
الدورسنة التخرجالمعدلالجنسالجنسٌة االسم الرباعًالقسمالكلٌة بغدادت

االول2014-84.22013انثىعراقٌةكاظم جابر باسل هدٌرالصحافةاالعالمبغداد1

االول2014-81.172013انثىعراقٌةعرد وذاح حسان هدىالصحافةاالعالمبغداد2

االول2014-78.512013ذكرعراقًمحمد مراد خلٌل محمدالصحافةاالعالمبغداد3

االول2014-77.432013انثىعراقٌةناصر حسٌن جمعة سجىالصحافةاالعالمبغداد4

االول2014-77.342013ذكرعراقًفرحان صادق محمد احمدالصحافةاالعالمبغداد5

االول2014-77.152013انثىعراقٌةعلً صاحب حسٌن ٌاسمٌنالصحافةاالعالمبغداد6

االول2014-76.362013انثىعراقٌةعلً عبد فاضل فؤاد قفارالصحافةاالعالمبغداد7

االول2014-75.82013ذكرعراقًعسٌر بدر هادي محسنالصحافةاالعالمبغداد8

االول2014-75.682013انثىعراقٌةشرهان الكرٌم عبد سمٌر قبسالصحافةاالعالمبغداد9

االول2014-74.292013انثىعراقٌةحٌدر جاسم كاظم منىالصحافةاالعالمبغداد10

االول2014-73.672013انثىعراقٌةشابا اسطٌفوا شوكت سماالصحافةاالعالمبغداد11

االول2014-73.522013ذكرعراقًخضٌرطبٌخ فاخر علًالصحافةاالعالمبغداد12

االول2014-73.312013انثىعراقٌةحسٌن حمد فاضل موجالصحافةاالعالمبغداد13

االول2014-72.962013انثىعراقٌةحسٌن موباهلل حسن افراحالصحافةاالعالمبغداد14

االول2014-72.782013انثىعراقٌةجاسم الصاحب عبد جعفر الزهراء فاطمةالصحافةاالعالمبغداد15

