
 التخرج سنتالتقذير الوعذل الذور الجنسيتالجنس الرباعي االسنالفرع/ القسن الكليتالجاهعتث

2018-2017امتٌاز93.5751االولعراقيتانثىعلً محمد معروف شاكر احمداقمشة-التصمٌمالجويلت الفنوىبغداد1

2018-2017جذا جيذ82.644االولعراقيتانثىمحمد حسٌن علً اسٌل طباعً-التصمٌمالجويلت الفنوىبغداد2

2018-2017جدا جٌد81.933االولعراقيتانثىكاطع محمد محً بتول طباعً-التصمٌمالجويلت الفنوىبغداد3

2018-2017جدا جٌد81.183االولعراقيتانثىمجٌد الرزاق عبد علً فاطمه داخلً-التصمٌمالجويلت الفنوىبغداد4

2018-2017جدا جٌد80.9131االولعراقيتانثىالعابدٌن زٌن صادق عدنان بانداخلً-التصمٌمالجويلت الفنوىبغداد5

2018-2017جدا جٌد80.485االولعراقيتانثىاسماعٌل حمٌد محمد مرٌم طباعً-التصمٌمالجويلت الفنوىبغداد6

2018-2017جدا جٌد80.2056االولعراقيتانثىكاظم محمود وهاب اٌناساقمشة-التصمٌمالجويلت الفنوىبغداد7

2018-2017جٌد79.95االولعراقيتانثىفاضل كامل الرضا عبد زهراء صناعً-التصمٌمالجويلت الفنوىبغداد8

2018-2017جيذ79.5633االولعراقيتذكرعرٌبً مكً عادل امٌر داخلً-التصمٌمالجويلت الفنوىبغداد9

2018-2017جٌد79.4005االولعراقيتانثىرهٌف نجم حسن رند صناعً-التصمٌمالجويلت الفنوىبغداد10

2018-2017جٌد78.17االولعراقيتذكرحمزة سماوي محمد  مثنى طباعً-التصمٌمالجويلت الفنوىبغداد11

2018-2017جٌد76.9851االولعراقيتانثىجابر شلٌهم رٌاض  ضحى صناعً-التصمٌمالجويلت الفنوىبغداد12

2018-2017جٌد76.9294االولعراقيتانثىعبدهللا زكً موفق هبه داخلً-التصمٌمالجويلت الفنوىبغداد13

2018-2017جٌد76.25االولعراقيتانثىبداي جبر  رحٌم رنٌن طباعً-التصمٌمالجويلت الفنوىبغداد14

2018-2017جٌد75.99االولعراقيتانثىهادي محمد عالء هنادي طباعً-التصمٌمالجويلت الفنوىبغداد15

2018-2017جٌد75.553االولعراقيتذكراحمد عٌدان عادل عمرداخلً-التصمٌمالجويلت الفنوىبغداد16

2018-2017جيذ75.5376االولعراقيتذكرجاسم مزهر الرضا عبد ابراهٌم صناعً-التصمٌمالجويلت الفنوىبغداد17

2018-2017جٌد74.9149االولعراقيتانثىسلمان الدٌن نور سلمان دانٌه صناعً-التصمٌمالجويلت الفنوىبغداد18

2018-2017جٌد74.602االولعراقيتانثىسعٌد محمود حسام هدٌر اقمشة-التصمٌمالجويلت الفنوىبغداد19

2018-2017جٌد74.5789االولعراقيتانثىمهدي صادق نصٌر رفل اقمشة-التصمٌمالجويلت الفنوىبغداد20

2018-2017جٌد74.265االولعراقيتذكراحمد زاٌر نزار هللا عبد طباعً-التصمٌمالجويلت الفنوىبغداد21

2018-2017جٌد74.0148االولعراقيتذكرحسٌن جبٌر قٌس سعد داخلً-التصمٌمالجويلت الفنوىبغداد22

2018-2017جٌد73.5003االولعراقيتانثىعباس ٌحٌى زكً شهد صناعً-التصمٌمالجويلت الفنوىبغداد23

2018-2017جيذ73.223االولعراقيتانثىكاظم سلمان عامر امنه طباعً-التصمٌمالجويلت الفنوىبغداد24

 ( والتنويت النصر ) دورة ( التصوين) لقسن (الصباحيت ) الذراست (والثاني االول ) الذور ( 2018/2017 ) الذراسي للعام الجويلت الفنوى كليت خريجي قوائن
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2018-2017جٌد72.783االولعراقيتانثىالوهاب عبد هاشم مصطفى حنٌن طباعً-التصمٌمالجويلت الفنوىبغداد25

2018-2017جٌد72.7733االولعراقيتذكراحمد ٌحٌى الرزاق عبد علً داخلً-التصمٌمالجويلت الفنوىبغداد26

2018-2017جٌد72.4299االولعراقيتذكرداود جرجٌس سامر سٌف صناعً-التصمٌمالجويلت الفنوىبغداد27

2018-2017جٌد71.8589االولعراقيتذكرنوري احمد صبٌح احمدداخلً-التصمٌمالجويلت الفنوىبغداد28

2018-2017جٌد70.89االولعراقيتانثىحسن محمد باسل بسمة طباعً-التصمٌمالجويلت الفنوىبغداد29

2018-2017جٌد70.778االولعراقيتانثى الكرٌم عبد ابراهٌم  ظاهر دعاء داخلً-التصمٌمالجويلت الفنوىبغداد30

2018-2017جٌد70.6459االولعراقيتانثىمحمد االمٌر عبد رٌاض زٌنب صناعً-التصمٌمالجويلت الفنوىبغداد31

