
 8102-8102المشمولين بالدور الرابع للعام الدراسي 

 البريد االلكتروني المواد الدراسة الفرع المرحلة االسم الكامل للطالب ت

هعبدالرحمن سالم   .0  a.salim18@st.tu.edu.iq فن الخبر الصباحية الصحافة االول عبد الل

 ali.hassan18@st.tu.edu.iq التربية االعالمية الصباحية الصحافة االول عبدالواحد عليعلي حسان   .8

 laith.ahmed18@st.tu.edu.iq التربية االعالمية الصباحية الصحافة االول ليث احمد شاكر  .3

 a.khader18@st.tu.edu.iq فن الخبر الصباحية االذاعة االول عبدالقادر خضر عبدالله  .4

-التربية االعالمية-العالقات العامة-االتصال -فن الخبر الصباحية االذاعة االول محمد اياد محمد عمر  .5
 العربيةاللغة 

moh.ayad19@st.tu.edu.iq 

 m.raaft18@st.tu.edu.iq التربية االعالمية الصباحية االذاعة االول مصطفى رأفت سامي  .6

 m.faiq18@st.tu.edu.iq الخبرفن  الصباحية االذاعة االول مصطفى فايق محمد  .7

 mussa.sm18@st.tu.edu.iq التربية االعالمية-التصوير الصحفي الصباحية االذاعة االول موسى سحاب مطر  .2

 hachem.ae18@st.tu.edu.iq االتصال الجماهيري المسائية الصحافة االول حاجم علي ضحوي  .2

ة المسائية الصحافة االول سعد صباح داود  .01  s.sabahe18@st.tu.edu.iq العالقات العام

 mezher.ae18@st.tu.edu.iq فن الخبر المسائية الصحافة االول مزهر علي مصطفى  .00

 mullan.ke18@st.tu.edu.iq االتصال الجماهيري المسائية الصحافة االول موالن خليف مصطفى  .08

ة المسائية الصحافة االول ياسر علي كريم  .03  yasser.ae18@st.tu.edu.iq التربية االعالمية-العالقات العام

 a.muhamede18@st.tu.edu.iq فن الخبر المسائية الصحافة االول احمد محمد محمود  .04

التربية -العالقات-االتصال-تصوير صحفي-فن الخبر المسائية الصحافة االول نكتل قاسم خميس  .05
 االعالمية

naktil.q19@st.tu.edu.iq 

ة المسائية االذاعة االول صباح عويد مطر  .06  sabah.oe18@st.tu.edu.iq العالقات العام

 m.fadheele18@st.tu.edu.iq اللغة العربية المسائية االذاعة االول محمد فاضل فهد  .07

 walid.ke18@st.tu.edu.iq االتصال الجماهيري المسائية االذاعة االول وليد خالد جاسم  .02

 yaqup.ye18@st.tu.edu.iq االتصال الجماهيري المسائية االذاعة االول يعقوب يوسف زيدان  .02

 -تقنيات-انكليزي-لغة عربية الصباحية الصحافة الثاني جاسم محمد داود  .81
 تاري    خ صحافة

j.dawood18@st.tu.edu.iq 

 h.oday16@st.tu.edu.iq نظريات اتصال-االقتصاديات الصباحية الصحافة الثاني حمزة عدي صبحي  .80

 alhamza16@st.tu.edu.iq نظريات اتصال-االقتصاديات الصباحية الصحافة الثاني الحمزة موسى عليوي  .88

 ziad.kh16@st.tu.edu.iq االقتصاديات الصباحية الصحافة الثاني زياد خلف محمد  .83

 samir.m16@st.tu.edu.iq تاري    خ صحافة-نظريات اتصال الصباحية الصحافة الثاني سامر محمد يوسف  .84

 sadoon.h16@st.tu.edu.iq االقتصاديات الصباحية الصحافة الثاني سعدون حمد عايد  .85

 sabah.s16@st.tu.edu.iq تاري    خ الصحافة الصباحية الصحافة الثاني صباح صابر عبد هندي  .86

 a.adil16@st.tu.edu.iq االقتصاديات الصباحية الصحافة الثاني عبدالودود عادل خليفة  .87

