
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

1992 - 92.251991االولالصباحٌةذكرعراقٌةأعشم جٌاد جبار سالمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد1

1992 - 87.561991االولالصباحٌةذكرعراقٌةرشٌد صالح محمد مزاحمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد2

1992 - 86.561991االولالصباحٌةانثىعراقٌةامٌن احمد الدٌن صالح أٌشانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد3

1992 - 84.021991االولالصباحٌةذكرعراقٌةدبدوب عبد العزٌز عبد راكان باللالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد4

1992 - 83.781991االولالصباحٌةانثىعراقٌةخضٌر ٌاس محمد نادٌهالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد5

1992 - 831991االولالصباحٌةانثىعراقٌةخضٌر ٌاس محمد فادٌهالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد6

1992 - 82.781991االولالصباحٌةانثىعراقٌةربٌع محمود صادق مٌادهالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد7

1992 - 82.561991االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً حمٌد علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد8

1992 - 81.181991االولالصباحٌةانثىعراقٌةبوداغ شمو صبري رافدهالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد9

1992 - 79.761991االولالصباحٌةانثىعراقٌةصادق محمد هاشم مٌاسهالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد10

1992 - 79.21991االولالصباحٌةذكرعراقٌةسالم عبٌد شاكر معتصمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد11

1992 - 78.341991االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد هللا عبد محمد تواناالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد12

1992 - 77.371991االولالصباحٌةانثىعراقٌةجاسم ٌاسر كاظم أنسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد13

1992 - 77.051991االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلوان حمزه زٌد عبد ازهارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد14

1992 - 76.411991االولالصباحٌةذكرعراقٌةهذال خلف علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد15

1992 - 76.351991االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً الهادي عبد الغالب عبد مثنىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد16

1992 - 75.931991االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً هادي جمٌل مهاالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد17

1992 - 75.151991االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً محمد حسن محمد البصٌر عبد تانٌاالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد18

1992 - 75.121991الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعبٌد مخرب حسٌن عباسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد19

1992 - 74.591991االولالصباحٌةذكرعراقٌةمنشد عواد اسماعٌلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد20

1992 - 74.561991االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن عٌسى حسن شاهٌنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد21

1992 - 74.41991االولالصباحٌةذكرعراقٌةرهل احمد كرٌم فالحالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد22

1992 - 74.381991االولالصباحٌةذكرعراقٌةجعفر محمد كرٌم ازادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد23

1992 - 74.231991الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعبرة خلف قاسمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد24
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1992 - 741991االولالصباحٌةانثىعراقٌةابراهٌم خلٌل اسماعٌل عبٌرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد25

1992 - 741991االولالصباحٌةذكرعراقٌةهلٌل غالب حسن صالحالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد26

1992 - 73.781991الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةموسى جٌاد جعفر حامدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد27

1992 - 73.71991االولالصباحٌةذكرعراقٌةرستم ابراهٌم مامً بٌانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد28

1992 - 73.521991االولالصباحٌةانثىعراقٌةرضا محمد علً االمٌر عبد اسراءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد29

1992 - 73.411991االولالصباحٌةذكرعراقٌةكاظم الحسٌن عبد علً عادلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد30

1992 - 73.371991االولالصباحٌةذكرعراقٌةمهدي الحسن عبد محمد حسامالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد31

1992 - 73.351991االولالصباحٌةذكرعراقٌةداود سكران  خالدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد32

1992 - 73.051991الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةرسول هاشم كرٌم رٌاضالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد33

1992 - 72.961991االولالصباحٌةانثىعراقٌةراضً مدلول فرهود اٌمانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد34

1992 - 72.41991االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحسن حٌدر هاشم رغدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد35

1992 - 72.281991االولالصباحٌةذكرعراقٌةهادي تاجر مهدي قاسمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد36

1992 - 721991االولالصباحٌةانثىعراقٌةٌعقوب خننٌا ٌعقوب ندىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد37

1992 - 71.931991االولالصباحٌةذكرعراقٌةطخٌخ شلش حمٌد رشٌدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد38

1992 - 71.911991االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن كاظم خضٌر رابحهالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد39

1992 - 71.521991االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً حسٌن طالب محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد40

1992 -71.121991االولالصباحٌةانثىعراقٌةراهً خمٌس الرحٌم عبد بثٌنةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد41

1992 - 71.091991الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعباس حمادي عباس علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد42

1992 - 71.081991االولالصباحٌةانثىعراقٌةعامر ٌاسر بانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد43

1992 - 711991االولالصباحٌةذكرعراقٌةنافع حسٌن نعمه انورالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد44

1992 - 70.561991االولالصباحٌةذكرعراقٌةجاسم قادر هللا عبد حسٌنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد45

