
 

 االولىالمرحلة   قسم الصحافة اإلذاعٌة والتلفزٌونٌة 

    
 ت  

 اسم الطالب 

 ابراهٌم محمد ابراهٌم عبد هللا  1

 احمد باسم كرٌم حسن  2

 احمد ثامر عودة حسٌن  3

 احمد جبار حسٌن 4
 

 احمد محمد علً فاضل صفً  5

 احمد نجم كامل 6

 اكرم عبد االله علٌوي مطلك 7

فً  3303محمد خضٌر )تاجٌل حسب االمر  امٌر 8
22/12/2012) 

 انمار سعد عكار 9

 بدور فاضل سرحان كاظم  10

 جعفر الصادق محمد كاظم جبر 11

 حسن جبار صخً سلومً  12

 حسن قٌس شرٌف علوان 13

 حمزة حٌدر عبد الحسٌن  14

 حٌدر احمد شاٌع كاطع  15

 خلٌفة عبد الكرٌم علوان حمادي  16

 زٌنب عبد العادل كاظم جواد  17

 سجاد باسم فلٌح حسن  18

 سفٌان فالح عبٌد ٌعكوب  19

 سٌف علً كاظم حمود  20

 ضحى جمال نصٌف جاسم  21

 عباس علً مجٌد ٌوسف 22

 عبد السالم خالد محمد عبد هللا 23

 علً عدنان صالح فنجان  24

 عمر بري تركً عباس  25

 لغانم عمران صٌهود شال 26

 فهد طالب بشٌر  27

 كرار عماد صبري  28

 محمد حسٌن علً جمعة  29

 محمد هٌثم شاكر  30

 محمد ٌوسف حسٌن ٌونس  31

 مرتضى محمد ثجٌل صنٌج  32

 مصطفى سالم عبد جاسم  33

 مصطفى سمٌر عبد  34

 مصطفى قاسم حسن مطشر  35

 مصطفى وجدي صبري كاطع  36

 مالك مهدي كاظم حسون 37

 نور الهدى زٌاد طارق كامل  38

 نور كاطع شعالن كلف  39

 هادي ٌوسف صاحب جواد 40

 همام نبٌل سلمان حسٌن  41

 ٌوسف حسٌن ابراهٌم رشٌد  42

 ٌوسف سعد علً كركوش 43

 ٌوسف كرٌم عبد الحسن كرم  44



 لٌث جالل عٌدان معارج  45

 حسن نجاح حسانً  46

 

 

 

 المرحلة  االولى والتلفزٌونٌة قسم الصحافة اإلذاعٌة 

 

