
 التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

2002 - 76.342001االولالمسائٌةذكرعراقًسهٌل سلمان نوري حساموالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد1

2002 - 74.22001االولالمسائٌةذكرعراقًحسون علً حسٌن علًوالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد2

2002 - 73.32001االولالمسائٌةذكرعراقًعٌسى ابراهٌم اسماعٌل حقًوالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد3

2002 - 72.562001االولالمسائٌةذكرعراقًداود سلمان هللا جار امجدوالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد4

2002 - 71.582001االولالمسائٌةذكرعراقًمحمد علٌوي كاظم نعمةوالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد5

2002 - 71.012001االولالمسائٌةذكرعراقًمحمود محمد شاكر ثائروالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد6

2002 - 70.92001االولالمسائٌةذكرعراقًدنبوس عناد محسن ستاروالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد7

2002 - 70.892001االولالمسائٌةذكرعراقًعباس الجلٌل عبد الكرٌم عبد عماروالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد8

2002 - 69.892001االولالمسائٌةذكرعراقًعلً حسٌن الرحمن عبد الكرٌم عبدوالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد9

2002 - 69.862001االولالمسائٌةذكرعراقًخلف جٌاد كناش محمدوالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد10

2002 - 69.712001االولالمسائٌةذكرعراقًعذاب عبٌد حسٌن علًوالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد11

2002 - 68.862001االولالمسائٌةذكرعراقًجاسم محمد فخري احمدوالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد12

2002 - 68.72001االولالمسائٌةانثىعراقٌةحمٌد حسن فلٌح شٌماءوالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد13

2002 - 68.682001االولالمسائٌةذكرعراقًعلً حسن طارق زٌادوالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد14

2002 - 68.682001االولالمسائٌةذكرعراقًالعباس مطلك هاشم عماروالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد15

2002 - 68.112001االولالمسائٌةذكرعراقًعلً حمٌد رسول علًوالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد16

2002 - 67.592001االولالمسائٌةانثىعراقٌةكاظم دخٌل عباس همسةوالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد17

2002 - 67.442001االولالمسائٌةذكرعراقًعلً هاشم اموري حسٌنوالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد18

2002 - 67.342001االولالمسائٌةذكرعراقًمحمد رشٌد الرزاق عبد احمدوالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد19

2002 - 66.542001االولالمسائٌةذكرعراقًحسن فلٌح ناجً فراسوالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد20

2002 - 66.532001االولالمسائٌةذكرعراقًفٌاض مخلف حمد ثامروالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد21

2002 - 66.352001االولالمسائٌةذكرعراقًكباشً عرٌب الحسٌن عبد علًوالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد22

2002 - 66.282001االولالمسائٌةذكرعراقًجاسم مشرق جمٌل فراسوالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد23

2002 - 66.262001االولالمسائٌةانثىعراقٌةامٌن محمد علً حسٌن احالموالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد24
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2002 - 65.932001االولالمسائٌةذكرعراقًحسن القهار عبد ابراهٌم رمضانوالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد25

2002 - 65.862001االولالمسائٌةذكرعراقًجواد هادي حسن حٌدروالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد26

2002 - 65.832001االولالمسائٌةذكرعراقًسعدون عجٌل عبد حاكموالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد27

2002 - 65.82001االولالمسائٌةذكرعراقًعلً وادي الوهاب عبد نزاروالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد28

2002 - 65.362001االولالمسائٌةانثىعراقٌةحسن حمٌد قاسم اسٌلوالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد29

2002 - 65.112001االولالمسائٌةانثىعراقٌةخمٌس مجٌد سالم سلٌمةوالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد30

2002 - 64.182001الثانًالمسائٌةذكرعراقًمحمد اللطٌف عبد غازي الصمد عبدوالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد31

2002 - 64.122001االولالمسائٌةذكرعراقًعلً حسٌن محمد مازنوالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد32

2002 - 63.642001االولالمسائٌةذكرعراقًحسن منصور موحان سٌفوالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد33

2002 - 63.442001االولالمسائٌةانثىعراقًمدلول زناد نجم نضالوالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد34

2002 - 63.392001االولالمسائٌةذكرعراقًغانم الحسٌن عبد زهٌروالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد35

2002 - 63.212001الثانًالمسائٌةذكرعراقًمحمد عواد حمادي عثمانوالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد36

2002 - 62.842001الثانًالمسائٌةذكرعراقًعرسان محمد جاسم عمادوالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد37

2002 - 62.72001االولالمسائٌةذكرعراقًجرو شرتوح عبد احمدوالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد38

2002 - 61.22001االولالمسائٌةانثىعراقٌةالشٌش عسل عواد سعادوالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد39

2002 - 61.032001االولالمسائٌةذكرعراقًعلً احمد ابراهٌم جمالوالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد40

2002 - 60.222001الثانًالمسائٌةذكرعراقًخضٌر محمد قتٌبة سرمدوالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد41

2002 - 59.892001االولالمسائٌةذكرعراقًحمود مؤنس راضً عمادوالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد42

2002 - 59.572001االولالمسائٌةانثىعراقٌةسلطان الكرٌم عبد علً اساوروالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد43

2002 - 59.042001االولالمسائٌةذكرعراقًابراهٌم فاضل سعدي عادلوالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد44

2002 - 58.82001االولالمسائٌةذكرعراقًٌحٌى محمد ٌحٌى فراسوالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد45

2002 - 58.042001الثانًالمسائٌةانثىعراقًصالح مهدي عونً نبراسوالزخرفة العربً الخطالجمٌلة الفنونبغداد46


