
 

 

  

  

  

  

 

  7/7/2013الدور االول 

 19/9/2013الدور الثاني 

  2012/2013تسلسل الخريجين لقسم تقنيات االعالن للعام الدراسي 

الدور الذي   المعدل  اسم الخريج  ت
  نجح فيه

  المالحظات  التسلسل

    االول  االول  84,339  بتول راضي كاظم  1
   الثاني  االول  84,147  رنا عواد كاظم  2
   الثالث االول  82,764  مريم شاتي كطن  3
   الرابع االول  81,532  نور احمد خماس  4
   الخامس االول  81,075  ايات اسعد مجيد  5
    السادس االول  80,268  رنا جفات عودة  6
    السابع االول  80,25  سمير رحيم نسرين  7
   الثامن االول  79,224  حنين عبد المجيد سعيد  8
   التاسع االول  75,767  شيماء عبد الزهرة  9
   العاشر االول  74,712  هالة عادل عبد المجيد  10
    الحادي عشر االول  74,002  رغد فالح حسن   11
    الثاني عشر االول  72,372  علي قاسم محمد  12
    الثالث عشر االول  72,141  فردوس فالح حسن  13
    الرابع عشر االول  72,1  بكر محي طه  14
    الخامس عشر االول 71,276  صبا عبد الحسين  15
    السادس عشر  االول  71,061  ريم عزيز زاير  16
    السابع عشر االول  70,695  رشا سالم باقر  17
    الثامن عشر االول  70,058  احمد عبد رشك منخي  18
    التاسع عشر االول  69,188  دعاء سعدون جاسم  19
    العشرون االول  68,541  ميس عبد الكريم عبد الزهرة  20
    الحادي والعشرون االول  68,088  عمار عبد السادة عبيد  21
    الثاني والعشرونالثاني  67,977  نرمين عباس محمد  22
    الثالث والعشرون االول  67,825  مريم سامي غضبان  32
    الرابع والعشرون  االول  66,975  مروة فليح عبد الحسين  24
    الخامس والعشرون االول  66,861  هالة كاظم محسن  25
    السادس والعشرون االول  66,466  كرار لطيف خلف  26
    السابع والعشرون االول  66,126  مرتضى حيدر محمد  27

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  7/7/2013الدور االول 

 19/9/2013الدور الثاني 

  2012/2013تسلسل الخريجين لقسم تقنيات االعالن للعام الدراسي 

الدور الذي   المعدل  اسم الخريج  ت
  نجح فيه

  المالحظات  التسلسل

    الثامن والعشرون االول  66,089  صبا سعد جبار  28
   التاسع والعشرون االول  65,693  عمر فالح حسين  29
   الثالثون االول  65,416  غيد كريم حسن  30
   الواحد والثالثون االول  64,904  نبع فرات بحر  31
   الثاني والثالثون االول  64,752  فرح راضي مجيد  32
   الثالث والثالثون الثاني  64,386  ياسر علي عبد الحسين  33
   الرابع والثالثون االول  64,129  انمار احمد حسن  34
   الخامس والثالثون االول  63,793  براق حسنين عبد المطلب  35
   السادس والثالثون االول  62,912  زهراء سعد محمد  36
   السابع والثالثون االول  62,835  احمد وسام تقي  37
    الثامن والثالثون االول  62,676  احمد كامل حسين  38
    التاسع والثالثون االول  62,599  علي عبد الرزاق جمعة  39
    اربعون االول  61,726 ازهار عبد االمير عبد الكاظم  40
    واحد واربعون االول  61,462  ريام كاظم خضير  41
    الثاني واالربعون االول  59,927  وسام اياد ابراهيم  42
    الثالث واالربعونالثاني  59,523  حسن ثامر شاكر  43
    الرابع واالربعونالثاني  59,159  اسماء منصور عبيد  44

  

  

  

  

  