2018-2017جيذ70.5051االولعراقيتذكرفٌاض غالب سعد احمد داخلً-التصمٌمالجويلت الفنوىبغداد32

2018-2017جٌد70.185االولعراقيتذكرٌوسف رجب خالد ولٌد طباعً-التصمٌمالجويلت الفنوىبغداد33

2018-2017متوسط69.995االولعراقيتانثىحسن صادق علً  مرٌم طباعً-التصمٌمالجويلت الفنوىبغداد34

2018-2017متوسط69.8947الثانيعراقيتانثىجبر داود قصً رقٌةداخلً-التصمٌمالجويلت الفنوىبغداد35

2018-2017متوسط69.883االولعراقيتانثىالواحد عبد القادر عبد فرٌدون رهام طباعً-التصمٌمالجويلت الفنوىبغداد36

2018-2017متوسط69.4725االولعراقيتذكرعباس فؤاد عمر  محمد طباعً-التصمٌمالجويلت الفنوىبغداد37

2018-2017متوسط69.399االولعراقيتانثىلطٌف سعٌد احمد  زهره طباعً-التصمٌمالجويلت الفنوىبغداد38

2018-2017متوسط68.919االولعراقيتانثىمحسن جابر محمد رضاء داخلً-التصمٌمالجويلت الفنوىبغداد39

2018-2017متوسط68.616االولعراقيتانثىهادي حسٌن عالء دعاء طباعً-التصمٌمالجويلت الفنوىبغداد40

2018-2017متوسط68.6128االولعراقيتانثىحسٌن الرحمن عبد سعد  فاطمة صناعً-التصمٌمالجويلت الفنوىبغداد41

2018-2017متوسط68.4052االولعراقيتانثى محمد  فاضل ابراهٌم  هدٌل داخلً-التصمٌمالجويلت الفنوىبغداد42

2018-2017متوسط67.6184االولعراقيتانثىجعفر موسى الدٌن عالء مرٌمصناعً-التصمٌمالجويلت الفنوىبغداد43

2018-2017متوسط67.4651االولعراقيتانثىشاكر ابراهٌم موفق تماره داخلً-التصمٌمالجويلت الفنوىبغداد44

2018-2017متوسط66.645االولعراقيتانثىداود اللطٌف عبد الجلٌل عبد طٌبه طباعً-التصمٌمالجويلت الفنوىبغداد45

2018-2017متوسط66.4491االولعراقيتانثىناصر علٌوي ابراهٌم سماح صناعً-التصمٌمالجويلت الفنوىبغداد46

2018-2017متوسط65.9998االولعراقيتذكرراضً مجٌد الهادي عبد حٌدر صناعً-التصمٌمالجويلت الفنوىبغداد47

2018-2017متوسط65.9841االولعراقيتانثىجبر عباس الكرٌم عبد غفران صناعً-التصمٌمالجويلت الفنوىبغداد48

2018-2017متوسط65.6502االولعراقيتانثىاحمد خالد هٌثم اٌه اقمشة-التصمٌمالجويلت الفنوىبغداد49
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2018-2017متوسط65.6325االولعراقيتانثى  عبد مهدي محمد مرٌم طباعً-التصمٌمالجويلت الفنوىبغداد50

2018-2017متوسط65.12االولعراقيتانثىعطٌه سهٌل حسن ضحى داخلً-التصمٌمالجويلت الفنوىبغداد51

2018-2017متوسط65.0282االولعراقيتانثىجاسم هاشم عبدهللا غادةصناعً-تصمٌمالجويلت الفنوىبغداد52

2018-2017متوسط62.8261االولعراقيتذكروادي طالب حٌدر كرار صناعً-التصمٌمالجويلت الفنوىبغداد53

2018-2017متوسط62.4742االولعراقيتذكرالنبً عبد جلوب رعد محمد طباعً-التصمٌمالجويلت الفنوىبغداد54

2018-2017متوسط62.2712االولعراقيتانثىسوسه شاهٌن المهدي عبد اسٌلصناعً-التصمٌمالجويلت الفنوىبغداد55

2018-2017متوسط62.001االولعراقيتانثىمحمود الحلٌم عبد منتصر سلسبٌل صناعً-التصمٌمالجويلت الفنوىبغداد56

2018-2017متوسط61.7444االولعراقيتانثىتقً محمد فائق عضٌد نبع اقمشة-التصمٌمالجويلت الفنوىبغداد57

2018-2017متوسط61.4905الثانيعراقيتانثىحافظ فنجان قاسم زٌنةاقمشة-التصمٌمالجويلت الفنوىبغداد58

2018-2017متوسط61.1468االولعراقيتذكرعبد كاظم اسعد وسام اقمشة-التصمٌمالجويلت الفنوىبغداد59

2018-2017مقبول59.9797االولعراقيتذكرعطٌه جاسم عمار ٌاسر اقمشة-التصمٌمالجويلت الفنوىبغداد60

2018-2017مقبول59.776االولعراقيتانثىاحمد  عبدالغنً احمد نور طباعً-التصمٌمالجويلت الفنوىبغداد61

2018-2017مقبول57.6414االولعراقيتذكرعلً ناصر ناظم ناصرصناعً-تصمٌمالجويلت الفنوىبغداد62

2018-2017مقبول57.5356االولعراقيتذكرعباس جمعه احمد محسنصناعً-تصمٌمالجويلت الفنوىبغداد63

2018-2017مقبول56.1015االولعراقيتذكر مطر رٌسان احمد حسنصناعً-تصمٌمالجويلت الفنوىبغداد64

2018-2017مقبول54.7913االولعراقيتذكرعلً محمد معروف شاكر احمداقمشة-التصمٌمالجويلت الفنوىبغداد65


