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 اٌّالزظاخ إٌر١دح   اعُ اٌطاٌة خ

 ازّذ زغٓ وش٠ُ ِطش   .1
فٟ  622عٕح ػذَ سعٛب األِش  3102/3102راسب للعام  راسب

22/11/2014 

  ٔاخر ازّذ صالذ ِسّذ ِثاسن   .2

  ٔاخر ازّذ وش٠ُ فاضً ِسّذ   .3

  ٔاخر ازّذ ِسّذ ثغاب ِسّذ   .4

 اِر١اص ػثذ اٌشصاق زغ١ٓ   .5

 شٕراف 

 ِؼٍّح ِداصج دساع١ا ٔاخر

 ذّاسا ػٍٟ ػثذ اٌسغ١ٓ  ذُٕ .6

 عٍّاْ 

  ٔاخر

  ٔاخر زغٓ ٠ٛعف ازّذ ػثذ   .7

  ٔاخر ز١ٕٓ ِسّذ خاعُ ِسّذ   .8

  ٔاخر ز١ذس ع١ّش ػط١ح زغ١ٓ  .9

  ٔاخر ز١ذس ِسّذ ِا٘ٛس ِسّذ   .10

  ٔاخر سٔا سػذ ساضٟ ػثٛد   .11

  ٔاخر ص٘شاء صىثاْ صاٌر ز١ّذ   .12

  ٔاخر ص٠ٕة غاٌة واظُ ًِٕٙ   .13

 2/2/2016تراس٠خ ِؼٍّح ِداص دساع١ا تاششخ  ٔاخر ص٠ٕة ِسغٓ خ١ٍف ِالخٟ  .14

  ٔاخر ضسٝ شاوش ِسّٛد ٚٔاط  .15

  ٔاخر ػث١ش ص٠اد طاسق خ١ًٍ  .11

  ٔاخر ػٍٟ ِاخذ سش١ذ خثاس  .11

  ٔاخر ػٍٟ ِض٘ش ِسغٓ خٛدٞ   .18

  ِىًّ ػٍٟ ٔٙاد ِسّذ ِشْ٘ٛ  .19

 فشذ عاِٟ ػثذ اٌشزّٓ   .20

 ٠ٛعف 

, تداوم في صوت وااللقاء ,تاريخ مسرح , مبادئ تربية  ناجحة
 تصميم وتزيين 

  ٔاخسح ِش٠ُ خثاس ِشصٚن ِٕغٟ   .21

 صثازٟ ذذاَٚ ِغائٟ  ٔاخسح ١ِٕا زاصَ ٠ٌٛظ ا٠شٛ   .22

  ساعثح  ٘ذ٠ً شاوش خ١ٍف ِٕخٟ   .23

  ٔاخر ٠اط خض١ش ػثاط زغ١ٓ   .24

  ِىًّ اتشا١ُ٘ طٗ اعّاػ١ً ػٍٟ   .52

  02/2/3102في  322مرقن قيد األمر  ساعة ازّذ خثاس ػٍٟ ئتشا١ُ٘   .26

  مكملة اصاٌح زغٓ ٔدُ س١٘ف   .27

  ِىًّ ا١ِش ػثاط رتاذ واطغ  .28

  راسب ا١ِش ػثذ اٌسغ١ٓ زّٛد ػٕاد  .29

  ِىًّ تش٘اْ خ١ًّ خ١ٍف زث١ٕٟ  ذُٕ .30

 01/03/3102 في 021مرقن قيد األمر  راسب  ص٠اد طاسق ٘اشُ   .31

  ٔاخسح شذْ ػّاد واظُ فشػْٛ   .32

  ٔاخر ػٍٟ ػ٠ٛذ ػٍٟ زغ١ٓ   .33

  02/2/3102في  322مرقن قيد األمر  راسب ػٍٟ ِاخذ ذاٌٟ   .34

  ِىًّ ػٍٟ ِاخذ ػط١ح خٍف  .35

  ٔاخر وشاس صثاذ واظُ خثاس   .36

 



