
 

 

  

  

  

  

  

  1/7/2015الدور االول 

 25/9/2015الدور الثاني 

  2014/2015تسلسل الخريجين لقسم تقنيات االعالن للعام الدراسي 

الدور الذي   المعدل  اسم الخريج  ت
  فيهنجح 

  المالحظات  التسلسل

    االول  االول  88,018  ضحى مهدي امين  1
   الثاني  االول  80,134  رنا طه باقر محسن  2
   الثالث االول  79,756  زهراء كريم جاسم  3
   الرابع االول  78,034  فاطمة مهدي كزار  4
   الخامس االول  77,521  نور كريم جبار  5
    السادس االول  76,820  اية عبد الهادي مجيد  6
    السابع االول  76,147  هدى عبد الحسين طالب  7
   الثامن االول  75,353  نور جعفر سوادي  8
   التاسع االول  74,783  دعاء علي منغر  9
   العاشر االول  74,512  ايناس منذر ناصر  10
    الحادي عشر االول  74,274  سارة سالم مهدي  11
    الثاني عشر االول  73,846  سميرة مطر زاير  12
    الثالث عشر االول  73,743  هبة ليث عبد الرزاق  13
    الرابع عشر االول  73,416  سارة احمد زاير  14
    الخامس عشر االول  72,576  استبرق موسى جاسم  15
    السادس عشر  االول  71,95  عمر حمزة عبد الحسين  16
    السابع عشر االول  71,944  لينا عبد الهادي حافظ  17
    الثامن عشر االول  71,822  علي كرار ناصر عبد  18
    التاسع عشر االول  71,529  عبد الستار غانم خضر  19
    العشرون االول  71,250  ايالف فرج كاظم  20
    الحادي والعشرون االول  71,208  خلود خالد ناجي  21
    الثاني والعشرون االول  71,197  حسين احمد حسين  22
    الثالث والعشرون االول  69,961  سجى عامر ابراهيم  23
    الرابع والعشرون  االول  69,881  رضا صادق سلمان  24
    الخامس والعشرون االول  69,831  نور الهدى قاسم حمد  25
    السادس والعشرون االول  69,764  دعاء عباس رؤوف  26
    السابع والعشرون االول  69,763 ياسمين سامي عبد حمادي  27

  



 

 

  

  

  

  

  

  2014/2015تسلسل الخريجين لقسم تقنيات االعالن للعام الدراسي 

الدور الذي   المعدل  اسم الخريج  ت
  نجح فيه

 المالحظات  التسلسل

    الثامن والعشرون االول  69,499  اوس عبد الجبار صالح  28
   التاسع والعشرون االول  69,329  رائد علي حسين  29
   الثالثون االول  68,994  طالب جاسمسيف علي   30
   الواحد والثالثون االول  68,676  محمود جاسم محمد  31
    الثاني والثالثون االول  68,606  نوال احمد محمد  32
    الثالث والثالثون االول  68,058  محمد رشيد حميد  33
   الرابع والثالثون االول  67,901  سارة محمد جروان  34
   الخامس والثالثون االول  67,787  يحيى فخري صبري  35
   السادس والثالثون االول  67,515  رفل سعد اسماعيل  36
   السابع والثالثون االول  76,395  هالة اياد هادي  37
    الثامن والثالثون االول  66,752  حوراء شاكر عباس  38
    التاسع والثالثون االول  66,562  علي عبد الكاظم علي  39
    اربعون االول  66,321  حضيريباسم عبد الرضا   40
    واحد واربعون االول  66,293  حسين محمد اسماعيل  41
    الثاني واالربعون االول  66,234  محمد هادي صالح  42
    الثالث واالربعون االول  66,189  عمر علي محمد  43
    الرابع واالربعون االول  66,111  تواضع عباس هليل  44
    الخامس واالربعون االول  65,935  براء عبد الرزاق محمد  45
    السادس واالربعونالثاني  65,797  كافي حليم  46
    السابع واالربعون االول  64,974  عقيل طاهر محمد  47
    الثامن واالربعون االول  64,652  جاسم حميد جليل  48
    التاسع واالربعون االول  64,494  هند عبد الحسين كاظم  49
    خمسون االول  63,441  نبراس رحيم  50
    الواحد والخمسون االول  63,361  احمد كاظم مظهر  51
    الثاني والخمسون االول  62,085  تبارك ابراهيم محمد  52
    الثالث والخمسون االول  61,965  حيدر سلمان محمد  53
    الرابع والخمسون االول  61,126  سرور فاضل  54
    الخامس والخمسونالثاني  59,886  اسماء فيصل  55
    السادس والخمسونالثاني  54,643  يوسف هادي خضير  56

  

  


