
بكالوريوس:                              الشهادة 2017-2016: سنة التخرج 

الدور التقديراالسم الرباعيت

ي 1
همام نعمان عبد شمخ 

ً
االولجيد جدا

االولجيدشهد عيد فيصل مصلح 2

االولجيدمحمود لواء صالح الدين محمود3

 حاتم رحيم علي 4
االولجيدحسي  

 صفاء الدين جواد علي 5
االولجيدمصطف 

ي 6 االولجيدعلي سعد عباس ناج 

االولجيدعمر ابراهيم عليوي نارص 7

االولمتوسطمصطف  خالد عبد الرزاق احمد 8

االولمتوسطعذراء عباس عبد الرزاق عبد الوهاب 9

االولمتوسطناردين شب  دمحم حسن 10

االولمتوسطنور ليث حسي   عليوي 11

االولمتوسطمروه جاسم دمحم حسن 12

 علي حسن سلمان13
االولمتوسطمرتض 

االولمتوسطدمحم علي كريم دريب 14

االولمتوسطخلدون خليل ابراهيم جباره 15

االولمتوسطحسي   غالب مهدي مري 16

االولمتوسطالحسن كريم شغيدل مطرود 17

ي جاسم 18 االولمتوسطنور الدين وضاح ناج 

االولمتوسطدمحم باسم دمحم عبد الواحد19

االولمتوسطزينب محسد فرات دمحم مهدي20

االولمقبولدلف عباس حسن عطيه21

االولمقبولاحمد فالح حسن عبد هللا 22

االولمقبولدريد اياد دمحم حسن 23

االولمقبولسيف الدين عبد الحسي   جاسم دمحم 24

االولمقبولدمحم جاسم سلمان عبد الصاحب25

االولمقبولعمر دمحم محمود حسي    26

االولمقبولزياد دمحم فاضل يحي  27

االولمقبولمثي  ثامر مهدي علوان 28

يمقبوليوسف فايق مهدي جمعه 29
الثان 

يمقبولعبد هللا سلمان جاسم دمحم 30
الثان 

االولمقبولعمار يارس كنعان احمد 31

يمقبولعباس عامر عباس عطيه 32
الثان 

يمقبولمصطف  احمد فوزي طعمه 33
الثان 

يمقبولعلي اسعد علي لفته 34
الثان 

ي 597/ت : رقم االمر االداري الجامعي 
 
2017 / 12 /24 ف

الصباحية: الدراسة 

فرع الصحافة االذاعية والتلفزيونية/االعالم : القسم كلية دجلة الجامعة:الكلية 

الدورة التاسعة: دورة التخرج 



بكالوريوس: الشهادة 2017-2018: سنة التخرج 

الدور التقديراالسم الرباعيت

ي1  كفاح خضير عباس الخفاج 
مصطفى

ً
االولجيد جدا

االولجيدذو الفقار دمحم حنتوش صويلح الزبيدي2

ي 3 االولجيدبتول دمحم احمد حرب 

االولجيدطيبه علي حسن حسن 4

االولجيدزين العابدين نصير شهاب احمد الكروي5

ي دمحم الصفار  6 االولجيدهبه احسان ناج 

االولجيدعبد الرحمن ياس خضير عبد الرحمن 7

ي8 االولجيدرسل خلوق ابراهيم صالح اطرقج 

ي9
ى
االولجيدرواء عالء خلف فرحان البيضاب

االولجيدفيحاء رعد جودي حسان السويداوي10

االولجيدعمر مأمون جهاد كاظم 11

ي12 االولجيدعلي عدنان جلوب علي الكعب 

ي13
ى
يمتوسطغفران علي مجيد عيىس السوداب

ى
الثاب

ي14
غام حمزه يوسف ال زويبى االولمتوسطالسجاد ضى

االولمتوسطزكريا جمعه عبد هللا خضير المحمداوي15

االولمتوسطامير فاضل دمحم علي كريم  16

االولمتوسطعال جواد فرج خلف17

االولمتوسطسجاد دمحم حمزه ناض 18

االولمتوسطاحمد نضال اسماعيل ابراهيم 19

االولمتوسطبان رعد خليل احمد 20

االولمتوسطغدير دمحم عباس الزم المحمداوي21

ي22 ي جاسم مفرج 
ى
يمتوسططيف عمر لطوف

ى
الثاب

يمتوسطهيثم سعد عاشور جواد23
ى
الثاب

يمتوسطليث علي عبد الزهره علي كريطي24
ى
الثاب

غام قصي كريم عبد الحسن 25 يمتوسطضى
ى
الثاب

يمتوسطاحمد فالح حسن ناض 26
ى
الثاب

االولمتوسطسيف عمر فائق ناصح العكيدي27

االولمتوسطايه اياد فيصل حمدي الكروي28

ي الخميىسي29 يمتوسطاردوان بشير جيجان عرب 
ى
الثاب

ي30 ى كويش فريج  االولمتوسطالمرتصى عباس عبد الحسير

ي 741/ت : رقم االمر االداري الجامعي 
ى
2018 / 12 /5 ف

الصباحية: الدراسة 
فرع الصحافة االذاعية والتلفزيونية/االعالم : القسم كلية دجلة الجامعة:الكلية 

ة :                                                        دورة التخرج  الدورة العاشر



ي31
 
ى هادي البياب االولمتوسطاحمد اياد حسير

ى 32 يمقبولدمحم مهدي سالم حسير
ى
الثاب

ى الشمري33 االولمقبولعمر حميد علوان حسير

يمقبولحيدر دمحم شداح كاظم العجيلي34
ى
الثاب

ي35
ى
يمقبولسجاد دمحم كاظم فليح كناب

ى
الثاب

يمقبولسيف راشد حميد احمد 36
ى
الثاب

ي37 االولمقبولدمحم علي جواد كاظم لفته الفريج 

يمقبولسفيان ناهض علي سعيد38
ى
الثاب

ى شموسي39  علي عبد الجبار عبد الحسير
االولمقبولمصطفى

ي 40 يمقبولجعفر المهدي ثامر صالح ناج 
ى
الثاب

يمقبولالمصطفى مالذ عبد الخالق عبد هللا ثروت41
ى
الثاب

ى حسام جليل عبود الربيعي42 يمقبولحسير
ى
الثاب

يمقبولاسالم مصطفى عبد الحسن عباس الشطاوي43
ى
الثاب

يمقبولاحمد عبد الرزاق حسن عبد هللا العالكك44
ى
الثاب

يمقبولاسماء بسام علي عوده45
ى
الثاب

ي التكميليمقبولسجاد عبد الرحيم حميدعبد هللا الموسوي46
ى
الثاب



بكالوريوس: الشهادة 

ة : دورة التخرج  الدورة العاشر

الدور التقديراالسم الرباعيت
ي1

 
االولجيدرواء شاكر احمد صالح المشهدان

ي2
 
االولجيدحارث زياد عبد الرحمن حسي   السامران

االولمتوسطعلي خالد صالح مهدي النعيمي3

االولمتوسطليث نارص حسي   عواد  4

يمتوسطفرح كاظم دمحم هادي 5
 
الثان

ي ستار جابر هاشم6
 
االولمتوسط هان

 علي حسي   عنتر 7
االولمقبولحسي  

يمقبولعلي سامي رفيق احمد  8
 
الثان

المسائية: الدراسة 

فرع الصحافة االذاعية والتلفزيونية/االعالم : القسم كلية دجلة الجامعة:الكلية 

ي 741/ت : رقم االمر االداري الجامعي 
 
2018 / 12 /5 ف

2017-2018: سنة التخرج 