  ِىًّ ِسّذ خاعُ ِسّذ ِٕصٛس   .37

  ساعة ِسّذ غافً زدٟ ِسّذ   .38

  ٔاخر ِشذضٝ ز١ذس زغٟٛٔ ِسّذ  .39

  ٔاخر ِٕٝ ِسّذ ٔد١ة صاٌر   .04

  ٔاخر ١ِّٙٓ خاعُ داٚد واظُ   .01

  ِىًّ ٔٛس ٔص١ش ِد١ذ ٠اع١ٓ   .42

  ِىًّ ٔثشاط ػض٠ض وش٠ُ ساٟ٘   .43

  ٔاخر ٘ذ٠ً ع١ف اٌذ٠ٓ ِسّٛد ػثذ هللا  .44

  ِىٍّح ٚسدج زغة هللا خ١ّظ ٌفرٗ  .45

  ٔاخر ١ٌٚذ شاوش ٔاٟ٘ غاٌٟ   .46

  ِىًّ ِسّذ لاعُ زغ١ٓ زّضج   .47

  ِىٍّح االء زغ١ٓ دٌٟ خٛاد   .04

  ِىًّ ازّذ ١ٌث خثاس زغ١ٓ   .49

  ٔاخر آ٠اخ ػثذ اٌىش٠ُ ػث١ذ زغٟٛٔ  .50

  ٔاخر ذثاسن ِثٕٝ صث١ر زّٛدٞ  .51

  ِىًّ زغ١ٓ ص٠ذ ش١اع ػٍٟ  .52

 سزّٓ ػثذ اٌىش٠ُ صازة  ذُٕ .53

 ِسّذ ػٍٟ 

  ٔاخر

  ِىٍّح سؤٜ صفاء ِسّذ ػثذ اٌشزّٓ   .54

  ٔاخر ص٘شاء طاٌة صادق تالش   .55

  ِىٍّح ص٘شاء ػٛدج ػٍٟ خٛاي   .56

  ِىٍّح ص٠ٕة زاِذ ػثذ ػثاط   .57

  ساعثح ص٠ٕح سضا خثاس ػٕاد  .58

  ٔاخر عاسج طاسق ازّذ ػث١ذ   .59

  ِىٍّح عاسج ػٍٟ ِٛزاْ واظُ   .60

  ِىًّ ع١ف ػثاط تالش عؼ١ذ   .11

  ٔاخر شٙذ ِاخذ ز١ّذ ػثذ اٌىش٠ُ   .15

  ٔاخر صفا عشِذ ِسّذ تالش   .63

 صثازٟ ذذاَٚ ِغائٟ ِإخٍح ضسٝ ػثذ اٌىش٠ُ خ١ًٍ اتشا١ُ٘   .64

  ٔاخر ػذٔاْ ١ٌٚذ خثاس زغٓ   .65

 سعٛب تاٌغش ٠ذاَٚ خ١ّغ  ٔاخر ػٍٟ ػثذ اٌثاعظ ػثذ اٌشصاق ظا٘ش   .66

 اٌّٛاد االِش 

  ٔاخر ػٍٟ ػذٔاْ ٔدُ خف١ك  .67

  ِىًّ ػّاس غغاْ ِسّذ ٠ٛعف   .68

  ٔاخر ِاصْ ػثذ اٌغراس ػثاط ػٍٟ   .69

  ٔاخر ِش٠ُ عاٌُ ازٛي ش٠ٛغ   .70

  ٔاخر ِٙا اتشا١ُ٘ خثاس خاعُ   .71

  ٔاخر ٔٛسط عاِٟ ػٍٟ خاعُ   .72

  ٔاخر ازّذ ز١ّذ ػٕاب ػثذ هللا   .17

  202سعٛب تاٌغ١اب االِش  ٔاخر ازّذ خاٌذ زاذُ سش١ذ  .74

 , ٠ذاَٚ فٟ 27/5/2015فٟ 

 ػٕاصش اٌفٓ ,ِثادئ ,صٛخ, ذاس٠خ ِغشذ  

 ذس٠ًٛ اٌٝ لغُ اٌفْٕٛ اٌرشى١ٍٟ ٔاخر افٕاْ ػثذ اٌٍط١ف وش٠ُ ع٠ٛف  .75

 أّاس لاعُ ػثذ اٌدثاس ِسّذ   .76
٠ذاَٚ خ١ّغ اٌّٛاد ,  23/4/2015فٟ 154سعٛب تاٌغ١اب االِش   ساعة 

 صثازٟ ٠ذاَٚ ِغائٟ

 ِغائٟ ٠ذاَٚ صثازٟ ٔاخر آ٠اخ اٌّشذدٝ ػثذ إٌّؼُ ػثذ   .77



 اٌسغ١ٓ 

 سعً ٔز٠ش خضش عٍّاْ  .78
 فٟ 184ِإخٍح  االِش 

  2014/2015ٌٍؼاَ  26/2/2014 

  ساعثح سٚٔك ػثاط ِىٟ   .79

  ِىٍّح ص٘شاء ػادي زغ١ٓ ِسّٛد  ذُٕ .80

  ٔاخر عٍغث١ً صائة صثشٞ عؼ١ذ   .81

  ٔاخر شّظ اسواْ ٌط١ف ػٍٟ   .82

 ِٛظف ِداص دساع١ا  ٔاخر صفاء  ِسّذ ساضٟ صغ١ش   .83

 3/5/2015فٟ  88االِش  2014/2015ِإخً ٌٍؼاَ  ٔاخر ػثذ اٌسغٓ ػٍٟ شفٟ ساشذ   .84

  ٔاخر ػث١ش ص٠اد ِصطفٝ   .85

 ِغائٟ ٠ذاَٚ صثازٟ  ِىًّ ػٍٟ تذس زغٓ ازّذ   .86

  ٔاخر ػٍٟ ػض٠ض ِٕشٛد اعّاػ١ً   .87

  ٔاخر فاطّح ٔضاس ػٍٟ ػثاط   .44

  ٔاخر لائذ ثاتد اعّاػ١ً ِسّذ   .48

  ساعة وشاس وش٠ُ لاعُ فٕداْ   .90

  ٔاخر ِسّذ ز١ّذ عؼٛد سش١ذ   .91

  ٔاخر ِسّذ عؼذ وش٠ُ زّضج   .92

  ٔاخر ِسّذ ػٍٟ ساضٟ زث١ة  .93

 ذذاَٚ خ١ّغ اٌّٛاد 27/5/2015فٟ 202سعٛب تاٌغ١اب االِش  ِإخٍح ٘ثٗ ػٍٟ خٛاد واظُ  .94