االول2014-72.352013ذكرعراقًفٌاض حسن احمد مصطفىالصحافةاالعالمبغداد16

االول2014-71.982013انثىعراقٌةمخلف علً خضٌر هٌفاءالصحافةاالعالمبغداد17

االول2014-71.572013انثىعراقٌةحسٌن زوٌد خلف زهراءالصحافةاالعالمبغداد18

االول2014-71.392013ذكرعراقًعلً محمد عبد احمدالصحافةاالعالمبغداد19

االول2014-71.312013انثىعراقٌةعباس خضٌر واثق شمسالصحافةاالعالمبغداد20

االول2014-71.242013انثىعراقٌةسالم خلف عادل سجىالصحافةاالعالمبغداد21

االول2014-70.572013انثىعراقٌةعلٌوي ناصر حسٌن بٌداءالصحافةاالعالمبغداد22

االول2014-70.312013ذكرعراقًسلطان شاهً علً حسٌنالصحافةاالعالمبغداد23

االول2014-70.242013ذكرعراقًصٌوان احمد شهاب حسامالصحافةاالعالمبغداد24



الدورسنة التخرجالمعدلالجنسالجنسٌة االسم الرباعًالقسمالكلٌة بغدادت

االول2014-70.162013ذكرعراقًلفته الحسٌن عبد عباس محمدالصحافةاالعالمبغداد25

االول2014-69،992013انثىعراقٌةاحمد محمد جاسم سجىالصحافةاالعالمبغداد26

االول2014-69،982013 انثىعراقٌةمجٌد ٌاسٌن احمد صابرٌنالصحافةاالعالمبغداد27

االول2014-69.952013ذكرعراقًصالح محمد ٌوسف محمدالصحافةاالعالمبغداد28

االول2014-69.912013ذكرعراقًمهدي صاٌل سلمان عمرالصحافةاالعالمبغداد29

االول2014-69.252013انثىعراقٌةعلً محسن رحٌم سجىالصحافةاالعالمبغداد30

االول2014-68.972013ذكرعراقًحسٌن حداوي جهادي محمدالصحافةاالعالمبغداد31

االول2014-68.912013انثىعراقٌةمبارك الزهرة عبد نجم رؤىالصحافةاالعالمبغداد32

االول2014-68.62013ذكرعراقًدرباش خضٌر حسٌن حٌدرالصحافةاالعالمبغداد33

االول2014-68.512013انثىعراقٌةمنهوش احمد هاشم هبةالصحافةاالعالمبغداد34

االول2014-68.452013انثىعراقٌةجواد محمد عدنان مٌسالصحافةاالعالمبغداد35

االول2014-68.262013انثىعراقٌةمطشر محسن هاشم شٌماءالصحافةاالعالمبغداد36

االول2014-67.682013انثىعراقٌةموسى صادق محمد رقٌةالصحافةاالعالمبغداد37

االول2014-67.642013ذكرعراقًمطر علوان محمد نصٌرالصحافةاالعالمبغداد38

االول2014-67.022013انثىعراقٌةعلً فلٌح ماجد لمٌاءالصحافةاالعالمبغداد39

االول2014-66.832013انثىعراقٌةجواد حسٌن علً اروىالصحافةاالعالمبغداد40

االول2014-66.062013انثىعراقٌةضٌدان حاتم سعد سحرالصحافةاالعالمبغداد41

االول2014-65.682013ذكرعراقًحسٌن محمد علً وسامالصحافةاالعالمبغداد42

االول2014-65.522013ذكرعراقًجاسم كاظم مراد حسٌنالصحافةاالعالمبغداد43

االول2014-65.472013ذكرعراقًراضً اسماعٌل قاسم عديالصحافةاالعالمبغداد44

االول2014-65.032013انثىعراقٌةجبر الحسن عبد ماهر رناالصحافةاالعالمبغداد45

االول2014-64.652013انثىعراقٌةمطٌلج جاسم انعٌم جنانالصحافةاالعالمبغداد46

االول2014-64.222013ذكرعراقًعبٌد كاظم قاسم نهادالصحافةاالعالمبغداد47

االول2014-64.182013ذكرعراقًطشاش علً حسٌن نصٌرالصحافةاالعالمبغداد48



الدورسنة التخرجالمعدلالجنسالجنسٌة االسم الرباعًالقسمالكلٌة بغدادت

االول2014-63.752013انثىعراقٌةجوٌد علً سعد سرىالصحافةاالعالمبغداد49

االول2014-63.52013ذكرعراقًدعدع عباس مجٌد باسمالصحافةاالعالمبغداد50

االول2014-63.472013ذكرعراقًٌوسف جاسم برزان محمدالصحافةاالعالمبغداد51

االول2014-62.232013انثىعراقٌةمحمد راشد جمال اٌةالصحافةاالعالمبغداد52

االول2014-62.22013ذكرعراقًجواد الباقً عبد فخري مصطفىالصحافةاالعالمبغداد53

االول2014-62.192013انثىعراقٌةسعٌد حسن علً بانالصحافةاالعالمبغداد54

االول2014-62.182013ذكرعراقًشاطً كاظم جواد باقرالصحافةاالعالمبغداد55

االول2014-61.542013ذكرعراقًجاسم فاضل عباس حسنالصحافةاالعالمبغداد56

