
سنة التخرجالمعدلالدورالدراسة الجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةاسم الجامعةت

2014-89.312013األولالصباحٌةانثىعراقٌةصلبوخ دنبوس محمد زٌنبالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد1

2014-80.652013األولالصباحٌةانثى عراقٌةالكرٌم عبد فاضل محمد اٌمانالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد2

2014-80.172013األولالصباحٌةانثىعراقٌةصالح عبد حسٌن اسراءالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد3

2014-79.672013األولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً حسٌن علً محمدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد4

2014-79.432013األولالصباحٌةانثىعراقٌةحمٌد مهدي جاسم ازهارالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد5

2014-78.632013األولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمود الكرٌم عبد رافع خولةالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد6

2014-78.582013األولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن عالي فاٌق هدىالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد7

2014-78.442013األولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمود شاكر محمود اٌادالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد8

2014-77.932013األولالصباحٌةذكرعراقٌةجواد حسون صاحب علًالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد9

2014-77.772013األولالصباحٌةانثىعراقٌةحسن سالم رعد املالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد10

2014-77.162013األولالصباحٌةانثىعراقٌةخلٌل احمد اٌاد بشائرالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد11

2014-76.832013األولالصباحٌةذكرعراقٌةصلبوخ زٌدان كرٌم مصطفىالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد12

2014-76.532013األولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن سلٌم سعدي حمزةالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد13

2014-76.512013األولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمود شرٌف درٌد دانٌهالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد14

2014-76.212013األولالصباحٌةانثىعراقٌةكاظم محمد عادل شٌماءالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد15

2014-75.722013األولالصباحٌةانثىعراقٌةكاظم مهدي صفاء زٌنبالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد16

2014-75.6362013األولالصباحٌةانثى عراقٌةعلً عباس كمال ضحىالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد17

2014-75.6322013األولالصباحٌةانثىعراقٌةحمزه صاحب عدنان شهدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد18

2014-75.382013األولالصباحٌةانثىعراقٌةعلوان الكاظم عبد علً رسلالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد19

2014-74.682013األولالصباحٌةذكرعراقٌةمحسن صكبان عادل مصطفىالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد20

2014-72.662013األولالصباحٌةانثىعراقٌةشبٌب حسٌن عبود الهامالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد21

2014-72.582013األولالصباحٌةانثىعراقٌةحسونً موسى حسن منارالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد22

2014-72.052013األولالصباحٌةانثىعراقٌةرؤوف اللطٌف عبد حرب ورودالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد23

2014-71.742013األولالصباحٌةانثىعراقٌةشكر عباس عدنان اٌاتالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد24



سنة التخرجالمعدلالدورالدراسة الجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةاسم الجامعةت

2014-71.542013األولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد الرزاق عبد غازي مهاالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد25

2014-70.762013األولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن لطٌف جاسم حنٌنالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد26

2014-70.5182013األولالصباحٌةانثىعراقٌةٌونس برهان عبود مكارمالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد27

2014-70.512013األولالصباحٌةانثىعراقٌةشكوري عطوان عوض عطاءالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد28

2014-70.182013األولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد عباس كاظم وسامالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد29

2014-70.142013األولالصباحٌةانثىعراقٌةعواد محمد عامر بٌداءالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد30

2014-69.92013األولالصباحٌةانثىعراقٌةحسونً موسى حسن نهارالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد31

2014-68.962013األولالصباحٌةانثىعراقٌةجاسم محمد طارق حنٌنالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد32

2014-68.942013األولالصباحٌةانثىعراقٌةحسن محبس علً نورهانالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد33

2014-68.872013األولالصباحٌةذكرعراقٌةالرضا عبد محمد ابراهٌم حسٌنالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد34

2014-68.632013األولالصباحٌةانثىعراقٌةرجا محمد هللا عبد ٌثربالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد35

2014-68.532013األولالصباحٌةانثىعراقٌةمرزا علً الحمٌد عبد مرٌمالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد36

2014-68.262013األولالصباحٌةانثىعراقٌةمرٌز طالب صباح رناالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد37

2014-68.12013األولالصباحٌةانثىعراقٌةعباس محسن الواحد عبد مروهالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد38

2014-67.472013األولالصباحٌةانثىعراقٌةفتاح نوري فؤاد لبنىالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد39

2014-67.432013األولالصباحٌةذكرعراقٌةناصر عاجل كرٌم ٌاسرالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد40

2014-66.72013األولالصباحٌةانثىعراقٌةصالح كرٌم صالح اكرامالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد41

2014-66.632013األولالصباحٌةذكرعراقٌةعبد حمادي ستار براقالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد42

