
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

1997 / 88.5211996االولالصباحٌةذكرعراقٌةهللا عبد الدٌن نجم صباح راقًطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد1

1997 / 87.3831996االولالصباحٌةانثىعراقٌةطه ٌاسٌن ابراهٌم مٌسوناقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد2

1997 / 85.2931996االولالصباحٌةانثىعراقٌةسعٌد توفٌق غازي مهااقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد3

1997 / 84.5091996االولالصباحٌةانثىعراقٌةمجٌد اسماعٌل خلٌل نادٌةطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد4

1997 / 81.551996االولالصباحٌةانثىعراقٌةسلٌمان الرحمن عبد عدنان تٌجانٌةاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد5

1997 / 81.1491996االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً جاسم عباس لمىطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد6

1997 / 81.0991996االولالصباحٌةذكرسورٌةالعزي الجلٌل عبد صدٌق محمدصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد7

1997 / 80.2661996االولالصباحٌةذكرعراقٌةخلف حسن خضٌر هاشموزخرفة خط/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد8

1997 / 79.7181996االولالصباحٌةانثًعراقٌةاكوب هٌكاز هاكوب توسكاطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد9

1997 / 79.5031996االولالصباحٌةذكرعراقٌةعباس كاظم جوادطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد10

1997 / 79.1381996االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسون صبري صباح بانطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد11

1997 / 78.9221996االولالصباحٌةذكرعراقٌةبندر علً نافع طارقصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد12

1997 / 78.431996االولالصباحٌةذكرعراقٌةجاسم محمد جاسموزخرفة خط/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد13

1997 / 77.7031996االولالصباحٌةذكرعراقٌةنجٌب محمد ناطق بكرطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد14

1997 / 77.3361996االولالصباحٌةذكرعراقٌةشراد فرحان الكاظم عبد جوادوزخرفة خط/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد15

1997 / 76.4871996االولالصباحٌةذكرعراقٌةحٌال لفته عباس عادلوزخرفة خط/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد16

1997 / 76.1751996االولالصباحٌةذكرعراقٌةحمادي الحسن عبد الصاحب عبد علًوزخرفة خط/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد17

1997 / 74.9251996االولالصباحٌةانثىعراقٌةلفته هللا مال الدٌن صالح مدائنطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد18

1997 / 74.6721996االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد الحمٌد عبد غازي انتصارطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد19

1997 / 74.0691996االولالصباحٌةذكرعراقٌةمصلح كامل ولٌد الدٌن صالحداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد20

1997 / 73.8341996االولالصباحٌةانثىعراقٌةعالوي حسٌن كامل سوسنطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد21

1997 / 73.2161996االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد رجب علً لٌلىطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد22

1997 / 73.0471996االولالصباحٌةذكرعراقٌةعجٌل عاتً صباح فراساقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد23

1997 / 72.9341996االولالصباحٌةذكرعراقٌةهامل حسن عباس نعٌمطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد24
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1997 / 72.6991996االولالصباحٌةانثىعراقٌةسلٌمان جمٌل هللا سعد بانطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد25

1997 / 72.6291996االولالصباحٌةانثىعراقٌةحمادي االمٌر عبد سعد زٌنةطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد26

1997 / 72.521996االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن جاسم سلمان احمدوزخرفة خط/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد27

1997 / 72.4131996االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد جاسم احمد ولٌدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد28

1997 / 72.1941996االولالصباحٌةذكرعراقٌةمري حمود الرضا عبد حازمطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد29

1997 / 71.0221996االولالصباحٌةذكرعراقٌةسٌد فاضل عواد حسٌنصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد30

1997 / 70.791996الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد القادر عبد ضٌاء دالٌاطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد31

1997 / 70.7811996االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلوان عبد كاطع هللا عبدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد32

1997 / 70.7481996االولالصباحٌةانثىعراقٌةسلمان محمد رزاق ابتسامطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد33

1997 / 70.5881996االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن محمد حسن احمدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد34

1997 / 69.4551996االولالصباحٌةذكرعراقٌةسلٌمان شكر كمال زٌادداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد35

1997 / 69.4361996االولالصباحٌةذكرعراقٌةالعزٌز عبد احسان مصطفى حٌدرداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد36

1997 / 69.3591996االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن محمد اسماعٌل مٌثمداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد37

1997 / 69.3081996االولالصباحٌةذكرعراقٌةاحمد هللا عبد راسم جمالطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد38

1997 / 68.51996الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمصطفى امٌن احمد زٌدصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد39

1997 / 68.361996االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسون الهادي عبد الرضا عبد دٌناداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد40

1997 / 68.3211996االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد سلومً علً نهلةطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد41

1997 / 68.1071996االولالصباحٌةذكرعراقٌةهللا مال جاسم شاكر االله عبدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد42

1997 / 68.071996االولالصباحٌةذكرعراقٌةسلمان حمود الرضا عبد كمالطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد43

1997 / 67.9121996االولالصباحٌةذكرعراقٌةامٌن جمال سعدي عالءداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد44

1997 / 67.6691996االولالصباحٌةانثىعراقٌةفاضل عبد شاكر لٌناداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد45

1997 / 67.5951996االولالصباحٌةانثىعراقٌةعٌاش الرحمن عبد السالم عبد اسٌلداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد46

1997 / 67.5241996االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً حسٌن خالد ولٌدداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد47

1997 / 67.4741996االولالصباحٌةانثىعراقٌةعبدل عباس فاضل صباوزخرفة خط/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد48
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1997 / 67.4711996االولالصباحٌةانثىعراقٌةٌعقوب شمعون ولٌد كارمنداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد49

