
سنة التخرجالمعدلالدور الدراسةالجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةاسم الجامعةت

1996-85.981995االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمود الزهرة عبد جواد نزارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد1

1996-85.331995االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمود شاكر زٌنبالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد2

1996-84.651995االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن رضا محمد نعماتالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد3

1996-81.81995االولالصباحٌةذكرعراقٌةٌوسف ٌعقوب ادور سالمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد4

1996-79.941995االولالصباحٌةانثىعراقٌةالرشٌد حمٌد المجٌد عبد سناءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد5

1996-78.771995االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمود محمد حاتم عمادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد6

1996-78.761995االولالصباحٌةانثىعراقٌةحمودي خضر ٌاس اخالصالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد7

1996-78.631995االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد جاري ازاد اسعدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد8

1996-78.41995االولالصباحٌةذكرعراقٌةالوهاب عبد جاسم اسعد امجدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد9

1996-77.881995االولالصباحٌةذكرعراقٌةناصر مجلً نشمً علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد10

1996-77.021995االولالصباحٌةانثىعراقٌةخفً ثجٌل ٌونس علٌةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد11

1996-76.961995االولالصباحٌةذكرعراقٌةموسى عٌسى قاسم شاكرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد12

1996-76.851995االولالصباحٌةذكرعراقٌةمشنً االمٌر عبد علً مازنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد13

1996-75.881995االولالصباحٌةذكرعراقٌةتوفٌق ناجً عدنان بسامالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد14

1996-75.831995االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد حسن قاسم حمٌدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد15

1996-75.761995االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمود بداحً فاضل محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد16

1996-75.441995االولالصباحٌةذكرعراقٌةصغٌر ٌوسف اسعدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد17

1996-75.261995االولالصباحٌةانثىعراقٌةصالح عامر محمد زٌنةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد18

1996-75.171995االولالصباحٌةانثىعراقٌةمهدي حمٌد بدع لبنىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد19

1996-74.081995االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد صالح مهدي زٌنةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد20

1996-73.391995االولالصباحٌةانثىعراقٌةبدران فرحان احمد شمسةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد21

1996-73.331995االولالصباحٌةذكرعراقٌةحرز سٌد باسمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد22

1996-73.211995االولالصباحٌةانثىعراقٌةٌوسف جمٌل ناظم بٌداءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد23

1996-72.971995االولالصباحٌةانثىعراقٌةعباس جواد نهلةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد24
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1996-72.681995االولالصباحٌةذكرعراقٌةحاجم حنون الزهرة عبد حاجمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد25

1996-72.611995االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد مهدي صالح علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد26

1996-72.511995الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةهللا عبد طاهر قٌس عروبةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد27

1996-72.51995االولالصباحٌةذكرعراقٌةاحمد حسن عدنان فراسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد28

1996-72.431995االولالصباحٌةذكرعراقٌةحمود رشٌد حمٌد رشٌدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد29

1996-72.281995الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةفلٌح حنش كاظم اٌادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد30

1996-71.481995الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن ٌاسر فاضل خضٌرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد31

1996-71.471995االولالصباحٌةانثىفلسطٌنٌةمحمود صالح الدٌن نور مٌرفتالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد32

1996-71.331995االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسان حمدان سامً شذىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد33

1996-71.131995االولالصباحٌةذكرعراقٌةخلف حسٌن هادي حسنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد34

1996-71.111995االولالصباحٌةانثىعراقٌةمظلوم الوهاب عبد طارق اٌهالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد35

1996-70.961995االولالصباحٌةذكرعراقٌةعباس حسٌن رسول حٌدرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد36

1996-70.951995االولالصباحٌةذكرعراقٌةخلٌل محمد كرٌم احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد37

1996-70.881995االولالصباحٌةأنثىعراقٌةكاظم محمود مفٌد قمرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد38

1996-70.61995االولالصباحٌةانثىتونسٌةباهلل جاء محمد بنت زٌنبالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد39

1996-70.581995االولالصباحٌةذكرعراقٌةناصر ماهود عبد هاديالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد40

1996-70.571995االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً عباس خالد علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد41

1996-70.341995االولالصباحٌةذكرعراقٌةشناوه مهدي صالح علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد42

