
 التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

2002 - 75.642001االولالصباحٌةذكرعراقًمحمد القادر عبد صالح براءوالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد1

2002 - 74.162001االولالصباحٌةانثىعراقٌةنصٌف حسن محمد شٌماءوالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد2

2002 - 74.112001االولالصباحٌةذكرعراقًالستار عبد هشام الدٌن سٌفوالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد3

2002 - 73.912001االولالصباحٌةذكرعراقًحلمً جاسم الستار عبد قصًوالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد4

2002 - 73.642001االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد احمد شاكر مهاوالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد5

2002 - 72.712001الثانًالصباحٌةذكرعراقًحسن عاشور حسٌن عادلوالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد6

2002 - 72.72001االولالصباحٌةذكرعراقًتعٌب ناٌف كاظم هاديوالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد7

2002 - 71.822001االولالصباحٌةانثىعراقٌةالحسٌن عبد محمد ناجً رناوالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد8

2002 - 71.672001االولالصباحٌةذكرعراقًمحمد داخل عطٌة عالءوالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد9

2002 - 71.522001االولالصباحٌةذكرعراقًخلٌف حافظ خلف عقٌلوالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد10

2002 – 70.972001االولالصباحٌةذكرعراقًبكر مولود نبٌه القادر عبدوالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد11

2002 - 70.662001االولالصباحٌةذكرعراقًمتً جرجٌس غازي رعدوالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد12

2002 - 69.792001االولالصباحٌةذكرعراقًالجبار عبد الحلٌم عبد علًوالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد13

2002 - 69.32001االولالصباحٌةذكرعراقًابراهٌم طه خضٌر والءوالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد14

2002 - 68.612001االولالصباحٌةذكرعراقًلطٌف عباس لطٌف احسانوالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد15

2002 - 68.372001االولالصباحٌةذكرعراقًجاسم رشٌد حمٌد محمدوالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد16

2002 - 68.352001االولالصباحٌةانثىعراقٌةصادق عبد ناجً عباس بثٌنةوالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد17

2002 - 68.212001االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد جاسم علً زٌنبوالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد18

2002 – 67.622001االولالصباحٌةذكرعراقًحسن اللطٌف عبد الحافظ عبد هٌثموالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد19

2002 - 67.322001االولالصباحٌةذكرعراقًوهٌب خرٌبط جلٌل حازموالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد20

2002 - 66.652001االولالصباحٌةانثىعراقٌةخورشٌد حسٌن علً وئاموالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد21

2002 - 66.392001االولالصباحٌةذكرعراقًجمشٌر جمعة رحمن احمدوالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد22

2002 - 65.172001االولالصباحٌةذكرعراقًحمٌد سلمان عٌسى بشاروالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد23

2002 - 64.762001االولالصباحٌةذكرعراقًروٌعً ثجٌل شذر عمروالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد24
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2002 - 64.252001االولالصباحٌةذكرعراقًعباس كاظم الرضا عبد علًوالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد25

2002 - 64.082001االولالصباحٌةذكرعراقًعلً سلمان عبد محمدوالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد26

2002 - 63.762001االولالصباحٌةذكرعراقًكاظم الهادي عبد فرحان علًوالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد27

2002 - 63.142001االولالصباحٌةذكرعراقًحسٌن محسن جعفر عالءوالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد28

2002 - 62.642001االولالصباحٌةذكرعراقًامٌن جرجٌس نجم لؤيوالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد29

2002 - 61.642001االولالصباحٌةذكرعراقًولً مجٌد صابر مصطفىوالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد30

2002 - 61.432001االولالصباحٌةذكراردنًعلً صابر خلف صالحوالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد31

2002 - 61.382001االولالصباحٌةذكرعراقًدروٌش عباس هادي محمدوالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد32

2002 - 58.52001االولالصباحٌةذكرعراقًفهد كاظم عبد سرمدوالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد33