  ِىًّ ٚعاَ خ١ًٍ ػٛدج ثد١ً   .95

  ٔاخر ٠اعش عؼذ  خأٟ ِشاد   .96

 ازّذ عاٌُ ػثذ إٌثٟ واظُ   .81

 زغ١ٓ 

 ٔاخر
 

  ٔاخر ازّذ ِسّذ خثاس ػثذ   .98

  ٔاخر إِح تاعُ غٕٟ زغ١ٓ   .99

  ِىًّ تغاَ خاٌذ ٘شاط ِسّذ   .100

  ٔاخر تشاس ل١ظ سؤٚف ِد١ذ   .101

 اعرضافح اٌٝ اٌصثازٟ  ِىًّ ز١ذس ػثذ ػْٛ ػثٛد   .102

  ٔاخر ص٠ذْٚ ػذٔاْ سؤٚف واظُ   .103

 ِؼٍّح ِداصج دساع١ا  ٔاخر عاسج طالي عؼذْٚ خ١ًٍ   .104

ذ .105
ُٔ 

 ٔاخر عاسج فشاط ػض٠ض ػثاط 
 

  ٔاخر عشٜ ع١ّش ع١ٍُ ٠ٛٔظ  .106

  ٔاخر ع١ّش اتشا١ُ٘ خؼفش غضثاْ   .107

  ٔاخر شٙذ زغ١ٓ ػغىش ػٍٟ   .108

  ِىًّ ػٍٟ ِسغٓ زغ١ٓ ػ١غٝ   .109

  ِىًّ غغك ػالء ػثذ اال١ِش واطغ   .110

  ِىًّ فاطّح ِسّذ عاِٟ عؼذٞ   .111

  ٔاخر فشذ لاعُ زّذ شٙاب   .112

  ٔاخر لاعُ صثاذ ػٛاد خثاس   .113

 اعرضافح ِٓ اٌّغائٟ اٌٝ اٌصثازٟ  ِىًّ ِصطفٝ غاصٞ عاٌُ داٚد   .114

 سعٛب تاٌغ١اب االِش ِشلٕح ل١ذ ِٟ زغ١ٓ عٍّاْ خثاس  .112

 22/11/2014فٟ  622 

 ١ِظ ١ٌث ػثذ اٌس١ّذ عٛادٞ  .111

  

 ِىًّ
 

  ٔاخر ٔٛسط سزّٓ خ١ْٛ   .117



  ٔاخر ٘ثٗ خاٌذ زّذ ػثذ هللا   .118

  ِىًّ ٘ثٗ ٔؼّاْ زغ١ٓ ػٍٛاْ  .119

  ٔاخر ازّذ ػّاد زغاَ ِسّذ  .120

  ٔاخر ازّذ ِسّذ ٔٛس ِسّذ  .121

  ِىًّ خاعُ صوٟ ػثذ ِسّذ  .122

  ٔاخر زّضج زغ١ٓ فاضً ػثاط   .123

  ِىًّ سفً ِاصْ ِسّٛد ِسّذ   .124

 اعرضافح ِٓ اٌّغائٟ زغة  ٔاخر سٔذ ػذٔاْ ػ٠ٛذ ػزاب   .125

 ِٛافمح ِدٍظ 

 5/1/2016( فٟ 8اٌى١ٍح )

  ِىًّ ص٘شاء ػثذ اٌشزّٓ سصاق ٔاصش   .126

  ِىًّ عاسج خالي اعّاػ١ً خ١ًٍ   .127

  ِىًّ عداد ػثذ طا٘ش شٍش   .128

ذ .129
ُٔ 

 ِىًّ ع١ف ػٍٟ ا٠ذاَ تذ٠ٟٙ
 

  ٔاخر واظُ تذ٠ٛٞشّاَ زّضج   .130

  ٔاخر ش١ّاء خؼفش خٛاد خغشٚ   .131

  ٔاخر ػثذ هللا زغ١ٓ خٛدٞ ِسّذ   .132

  ٔاخر ػٍٟ خؼفش ػثاط زغ١ٓ  .133

  ِىًّ ػٍٟ شاوش ِسّٛد زغٓ   .134

 ػٍٟ واظُ ػثذ اٌسغ١ٓ   .135

 زغ١ٓ

 ٔاخر
 

  ٔاخر ػّش زغ١ٓ ِسّذ دسب  .136

  ٔاخر فاذٓ خض١ش ػثاط ٌفرٗ   .137

  ِىًّ وشاس خاعُ شاٚٞ دا٠ُ   .138

  ٔاخر وشاس سز١ُ ػط١ح ِؼ١ٛف   .178

  ِىًّ ١ٌث ز١ذس ػثذ اٌسغ١ٓ زّضج   .104

 ١ِظ ثاِش ِسّذ ػٍٟ   .141

 ػاشٛس 

 ِىًّ
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 / اٌصف اٌثأٟ  اٌذساعح اٌصثاز١ح 

