
الدراسةالتخرج سنةالمعدل الدورالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

المسائٌة861332013/2012األولانثىعراقًجاسم   نصٌف رشٌد هدىالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد1

المسائٌة856622013/2012األولانثىعراقًلعٌبً شنتة جبار هالةالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد2

المسائٌة843712013/2012األولذكرعراقًمحمد  حمادي علً عمرالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد3

المسائٌة795312013/2012األولانثىعراقًخلف محمود جاسم منتهًالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد4

المسائٌة747822013/2012األولانثىعراقًمحمد علً العباس عبد االءالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد5

المسائٌة738362013/2012األولذكرعراقًمحمد  ٌوسف اصف هٌثمالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد6

المسائٌة736462013/2012األولذكرعراقًاحمد جمٌل ولٌد محمدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد7

المسائٌة735452013/2012األولذكرعراقًشالكة مزعل فاضل محمدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد8

المسائٌة733442013/2012األولذكرعراقٌةقاسم احمد فؤاد علًالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد9

المسائٌة717252013/2012األولأنثىعراقٌةمحمد علً ابراهٌم بٌداءالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد10

المسائٌة71.5912013/2012الثانًذكرعراقًشبوط عداي نسٌم سامًالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد11

المسائٌة709862013/2012األولأنثىعراقًالرزاق عبد كرٌم الرزاق عبد حنانالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد12

المسائٌة706212013/2012األولذكرعراقًمحسن عبد كشكول ٌوسفالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد13

المسائٌة704442013/2012األولذكرعراقًالغنً عبد مزهر لؤيالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد14

المسائٌة69,92013/2012األولذكرعراقٌةظاهر حسٌن كرٌم رعدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد15

المسائٌة698082013/2012األولذكرعراقٌةمحمد  احمد سلٌمان داودالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد16

المسائٌة69.662013/2013الثانًذكرعراقًكرمش سعٌد محسن علًالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد17

المسائٌة694672013/2012األولذكرعراقًسفٌح كاظم جواد علًالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد18

المسائٌة694342013/2012األولأنثىعراقٌةمحمود شكر شاكر رشاالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد19

المسائٌة688172013/2012األولأنثىعراقٌةمجٌد االمٌر عبد حكمت رندالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد20

المسائٌة685922013/2012األولذكرعراقًسلطان عزٌز مهدي ابراهٌمالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد21

المسائٌة683772013/2012األولانثىعراقًشاٌع ن شرها هاشم كمٌلةالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد22

المسائٌة676072013/2012األولذكرعراقًعبٌد جرو الزهرة عبد اٌادالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد23

المسائٌة675482013/2012األولذكرعراقٌةحٌال جبر هادي حسنالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد24



الدراسةالتخرج سنةالمعدلفٌه نجح الذي الدورالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

المسائٌة664782013/2012األولذكرعراقٌةالجبار عبد العزٌز عبد الدٌن عالء احسانالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد25

المسائٌة657132013/2012األولانثىعراقًحسٌن جبار كرٌم سارةالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد26

المسائٌة656342013/2012األولأنثىعراقٌةكاظم حمٌد ولٌد رٌمالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد27

المسائٌة651742013/2012األولانثىعراقًحمد مفتن حسن ناهدةالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد28

المسائٌة651022013/2012األولذكرعراقٌةالباقً عبد عباس شوقً احمدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد29

المسائٌة650312013/2012األولذكرعراقٌةسلمان كاطع عبد امٌنالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد30

المسائٌة64,572013/2012األولانثىعراقًفلٌح مجٌد لؤي فرحالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد31

المسائٌة644632013/2012األولذكرعراقٌةالحسٌن عبد مصطفى صادق عالءالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد32

المسائٌة64.392013/2012الثانًذكرعراقًعلً محمد جاسم مثنىالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد33

المسائٌة636242013/2012األولأنثىعراقٌةعلً سلمان االمٌر عبد دعاءالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد34

المسائٌة633352013/2012األولذكرعراقًمحمد عباس صابر مصعبالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد35

المسائٌة62,952013/2012األولانثىعراقًحسٌن جبار كرٌم فٌروزالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد36

المسائٌة62.782013/2014الثانًانثىعراقًحوٌزاوي مطلك طالل خلودالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد37

المسائٌة62.5182013/2012الثانًذكرعراقًخضٌر جبر جواد عباسالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد38

المسائٌة624482013/2012األولذكرعراقٌةعلً المنعم عبد لؤي سٌفالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد39

المسائٌة62.2872013/2012الثانًذكرعراقًعربً حبٌب سامً مهندالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد40

المسائٌة612152013/2012األولذكرعراقٌةحسٌن رضا عباس بسامالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد41

المسائٌة610182013/2012األولذكرعراقًكاظم محمد رعد محمدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد42

المسائٌة60.6852013/2012الثانًانثىعراقًمحمد اسعد الستار عبد فاتنالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد43

المسائٌة60,292013/2012األولذكرعراقًعمر هللا عبد طاهر رائدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد44

المسائٌة60.0952013/2012الثانًذكرعراقٌةامٌن وهٌب عائد عديالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد45

المسائٌة59.812013/2016الثانًذكرعراقًمحمد رٌكان سعدون رٌاضالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد46

المسائٌة59.3562013/2015الثانًذكرعراقًعوٌد  حافظ حسن رفعتالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد47

المسائٌة58,682013/2012األولذكرعراقٌةبدرنصٌف جاسم عدنانالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد48

المسائٌة576932013/2012األولانثىعراقٌةراضً حسن الهادي عبد اٌةالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد49


