول الدورانثىعراقٌةسلٌمان ممدوح جمال دالٌاالصحافةاإلعالمبغداد6

الصباحٌة74.832012/2013االول الدورانثىعراقٌةعلً حسٌن علً رؤىالصحافةاالعالمبغداد7

الصباحٌة74.472012/2013االول الدورانثىعراقٌةالصاحب عبد منصور الرحمن عبد اسراءالصحافةاإلعالمبغداد8

الصباحٌة73.992012/2013االول الدورذكرعراقًحسٌن موسى لطٌف انمارالصحافةاإلعالمبغداد9

الصباحٌة73.312012/2013االول الدورانثىعراقٌةشتران حمودي شاكر فاطمة الصحافةاإلعالمبغداد10

الصباحٌة72.382012/2013االول الدورانثىعراقٌةعبٌد كطران علً رفل الصحافةاإلعالمبغداد11

الصباحٌة71.972012/2013االول الدورانثىعراقٌةغالب علً اجود مرٌمالصحافةاإلعالمبغداد12

الصباحٌة71.842012/2013االول الدورانثىعراقٌةإسوٌد راضً مزهر زٌنبالصحافةاإلعالمبغداد13

الصباحٌة71.052012/2013االول الدورانثىعراقٌةخمٌس سلمان محمود براءالصحافةاإلعالمبغداد14

الصباحٌة70.862012/2013االول الدورانثىعراقٌةجاسم عبد ناجً نورالصحافةاإلعالمبغداد15

الصباحٌة70.042012/2013االول الدورانثىعراقٌةالرضا عبد احمد عماد سارةالصحافةاإلعالمبغداد16

الصباحٌة69.92012/2013االول الدورذكرعراقًشبٌب ازغٌر انعٌم محمدالصحافةاإلعالمبغداد17

الصباحٌة69.862012/2013االول الدورانثىعراقٌةمحمود حسن رزوقً اٌمانالصحافةاإلعالمبغداد18

الصباحٌة69.762012/2013الثانً الدورذكرعراقًعباس عبد ثامر علًالصحافةاإلعالمبغداد19

الصباحٌة69.122012/2013االول الدورانثىعراقٌةمحمد  كاظم فاضل املالصحافةاإلعالمبغداد20

الصباحٌة69.052012/2013االول الدورانثىعراقٌةالحسٌن عبد االمٌر عبد عامر فرحالصحافةاإلعالمبغداد21

الصباحٌة68.732012/2013االول الدورذكرعراقًمهٌدي زاٌم عطوان غانمالصحافةاالعالمبغداد22

اسماء الخرٌجٌن للدراسات االولٌة

 2013/2012العام الدراسً - خرٌجٌن الدراسات الصباحٌة والمسائٌة 



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة68.662012/2013االول الدورذكرعراقًعلٌوي اكرٌم  حسٌن احمد الصحافةاإلعالمبغداد23

الصباحٌة68.652012/2013االول الدورانثىعراقٌةحسٌن حسن فاضل بٌداءالصحافةاإلعالمبغداد24

الصباحٌة68.512012/2013االول الدورانثىعراقٌةصالح مهدي اٌاد رشا الصحافةاإلعالمبغداد25

الصباحٌة67.972012/2013االول الدورذكرعراقًدهش هادي عالء حسانالصحافةاإلعالمبغداد26

الصباحٌة67.182012/2013الثانً الدورانثىعراقٌةراضً سعد الحسٌن عبد منتهىالصحافةاإلعالمبغداد27

الصباحٌة67.022012/2013االول الدورذكرعراقًوناس زامل عودة احمدالصحافةاإلعالمبغداد28

الصباحٌة67.012012/2013االول الدورانثىعراقٌةعذاب خشن كاظم رٌام الصحافةاإلعالمبغداد29

الصباحٌة66.852012/2013االول الدورانثىعراقٌةكاظم جواد ناهض اثارالصحافةاإلعالمبغداد30