  2015/2016أعّاء اٌطٍثح ٌٍؼاَ اٌذساعٟ 

 
 

 اٌّالزظاخ إٌر١دح  اعُ اٌطاٌة خ

  ناجح ئتشا١ُ٘ زغ١ٓ ١٘ٚة ػا٠ض   .1

 7/1/2016فٟ  828االِش  2015/2016ِإخً ٌٍؼاَ اٌذساعٟ   ازّذ تش٘اْ ز١ذس   .2

 ازّذ ػثذ اٌشزّٓ  ِسّذ   .3

 عثغ 

  ناجح

  مكمل ازّذ ػد١ً ِسّذ واظُ   .4

 ساعة خ١ّغ اٌّٛاد ػذا فٓ االخشاج  مكمل اوشَ ِسّذ ػاشٛس   .5

 ِغائٟ ذذاَٚ صثازٟ مكمل تشاء ػٍٟ ِسّٛد ششلاط  ذُٕ .6

 16/12/2015فٟ  780ِشلٓ ل١ذ االِش  ناجح زغاَ اٌذ٠ٓ ِصثاذ  .7

  ناجح زغاَ فالذ زغٓ ػٍٟ   .8

  ناجح زغٓ واظُ ػثاط واظُ   .9

 ِغائٟ ٠ذاَٚ صثازٟ ناجح سصاق لاعُ ٔفاض ِطٍه   .10

 ِسٍّح ذاس٠خ ِغشذ مكمل سؤٜ ػثذ اٌغالَ ػٍٟ واظُ   .11

  ناجح ػثاط خٛاد واظُ زغ١ٓ   .12

  ناجح ػٍٟ وش٠ُ عاٌُ خٟٛٔ  .13

  18/5/2014فٟ  397ِشلٓ ل١ذ االِش  راسب ػّاد ػثذ اٌدثاس   .14

  12/11/2014فٟ  622عٕح ػذَ سعٛب االِش 

 ِسٍّح ذاس٠خ ِغشذ  ناجحة ٔثأ ػادي ٘ادٞ زّذ  .15

  ناجحة  ٔٛس ١ٌث شاوش ِسّٛد  .11

 ِسٍّح ذاس٠خ ِغشذ مكمل أعشاء تش١ش ِٛزاْ صٚداْ  .11

  ناجح اشداْ ِسّذ ِؼاسج س١٘ف  .18

  مكمل ا٠ح ِسّذ ػٍٛاْ ِٙذٞ   .19

  ناجح دػاء ػثاط عٍّاْ ِٛعٝ   .20

  ناجح صِٓ ١ِٙة خثاس ٌفرٗ  .21

  ناجح ص٘شاء ل١ظ ػثذ اٌغراس خ١ًّ ذُٕ .22

  ناجح ص٠ٕة ػٍٟ ِطش ػاسف   .23

  ناجح ػثذ اٌىش٠ُ ِسّذ ػثاط ٔدُ   .24

 ِسًّ صٛخ ٚاألٌماء ٚئٔى١ٍضٞ  مكمل ػّش ػٛاد واظُ ِرؼة   .25

  ناجح ٌثٕٝ ١ِٕش ػثذ اٌدثاس واظُ   .26

 ساعة ذذاَٚ خ١ّغ اٌّٛاد  ِشٚج ػٍٟ داٚد  .27

 ِؼٍّح ِداصج دساع١ا   ناجح ٔٛاي ػٕٛاْ ٘ضاع ٔاصش   .28

  ناجح ٔٛس اٌٙذٜ ػثذ اٌمادس طاٌة   .29

  ناجح ٘ثٗ سز١ُ ػغىش ٌِٛٝ   .30

  مكمل ١ٌٚذ ِسّذ واظُ ٔا٠ً   .31

  ناجح اغاس٠ذ وش٠ُ زغ١ٓ زٍٛ   .75

  ناجح ا٠ف١ٓ أ١ِٓ ِسّذ زغٓ   .33
 9/00/3102في  191استضافة من جامعة تكريت االمر  ناجح زغ١ٓ عاِٟ ازّذ ش١ساْ   .34

 



