
 

 

  

  

  

  

  

  3/7/2016الدور االول 

 25/9/2016الدور الثاني 

  2015/2016تسلسل الخريجين لقسم تقنيات االعالن للعام الدراسي 

الدور الذي   المعدل  اسم الخريج  ت
  نجح فيه

  المالحظات  التسلسل

    االول  االول  89,687  ميسم رزاق صالح  1
   الثاني  االول  85,373  مروة رعد محسن  2
   الثالث االول  82,255  زينة جبار حمزة  3
   الرابع االول  80,647  زينب اركان عبد االمير  4
   الخامس االول  79,753  اية باسم مروان  5
    السادس االول  78,949  ايناس جبار حمزة  6
    السابع االول  78,940  انفال ظافر حامد  7
   الثامن االول  77,400  ضبابحسين سعيد   8
   التاسع االول  77,158  غفران باسم كاظم  9
   العاشر االول  75,421  امال فرحان صدام  10
    الحادي عشر االول  73,322  رسل باسم قاسم  11
    الثاني عشر االول  72,727  وليد سالم الحج  12
    الثالث عشر االول  71,720  علي كاظم عالوي  13
    الرابع عشر االول  70,743  زهرة فاضل هاني  14
    الخامس عشر االول  69,873  مريم حسام عبد الزهرة  15
    السادس عشر  االول  69,755  تهاني عامر نصيف  16
    السابع عشر االول  69,153  صفاء عبد عون محمد  17
    الثامن عشر االول  68,967  دعاء نبيل شكر  18
    التاسع عشر االول  68,900  عباس هاشم سلمان  19
    العشرون االول  68,652  احمد حامد عبد الحسين  20
    الحادي والعشرون االول  68,526  فاضل عبد الحسن طعمة  21
    الثاني والعشرون االول  67,497  فاطمة هزبر مهدي  22
    الثالث والعشرون االول  67,489  روز كامران غالم  23
    الرابع والعشرون  االول  67,028  زيد محسن رحيم  24
    الخامس والعشرون االول  66,736  رؤى كريم خضير  25
    السادس والعشرون االول  66,636  انور عادل عيدان  26
    السابع والعشرون االول  66,548  احمد حسن والي  27

  



 

 

 

 

  

 

 

 

  3/7/2016الدور االول 

 25/9/2016الدور الثاني 

  2014/2015تسلسل الخريجين لقسم تقنيات االعالن للعام الدراسي 

الدور الذي   المعدل  اسم الخريج  ت
  نجح فيه

  المالحظات  التسلسل

    الثامن والعشرون االول  66,507  صابرين سرحان جبار  28
   التاسع والعشرون االول  66,203  حميد ماجد حميد  29
   الثالثون االول  65,656  كمال نواط كلف  30
   الواحد والثالثون االول  64,427  ظاهر حبيب عويد  31
   الثاني والثالثون االول  64,250  اسراء قاسم كريم   32
   الثالث والثالثون االول  64,019  علي حسن اسمير  33
   الرابع والثالثون االول  64,000  شذى محمد عبد الكريم  34
   الخامس والثالثون االول  63,749  زينة حسين علي  35
   السادس والثالثون االول  63,714  مريم قاسم عبد السادة  36
   السابع والثالثون االول  63,684  عمار عبدهللا فاضل  37
    الثامن والثالثون االول  63,642  محمد علي عبد الرضا  38
    التاسع والثالثون  الثاني  63,257  منى عبد الرضا صنيع  39
    اربعون االول  62,872  محمد منعم جاسم  40
    واحد واربعون االول  62,834  احمد عماد عارف  41
    الثاني واالربعون االول  62,528  محمود عبد الكريم راشد  42
    الثالث واالربعون االول  62,346  عبدهللا فاضل  43
    الرابع واالربعون االول  6,230  عمر حمزة مخلف  44
   الخامس واالربعون الثاني  61,987  اية محمد محمود  45
   السادس واالربعوناالول  61,935  زينة صفاء الدين محمد  46
    السابع واالربعون االول  61,341  مجتبى علي حميد  47
    الثامن واالربعون الثاني  61,324  ايات جبار كريم  48
    التاسع واالربعون االول  61,318  جعفر نضال فليح  49
    خمسون االول  59,753  رؤى شبوط حسين  50
    الواحد والخمسون االول  59,336  محمد جبر خضير  51
    الثاني والخمسون االول  58,712  سلماناحمد عبد علي   52
    الثالث والخمسون االول  58,111  نور بركات هاشم  53