ه  .82  a.nasir16@st.tu.edu.iq تاري    خ الصحافة الصباحية الصحافة الثاني عبدالله ناصر عبدالل

 e.mzahim16@st.tu.edu.iq نظريات اتصال-تحرير صحفي الصباحية الصحافة الثاني عيسى مزاحم احمد  .82
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 hisham.a16@st.tu.edu.iq تاري    خ الصحافة-االقتصاديات الصباحية الصحافة الثاني هشام عبد خالد  .31

 waleed.k16@st.tu.edu.iq تاري    خ الصحافة الصباحية الصحافة الثاني وليد خالد حامد  .30

 alwaleed16@st.tu.edu.iq تاري    خ الصحافة-نظريات االتصال الصباحية الصحافة الثاني علوانالوليد خالد   .38

 i.adnan16@st.tu.edu.iq التحرير االذاعي الصباحية االذاعة الثاني ابراهيم عدنان شريف  .33

 ahmed.r16@st.tu.edu.iq اعداد برامج-نظريات اتصال الصباحية االذاعة الثاني احمد رضا عجيل  .34

 ahmed.a16@st.tu.edu.iq نظريات اتصال الصباحية االذاعة الثاني احمد عدنان معدل  .35

 ayad.a16@st.tu.edu.iq اخراج اذاعي-مناهج بحث الصباحية االذاعة الثاني اياد عبدالله عزاوي  .36

 h.saad16@st.tu.edu.iq نظريات اتصال الصباحية االذاعة الثاني حذيفة سعد احمد  .37

 sarmad.d16@st.tu.edu.iq اعداد برامج-مناهج بحث الصباحية االذاعة الثاني سرمد داود حسن  .32

 sarmad.m16@st.tu.edu.iq اعداد برامج-اتصالنظريات  الصباحية االذاعة الثاني سرمد محمد ياسين  .32

 sanad.a16@st.tu.edu.iq اعداد برامج الصباحية االذاعة الثاني سند عبدالرزاق منير  .41

 saifullah.a16@st.tu.edu.iq اعداد برامج الصباحية االذاعة الثاني سيف الله عبدالناصر حازم  .40

 a.fadhil16@st.tu.edu.iq اعداد برامج –نظريات اتصال  الصباحية االذاعة الثاني عبدالملك فاضل عبدالملك  .48

 a.talal16@st.tu.edu.iq لغة عربية –نظريات اتصال  الصباحية االذاعة الثاني طالل حسنعبدالله   .43

 a.farhan16@st.tu.edu.iq اعداد برامج -نظريات اتصال الصباحية االذاعة الثاني عبدالواحد فرحان عايد  .44

 ali.sahab16@st.tu.edu.iq اعداد برامج الصباحية االذاعة الثاني علي سحاب عداي  .45

 a.haithm16@st.tu.edu.iq اعداد برامج -نظريات اتصال الصباحية االذاعة الثاني علي هيثم علي زيدان  .46

 amar.a16@st.tu.edu.iq اخراج اذاعي-نظريات اتصال الصباحية االذاعة الثاني عمار عباس عزيز  .47

 omer.s16@st.tu.edu.iq اتصالنظريات  الصباحية االذاعة الثاني عمر سمير عبد الوهاب  .42

 omer.f16@st.tu.edu.iq نظريات اتصال-تحرير اذاعي الصباحية االذاعة الثاني عمر فيصل خلف  .42

 a.abdullah16@st.tu.edu.iq الصحافةتاري    خ  المسائية الصحافة الثاني احمد عبدالله عبود  .51

 arkan.th16@st.tu.edu.iq تاري    خ الصحافة -االقتصاديات المسائية الصحافة الثاني اركان ثائر مولود   .50

 baraa.a16@st.tu.edu.iq نظريات اتصال -مناهج بحث المسائية الصحافة الثاني براء عبدالكريم محيميد  .58

 bahaa.f16@st.tu.edu.iq مناهج بحث المسائية الصحافة الثاني بهاء فليح حسن  .53

 jassim.m16@st.tu.edu.iq االقتصاديات المسائية الصحافة الثاني جاسم محمد فيزي  .54

 s.salih16@st.tu.edu.iq نظريات اتصال المسائية الصحافة الثاني صائب صالح محمد  .55

 sadam.ry16@st.tu.edu.iq تاري    خ صحافة المسائية الصحافة الثاني صدام رياض حماد  .56

 abed.abed16@st.tu.edu.iq تاري    خ صحافة المسائية الصحافة الثاني عبدالكريم عبد حمد  .57

 ali.hussin16@st.tu.edu.iq نظريات اتصال-تحرير صحفي المسائية الصحافة الثاني علي حسين علي  .52

 qussay.sa16@st.tu.edu.iq تاري    خ صحافة المسائية الصحافة الثاني قصي صدام فزع  .52

 moh.horry16@st.tu.edu.iq تحرير صحفي المسائية الصحافة الثاني محمد الحوري صبار  .61

 mahmood.s16@st.tu.edu.iq نظريات اتصال المسائية الصحافة الثاني محمود شاكر حميد  .60