  ناجح زّضج صادق ِسغٓ ػٍٟ  .35

  ناجح ز١ٕٓ  زغٓ ػٍٟ فشذ   .36

  ناجح ساعُ عف١ر زغٓ وٕاص ذُٕ .37

 مسائي تداوم صباحي  سفً ثائش ػثذ اٌشزّٓ ِسّذ   .38

 مسائي تداوم صباحي  شٙذ ِاٌه سعٛي عٍّاْ  .39

40.  
 ضسٝ ٘أٟ اتشا١ُ٘ ػٍٟ 

في  191استضافة من جامعة الموصل االمر  ناجح

9/00/3102 

  ناجح لاعُ ِسّذ ػثاط خٍف  .41

 02/03/3102نقل للمسائي االمر بال في  ناجح ػثذ اٌمادس ازّذ ِٕٙذ عؼذ  .42

  ناجح ١ِظ ِإ٠ذ ازّذ ٔظاِٟ  .43

 9/00/3102في  191استضافة من جامعة تكريت االمر  ناجح ٘اٌح اتشا١ُ٘ خ١ًٍ اعّاػ١ً   .44

  مكمل ٘ذ٠ً طاسق ٠ٛعف زغٓ  .02

محملة تاريخ مسرح  وصوت واأللقاء مسائي تداوم  ناجح ٠اع١ّٓ زغٓ ػٍٟ شٙاب   .01
 صباحي 

  ناجح ازالَ ٔداذ زغٓ فشزاْ   .01

  مكمل ازّذ صادق ػثاط واظُ   .48

  ناجح ذ١غ١ش ِاٌه ِد١ذ شغاذٟ   .49

  مكمل ز١ذس داخً وٍف تداٞ  .50

 01/03/3102 في 021مرقن قيد األمر   سا١ٔح ٚػذ ػثذ اٌٍّه   .51

 ذذاَٚ ِغائٟصثازٟ  مكمل سشا زغٓ ػٍٟ صاٌر   .52

 ِسٍّح ذاس٠خ ِغشذ مكمل ص٘شاء ا٠اد واظُ ِٕصٛس   .53

  ناجح ط١ثح صوٟ ػثذ اٌىش٠ُ ػثذ هللا  ذُٕ .54

 01/03/3102 في 021مرقن قيد األمر   ػال ػاِش زّٛدٞ  .55

56.  
 ػالء أتٛ إٌْٛ سعٓ 

٠ذاَٚ فٟ ػٍُ  2014/ 2013ساعة ٌٍؼاَ اٌذساعٟ  

األِش اٌدّاي,ذشش٠ر,ػٍُ ٔفظ, عٕح ػذَ سعٛب 

 12/11/2014فٟ  622

فٟ  705ٔمً ِٓ خاِؼح اٌىٛخ زغة االِش  مكمل ػٍٟ ١ٌث صوٟ ػثذ   .21

12/11/2015 

  مكمل ػّش ػّاد ٔاخٟ واظُ   .58

  ناجح ِشٚج ػثذ اٌسغ١ٓ ػٍٟ زّٛد   .59

  مكمل ٘ثٗ خاعُ ِسّذ خٛسٞ  .60

  ناجح ٘شاَ ػٍٛاْ ٔاٟ٘ شا٠غ   .61

 01/03/3102 في 021مرقن قيد األمر   ٠اعش ثشٚخ ػثذ هللا   .62

  ناجح تاْ ئتشا١ُ٘ خ١ًٍ ػثذ هللا  .17

  ناجح زغاَ زاوُ ٘اشُ ػثذ اٌسغٓ  .64

  ناجح ز١ٕٓ ػٍٟ عالَ فش٘ٛد   .65

  ناجح سفاٖ داٚد ػثٛد ِٙذٞ   .66

  مكمل سٔذ ص١٘ش عاٌُ سٚضاْ  .67

  ناجح ص٘شاء فاضً  ِس١غٓ  زغٓ   .68

  ناجح ص٠ٕة تاعُ ٘اشُ ِسغٓ   .69

  مكمل عاِش صثشٞ خاعُ د٘ش   .70

 01/03/3102 في 021مرقن قيد األمر   ػثذ هللا ػثذ زغٓ  ذُٕ .71

  مكمل ػٍٟ س٠اض ػٍٟ ِسّذ  .72

  مكمل فشلاْ ػٍٟ ِسّذ زغ١ٓ  .73

  مكمل ل١صش واًِ زضاَ تذْ  .74

 ِسًّ ذاس٠خ ِغشذ ناجح ِسّذ خاعُ ِط١ش وطاْ  .75



  ناجح ِصطفٝ ػٍٟ اتشا١ُ٘ عؼذْٚ   .76

  ناجح ِٕٝ ٔدُ ػث١ذ خٍف  .77

 01/03/3102 في 021مرقن قيد األمر   ٔا٠شٞ ِأإ٠ً فرر هللا   .78

 01/03/3102 في 021مرقن قيد األمر   ٔضاس صالذ ِٙذٞ   .79

 01/03/3102 في 021مرقن قيد األمر   ّ٘غح ض١اء ػثذ اٌسغ١ٓ   .80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Baghdad university       خاِؼح تغذاد                                                                                

 College of fine artsو١ٍح اٌفْٕٛ اٌد١ٍّح                                                                                

 Dp. of art education                                                                              لغُ اٌرشت١ح اٌف١ٕح  