االول2014-61.42013ذكرعراقًحمدان سلمان علً محمدالصحافةاالعالمبغداد57

االول2014-61.352013ذكرعراقًسٌد محمد جاسم علًالصحافةاالعالمبغداد58

االول2014-61.222013ذكرعراقًخضٌر حسٌن عدنان احمدالصحافةاالعالمبغداد59

االول2014-61.152013انثىعراقٌةحسون معٌوف علً منارالصحافةاالعالمبغداد60

االول2014-60.692013ذكرعراقًمصطفى جواد مسلم محمدالصحافةاالعالمبغداد61

االول2014-60.682013ذكرعراقًعذوب كطوف كرٌم كرارالصحافةاالعالمبغداد62

االول2014-60.442013ذكرعراقًجبر عبد رسن اٌادالصحافةاالعالمبغداد63

االول2014-60.312013ذكرعراقًابراهٌم محمد عدنان حسٌنالصحافةاالعالمبغداد64

االول2014-60.022013ذكرعراقًحجٌل عبود كامل حمزةالصحافةاالعالمبغداد65

االول2014-60،012013ذكرعراقًسلمان داود عامر مثنىالصحافةاالعالمبغداد66

االول2014-59.232013ذكرعراقًعبد زغٌر عامر نزارالصحافةاالعالمبغداد67

االول2014-59.052013ذكرعراقًجاسم عبود قاسم ولٌدالصحافةاالعالمبغداد68

االول2014-58.342013ذكرعراقًمشلوخ هامل حسٌن سعديالصحافةاالعالمبغداد69

االول2014-58.172013ذكرعراقًمحمد حمود عامر محمدالصحافةاالعالمبغداد70

االول2014-58.12013ذكرعراقًخلف الكرٌم عبد محمدالصحافةاالعالمبغداد71

االول2014-54.322013ذكرعراقًالرحمن عبد احمد محمد ٌاسرالصحافةاالعالمبغداد72



الدورسنة التخرجالمعدلالجنسالجنسٌة االسم الرباعًالقسمالكلٌة بغدادت

الثان67.562014/2013ًذكرعراقًقحط فلٌح حسن فالحالصحافةاالعالمبغداد1

الثان67.482014/2013ًانثىعراقٌةالناصر عبد هللا جار كرٌدي مروةالصحافةاالعالمبغداد2

الثان67.332014/2013ًذكرعراقًعباس لطٌف ماجد امٌرالصحافةاالعالمبغداد3

الثان64.632014/2013ًانثىعراقٌةدرب رٌمان عبد خمائلالصحافةاالعالمبغداد4

الثان62.672014/2013ًذكرعراقًمحمد عبٌس سعدون حامدالصحافةاالعالمبغداد5

الثان61.22014/2013ًانثىعراقٌةمحمد عطٌة هاشم عذراءالصحافةاالعالمبغداد6

الثان612014/2013ًذكرعراقًداغر صونٌت عبٌد احمدالصحافةاالعالمبغداد7

الثان60.72014/2013ًانثىعراقٌةهللا عبد حسٌن علً هالةالصحافةاالعالمبغداد8

الثان59.542014/2013ًانثىعراقٌةسلمان داود فؤاد فرحالصحافةاالعالمبغداد9

الثان58.912014/2013ًذكرعراقًعبطان ضٌدان حسٌن حسامالصحافةاالعالمبغداد10

الثان352014/2013ً .58ذكرعراقًحمد علً حسٌن احمدالصحافةاالعالمبغداد11

الثان57.32014/2013ًذكرعراقًجالب محٌبس جبار فراسالصحافةاالعالمبغداد12

الثان56.932014/2013ًذكرعراقًنصار جمٌل عادل بشارالصحافةاالعالمبغداد13

الثان56.672014/2013ًذكرعراقًعجٌمً مهدي الباري عبد مقدادالصحافةاالعالمبغداد14

الثان56.382014/2013ًذكرعراقًعبٌد عبد فاضل حسٌنالصحافةاالعالمبغداد15

الثان56.32014/2013ًذكرعراقًهندي كاظم شاكر فهدالصحافةاالعالمبغداد16

الثان012014/2013ً .56ذكرعراقًمحمد شعالن مكصد علًالصحافةاالعالمبغداد17

الثان2013ً /55.632014ذكرعراقًاحمد كرٌم فؤاد علًالصحافةاالعالمبغداد18

الثان55.172014/2013ًذكرعراقًقنبر ابراهٌم مهدي محمدالصحافةاالعالمبغداد19

 الدراسة الصباح2013/2014ًللدور الثانً  للعام الدراسً  (الصحافة)قوائم خرٌجً كلٌة االعالم قسم 



الدورسنة التخرجالمعدلالجنسالجنسٌة االسم الرباعًالقسمالكلٌة بغدادت

الثان2014ً-55.562013ذكرعراقًحبٌب حمٌد مدٌح علًالصحافةاالعالمبغداد1

الثان2014ً-54.842013ذكرعراقًجواد عبد عواد سعدون حسٌنالصحافةاالعالمبغداد2

الثان2014ً-53.072013ذكرعراقًضمد شكاصً قاسم حٌدرالصحافةاالعالمبغداد3

الثان2014ً-52.272013ذكرعراقًصالح لطٌف حسن حامدالصحافةاالعالمبغداد4
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