 اسم الطالب        

 اثٌر فواز فهد رحال  1

 احمد مؤٌد محمد  2

 انوار عاٌد مطرود موسى  3

 راسب وسائل اتصال تصوٌر عربً  اٌسر حازم كرٌم 4

 بنٌن ابراهٌم جلوب رشك 5

 حسٌن حاتم اسماعٌل ثامر  6

 رسل محسن قاسم علً  7

 وي  زهراء فاضل علٌ 8

 زهراء كرٌم كاظم جابر  9

 سجاد سعد جواد عبد عون  10

 سجاد عاٌد زغٌر    11

 سجاد كرٌم حسٌن لطٌف  12

 سالم رحٌم مبدر عباس  13

 سٌف محمد دعبول عبود  14

 صفاء رحٌم خزعل ضجر  15

 عبد الرحمن خالد طالل 16

 علً اٌاد عدنان سعود  17

 علً جمعة راضً شغٌت 18

 لً سلمان ضاوي رشٌد ع 19

 علً طه عبد هللا محمد  20

 علً كرٌم عبد السادة  عبٌد  21

 علً محمود جاسم حمود  22

 قمر ٌحٌى عبد عون جواد   23

 كرار حامد زامل  24

 محمد عبد الرزاق صبري 25

 محمد عبد هللا حسن محمد  26

 محمد كاظم صاحب ضمد  27

 محمد كمال عزاوي علً  28

 مرتضى احمد جاسم غالً  29

 مروة حسٌن عبد العظٌم عبد الرضا  30

 مصطفى انٌس شاكر 31

 مصطفى عباس خلف  32

 مصطفى مهدي صبري 33

 منٌرة حسٌن جمٌل حسٌن  34

 مهدي صالح عبد الحسن خلف  35

 مودة مزهر صالح عبد الحسٌن  36

 نور رحٌم جفٌل زغٌر 37

 ٌعقوب ٌوسف زغٌر منادي  38

 عمر محمود احمد صالح 39

 حٌدر علً خضٌر حسون 40



 احمد عباس مهدي  41

 محمد ستار عبد صالح  42

 حسن هادي حسن علوان 43

 

 

 االولى  المرحلة قسم الصحافة اإلذاعٌة والتلفزٌونٌة 

 اسم الطالب        

 احمد مازن رٌسان 1

 احمد محسن حسٌن  2

 انس نزار سلمان 3

 ان داود عناداٌات عدن 4

 إٌالف إبراهٌم شهاب 5

 اٌناس صالح  ٌاسٌن 6

 براء اسعد صدام صحن 7

 بشٌر محمد ابراهٌم محٌمٌد  8

 جعفر احمد خلف صالح  9

 جعفر حسٌب مزهر  10

 حسٌن هٌثم حسن علوان  11

 حٌدر حمزة كاظم 12

 حٌدر داود هاشم روفه  13

 حٌدر عصام محمد علً  14

 ر عالوي الزم زهراء حٌد 15

 زهراء عبد المنعم ناصر علً  16

 زٌنب شاكر حمود مضحً 17

 سجاد حمزة عبد عباس  18

 سماء محمد عباس غدٌر  19

 سٌف ابراهٌم حسٌن علكم 20

 طٌبة عمار صبحً ٌعقوب  21

 عباس نوري جبارة حسٌن  22

 عبد هللا سعد محمد جاسم  23

 عبد المهٌمن قصً احمد 24

 اكبر كرم عبد هللا راهً علً 25

 علً عبد الحسٌن ناصر هاشم 26

 علً كرٌم جاسم فلحً 27

 علً محمد حمٌد  28

 علً ناظم نعمة علً 29

 عمر سعد خلف عطٌة 30

 عمر عبد الستار حمادي  31

 فاطمة نسٌم بسام فرج هللا 32

 قاسم سعد هللا حسن عواد  33

 قاسم نجاح زاٌر  34

 كرار حامد زامل 35

  محمد رحٌم جاسم 36

 كامل مصطفى محمد رشدي  37

 محمد نعٌم مذكور ساجت  38

 مصطفى جعفر حسن كاظم  39

 مصطفى صالح كاظم زبون  40

 محمد  مصطفى محمد جبار 41

 منتظر عبد جعفر كاتب  42



 مؤمل قٌس حنون غضبان  43

 نباُ رعد سعدي خضٌر 44

 اودنور  زٌد طارق د 45

 نور االسالم إٌاد عبد الرضا علوان  46

 نور محمد سلمان فٌصل 47

 وسناء رعد عبد اللطٌف  48

 ٌوسف احمد عبد مرزوك 49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الثانٌة         شعبة        قسم الصحافة اإلذاعٌة والتلفزٌونٌة المرحلة

