
االعالم: القسم

البكالوريوس: الشهادة

الحادية عشر: دورة التخرج

الدورالتقدير العاماسم الخري    جت

 عبد علي كاظم1
ن االولجيد جداعلي حسي 

االولجيدمصطفن حسن شدهان عوده2

االولجيدنورس حكمت انور شعالن3

ن كاظم4 االولجيددمحم عباس حسي 

االولمتوسطاحمد دمحم محمود عبد5

االولمتوسطعلي مروان ضياء شهاب6

يمتوسطعبد الستار جاسم سعد خريبط7
ن
الثان

 علي خليفه محيل8
ن االولمتوسطحسي 

االولمتوسطمرتضن دمحم عبد الرزاق رشيد9

ن فري    ح10 االولمتوسطفرح عالوي حسي 

ن سليم11 االولمتوسطمهيمن قيس حسي 

االولمتوسطرائد عباس كاظم جبر12

االولمتوسطذو الفقار جعفر خضب  عباس13

 عبد علي برهي14
ن االولمتوسطمازن حسي 

ن15 االولمتوسطعلي موفق كاظم عبد الحسي 

االولمتوسطمنب  عبد الرضا جاسم كاظم16

االولمتوسطاوسم عماد كاظم سلمان17

االولمتوسطاحمد كمال علي حسون18

ن دمحم كاظم حسن19 االولمتوسطحسي 

ن عبيس20 االولمتوسطدمحم مهند حسي 

االولمتوسطابو الحسن علي رحيم جبر ونان21

ي22 يمتوسطكرار حامد محسن حمد الدراجر
ن
الثان

االولمتوسطامب  عباس كاظم حسن23

االولمتوسطحسن نجم حسن حمود24

االولمتوسطعبد هللا حاتم جميل هادي25

االولمتوسطسيف امجد محسن عبد الصاحب26

االولمتوسطعبد هللا بسام عادل حسن27

ي رصول28
ن
االولمتوسطسحر عبد الكريم عوف

يمتوسطناز عبد الرزاق كريم قادر29
ن
الثان

يمقبولقيرص عبد زيد عليوي عبيد30
ن
الثان

االولمقبوليارس دمحم عبد الكريم دمحم31

يمقبولحيدر محيسن عناد هايس دلبوجي32
ن
الثان

يمقبولامب  فؤاد ضياء مبارك33
ن
الثان

يمقبولريام خالد كاظم علي34
ن
الثان

يمقبولكرار قيس صادق جعفر35
ن
الثان

االولمقبولحيدر دمحم شفيق رضا36

االولمقبولشذى ماجد طالب رشيد االوسي37

ي38  غرنر
ن خرصن يمقبولدمحم حسي 

ن
الثان

ي التكميليمقبولامجد فالح مطرود مزعل39
ن
الثان

يمقبولاحمد هشام عبد القادر جبوري40
ن
الثان

ي  41
ن
ي التكميليمقبولعمر ارحيم دمحم احمد المشهدان

ن
الثان

االولمقبولضىح سعد عبد الكريم شنشل42

ي التكميليمقبولدمحم مؤيد رجاء احمد43
ن
الثان

يمقبولقتيبه خالد عبد خليل44
ن
الثان

يمقبوليارس عباس عبد االمب  ابراهيم العامري45
ن
الثان

ي التكميليمقبولاحمد عارف مدحت عارف46
ن
الثان

كلية دجلة الجامعة

المسائية- الصباحية : الدراسة

 فرع الصحافة االذاعية والتلفزيونية 

                                2019- 2018: سنة التخرج

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

ي ت
ن
ي 833/ الدور الثان

ن
2019/ 12/24 ف

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

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

ن
(الدورين االول والثان



ن خميس سهيل47 يمقبولبشب  حسي 
ن
الثان

ي التكميليمقبولبالل محمود عبد هللا داود الجبوري48
ن
الثان