1996-70.331995االولالصباحٌةذكرعراقٌةحٌدر علً الحسٌن عبد حازمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد43

1996-69.761995االولالصباحٌةذكرعراقٌةكاظم جواد الواحد عبد حسٌنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد44

1996-69.081995االولالصباحٌةذكرعراقٌةبدٌوي حسٌن ناصر الرسول عبدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد45

1996-68.891995االولالصباحٌةانثىعراقٌةالحمٌد عبد ٌعقوب الحسٌن عبد انعامالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد46

1996-68.781995الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةنسٌم فٌصل خلٌل العزٌزالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد47

1996-68.591995الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةسعٌد محمد راشد حامد راشدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد48
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1996-68.591995االولالصباحٌةذكرعراقٌةكلف جابر حسٌن علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد49

1996-68.591995االولالصباحٌةانثىعراقٌةخلف علوان حسٌن جوالنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد50

1996-68.531995االولالصباحٌةانثىعراقٌةشالل حبٌب مظهر ناثرةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد51

1996-68.531995االولالصباحٌةانثىعراقٌةاحمد نوري حسٌن سحرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد52

1996-68.471995االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد ٌعقوب ٌوسف صباالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد53

1996-68.031995االولالصباحٌةانثىعراقٌةموٌش كاظم الجبار عبد لمىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد54

1996-67.561995االولالصباحٌةذكرعراقٌةعبٌد طالل راشد حٌدرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد55

1996-67.351995الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةفلٌح عباس فاضل محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد56

1996-66.991995االولالصباحٌةانثىعراقٌةالكرٌم عبد نعمان الكرٌم عبد نٌبالالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد57

1996-66.521995االولالصباحٌةذكرعراقٌةامٌن علً عباس دٌارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد58

1996-66.431995الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعلً سلمان مظلوم علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد59

1996-66.341995االولالصباحٌةذكرعراقٌةرشٌد مصطفى نجاة مال شهالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد60

1996-65.831995االولالصباحٌةانثىعراقٌةالحسٌن عبد تقً اسراءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد61

1996-65.81995االولالصباحٌةذكرعراقٌةمهدي محً غازي سرمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد62

1996-65.721995الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعلوان حسٌن فاضل حٌدرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد63

1996-64.61995االولالصباحٌةذكرعراقٌةخلف علً عبد حسٌن قٌصرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد64

1996-63.861995االولالصباحٌةذكرعراقٌةمرزا حبٌب مشعل محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد65

1996-63.711995االولالصباحٌةذكرعراقٌةحمود جاسم العابدٌن زٌن مجٌدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد66

1996-63.571995االولالصباحٌةذكرعراقٌةنصٌف ظاهر احمد اكرمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد67

1996-63.551995االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد رجب علً مهاالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد68

1996-63.461995االولالصباحٌةذكرعراقٌةخلٌل سعٌد الرزاق عبد سعٌدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد69

1996-63.331995االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسن حسٌن حسن سهادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد70

1996-63.311995االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسن حطاب مطشر احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد71

1996-62.81995الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةالٌلس حسٌن االمٌر عبد حٌدرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد72
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1996-62.771995االولالصباحٌةذكرعراقٌةمغٌر كردي عبد ٌاسٌنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد73

1996-62.751995االولالصباحٌةانثىعراقٌةجالب سوادي بتولالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد74

1996-62.541995االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن هادي كفاءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد75

1996-62.211995االولالصباحٌةانثىعراقٌةالغنً عبد حبٌب ابراهٌم مٌساءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد76

1996-62.091995االولالصباحٌةانثىعراقٌةالقادر عبد علً محمد بٌداءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد77

1996-62.051995االولالصباحٌةذكرعراقٌةجوهر حسٌن االله عبد احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد78

1996-61.71995االولالصباحٌةذكرعراقٌةفلٌح فخري محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد79

1996-60.681995االولالصباحٌةذكرعراقٌةعٌسى الرحمن عبد صباحالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد80

1996-60.171995الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةجاسم تقً شرٌف محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد81

1996-56.021995االولالصباحٌةذكرعراقٌةكاظم ابراهٌم سعٌد فراسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد82


