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77.5092017/2016االولالصباحٌة انثىعراقٌة ذنون جاسم الواحد عبد رشاالتربٌة الفنٌةالجمٌلة الفنونبغداد1

75.2112017/2016االولالصباحٌة انثىعراقٌةحمادي علً محمد سمرالتربٌة الفنٌةالجمٌلة الفنونبغداد2

72.6952017/2016االولالصباحٌةذكرعراقٌة نوري ٌونس بركات اوراسالتربٌة الفنٌةالجمٌلة الفنونبغداد3

72.0632017/2016االولالصباحٌة انثىعراقٌةكاظم سعٌد محمد دعاءالتربٌة الفنٌةالجمٌلة الفنونبغداد4

70.0032017/2016االولالصباحٌة انثىعراقٌة الزم نعمة شاكر ضحىالتربٌة الفنٌةالجمٌلة الفنونبغداد5

69.2742017/2016االولالصباحٌة انثىعراقٌة فارس علً سعد ارٌجالتربٌة الفنٌةالجمٌلة الفنونبغداد6

68.742017/2016االولالصباحٌة انثىعراقٌةصالح اسماعٌل حازم هدٌرالتربٌة الفنٌةالجمٌلة الفنونبغداد7

67.9562017/2016االولالصباحٌة انثىعراقٌةجاسم طاهر قاسم ضاللالتربٌة الفنٌةالجمٌلة الفنونبغداد8

67.9522017/2016االولالصباحٌة انثىعراقٌة الكرٌم عبد هللا عبد نجم دعاءالتربٌة الفنٌةالجمٌلة الفنونبغداد9

67.8362017/2016االولالصباحٌة انثىعراقٌة غالً نعمة مالك الزهراء فاطمةالتربٌة الفنٌةالجمٌلة الفنونبغداد10

67.532017/2016االولالصباحٌة انثىعراقٌةاماني جميل ابزاهيم عبد الكزيمالتربٌة الفنٌةالجمٌلة الفنونبغداد11

67.0812017/2016االولالصباحٌةذكرعراقٌة مسلم علً صبٌح مصطفىالتربٌة الفنٌةالجمٌلة الفنونبغداد12

67.0482017/2016االولالصباحٌة انثىعراقٌة خضٌر عبد نجم زٌنبالتربٌة الفنٌةالجمٌلة الفنونبغداد13

66.6482017/2016االولالصباحٌة انثى عراقٌةعواد عباس موسى طٌفالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد14

66.452017/2016االولالصباحٌة انثىعراقٌة منصور نجم حسٌن اسراءالتربٌة الفنٌةالجمٌلة الفنونبغداد15

66.2982017/2016االولالصباحٌة انثىعراقٌةمحسن عباس فاضل سرىالتربٌة الفنٌةالجمٌلة الفنونبغداد16

65.5852017/2016االولالصباحٌة انثىعراقٌة قاسم علً محمد نهٌل امنةالتربٌة الفنٌةالجمٌلة الفنونبغداد17

65.482017/2016االولالصباحٌة انثى عراقٌةوٌس حسٌن وٌس اشجانالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد18

64.7962017/2016االولالصباحٌةذكرعراقٌة حمد برغش ٌاقوت ولٌدالتربٌة الفنٌةالجمٌلة الفنونبغداد19

64.2492017/2016االولالصباحٌةذكرعراقٌةكاطع جمعة لطٌف اسالمالتربٌة الفنٌةالجمٌلة الفنونبغداد20

64.1292017/2016االولالصباحٌة انثىعراقٌةالهادي عبد فاضل الحسٌن عبد حوراءالتربٌة الفنٌةالجمٌلة الفنونبغداد21

64.0212017/2016االولالصباحٌةذكرعراقٌة منخً عوٌد راضً علًالتربٌة الفنٌةالجمٌلة الفنونبغداد22

63.7672017/2016االولالصباحٌة انثىعراقٌة دهش حسون علً زٌنةالتربٌة الفنٌةالجمٌلة الفنونبغداد23

63.6862017/2016االولالصباحٌة انثىعراقٌة حمود ابراهٌم خلٌل دعاءالتربٌة الفنٌةالجمٌلة الفنونبغداد24



 التخرج سنة المعدل الدورالدراسة نوعالجنس الجنسٌةاالسماءالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

63.6722017/2016االولالصباحٌة انثىعراقٌة االمٌر عبد عباس خالد زهراءالتربٌة الفنٌةالجمٌلة الفنونبغداد25