 )أ(

 اسم الطالب ت

 ابراهٌم عاصم كاظم 1

 ان داوداحمد سلم 2

 احمد سٌف الدٌن رسول شالكة جبر 3

4 
 احمد عماد برزان هارون

 احمد كاظم مدلول 5

 ارٌج ماجد خلٌل ابراهٌم 6

 امنه جمال ابوالهٌل 7

 امٌن جمعة رسن 8

 اٌه عبد الهادي جاسم محمد 9

 بهاء جاسم محمدعزاوي 10

 حسن عاٌد خضٌر محٌسن 11

 حسن محمد صالح عزوز 12

 ن حسن هادي جٌادحسٌ 13

 حسٌن رعد غازي الزم 14

 حسٌن سلمان داود كباشً 15

 حسٌن صالح سهر هارف 16

 حسٌن علً عبد الرزاق 17

 حسٌن علً عودة عبود 18

 حسٌن نبٌل مظلوم جبر 19

 حمزة سلٌم جاسم وشالة 20

 حمزة هانً كاٌن هادي 21

 حٌدر جبار راشد صلبوخ 22

 لزهرةحٌدر خٌر هللا عبد ا 23

 خلٌل سمٌر خلٌل امٌن 24

 الخلٌل هانً ابراهٌم 25

 داود سالم غانم 26

 رسل عبد السادة عبد الكاظم 27

 سجاد رزاق علً حسن 28

 شهد امٌر سوادي فلٌح 29

 صفاء طه خضٌر عبد 30

 ضٌاء مهدي مشخول منصور 31

 طالب ثاٌر صالح برٌسم 32

 طٌف ٌاس خضٌر عباس 33

 احمد شاكر محمودعبد هللا  34

 عبد الهادي صادق مهدي 35

 عبدهللا بهاء عبد هللا عدوان 36

 علً حسن مفتن اٌدام 37

 علً شاكر حمود كاظم 38

 عمر عابد حسٌن علً 39

 غٌث قحطان عدنان 40

 كرٌم   جبار  لفتة 41

 مثنى قاسم محمد 42

 محمد احمد جواد هادي 43

 محمد حٌدر محمد علً 44

 فى عباس ناصرمصط 45

 مصطفى علً مكطوف 46

 مصطفى كرٌم مزعل كلخان 47



 منتضر لفته محمد 48

 نور اسماعٌل عبد العزٌز عبد الحسن 49

 هجران عادل معٌوف علوان 50

 وسام صالح ناصر حسٌن 51

 ٌوسف ٌاسٌن عبد 52

 

 

               الثانٌةقسم الصحافة اإلذاعٌة والتلفزٌونٌة  المرحلة  

 (                              بعبة      )ش

 اسم الطالب 

 اسماء صالح نجم عبد 1

 اٌات جلٌل هاشم راضً 2

 برٌر حازم جبر رحٌم 3

 ى قاسم حمدٌتقً ٌح 4

 جنان ناصر جاسم جبر 5

 حسٌن عامر ابراهٌم محمد 6

 حسٌن عبد الحمزة خلٌف 7

 حسٌن نبٌل رجب عباس 8

 هنهحٌدر علً جبار م 9

 رغد فاضل زامل موسى 10

 زهراء علً عبد الستار عبد الرزاق 11

 سجاد سعد عباس 12

 سعد علً بدن دخان 13

 صادق قاسم جاسم حسٌن 14

 عباس جمعة جمٌل كرٌم 15

 عباس خضٌر عباس عبد 16

 عالء جعفر فرج كبٌش 17

 عالء حسٌن عزٌز سٌد 18

 علً جمٌل ابراهٌم اسماعٌل 19

 حسن صالح كاظمعلً  20

 علً حسن فالح 21

 علً حٌدر عبد الكاظم 22

 علً عبود فرحان حسن 23

 علً كرٌم طاهر خلف 24

 علً محمد هادي عبد الحمزة 25

 فاطمة صادق جاسم محمد 26

 فاطمة غانم جواد رضا 27

 قاسم محمد رشٌد مخلف 28

 قتادة عبد الستار كاظم 29

 كرار حمٌد مكً كاظم 30

 رار حٌدر حسٌن زاملك 31

 كرار فداء شاكر كنٌوي 32

 كرار ٌوسف خماس رزوقً 33

 محمد اسماعٌل نعمه خضٌر 34

 محمد فائز جاسم 35

 محمد كرٌم عبٌد حدٌد 36

 مرتضى عبد المجٌد كاظم 37

 مرتضى مجٌد مندٌل 38



 مرتضى ناظم عوٌد 39

 مصطفى صباح عبد الرسول 40

 ودمصطفى كرٌم شناوة محم 41

 مصطفى محمود فاضل محمود 42

 منتظر مانع نجم مطلق 43

 نور باسم محمود حمادة 44

 والء فاضل حسٌن علً 45

 ٌاسٌن حسٌن كاظم ٌاس 46

 ٌوسف اٌاد غازي 47

 امٌن ماجد عبد الحسٌن عبد الرضا 48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