الصباحٌة66.762012/2013االول الدورانثىعراقٌةكاظم الحمٌد عبد جواد دعاء الصحافةاإلعالمبغداد31

الصباحٌة65.942012/2013االول الدورانثىعراقٌةعلً هاشم صاحب هبةالصحافةاإلعالمبغداد32

الصباحٌة65.572012/2013االول الدورانثىعراقٌةحسٌن علً محمد مزهر نورالصحافةاإلعالمبغداد33

الصباحٌة65.42012/2013االول الدورذكرعراقًسلمان داود جاسم داودالصحافةاإلعالمبغداد34

الصباحٌة65.212012/2013االول الدورذكرعراقًعباس فضٌل محبوب ٌوسفالصحافةاإلعالمبغداد35

الصباحٌة64.342012/2013االول الدورذكرعراقًعواد صالح علً محمدالصحافةاإلعالمبغداد36

الصباحٌة64.162012/2013الثانً الدورانثىعراقٌةعباس علً عبد مشرق سننالصحافةاإلعالمبغداد37

الصباحٌة63.462012/2013االول الدورذكرعراقًعبود شغٌت عباس علًالصحافةاإلعالمبغداد38

الصباحٌة62.932012/2013االول الدورذكرعراقًغافل فزع كاظم حمزةالصحافةاإلعالمبغداد39

الصباحٌة62.552012/2013االول الدورانثىعراقٌةحماد خلف محمد بٌداءالصحافةاإلعالمبغداد40

الصباحٌة61.832012/2013االول الدورذكرعراقًخضٌر مراح حمزة محمودالصحافةاإلعالمبغداد41

الصباحٌة61.72012/2013االول الدورانثىعراقٌةمعٌوف جفات عرٌبً رٌامالصحافةاإلعالمبغداد42

الصباحٌة61.52012/2013االول الدورانثىعراقٌةجاسم حمدي عادل غدٌرالصحافةاإلعالمبغداد43

الصباحٌة60.952012/2013الثانً الدورذكرعراقًمحمد مجلً مجٌد حٌدرالصحافةاإلعالمبغداد44

الصباحٌة60.812012/2013االول الدورذكرعراقًمفتن سهٌل علً حسنالصحافةاإلعالمبغداد45

الصباحٌة60.772012/2013االول الدورذكرعراقًصٌفً لهٌمص سالم حسنالصحافةاإلعالمبغداد46



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة60.292012/2013الثانً الدورانثىعراقٌةعٌسى الرضا عبد عالء رفلالصحافةاإلعالمبغداد47

الصباحٌة59.292012/2013الثانً الدورذكرعراقًمشعل علً محمد ناطق الصحافةاإلعالمبغداد48

الصباحٌة59.122012/2013الثانً الدورذكرعراقًسوادي راضً جبار رائدالصحافةاإلعالمبغداد49

الصباحٌة58.182012/2013االول الدورذكرعراقًعبود مزهر رزاق علًالصحافةاإلعالمبغداد50

الصباحٌة58.152012/2013االول الدورانثىعراقٌةفنجان سالم سعد سارةالصحافةاإلعالمبغداد51

الصباحٌة57.242012/2013االول الدورذكرعراقًشاٌع عبد سلٌم داودالصحافةاإلعالمبغداد52

الصباحٌة2013 /56،942012الثانً الدورذكرعراقًمحمد ٌوسف حٌدرالصحافةاالعالمبغداد53

الصباحٌة55.932012/2013الثانً الدورذكرعراقًهللا عبد خلٌف هللا عبد محمدالصحافةاإلعالمبغداد54

الصباحٌة53.372012/2013الثانً الدورذكرعراقًفلٌح موسى كاظم اسعدالصحافةاإلعالمبغداد55

الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة91,292013/2012االولذكرعراقًحٌدرفارق أمٌر منذرالصحافةاإلعالمبغداد1

