
سنة التخرجالمعدلالدورالدراسة الجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةاسم الجامعةت

2014-83.122013األولالمسائٌةانثىعراقٌةرسول جبر ندٌم انسجامالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد1

2014-82.722013األولالمسائٌةذكرعراقٌةواعً حمادي محمد جبارالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد2

2014-80.582013األولالمسائٌةنكرعراقٌةعلوان االمٌر عبد صباح انورالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد3

2014-78.852013األولالمسائٌةذكرعراقٌةدبعون كاظم الرزاق عبد حٌدرالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد4

2014-78.562013األولالمسائٌةانثىعراقٌةخمٌس احمد شهاب ازهارالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد5

2014-77.132013األولالمسائٌةانثىعراقٌةزعنون سالمة فخري ساهرةالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد6

2014-76.552013األولالمسائٌةانثىعراقٌةحسٌن حمادي جاسم اسراءالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد7

2014-76.472013األولالمسائٌةذكرعراقٌةمنشد لٌلو كاظم محمدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد8

2014-75.182013األولالمسائٌةانثىعراقٌةمعٌدي علوان حبٌب لٌناالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد9

2014-74.792013األولالمسائٌةذكرعراقٌةجوٌد عبٌد جواد مصطفىالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد10

2014-74.572013األولالمسائٌةانثىعراقٌةاحمد شهاب ساهر جٌهانالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد11

2014-74.562013األولالمسائٌةذكرعراقٌةكاظم كٌم مهدي اسامةالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد12

2014-73.882013األولالمسائٌةانثىعراقٌةجاسم فاخر اسعد نسرٌنالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد13

2014-73.722013األولالمسائٌةذكرعراقٌةكاظم عباس االمٌر عبد بشٌرالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد14

2014-73.072013األولالمسائٌةذكرعراقٌةبدوي الكرٌم عبد كرٌم محمدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد15

2014-72.352013األولالمسائٌةانثىعراقٌةلفته علً عبد سامً نورالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد16

2014-72.142013األولالمسائٌةذكرعراقٌةعبدالرسول محسن رؤف امٌرالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد17

2014-71.862013األولالمسائٌةانثىعراقٌةحسٌن حمٌد الدٌن صالح وفاءالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد18

2014-71.832013األولالمسائٌةذكرعراقٌةعباس مشكور هللا عبد سالمالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد19

2014-71.582013األولالمسائٌةانثىعراقٌةعبدالكرٌم علً حسن شهدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد20

2014-71.512013األولالمسائٌةانثىعراقٌةمحمد مسعود مصطفى زٌنةالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد21

2014-71.122013األولالمسائٌةانثىعراقٌةسلطان لعٌبً سعٌد فضٌلةالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد22

2014-70.922013األولالمسائٌةانثىعراقٌةكاظم علً حسٌن رشاالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد23

2014-70.752013األولالمسائٌةذكرعراقٌةحسن محسن رضا محمدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد24
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2014-70.592013األولالمسائٌةذكرعراقٌةحسٌن علً حسٌن علًالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد25

2014-69.932013األولالمسائٌةانثىعراقٌةهوٌرف كرٌم خٌون االءالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد26

2014-69.92013األولالمسائٌةذكرعراقٌةرمام حرج الكاظم عبد عمارالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد27

2014-69.822013األولالمسائٌةانثىعراقٌةحمد شهاب رافل حنٌنالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد28

2014-69.52013األولالمسائٌةانثىعراقٌةشاكر توفٌق نشأت هبةالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد29

2014-69.232013األولالمسائٌةذكرعراقٌةحسٌن رحٌم قاسم نزارالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد30

2014-69.182013األولالمسائٌةذكرعراقٌةمحمد كرٌم علً مصطفىالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد31

2014-68.972013األولالمسائٌةانثىعراقٌةورٌج شلش علً مروةالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد32

2014-68.922013األولالمسائٌةانثىعراقٌةربح عبٌد حامد حوراءالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد33