63.6342017/2016االولالصباحٌة انثىعراقٌةشرٌف رشٌد كامران هٌاالتربٌة الفنٌةالجمٌلة الفنونبغداد26

63.2042017/2016االولالصباحٌةذكرعراقٌة رضا عبد هاشم حبٌبالتربٌة الفنٌةالجمٌلة الفنونبغداد27

62.8992017/2016االولالصباحٌةذكرعراقٌة حسن جودة كاظم صادقالتربٌة الفنٌةالجمٌلة الفنونبغداد28

62.3572017/2016االولالصباحٌة انثىعراقٌة سلمان قاسم عادل مٌسالتربٌة الفنٌةالجمٌلة الفنونبغداد29

62.7372017/2016االولالصباحٌة انثىعراقٌة عمر علً حازم قبسالتربٌة الفنٌةالجمٌلة الفنونبغداد30

62.7012017/2016االولالصباحٌة انثىعراقٌة رضا جعفر صادق سجىالتربٌة الفنٌةالجمٌلة الفنونبغداد31

62.5072017/2016االولالصباحٌةذكرعراقٌة موسى حمٌد رشٌد سٌفالتربٌة الفنٌةالجمٌلة الفنونبغداد32

62.2722017/2016االولالصباحٌةذكرعراقٌة حمد جاسم كاظم علًالتربٌة الفنٌةالجمٌلة الفنونبغداد33

62.1772017/2016االولالصباحٌة انثىعراقٌة ناٌف لطفً اٌاد فوزالتربٌة الفنٌةالجمٌلة الفنونبغداد34

62.0662017/2016االولالصباحٌةذكرعراقٌة رشٌد عزاوي كرٌم حسنالتربٌة الفنٌةالجمٌلة الفنونبغداد35

62.0422017/2016االولالصباحٌة انثىعراقٌة عباس احمد رؤوف نبراسالتربٌة الفنٌةالجمٌلة الفنونبغداد36

61.832017/2016االولالصباحٌة انثىعراقٌةخلٌفة سلمان علً مرٌمالتربٌة الفنٌةالجمٌلة الفنونبغداد37

61,2262017/2016الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةنوره صباح محمد عذيزالتربٌة الفنٌةالجمٌلة الفنونبغداد38

60,7242017/2016االولالصباحٌةذكرعراقٌة بوهان حسٌن علً محمدالتربٌة الفنٌةالجمٌلة الفنونبغداد39

60.0172017/2016االولالصباحٌة انثىعراقٌة محمود الستار عبد عماد طٌبةالتربٌة الفنٌةالجمٌلة الفنونبغداد40

59.8652017/2016االولالصباحٌة انثىعراقٌةجبارة حمٌد جاسم مروةالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد41

59.7512017/2016االول الصباحٌةذكرعراقًعناد محسن فاضل علًالتربٌة الفنٌةالجمٌلة الفنونبغداد42

59.5132017/2016االولالصباحٌة انثىعراقٌة سلمان عطٌة حسن علٌاءالتربٌة الفنٌةالجمٌلة الفنونبغداد43

59.0922017/2016االولالصباحٌة انثىعراقٌة سلٌم محمود وسٌم نورالتربٌة الفنٌةالجمٌلة الفنونبغداد44

59.0252017/2016االولالصباحٌة انثىعراقٌة فرحان حمٌد جمعة رٌمالتربٌة الفنٌةالجمٌلة الفنونبغداد45

58.8362017/2016االولالصباحٌةذكرعراقٌة جبار سلمان حسٌن علًالتربٌة الفنٌةالجمٌلة الفنونبغداد46

58.6662017/2016االولالصباحٌةذكرعراقٌة فدعم عطٌه جبار مصطفىالتربٌة الفنٌةالجمٌلة الفنونبغداد47

57.4592017/2016االولالصباحٌةذكرعراقٌة هاشم حمٌد ماجد حمٌدالتربٌة الفنٌةالجمٌلة الفنونبغداد48
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57.392017/2016االولالصباحٌة انثىعراقٌة جاسم محمد مهند براءةالتربٌة الفنٌةالجمٌلة الفنونبغداد49

57.1652017/2016االولالصباحٌة انثىعراقٌة احمد نوري مازن اٌاتالتربٌة الفنٌةالجمٌلة الفنونبغداد50