              لثالثةاالمرحلة         قسم الصحافة اإلذاعٌة والتلفزٌونٌة 

 )أ(شعبة      

 اسم الطالب ت

 هال صباح صالحابت 1

 ابراهٌم ٌحً ابراهٌم 2

 احمد علً حسٌن 3

 احمد فاضل عباس 4

 احمد كامل فٌصل  5

  احمد محً مهدي 6

 امٌر ابراهٌم عبد الساده 7

 امٌن عدنان صباح  8

 انعام حسٌن حسن 9

 اٌناس عباس حسٌن 10

 حسام ٌونس حازم 11

 حسن عمار عاجل 12

 حسٌن زٌارة بوشً 13

 طفى كاظم حسٌن مص 14

 حسٌن موفق حسون 15

 حٌدر جاسم محمد اٌسر 16

 خالد فاٌق خضٌر 17

 ختام عالوي كامل 18

 رحمه علً حسٌن 19

 رسل مهدي شمام 20

 زمن عبد الصاحب عطٌة 21

 زٌن العابدٌن علً عامر عباس 22

 صابرٌن صالح ناجً 23

 صادق غٌدان برسٌم 24

 طه ثائر رحٌم 25

26 
 محمد علً طه ٌحً 

 عباس موسى درٌب 27

 عبد الصمد نعمة احمد 28

 محمل لغة اعالمٌة عبد هللا ثائر رحٌم 29

 محمد عبد الحسن عالء جاسم  30

 علً الدٌن ماجد محسن 31

 علً حسن ماشاف علً 32

 علً عالء الدٌن عباس 33

 علً محمد عبد الرضا 34

 كرار عباس سعٌد 35

 ار هادي عباسكر 36

 سن محمد شرٌف لؤي ح 37

 رحٌمه ٌنمحمد باقر حس 38

 محمد حسٌن علً حسٌن 39

 محمد عباس حسن 40

 محمد ولٌد احمد كزار 41

 مرتضى فاضل ٌحٌى سعدون 42

 مشتاق طالب عبود 43

 مصطفى باسم ٌاور 44



 مصطفى جمال محمد 45

 مصطفى محمد خزعل 46

 مصطفى محمد عبود 47

 مظفر حسٌن صبري 48

 منتظر محمد كاظم  49
 مٌسرة احمد حسن 50

 نور الهدى عباس جاسم 51

 نوري علً عبد فالح 52

  عزٌز قاسمهاجر  53
 

 وائل خالد محمد 54

 ٌاسٌن ثامر فهد 55

 بخٌت جوده ٌوسف 56

 

 