1992 - 70.41991االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً محسن الرسول عبدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد46

1992 - 70.261991االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن علوان امٌر عائدهالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد47

1992 - 70.171991االولالصباحٌةانثىعراقٌةشرٌف ٌونس ناظم أرٌجالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد48
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1992 - 70.081991االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد عمر ثابت عربالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد49

1992 - 70.031991الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد جاسم نصٌف احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد50

1992 - 69.971991االولالصباحٌةانثىعراقٌةعباس حسٌن عباس هندالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد51

1992 - 69.751991االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد شاكر منعم مروانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد52

1992 - 69.731991االولالصباحٌةانثىعراقٌةفٌاض كوٌش الحسٌن عبد فاطمهالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد53

1992 - 69.561991الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعلوان محمد حاتم نزارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد54

1992 - 68.851991الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةابونا اٌشوع صادونا هدٌلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد55

1992 - 68.851991االولالصباحٌةانثىعراقٌةرسول هللا عبد ٌوسف دٌناالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد56

1992 - 68.411991االولالصباحٌةانثىعراقٌةمصطفى الفتاح عبد  زٌنهالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد57

1992 - 68.261991الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةناٌف عباس طارقالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد58

1992 - 68.061991الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةحسن توفٌق فائق فاضلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد59

1992 - 681991الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةغالم سلمان رسول نهاٌهالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد60

1992 - 681991االولالصباحٌةانثىعراقٌةكبة عبد اكرم وسنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد61

1992 - 681991االولالصباحٌةذكرعراقٌةهللا عبد الرحمن عبد الرزاق عبدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد62

1992 - 67.181991االولالصباحٌةانثىعراقٌةجمٌل محمد خالد مًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد63

1992 - 67.051991االولالصباحٌةانثىعراقٌةسلمان سعٌد عٌدان كوثرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد64

1992 - 66.521991االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسن االمٌر عبد خالد عفراءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد65

1992 - 66.321991الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةخضٌر ٌاس حاتم حنانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد66

1992 - 66.031991الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةاسماعٌل عبد مصطفىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد67

1992 - 65.961991الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةخضٌر جاسم عباس محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد68

1992 - 65.781991الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعبد سلمان كوكز كاملالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد69

1992 - 65.781991االولالصباحٌةذكرعراقٌةحمزه عٌدان مجٌد سعدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد70

1992 - 65.611991االولالصباحٌةانثىعراقٌةامٌن فخري محمد المنعم عبد روٌدهالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد71

1992 - 65.181991الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةولً مصطفى احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد72
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1992 - 65.021991الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةوٌس باباخان علً نامقالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد73

1992 - 651991الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد نوروز محمد سٌروانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد74

1992 - 64.851991االولالصباحٌةانثىعراقٌةالرحمن عبد ابراهٌم كامل مرٌمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد75

1992 - 64.371991االولالصباحٌةانثىعراقٌةفتاح علً حمه فٌانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد76

1992 - 64.141991الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةجاسم الحلٌم عبد قصً حسانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد77

1992 - 641991االولالصباحٌةانثىعراقٌةعبد سعٌد الحسٌن عبد لقاءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد78

1992 - 63.41991االولالصباحٌةانثىعراقٌةساهً فالح طالب سهامالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد79

1992 - 63.3521991الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةجمعة حسن طالب فاضلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد80

1992 - 63.181991االولالصباحٌةذكرعراقٌةمطر خلٌل الرزاق عبد وسامالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد81

1992 - 63.141991الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةخمٌس محمد جبار هناءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد82

1992 - 62.961991االولالصباحٌةذكرعراقٌةجاسم رشٌد نجٌب زٌادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد83

1992 - 61.251991االولالصباحٌةانثىعراقٌةجابر اللطٌف عبد خالد زٌنبالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد84

1992 - 61.231991االولالصباحٌةذكرعراقٌةدلٌبز عٌدان هاشم هانًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد85

1992 - 61.171991االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن علً محمد حسٌن محمد ٌسرىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد86

1992 - 611991االولالصباحٌةذكرعراقٌةفنجان محمد اسماعٌل محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد87

1992 - 60.851991الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةسعٌد جواد محمد رؤوف زٌدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد88

1992 - 60.151991الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةلفته حمٌد نجف سندسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد89

1992 - 57.71991االولالصباحٌةذكرعراقٌةارمٌلة عباس محمد ماجدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد90

1992 - 57.261991االولالصباحٌةانثىعراقٌةخلٌل الدٌن صالح سجىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد91

1992 - 57.21991الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةٌحٌى امٌن محمد الرسول عبد مٌادهالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد92