 / اٌصف اٌثاٌث  اٌذساعح اٌصثاز١ح 

  2015/2016أعّاء اٌطٍثح ٌٍؼاَ اٌذساعٟ 
 

 اٌّالزظاخ إٌر١دح  اعُ اٌطاٌة خ

 أِأٟ خ١ًّ ئتشا١ُ٘  ػثذ  .1

 اٌىش٠ُ 
  ٔاخر

  ِىًّ آ٠اخ ِاصْ ٔٛسٞ ازّذ   .2

  ناجح زث١ة ٘اشُ ػثذ سضا    .3

 زٛساء ػثذ اٌسغ١ٓ فاضً  .4

 ػثذ اٌٙادٞ 
  ناجح

 16/12/2015فٟ  780ِشلٓ ل١ذ االِش   ز١ذس ػٍٟ واظُ   .5

  ناجح دػاء خ١ًٍ ئتشا١ُ٘ زّٛد ذُٕ .6

  ناجح دػاء ِسّذ عؼ١ذ  واظُ  .7

  ناجح دػاء ٔدُ ػثذ هللا ػثذ اٌىش٠ُ   .8

  ِىًّ س٠ُ خّؼٗ ز١ّذ فشزاْ   .9

  ناجح ص٠ٕة ٔدُ ػثذ خض١ش زغٓ  .10

  ناجح ص٠ٕح ػٍٟ زغْٛ د٘ش  .11

  ناجح عّش ِسّذ ػٍٟ زّادٞ   .12

  ناجح ع١ف سش١ذ ز١ّذ ِٛعٝ   .13

  ناجح صادق واظُ خٛدج زغٓ  .14

  ناجح ػٍٟ فاضً ِسغٓ ػٕاد  .15

 ِٓ اٌؼششج االٚائً  ناجح ػٍٟ واظُ خاعُ زّذ   .11

  ناجح عٍّا١ِْظ ػادي لاعُ   .11
  ناجح أس٠ح عؼذ ػٍٟ فاسط  .14

  ناجح ئعشاء زغ١ٓ ٔدُ ِٕصٛس   .19

  ِىًّ ئعالَ ٌط١ف خّؼٗ واطغ   .20

  ِىًّ تشاء ج ِٕٙذ ِسّذ خاعُ   .21

 ِسًّ ػٍُ ٔفظ ذشتٛٞ  ِىًّ ز١ّذ ِاخذ ز١ّذ  ٘اشُ  .22

 ِؼٍّح ِداصج دساع١ا  ناجح سشا ػثذ اٌٛازذ خاعُ رْٔٛ ذُٕ .23

 01/03/3102 يف 021قيد األمر مرقن   عٕاس ػّاد خاعُ   .24

  ناجح ط١ثح ػّاد ػثذ اٌغراس ِسّٛد   .25

  ناجح ػٍٟ زغ١ٓ عٍّاْ خثاس   .26

  ناجح ػٍٟ ساضٟ ػ٠ٛذ ِٕخٟ  .27
  ناجح فٛص أ٠اد ٌطفٟ ٔا٠ف   .28

 01/03/3102 في 021مرقن قيد األمر   ِسّذ ف١ٍر زغٓ   .29

  ناجح ِشٚج خاعُ ز١ّذ خثاسج   .30

 8/12/2014فٟ  663ل١ذ  االِش  ِشلٓ  ِشٚج ػٍٟ داٚد عاٌُ   .31

  ناجح ِصطفٝ صث١ر ػٍٟ ِغٍُ   .32

فٟ  88االِش  2014/2015ِإخٍح ٌٍؼاَ  ناجح ٔثشاط سؤٚف ازّذ ػثاط  .33

 

 

  



