
كلیة االعالم/ الطلبة الناجحون في االمتحان التنافسي للمتقدمین لدراسة الدكتوراه
والماجستیر

الدرجة القسمالمرحلة االسمت
رقما

الدرجة كتابة

سبعة وخمسون٥٧الصحافةدكتوراهوسام غالي قاسم زبون١
اربعة وخمسون٥٤الصحافةدكتوراهعبد الحمید كریمقیس ٢
خمسون٥٠الصحافةدكتوراهزیدان خلفخمائل ٣
ستة وخمسون٥٦الصحافةدكتوراهندى عمران حسین٤
اثنان وخمسون٥٢الصحافةدكتوراهعدنان لفته منان٥
اربعة وخمسون٥٤الصحافة ماجستیر احمد فاضل عباس محسن ٦
ثمانیة وخمسون٥٨الصحافة ماجستیر عدنان عبد عبد الحسن عواد٧
اربعة وستون٦٤الصحافة ماجستیر هند سعید اسود٨
ستة وخمسون٥٦الصحافة ماجستیر صادق ثاني جودة٩

اربعة وخمسون٥٤الصحافة ماجستیر یسرى حمزة علي ١٠
ستة وخمسون٥٦الصحافة ماجستیر مرام حمید الزم علي ١١
وخمسونسبعة ٥٧الصحافة ماجستیر هدى حسان وذاح ١٢
اربعة وستون٦٤الصحافة ماجستیر موج فاضل حمد حسین ١٣
ستة وخمسون٥٦الصحافة ماجستیر هبة هاشم احمد ١٤
ستون٦٠الصحافة ماجستیر انیس عبد اهللا كاطع ١٥
واحد وستون ٦١الصحافة ماجستیر حسن حسین عبد ١٦
خمسون٥٠وتلفزیوناذاعةدكتوراه ساري تحسین ریشان ١٧
خمسة وسبعون٧٥اذاعة وتلفزیوندكتوراه زید محمود سلمان ١٨
خمسون٥٠اذاعة وتلفزیوندكتوراه نجوى ابراهیم جبر ١٩
ثمانیة وخمسون٥٨اذاعة وتلفزیوندكتوراه احمد عبد اللطیف ابراهیم ٢٠
ستة وستون٦٦اذاعة وتلفزیوندكتوراه محمد اسماعیل حسن ٢١



خمسون٥٠اذاعة وتلفزیوندكتوراه صفاء علي جبار مشكور ٢٢
سبعون٧٠اذاعة وتلفزیوندكتوراه ضرغام سعدي عبد الصاحب٢٣
واحد وخمسون٥١اذاعة وتلفزیوندكتوراه ضیاء مصطفى ناصر ٢٤
واحد وسبعون٧١اذاعة وتلفزیوندكتوراه رؤى صالح الدین صبحي ٢٥
خمسون ٥٠اذاعة وتلفزیونماجستیر حسین ناصر محمد صالح ٢٦
ثالثة وخمسون ٥٣اذاعة وتلفزیونماجستیر مرتضى علي شاوي جبر ٢٧
سبعة وخمسون ٥٧اذاعة وتلفزیونماجستیر فؤاد خضر عباس ٢٨
سبعة وخمسون ٥٧اذاعة وتلفزیونماجستیر رؤى شریف عبد اهللا ٢٩
سبعة وخمسون٥٧اذاعة وتلفزیونماجستیر رائد اسماعیل ایالف٣٠
ستة وستون٦٦اذاعة وتلفزیونماجستیر ماهر محمد علي حسین ٣١
ستة وخمسون٥٦اذاعة وتلفزیونماجستیر مؤید موجد شیاع ٣٢
سبعة وستون ٦٧اذاعة وتلفزیونماجستیر امجد عبد االمیر فیحان ٣٣
ستون٦٠اذاعة وتلفزیونماجستیر رافد ناظم نصیف جاسم ٣٤
ستة وستون٦٦اذاعة وتلفزیونماجستیر عبد اهللا صبحي علي ٣٥
ثمانیة وخمسون٥٨اذاعة وتلفزیونماجستیر دنیا نعیم امیر حسین ٣٦
خمسة وخمسون٥٥اذاعة وتلفزیونماجستیر اسماء حافظ محسن ٣٧
سبعون٧٠اذاعة وتلفزیونماجستیر الرضا مكيعباس عبد ٣٨
ثالثة وخمسون٥٣اذاعة وتلفزیونماجستیر احمد عیدان علیوي ٣٩
خمسون ٥٠اذاعة وتلفزیونماجستیر هبة كاظم موسى ٤٠
اربعة وخمسون ٥٤عالقات عامة دكتوراه خماس قدوري دصبا احم٤١
ثمانیة وخمسون٥٨عالقات عامة دكتوراه محمد فالح تایه علي ٤٢
اربعة وستون ٦٤عالقات عامة دكتوراه اماني میثم محمد ٤٣
تسعة وخمسون٥٩عالقات عامة دكتوراه علي موفق فلیح حسن ٤٤
اربعة وسبعون ٧٤عالقات عامة دكتوراه جودت جاسم محمد ٤٥
اثنان وخمسون٥٢عامةعالقات ماجستیر ریام عالء الدین عبد الحمید٤٦



ثمانیة وخمسون٥٨عالقات عامةماجستیر نور جاسم محمد علیوي ٤٧
اثنان وخمسون٥٢عالقات عامةماجستیر خضر الیاس ناهض لفته ٤٨
خمسة وخمسون٥٥عالقات عامةماجستیر محمد محمود حمید عبد اهللا٤٩



لمتقدمین للدراسات العلیا الذین أعادوا االمتحان اقائمة بأسماء درجات الطلبة 
٢٠١٦- ٢٠١٥التنافسي للعام الدراسي 

الدرجةالقناةالقسمالمرحلةاالسمت
عالء الدین احمد ١

اسعب
٥٠السجناء السیاسیینالصحافةالدكتوراه

٢٠٠٣٤٠قبل الشهداءالصحافةالماجستیركفاح حیدر فلیح٢
٢٠٠٣٣٢قبل الشهداءالصحافةالماجستیرسالم طارش ساجت٣
٢٨السجناء السیاسیینالصحافةماجستیرمهدي والي حسن٤
٢٨السجناء السیاسیینالصحافةماجستیرحسین مرجاح شبیب٥
٢٠٠٣٥٢قبل الشهداءالصحافةماجستیرحلیم عبد االمیر خماش٦
١٧السیاسیینالسجناء اإلذاعةالدكتوراهعفان عثمان سعید٧
( سلم الدفتر بال صفر٢٠٠٣قبل الشهداءاالذاعةالدكتوراهخالد علي صالح٨

اجابات)
٣٤الجامعات الفتیةاالذاعةماجستیراحمد كریم احمد٩

٦٢الجامعات الفتیةعالقات عامةماجستیرلیث صبار جابر١٠

العمیدالمعاون العلميمدیر الدراسات العلیا