المسائٌة81,312013/2012االولذكرعراقًسلمان محمد الكرٌم عبد حٌدرالصحافةاإلعالمبغداد2

المسائٌة80,132013/2012األول ذكرعراقًجعفر حسٌن علً أوسالصحافةاإلعالمبغداد3

المسائٌة74,762013/2012األولذكرعراقًمطر ناٌف علً حسنالصحافةاإلعالمبغداد4

المسائٌة73,842013/2012األولذكرعراقًكاظم حمدان إبراهٌم عامرالصحافةاإلعالمبغداد5

المسائٌة70,082013/2012األولذكرعراقًفجر كوطً تاغً سالمالصحافةاإلعالمبغداد6

المسائٌة69,192013/2012األول ذكرعراقًنجم حمد صبر عثمانالصحافةاإلعالمبغداد7

المسائٌة69,142013/2012األولذكرعراقًحسٌن جواد حربً احمدالصحافةاإلعالمبغداد8

المسائٌة66,112013/2012األول ذكرعراقًحمٌد ٌعقوب كاظم محمدالصحافةاإلعالمبغداد9

المسائٌة65,712013/2012األول أنثىعراقٌةعباس علً سعد إسراءالصحافةاإلعالمبغداد10

اسماء الخرٌجٌن للدراسات االولٌة

 2013/2012العام الدراسً - خرٌجٌن الدراسات المسائٌة 



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة62,452013/2012األولذكرعراقًعلً كاظم ماهر علًالصحافةاإلعالمبغداد11

المسائٌة62,222013/2012األول ذكرعراقًسهر عكلة زامل كاظمالصحافةاإلعالمبغداد12

المسائٌة61,442013/2012األول ذكرعراقًدنبوس معله جاسم صادقالصحافةاإلعالمبغداد13

المسائٌة58,252013/2012الثانً ذكرعراقًسوٌد فرحان قاسم حٌدرالصحافةاإلعالمبغداد14

المسائٌة57,902013/2012األول ذكرعراقًجبر ساجت طارش سالمالصحافةاإلعالمبغداد15

المسائٌة56,872013/2012الثانً ذكرعراقًمخٌلف عبود حسن صالحالصحافةاإلعالمبغداد16

المسائٌة56,692013/2012الثانًذكرعراقًصالح حسون ضٌاء نورالصحافةاإلعالمبغداد17

المسائٌة56,462013/2012الثانً ذكرعراقًجودة رمضان كرٌم عالءالصحافةاإلعالمبغداد18

المسائٌة56,282013/2012الثانًذكرعراقًعبد حسٌن عباس مصطفىالصحافةاإلعالمبغداد19

المسائٌة56,212013/2012الثانً ذكرعراقًمحمد ناهً حسن نجاحالصحافةاإلعالمبغداد20

المسائٌة55,882013/2012الثانًأنثىعراقٌةفرحان محسن عودة نجالءالصحافةاإلعالمبغداد21

المسائٌة55,552013/2012الثانًذكرعراقًمطلك الرحمن عبد حسن احمدالصحافةاإلعالمبغداد22

المسائٌة55,482013/2012األول ذكرعراقًالرزاق عبد كاظم الرزاق عبد نورسالصحافةاإلعالمبغداد23

المسائٌة55,422013/2012الثانً أنثىعراقٌةالحسٌن عبد كرٌم هللا عبد عبٌرالصحافةاإلعالمبغداد24

المسائٌة55,232013/2012الثانً ذكرعراقًبدر علً كرٌم علًالصحافةاإلعالمبغداد25

المسائٌة54,772013/2012الثانً ذكرعراقًمحمود حمد سعدون نهادالصحافةاإلعالمبغداد26

المسائٌة51,792013/2012الثانً ذكرعراقًعباس بلحاوي صبري قتٌبةالصحافةاإلعالمبغداد27