5/3/2015 

  ناجح ٔٛس ٚع١ُ ِسّٛد ع١ٍُ   .34

  ِىًّ ٔٛسٖ صثاذ ِسّذ ػز٠ش   .35

 22/12/2014فٟ  685اعرضافح األِش   أط١اف طاٌة وش٠ُ   .71

  ٔاخر زغٓ وش٠ُ ػضاٚٞ سش١ذ   .37

 39/03/3102في  012استضافة األمر   زغٓ ِسّذ ئتشا١ُ٘ خاعُ   .38

  ٔاخر سٚٔضٜ ػاِش زغٓ ػٍٛاْ   .39

  ٔاخر ص٘شاء خاٌذ ػثاط ػثذ األ١ِش   .40

  ٔاخر عشٜ فاضً ػثاط ِسغٓ  ذُٕ .41

42.  
  شٙذ زغ١ٓ ػٍٟ ػٕاد

فٟ  184األِش  2013/2014خٍح ٌٍؼاَ 1ِإ

26/2/2014 

 22/12/2014فٟ  685اعرضافح األِش   ضسٝ زاصَ ِسّذ زاذُ   .43

  ناجح ػ١ٍاء زغ١ٓ ػط١ح عٍّاْ   .44

  ناجح فاطّح اٌض٘شاء ِاٌه ٔؼّح غاٌٟ  .45

 22/12/2014فٟ  685اعرضافح األِش   فشدٚط ػض٠ض ػٍٟ    .46

   لثظ زاصَ ػٍٟ ػّش   .47

 01/03/3102 في 021مرقن قيد األمر   ١ٌث ِسّذ ٘ادٞ   .48

 ِؼٍُ ِداص دساع١ا  , صثازٟ ٠ذاَٚ ِغائٟ  ٔاخر ِسّذ ٔدُ ػثذ زغٓ   .08

  ناجح ِش٠ُ ػٍٟ عٍّاْ خ١ٍفح   .24

 صباحي يداوم مسائي  ناجح ِصطفٝ صالذ ٔؼّح ِض٘ش   .51

  29/12/2014فٟ  011استضافة األمر   ٔٛس اٌذ٠ٓ ػٍٟ ػثاط شٙا ب   .52

 

 01/03/3102 في 021مرقن قيد األمر   اتشا١ُ٘ زْٕٛ ػشِش   .11

  ناجح اشداْ ٠ٚظ زغ١ٓ ٠ٚظ   .67

 01/03/3102 في 021مرقن قيد األمر   اِاي ِسّذ خاعُ   .68

  ناجح إِح ١ًٙٔ ِسّذ ػٍٟ   .69

 ا٠الف غاصٞ ٘شٚ ِسّٛد   .53
 اعرضافح ِٓ خاِؼح د٠اٌٝ  ناجح

  19/11/2015فٟ  642االِش 

 ِغائٟ ذذاَٚ صثازٟ  ناجح تاْ ع١ّش ٔدُ ع١ًٙ  .54

 01/03/3102 في 021مرقن قيد األمر   دػاء فاضً ػثذ اٌسى١ُ  .55

 سزّح عاٌُ اعّاػ١ً   .56

 عؼ١ذ 

فٟ  690اعرضافح ِٓ خاِؼح اٌّٛصً االِش  ناجح

9/11/2015  

  ناجح عدٝ صادق خؼفش سضا   .57

  ناجح ضسٝ شاوش ٔؼّح الصَ   .58

  ناجح ضالي لاعُ طا٘ش خاعُ   .59

 29/12/2014فٟ  011استضافة األمر   ػٍٟ زغٓ ِدثً زغٓ  ذُٕ .60

 22/12/2014فٟ  685اعرضافح األِش   ػّاس ِّذٚذ ِطش ئعّاػ١ً   .61

 غأُ صثاذ عاسٞ ر٠اب  .62
 , 22/12/2014فٟ  685اعرضافح األِش  

 ِسًّ ػٍُ اٌدّاي ٚذّث١ً 

 01/03/3102 في 021األمر  مرقن قيد  غ١ث ِسّذ سضا   .17

  ناجح ِسّذ وش٠ُ ػٍٟ واظُ  .64

 01/03/3102 في 021مرقن قيد األمر   ِٕٙذ ػض٠ض ش١ٕٓ  .65



  ناجح اٚساط تشواخ ٠ٛٔظ ٔٛسٞ   .70

 مسائي تداوم صباحي  ناجح آ٠اخ فإاد اوشَ لذٚسٞ   .71

  ِىًّ ش١ّاء خ١ًّ اتشا١ُ٘ ػثٛد   .72

  ناجح ط١ف ِٛعٝ ػثاط ػٛاد   .73

  25/12/2014فٟ  182اعرضافح االِش   ػثذ هللا ػثذ زغٓ  ذُٕ .74

 21/03/3102في 000استضافة االمر   وشاس ز١ذس ػثذ اٌس١ّذ صاٌر   .75

 21/03/3102في 000استضافة االمر   ِسّذ تٙدد ِٙذٞ ػٍٟ   .76

  ناجح ِسّذ ػٍٟ زغ١ٓ تٛ٘اْ   .77

  مكمل ِصطفٝ خثاس ػط١ح فذػُ   .78

  ناجح ٘ذ٠ش زاصَ اعّاػ١ً صاٌر   .79

  ناجح ١٘ا واِشاْ سش١ذ شش٠ف   .80

  ناجح ١ٌٚذ ٠الٛخ تشغش زّذ  .81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Baghdad university                                                                                                 خاِؼح تغذاد      

 College of fine arts                                                               و١ٍح اٌفْٕٛ اٌد١ٍّح                                     

 Dp. of art education               لغُ اٌرشت١ح اٌف١ٕح                                                                              

 / اٌصف اٌشاتغ اٌذساعح اٌصثاز١ح 

  2015/2016أعّاء اٌطٍثح ٌٍؼاَ اٌذساعٟ 

 

 

 اٌّالزظاخ إٌر١دح  اعُ اٌطاٌة خ

  ناجح ازّذ زغٓ ذؼثاْ زٛشاْ   .1

  ناجح أ٠اَ ئزغاْ ػٍٟ ػ١ٕضٞ   .2

  ناجح ز١ذس ػثاط تش٠ظ  .3

 عالَ خض١ش ػٍٟ   .4

 