-نظريات اتصال –مناهج -اقتصاديات-تحرير صحفي المسائية الصحافة الثاني مصطفى ماجد ممدوح  .68
 تاري    خ صحافة

m.majede18@st.tu.edu.iq 

 mofeed.m16@st.tu.edu.iq نظريات اتصال المسائية الصحافة الثاني مفيد محمود خلف  .63
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 moh.jas16@st.tu.edu.iq االقتصاديات المسائية الصحافة الثاني مهند جاسم محمد علي  .64

 moh.emad16@st.tu.edu.iq مناهج بحث المسائية الصحافة الثاني مهند عماد هادي  .65

 mo.mousa16@st.tu.edu.iq تاري    خ صحافة المسائية الصحافة الثاني مؤيد موسى جميل  .66

 yousif.a16@st.tu.edu.iq االقتصاديات المسائية الصحافة الثاني يوسف احمد خلف  .67

 hassan.k16@st.tu.edu.iq نظريات اتصال المسائية االذاعة الثاني حسن علي كردي  .62

 raed.a16@st.tu.edu.iq تحرير اذاعي المسائية االذاعة الثاني رائد احمد ياسين  .62

 ali.ab16@st.tu.edu.iq نظريات اتصال -مناهج بحث المسائية االذاعة الثاني علي عبدالله احمد  .71

 fahad.m16@st.tu.edu.iq تحرير اذاعي المسائية االذاعة الثاني فهد محمد عطية  .70

 moh.hatim16@st.tu.edu.iq نظريات اتصال المسائية االذاعة الثاني محمد حاتم هذال  .78

 wissam.r16@st.tu.edu.iq اعداد برامج -نظريات اتصال المسائية االذاعة الثاني وسام رمضان حميد  .73

ي  .74  Ahmed.kh.media4@st.tu.edu.iq رأي عام الصباحية الصحافة الثالث احمد خالد هاد

 Ahmed.n.media4@st.tu.edu.iq رأي عام الصباحية الصحافة الثالث احمد نظام نزهان  .75

 Bariq.a.media4@st.tu.edu.iq لغة عربية الصباحية الصحافة الثالث بارق عبدالله يونس  .76

 Essa.t.media4@st.tu.edu.iq انكليزي الصباحية الصحافة الثالث عيسى طه شكوري محمد  .77

 Moh.ahmed.media4@st.tu.edu.iq صحافة دولية الصباحية الصحافة الثالث محمد احمد علي ذياب  .72

 Moh.th.media4@st.tu.edu.iq صحافة دولية الصباحية الصحافة الثالث محمد ثامر امير حمودي  .72

 Mustafa.moh.media4@st.tu.edu.iq رأي عام الصباحية الصحافة الثالث مصطفى محمد عبدالوهاب  .21

هوائل   .20  Wael.j.media4@st.tu.edu.iq صحافة دولية الصباحية الصحافة الثالث جمعة عبدالل

 Akram.m.media4@st.tu.edu.iq انكليزي –رأي عام  الصباحية االذاعة الثالث اكرم ماجد هواس  .28

 Salah.a.media4@st.tu.edu.iq لغة عربية -تحرير اذاعي الصباحية االذاعة الثالث صالح عبدالله صالح  .23

 Ali.h.media4@st.tu.edu.iq مناهج بحث الصباحية االذاعة الثالث علي حسين خليل  .24

 Qaylan.m.media4@st.tu.edu.iq لغة انكليزية –رأي عام  الصباحية االذاعة الثالث كيالن محمد عبدالله  .25

 Mustafa.a.media4@st.tu.edu.iq رأي عام الصباحية االذاعة الثالث مصطفى احمد كامل  .26

 Yousif.a.media4@st.tu.edu.iq لغة عربية -رأي عام الصباحية االذاعة الثالث يوسف اديب علي  .27

 st.tu.edu.iqIbrahim.h2017@ رأي عام المسائية الصحافة الثالث حمادةابراهيم حسين   .22

 st.tu.edu.iqryadh.a2017@ رأي عام المسائية الصحافة الثالث رياض احمد صالح ضامن  .22

 st.tu.edu.iqziad.a2017@ رأي عام المسائية الصحافة الثالث صالحزياد احمد   .21

 st.tu.edu.iqsaad.a2017@ صحافة دولية المسائية الصحافة الثالث سعد عبدالله حنية  .20

 st.tu.edu.iqsalam.kh2017@ تحرير صحفي-رأي عام المسائية الصحافة الثالث سالم خلف حسين  .28

ه  .23  st.tu.edu.iqa.mahir2017@ صحافة دولية –رأي عام  المسائية الصحافة الثالث عبدالله ماهر عبدالل

 st.tu.edu.iqoday.salih2017@ رأي عام المسائية الصحافة الثالث عدي صالح علي  .24

 st.tu.edu.iqoday.s2017@ لغة عربية المسائية الصحافة الثالث عدي صدام فزع  .25

 emad.h2017@st.tu.edu.iq رأي عام المسائية الصحافة الثالث حمودعماد حميد   .26

 o.jaffar19@st.tu.edu.iq رأي عام–انكليزي  المسائية الصحافة الثالث عمر جعفر علي جعفر  .27

 omer.ali2017@st.tu.edu.iq رأي عام -تحرير صحفي المسائية الصحافة الثالث ابراهيم عوضعمر علي   .22
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