2014-66.62013األولالصباحٌةانثىعراقٌةحمدان حمود مهدي هندالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد43

2014-66.172013األولالصباحٌةانثىعراقٌةبدن جبار صباح براءالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد44

2014-66.052013األولالصباحٌةانثىعراقٌةاللطٌف عبد ابراهٌم اللطٌف عبد حنانالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد45

2014-65.392013األولالصباحٌةانثىعراقٌةمهاوي سٌد جمٌل علٌاءالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد46

2014-65.142013األولالصباحٌةانثىعراقٌةابراهٌم شبٌب السالم عبد شٌماءالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد47

2014-65.122013األولالصباحٌةذكرعراقٌةسٌد داغر السالم عبد سٌفالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد48
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2014-65.072013األولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً الرزاق عبد والء مروهالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد49

2014-65.022013األولالصباحٌةذكرعراقٌةزباله راضً حسن محمدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد50

2014-64.922013األولالصباحٌةانثىعراقٌةرشٌد الرحٌم عبد اللطٌف عبد نورالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد51

2014-64.82013األولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً جواد الجبار عبد وفاءالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد52

2014-64.592013األولالصباحٌةانثىعراقٌةعباس جواد طالب سٌناءالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد53

2014-64.372013األولالصباحٌةانثىعراقٌةداود الكرٌم عبد عزٌز نجوانالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد54

2014-64.072013األولالصباحٌةذكرعراقٌةخضٌر محمد عدنان سنانالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد55

2014-64.062013األولالصباحٌةانثىعراقٌةاالمٌر عبد هادي واثب هدٌلالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد56

2014-63.952013األولالصباحٌةانثىعراقٌةعطٌه علً فالح نهىالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد57

2014-63.312013األولالصباحٌةانثىعراقٌةهادي جاسم محمد سارةالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد58

2014-62.932013األولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً عٌسى عبد علًالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد59

2014-62.562013األولالصباحٌةانثىعراقٌةفٌاض  محمد خالد منارالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد60

2014-62.012013األولالصباحٌةانثىعراقٌةنعمه عباس حمزه هدٌلالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد61

2014-61.992013األولالصباحٌةذكرعراقٌةفرهود  نعمة وحٌد فؤادالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد62

2014-61.762013األولالصباحٌةذكرعراقٌةٌوسف احمد مهند ٌوسفالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد63

2014-61.712013األولالصباحٌةانثىعراقٌةنهٌر حمزة ناهً اسماءالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد64

2014-61.262013األولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد الكرٌم عبد الرحمن عبد االءالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد65

2014-61.022013األولالصباحٌةانثىعراقٌةداود انور قٌصر رسلالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد66

2014-60.992013األولالصباحٌةانثىعراقٌةسلمان حسٌن قاسم رؤىالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد67

2014-60.8082013األولالصباحٌةذكرعراقٌةحمادي ابراهٌم عامر اسماعٌلالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد68

2014-60.82013األولالصباحٌةذكرعراقٌةبكر عبد نوري ردامالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد69

2014-60.642013األولالصباحٌةانثىعراقٌةرشٌد  كرٌم طالل مروهالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد70

2014-60.572013األولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً حسن طارق غفرانالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد71

2014-59.882013األولالصباحٌةانثىعراقٌةشعالن شمران مسلم والءالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد72
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2014-59,722013االولالصباحٌةانثىعراقٌةدرب كاظم علً هدىالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد73

2014-59.62013األولالصباحٌةانثىعراقٌةعذاب جحالً قٌس ضحىالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد74

2014-59.382013األولالصباحٌةذكرعراقٌةحمد جبر خالد فراسالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد75

2014-592013األولالصباحٌةذكرعراقٌةخلٌل فائق سعد علًالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد76

2014-58.952013األولالصباحٌةانثىعراقٌةطه كاظم قاسم زٌنبالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد77

2014-58.132013األولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد منعم سعد وضاحالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد78

2014-57.192013األولالصباحٌةانثىعراقٌةالوهاب عبد عباس احمد اٌهالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد79

2014-56.972013األولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد قاسم ٌحٌى قاسمالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد80

2014-56.2772013الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةقاسم محمد امجدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد81

2014-54.512013األولالصباحٌةانثىعراقٌةمجٌد الرحمن عبد هاشم بسمهالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد82
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2014-63.452013الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةناجً عبود نجم شٌماءالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد1

2014-60.7032013الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةحمد كاظم علً اسماءالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد2

2014-59.0872013الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةحمٌد فالح صٌهود مروةالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد3

2014-59.0412013الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعٌسى الجبار عبد عمار اٌسرالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد4

2014-58.6662013الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةخضٌر رسن سامً اسمهانالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد5
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