              الثالثةالمرحلة        قسم الصحافة اإلذاعٌة والتلفزٌونٌة

                              )ب (شعبة      

 اسم الطالب ت

 احمد سامً عبد العزٌز 1

 الحسٌن علً جبراحمد عبد  2

 ازهر شوكت مهدي 3

 إشجان نعٌم أمٌن خسٌر 4

 امٌر سالم خلٌفة 5

 اوس لورنس عباس فاضل 6

 اوس منذر هاشم 7

 اٌاد جاسم ناصر حازم 8

 اٌمن اٌاد عبد الكرٌم 9

 اٌمن سعٌد صبري 10

 جاسم صالح مهدي 11

 جواد عادل كاظم جاسم 12

 حبٌب محسن عبد هللا عباس 13

 حسٌن علً سلمان 14

 حوراء كرٌم داود 15

 حٌدر محمود باقر 16

 رانٌا علً حسن 17

 رائد عبد الزهره عسكر 18

 زهراء اسحاق خلٌل 19

 زهراء غنً كامل 20

 سجاد عبد علً سالم 21

 سجاد عماد غرٌب 22

 سرمد احمد حافظ  23

 سكٌنة سالم كاظم محمد 24

 شهد صباح فٌصل 25

 صقر منذر نجم عبد هللا 26

 عامر مالك لطٌف عجٌل 27

 عبد هللا مٌثم حبٌب فنجان 28

 عقٌل جاسم محمد مناتً 29

 علً حكٌم علً جبر 30



 علً صاحب خزعل 31

 علً صفاء احمد 32

 علً عٌدان جبر سلمان 33

 فاضل خضر فٌاض 34

 كرار صادق حسٌن 35
 كرار قاسم عبد علٌوي 36

 كرار مهدي عٌسى 37

 محمد رضوان عبد الحسٌن 38

 محمد عادل علٌوي  39

 محمد علوان احمد 40

 محمد عمار محمد مطر 41

 محمد محٌسن علً حربً 42

 مصطفى ابراهٌم صبحً 43

  مصطفى حسن محمد 44

 نور محمد خلف  45

 وافً علً كر ٌم مشتت 46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              لرابعةاالمرحلة      قسم الصحافة اإلذاعٌة والتلفزٌونٌة

                              )أ(شعبة      

 اسم الطالب 

 احمد أٌاد مهدي  .1
 احمد قاسم عبد الرضا  .2
 عممناسامه علً   .3
 اسنكول فوزي اكرام سمٌن  .4
 أمل عزٌز فٌاض الجح  .5
 أمٌر عثمان فاضل عباس  .6
 أمٌر ناجً الطٌف شالش  .7
 هلٌل صالحأٌمن اسعد   .8
 بركات محمد خلٌل عبد  .9

 بالل سلمان صاٌل مهدي  .11
 حسٌن علً صبار سعد  .11

 
 خلف ادٌب خلف   .12
 دٌانا أكرم علً نصٌف  .13
  رئام إبراهٌم ستوري فلوكً  .14
 زهراء رحٌم دوهان نذٌر  .15
 سٌف خالد حمادي طارش   .16
 شٌبت الحمد جبار ساجت   .17
 شٌماء عادل عبد علٌوي  .18
 شٌماء عبد الستار جامل  .19
 عبد هللا غانم كاظم حصو   .21
 عبد هللا غسان حمزة شاكر  .21
 عالء داود شنون حمٌد  .22
 علً حازم محمد جاسم  .23
 فاطمة أركان عبود حمودي  .24
 فاطمة زكً تقً جاسم  .25
 قاسم شداد حمد عبٌس  .26
 كرار وعد محمد صالح  .27
 محمد جمعة عبد هللا عنٌفص  .28
 محمد خلٌل حمد حماد  .29
 محمد خلٌل مشرف منزل  .31
 محمد عادل دحام علً   .31
 محمد هادي سلمان شاوٌش  .32
 مهدي عبد الرزاق حسوبً  36
 مٌس محمد عبد علً عناد  .33
 مٌسم نبٌل كاظم مطر  .34
 همام عبد الكاظم مهدي جسمان  .35

 

 

 

 

 



               الرابعةالمرحلة     قسم الصحافة اإلذاعٌة والتلفزٌونٌة

                              )ب (شعبة      

 اسم الطالب 

 احمد ثائر احمد  .1
 إسراء إبراهٌم حسٌن محمود  .2
 أمٌر ستار كعٌد حمود  .3
 إٌناس فٌصل غازي احمد  .4
 حسن جواد كاظم حسن  .5
 حسٌن علً حسٌن طهٌر  .6
 حسٌن علً عبٌد رضا  .7
  حٌدر جبار نعمة خلف  .8
 رسول احمد مطلك عواد   .9

 رونزة لطٌف مردان عبد هللا  .11
 زٌاد رحٌم نصر حرج  .11
 زٌد محمد رشٌد   .12
 سارة عبد الكرٌم فاضل  .13
 عباس حمد متعب ناصر  .14
 عباس صبٌح جٌجاب  .15
 عباس هاشم داود سلمان  .16
 خلٌفعلً جمعة زغٌر   .17
 عمر محمد دلف ناجً  .18
 فائزة جمال فاضل شعٌث  .19
 محمد عبد النبً خزعل جاسم  .21
 مصطفى مؤٌد حاتم علً  .21
 هبة ٌوسف حبٌب لفته  .22
 هدى راضً عودة فنجان  .23
 ولدان عامر راضً حمد  .24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