 ذأخ١ً اٌذساعح األِش 

 26/2/2014فٟ  184 

  ناجح عٕذط ِسّذ خّاي خ١ًّ   .5

  ناجح شٙذ ِد١ذ ازّذ ئتشا١ُ٘  ذُٕ .6

  ناجح ػٍٟ ػٛدج  صاًِ ٚٔاط   .7

  ناجح ػّش سز١ُ خ١ٍفح ازّذ   .8

 محمل إنشاء تصويري  ناجح غغاْ ٌط١ف واظُ غشتٟ   .9
 وفن كتابة 

  ناجح ِٙا عؼذ ػذٔاْ عؼ١ذ   .10

  ناجح ٔثغ ػثذ اٌىش٠ُ غاصٞ ازّذ  .11

  ناجح ٔٛسط ِد١ذ ز١ّذ خٍف  .12

  ٕ٘ذ ػالء ػثذ اٌسغ١ٓ شاوش   .13

  ناجح ٠غشٜ خاعُ زغ١ٓ خض١ش   .14
في  021مرقن قيد   ئتشا١ُ٘ زْٕٛ ػشِش   .12

01/03/3102 

  ناجح ئعشاء سش١ذ ِسّذ واظُ  .16
17.  

 تسش س٠اض ئعّاػ١ً ئتشا١ُ٘ 

استضافة من جامعة  ناجح
الموصل بموجب األمر 

 01/03/3102في 119
  ناجح ذثاسن أٔٛس ػٍٟ ص٠ٓ اٌؼاتذ٠ٓ  .18
  دػاء ػٍٟ ػثذ اٌىاظُ عاخد  .19

  ناجح سؤٜ زغٓ وطفاْ ػٍٟ ذُٕ .20

  ناجح سؤٜ عؼذ ٠ٛٔظ عؼ١ذ   .21

  ناجح س٠ُ ٔث١ً صالذ اٌذ٠ٓ ٔافغ   .22

23.  

 ص٠ٕة عاٌُ اعّاػ١ً عؼ١ذ 

استضافة من جامعة  ناجح

في  191الموصل االمر 

9/00/3102  

24.  

 ص٠ذ ِسّذ ٠ٛٔظ ػٍٟ 

استضافة من جامعة  
الموصل بموجب األمر 

 01/03/3102في 119

 

 

  



 

 

 

 

  ناجح ػٍٟ صثاذ سضا زّضج   .25

  ناجح ٔث١ش ٔاطك ٘ادٞ زغ١ٓ   .26

27.  

 ّ٘اَ ٠ٛٔظ ِسّذ ٠ٛٔظ 

استضافة من جامعة  
الموصل بموجب األمر 

 01/03/3102في 119
  ناجح ٔدالء زغٓ واطغ ِسغٓ  .28
  ناجح ِط١ش  خاعُ سض١ُازّذ   .58

  ناجح أسعاْ زٍّٟ شٛود ازّذ  .30

  ناجح أعّاء ٘ادٞ ِس١غٓ ػثذ هللا   .31

  ناجح سعً ازّذ سضا خٛذىح   .32

  ناجح سٔا صالذ شالَوٗ خ١ًّ   .33

  ناجح عّاذ ػٍٟ زغٓ ِارٞ  ذُٕ .34

  ناجح شٙذ زغٓ سصاق ػثذ  .35

  ناجح شٙذ زغ١ٓ ػٍٟ   .36

  ناجح ػٍٟ زغ١ٓ ١ٙٔش تاسٚد  .37

  ناجح ِسّذ ٘الي سضا عث١غ  .38

39.  
 ِسّذ ٚادٞ زغ١ٓ صاٌر 

ساعة تاٌغ١اب اٌؼاَ  ناجح

2014/2015  

40.  
 ِش٠ُ ػذٔاْ صاٌر 

ساعثح ٌٍؼاَ اٌذساعٟ  ناجح

2014/2015 

  ناجح فشج دسخايِصطفٝ زطاب   .41

  ناجح ِٕرٙٝ ٠اع١ٓ ػٍٟ عٍّاْ  .05

  ناجح   .07

  ناجح ازّذ ٔٛسٞ زّذ زغٓ   .00

  ناجح أ٠ح ػٍٟ واظُ خٛاد  .45

  ناجح خؼفش ػٍٟ ػاصٟ ػغً  .46

  ناجح ص٘شاء عاٌُ تداٞ خٛاد  .47

  ناجح ص٘شاء ِسّذ خٛاد ِد١ذ  .48

 ششٚق ػثذ اٌصازة ِسغٓ   .49

 ساشذ
  ناجح

50.  
 ِسّٛد فاضً واظُ ِسّٛد 

 ِؼٍُ ِداص دساع١ا  ناجح

 

  ناجح ِصطفٝ زىّد ِسّذ ر٠اب   .51

  ناجح ِٙا ػاِش زغ١ٓ ػٍٛاْ  ذُٕ .52

  ناجح ٚسٚد ػذٔاْ ر٠اب سداد  .53

  ناجح ٠اع١ٓ زغ١ٓ ػٍٟ ِسّٛد   .54