1997 / 67.4571996االولالصباحٌةذكرعراقٌةحمد مجٌد الرسول عبد ولٌدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد50

1997 / 67.2481996االولالصباحٌةانثىعراقٌةمصطفى جعفر عادل اسٌلداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد51

1997 / 67.1081996االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد حسن القادر عبد سهادداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد52

1997 / 66.891996االولالصباحٌةذكرعراقٌةخلف حبٌب فٌلٌب فاديداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد53

1997 / 66.8491996االولالصباحٌةذكرعراقٌةجاسم محمد ابراهٌم عقٌلطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد54

1997 / 66.781996الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةلطٌف جابر احمد محمودطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد55

1997 / 66.6081996االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد رشٌد محمود رواءاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد56

ثامرطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد57 1997 / 66.5681996االولالصباحٌةذكرعراقٌةنصٌف بدر سعد ٍ 

1997 / 66.4371996االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن شكر جوهر زهٌرطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد58

1997 / 66.3671996االولالصباحٌةذكراردنٌةقنواتً نخله ماٌك اٌمنطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد59

1997 / 66.2061996االولالصباحٌةانثىعراقٌةعطوان عجٌل رشٌد فرحداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد60

1997 / 66.1211996االولالصباحٌةذكرعراقٌةجاسم محمد جاسم عماروزخرفة خط/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد61

1997 / 66.1121996االولالصباحٌةذكرعراقٌةاحمد محمود محمد اسامةطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد62

1997 / 66.10821996االولالصباحٌةانثىعراقٌةعونً حسٌن فرٌد افنانداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد63

1997 / 65.9651996االولالصباحٌةانثىعراقٌةعباس خضٌر ٌاسٌن صباطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد64

1997 / 65.9171996االولالصباحٌةذكرعراقٌةحتروش غزاي مهدي هللا عبدوزخرفة خط/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد65

1997 / 65.661996االولالصباحٌةانثىعراقٌةسلٌم محسن جانً نازنٌنوزخرفة خط/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد66

1997 / 65.621996االولالصباحٌةانثىعراقٌةطه سٌفً صادق اٌمانطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد67

1997 / 65.141996الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةراضً ناصر عدنان لٌثصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد68

1997 / 65.011996االولالصباحٌةذكرعراقٌةشجر حسن نبراسطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد69

1997 / 64.8531996االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً محسن الرحٌم عبد زٌنةصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد70

1997 / 64.5281996االولالصباحٌةانثىعراقٌةبٌرم علً حسٌن رندداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد71

1997 / 64.391996الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةدروش مهدي خالد وائلطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد72
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1997 / 64.191996الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةكاظم سلمان فوزي ٌاسرصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد73

1997 / 64.1261996االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد مهدي صالح احمدصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد74

1997 / 64.1111996االولالصباحٌةذكرعراقٌةهللا ماشاء حسٌن عمارداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد75

1997 / 64.0231996االولالصباحٌةذكرعراقٌةثجٌل سلطان علوان ابراهٌماقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد76

1997 / 63.8221996االولالصباحٌةانثىعراقٌةربح كرٌم شوكت ربىطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد77

1997 / 63.7851996االولالصباحٌةذكرعراقٌةزكً احمد انس بساماقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد78

1997 / 63.7531996االولالصباحٌةانثىعراقٌةعبد حسٌن صبٌح سماحوزخرفة خط/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد79

1997 / 62.911996الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةعباس حسٌن ابراهٌم نغموزخرفة خط/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد80

1997 / 62.8861996االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحسن علً عبود نغموزخرفة خط/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد81

1997 / 62.6661996االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن محمد سالم حٌدراقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد82

1997 / 62.6331996االولالصباحٌةذكرعراقٌةهرمز ٌوسف خالد ولٌدصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد83

1997 / 62.51996االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد حسٌن رٌاض رائداقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد84

1997 / 62.3611996االولالصباحٌةذكرعراقٌةالواحد عبد خلٌل محمداقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد85

1997 / 62.0831996االولالصباحٌةذكرعراقٌةحمودي عباس فٌصل احمدداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد86

1997 / 62.0821996االولالصباحٌةانثىعراقٌةاوهانٌس عٌفونت نوراٌر السداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد87

1997 / 61.6481996االولالصباحٌةانثىفلسطٌنٌةمصطفى علً عباس سوالفةصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد88

1997 / 61.3771996االولالصباحٌةانثىعراقٌةعامر هادي حسٌن علٌاءداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد89

1997 / 60.9411996االولالصباحٌةذكرعراقٌةخضٌر ٌاس المحسن عبد علًصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد90

1997 / 60.8181996االولالصباحٌةذكرعراقٌةجاسم حمٌد سالم محمداقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد91

1997 / 59.7371996االولالصباحٌةانثىعراقٌةغانم حسن فالح مٌدٌاداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد92

1997 / 59.71996االولالصباحٌةانثىلبنانٌةمتٌرك علً حمزة رانٌةداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد93

1997 / 59.5141996االولالصباحٌةذكرعراقٌةقاسم ابراهٌم اسماعٌل حقًاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد94

1997 / 58.9241996االولالصباحٌةذكرعراقٌةحٌدر لعٌبً هاشماقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد95

1997 / 58.91996الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةفرج حوٌط حسٌن هشامصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد96
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1997 / 58.6381996االولالصباحٌةذكرعراقٌةصالح مهدي الحسٌن عبد محمداقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد97

1997 / 58.5011996االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد شاكر صبٌح انسصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد98

1997 / 57.8611996االولالصباحٌةذكرعراقٌةعباس جواد محمد صالحاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد99


