
االعالم: القسم

البكالوريوس: الشهادة

الحادية عشر: دورة التخرج

ن للعام الدراسي  ي التكميلي)  2019 / 2018اسماء الطلبة الخريجي 
ن
ي والثان

ن
(الدورين االول والثان

الدورالتقدير العاماسم الخري    جت

االولجيد جداحال نارص حمود اعويد1

ي حمد2
االولجيد جدامالك كريم راضن

ي3 االولجيد جداحيدر عدنان عيىس عريب 

ن جلوب4 االولجيداحمد علي حسي 

االولجيدعمر علي محمود عبد المجيد5

ي دمحم6
االولجيدشهباء حسام الدين عبد الغبن

االولجيددمحم القاسم طالب يوسف دمحم7

ي حميد حساب8 االولجيددمحم عبد النب 

االولجيدعثمان ماجد فاضل حمد9

االولجيدزهراء بديع عارف حديد10

االولمتوسطعمر رعد عبد هللا عبد11

االولمتوسطميسم عبد المطلب علوان محسن الشامي  12

االولمتوسطزينب يحب  ابراهيم خميس13

االولمتوسطحيدر شمران كاطع جرو14

االولمتوسطاحمد رشيد حسن روضان15

االولمتوسطكرار عيىس حميد ابراهيم16

يمتوسطكرار محمود عبد الرضا عبد الرحيم17
ن
الثان

االولمتوسطمصطفن موفق عبد حمود18

ن خضي  عباس عبد19 االولمتوسطحسي 

االولمتوسطدمحم صايل عداي عمران20

االولمتوسطزياد أياد هادي سلمان21

االولمتوسطزكريا عيىس دمحم خضي 22

االولمتوسطاحمد غالب جسام حمود23

االولمتوسطسج  صادق جاسم عبود24

االولمتوسطعلي عبد القادر صالح قدوري25

االولمقبولدمحم عطيه عبد الكاظم جريو26

االولمقبولدمحم جاسم دمحم سلمان27

يمقبولحسن كريم احمد عباس28
ن
الثان

االولمقبولاحمد نزار جواد كاظم29

االولمقبولمصطفن طالب مطر مهدي30

االولمقبولطالب محمود طالب سلمان31

ي32
 
االولمقبولحيدر كريم مطر شغان

ي احمد33
 
االولمقبولدمحم ابراهيم رزوق

ن34 االولمقبولوسام عباس نارصحسي 

االولمقبولامي  رحيم محسن جميغ35

االولمقبولرسمد سلمان طالب سلمان36

يمقبولمهند عوض مكراض نارص37
ن
الثان

االولمقبولودود حرب عبد اللطيف رؤوف38

ن عواد هنيدي39 يمقبوليارس حسي 
ن
الثان

االولمقبولوليد حاتم عباس علوان40

االولمقبولدمحم قاسم مهدي علو41

ي عباس42
ن
االولمقبولحارث دمحم صاق

يمقبولغفران شبيب علي احمد 43
ن
الثان

يمقبولعمر علي حبيب مزهرالعاشور44
ن
الثان

ي التكميليمقبولدمحم حميد حمزه سلمان45
ن
الثان

46

47

كلية دجلة الجامعة

المسائية- الصباحية : الدراسة

فرع العالقات العامة

                                2019- 2018: سنة التخرج

ي 834/ الدور االول  ت: رقم االمر االداري الجامعي
ن
2019/12/24 ق

ي ت
ن
ي 833/                                         الدور الثان

ن
2019/12/24 ق

ي 340/ ت: رقم االمر االداري الجامعي الموحد
ن
2020/8/18 ق
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