2014-68.552013األولالمسائٌةانثىعراقٌةكاظم حسٌن الناصر عبد اٌالفالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد34

2014-67.892013األولالمسائٌةذكرعراقٌةوهاب عزٌز طالل محمدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد35

2014-67.172013األولالمسائٌةانثىعراقٌةابراهٌم هللا عبد قٌس سحرالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد36

2014-66.962013األولالمسائٌةذكرعراقٌةعبٌد  سدخان رحمن شاكرالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد37

2014-66.762013األولالمسائٌةانثىعراقٌةجعفر سلمان داود سارةالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد38

2014-66.732013األولالمسائٌةانثىعراقٌةمجمان مطشر الحسٌن عبد حوراءالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد39

2014-664642013األولالمسائٌةانثىعراقٌةعلوان هادي صالح صفاالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد40

2014-660722013األولالمسائٌةانثىعراقٌةقاسم محمد قاسم سوزانالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد41

2014-66.0712013األولالمسائٌةذكرعراقٌةعباس عربً احمد زٌدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد42

2014-66.022013األولالمسائٌةذكرعراقٌةمحسن ردٌف قاسم احمدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد43

2014-65.592013األولالمسائٌةانثىعراقٌةجدوع العزٌز عبد عبداالله كفاحالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد44

2014-65.262013األولالمسائٌةانثىعراقٌةابراهٌم علً محمد قاسم اٌهالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد45

2014-64.922013األولالمسائٌةذكرعراقٌةبكر هللا سعد اللطٌف عبد عالءالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد46

2014-64.882013األولالمسائٌةانثىعراقٌةجاسم نوري نعمان سالًالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد47

2014-64.752013األولالمسائٌةانثىعراقٌةكاظم جواد باسم عبٌرالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد48
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2014-64.632013األولالمسائٌةانثىعراقٌةعلً الحمٌد عبد عامر والءالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد49

2014-64.462013األولالمسائٌةانثىعراقٌةمحمد  جاسم فاضل الهدى نورالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد50

2014-64.442013األولالمسائٌةانثىعراقٌةصكبان راضً ناظم دنٌاالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد51

2014-64.352013األولالمسائٌةانثىعراقٌةجاسم سالم حسٌن علً سرىالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد52

2014-64.182013األولالمسائٌةذكرعراقٌةعطٌه عٌفان حسٌن كرٌمالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد53

2014-63.852013األولالمسائٌةذكرعراقٌةكرٌم الرحٌم عبد الكرٌم عبد امٌرالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد54

2014-63.172013األولالمسائٌةذكرعراقٌةدروٌش علً كاظم علًالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد55

2014-62.742013األولالمسائٌةذكرعراقٌةهاشم اكرم  سالم حٌدرالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد56

2014-62.232013األولالمسائٌةذكرعراقٌةقدوري عباس عامر مصطفىالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد57

2014-61.492013األولالمسائٌةانثىعراقٌةعلً حسٌن علً هدىالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد58

2014-61.22013األولالمسائٌةانثىعراقٌةحمودي محمد سعدي شٌرٌنالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد59

2014-60.332013األولالمسائٌةذكرعراقٌةحسان محسن الخضر عبد وسامالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد60

2014-60.312013األولالمسائٌةذكرعراقٌةعٌسى محمد خالد ولٌدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد61

2014-59.432013األولالمسائٌةذكرعراقٌةعطٌة محمد خضٌر عمرالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد62

2014-59.282013األولالمسائٌةذكرعراقٌةساجت هاشم اسماعٌل هشامالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد63
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2014-63.172013الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةحسٌن علً العظٌم عبد علًالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد1

2014-60.4312013الثانًالمسائٌةانثىعراقٌةعبد موسى علً لبنىالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد2

2014-60.2922013الثانًالمسائٌةانثىعراقٌةدوٌج احمد السالم عبد روٌدةالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد3

2014-58.3052013الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةعباس سلٌم سعد ضرغامالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد4
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