
 

 

  

  

  

  

  

  

  2013/2014تسلسل الخريجين لقسم تقنيات االعالن للعام الدراسي 

الدور الذي   المعدل  اسم الخريج  ت
  نجح فيه

 المالحظات  التسلسل

    االول  االول  91,634  نبأ جاسم محمد  1
   الثاني  االول  88,202  حال خالد احمد  2
   الثالث االول  85,407  بتول حمزة عبد  3
   الرابع االول  84,575  موسىكوثر جبار   4
   الخامس االول  81,078  نور محمد شاكر  5
    السادس االول  78,759  اسراء احمد الياس  6
    السابع االول  77,931  منتهى هادي كاظم  7
   الثامن االول  76,531  نسرين فالح مهدي  8
   التاسع االول  75,416  حسن عباس عبد الخالق  9
   العاشر االول  75,368  حاتم كريم صالح  10
    الحادي عشر االول  75,139  اية كريم عبد الرحمن  11
    الثاني عشر االول  74,077  رامي باسل احمد  12
    الثالث عشر االول  74,070  رشا احمد علوان  13
    الرابع عشر االول  73,320  حسين عادل ليلو  14
    الخامس عشر االول  73,253  رسل عدنان عبد الرسول  15
    السادس عشر  االول  72,813  كريم جاسمفادية   16
    السابع عشر االول  72,124  دعاء عامر قاسم  17
    الثامن عشر االول  71,721  الكاظم اسماء عبد الصاحب عبد  18
    التاسع عشر االول  71,708  رويدة خالد علي  19
    العشرون االول  71,499  مرتضى عودة حسين  20
    الحادي والعشرون االول  71,118  ايسر ابراهيم عباس  21
    الثاني والعشرون االول  71,089  فيان اكرم علي  22
    الثالث والعشرون االول  70,973  نور طاهر حسين  23
    الرابع والعشرون  االول  70,587  مصطفى فاضل كاظم  24
    الخامس والعشرون االول  70,212  اسمهان فرج محمد  25
    السادس والعشرون االول  70,068  اطياف باسم طاهر  26
    السابع والعشرون االول  69,954  عمر محمد جاسم  27

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  2013/2014تسلسل الخريجين لقسم تقنيات االعالن للعام الدراسي 

الدور الذي   المعدل  اسم الخريج  ت
  نجح فيه

  المالحظات  التسلسل

    الثامن والعشرون االول  69,933  احمد عادل حسن  28
   التاسع والعشرون االول  69,680  حنان مالك مزهر  29
   الثالثون االول  69,653  مخلف مروان خضر  30
   الواحد والثالثون االول  69,627  علياء محسن جابر  31
   الثاني والثالثون االول  69,486  شيماء حمزة كامل  32
   الثالث والثالثون االول  69,324  مروة عبد الزهرة خدام  33
   الرابع والثالثون االول  69,257  مروة زاهد محمد  34
   الخامس والثالثون االول  68,860  غفران جاسم عيدي  35
   السادس والثالثون االول  68,662  رغد حميد حمود  36
   السابع والثالثون االول  68,443  ابتهاج حسين غني  37
    الثامن والثالثون االول  68,189  انسام زهير حسين  38
    التاسع والثالثون االول  67,536  نور عامر عبد الرزاق  39
    اربعون االول  67,536  نسيم طارق كمال  40
    واحد واربعون االول  67,316  نور باسم جاسم  41
    الثاني واالربعون االول  66,397  عبد الرسولمصطفى علي   42
    الثالث واالربعون االول  66,154  احمد ماجد وليد  43
    الرابع واالربعون االول  66,036  دعاء فاضل غالي  44
   الخامس واالربعون االول  64,857  مريم جبار نعمة  45
   السادس واالربعون االول  64,800  ريام فالح حسن  46
    السابع واالربعون االول  64.567  ياسر عامر عبد الحسين  47
    الثامن واالربعون االول  63,943  زينب رحيم محمد  48
    التاسع واالربعون االول  63,906  انمار محمد عطا هللا  49
    خمسون االول  63,808  حسين ستار ياس  50
    الواحد والخمسون االول  63,282  محمد باسم ناصر  51
    الثاني والخمسون االول  63,188  احمد مشتاق مهدي  52
    الثالث والخمسون االول  62,965  مصطفى عبد الكريم ابراهيم  53
    الرابع والخمسون االول  62,892  سالم عبد الكريم سعود  54

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  1/7/2014الدور االول 

 16/9/2014الدور الثاني 

  2013/2014تسلسل الخريجين لقسم تقنيات االعالن للعام الدراسي 

الدور الذي   المعدل  اسم الخريج  ت
  نجح فيه

  المالحظات  التسلسل

    الخامس والخمسون  الثاني  62,764  فلفلعلي عبيد   55
   السادس والخمسون االول  62,437  امنة راضي جبر  56
   السابع والخمسونالثاني  61,791  علي كامل خزعل  57
   الثامن والخمسون االول  61,157  احمد عليوي نجم  58
   التاسع والخمسون االول  60,903  عالء فاضل رشيد  59
    ستون االول  60,796  احمد كامل عجيل  60
    الواحد والستون االول  60,234  خضير عبيد رانيا  61
   الثاني والستون االول  60,203  مصطفى محمد علوان  62
   الثالث والستون االول  60,085  عامر طالب مصحب  63
   الرابع والستونالثاني  59,170  مروة رعد مسلم  64
    الخامس والستون االول  58,895  خنساء اكرم عباس  65
    السادس والستونالثاني  57,021  حمزة عادل العيبي  66
    السابع والستون االول  56,061  سالم حمزة جبار  67

  

  

  

  

  

  

  

  

  


