
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

1993-89.231992االولالصباحٌةذكرعراقٌةالرزاق عبد الدٌن محمود فاروقالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد1

1993-83.961992االولالصباحٌةذكرعراقٌةكاظم بدري وقاء نبراسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد2

1993-83.871992االولالصباحٌةذكرعراقٌةنجٌب هللا عبد سالم محمودالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد3

1993-82.91992االولالصباحٌةذكرعراقٌةداود ٌاسٌن طالب اٌادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد4

1993-81.211992االولالصباحٌةذكرعراقٌةشرٌف ٌونس الدٌن ضٌاء وسامالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد5

1993-78.331992االولالصباحٌةانثىعراقٌةولً فرحان عباس وئامالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد6

1993-78.161992الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد شنون سعدون خالدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد7

1993-781992االولالصباحٌةذكرعراقٌةامٌن احمد رشٌد حمه فرٌدونالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد8

1993-77.651992االولالصباحٌةانثىعراقٌةرضا  عباس عواد أمنةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد9

1993-77.291992االولالصباحٌةانثىعراقٌةربح كرٌم شوكت رواءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد10

1993-77.051992االولالصباحٌةذكرٌمانٌةاحمد سٌف ردمان صالحالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد11

1993-76.561992االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد القادر عبد محمد بانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد12

1993-76.541992االولالصباحٌةذكرعراقٌةمصلح كاظم اللطٌف عبد محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد13

1993-76.331992االولالصباحٌةذكرعراقٌةسلمان عباس الحسٌن عبد فارسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد14

1993-761992االولالصباحٌةذكرعراقٌةحجار ابو الزم كاظم علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد15

1993-75.581992االولالصباحٌةذكرعراقٌةغالً راضً الحسٌن عبد عقٌلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد16

1993-75.541992االولالصباحٌةذكرعراقٌةدنٌنة محمد جاسم جاللالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد17

1993-75.441992االولالصباحٌةذكرعراقٌةاحمد جمٌل مسعود مهندالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد18

1993-75.271992االولالصباحٌةذكرعراقٌةشخٌو عبود حسن علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد19

1993-74.921992االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد ابراهٌم خلٌل سوسنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد20

1993-74.921992االولالصباحٌةذكرعراقٌةعودة محمد الزهرة عبد جبارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد21

1993-74.911992االولالصباحٌةذكرعراقٌةعبٌد غلٌم لفته كاملالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد22

1993-74.751992الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةصاحً لعٌبً علً عشتارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد23

1993-74.681992االولالصباحٌةانثىعراقٌةاسماعٌل سعٌد عدنان هدىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد24
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1993-74.331992االولالصباحٌةانثىعراقٌةزاكور خزاع فاخر ابتهاجالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد

1993-74.141992االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً حسٌن القادر عبد احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد25

1993-73.861992االولالصباحٌةذكرعراقٌةداغر غضبان هٌلً ٌاسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد26

1993-73.741992االولالصباحٌةانثىلٌبٌةفنوش محمد ٌونس اسماءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد27

الصباحٌةانثىعراقٌةمحمد الكرٌم عبد الحلٌم عبد رٌمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد28
             

االول  
73.181992-1993

1993-73.161992االولالصباحٌةذكرعراقٌةسعٌد محمد الهادي عبد سعٌد محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد29

1993-73.141992االولالصباحٌةذكرعراقٌةجاسم عباس خلٌل ظاهرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد30

1993-72.971992االولالصباحٌةذكرعراقٌةرضا حمٌد احمد  مانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد31

1993-72.941992الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعلً شبٌب كامل ستارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد32

1993-72.791992االولالصباحٌةذكرعراقٌةصالح مهدي ابراهٌم عامرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد33

1993-72.371992االولالصباحٌةانثىعراقٌةصباح جبر سالم رحابالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد34

1993-72.21992االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن سٌد الباقً عبد الجبار عبد نبراسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد35

1993-71.331992االولالصباحٌةذكرعراقٌةجبر مجبل عمرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد36

1993-71.31992االولالصباحٌةذكرعراقٌةبوداغ ججً ٌوداخ ٌعقوبالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد37

1993-70.51992االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن محمد ٌونس قٌس وئامالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد38

1993-70.491992االولالصباحٌةذكرعراقٌةابرام مرزوك محمد ٌاسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد39

1993-70.481992االولالصباحٌةذكرعراقٌةشهاب عباس كرٌم ثائرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد40

1993-70.361992االولالصباحٌةذكرعراقٌةصبري عٌسى جمعة عالءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد41

1993-70.11992الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمهدي محمد احمد عامرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد42

1993-69.681992الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةحمدان عصواد عبد احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد43

1993-69.591992االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسن محمد جاسم هٌثمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد44

1993-69.481992االولالصباحٌةذكرعراقٌةشهاب مهدي سعدون باللالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد45

1993-69.151992االولالصباحٌةذكرعراقٌةحبٌب خورشٌد محمد عقٌلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد46

1993-69.151992االولالصباحٌةذكرعراقٌةابراهٌم احمد محمود اسماعٌلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد47
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1993-69.051992الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةهللا عبد الحسٌن عبد فؤاد احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد48

1993-68.831992االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسان مشالً كاظم محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد49

1993-68.21992االولالصباحٌةذكرعراقٌةجاسم حرموص محمود صالحالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد50

1993-68.131992االولالصباحٌةذكرعراقٌةجعفر سلٌم طارق عمرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد51

1993-68.121992الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد سرحان صالل هٌثمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد52

1993-681992االولالصباحٌةانثىعراقٌةملٌحم عبود الجبار عبد أسٌلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد53

1993-67.881992االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن منصور الحسٌن عبد خالدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد54

1993-67.511992االولالصباحٌةذكرعراقٌةكاطع علٌوي حمٌد حازمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد55

1993-67.311992االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن محمد مهدي عباس عقٌلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد56

1993-67.281992الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعباس محمد عباس محمودالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد57

1993-67.221992االولالصباحٌةانثىعراقٌةالنبً عبد غانم الكاظم عبد سحرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد58

1993-671992االولالصباحٌةذكرعراقٌةكولاير صلٌو عٌسى اسعدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد59

الصباحٌةذكرعراقٌةمبارك علً االمٌر عبد عٌسىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد60
             

االول  
66.911992-1993

1993-66.821992االولالصباحٌةذكرعراقٌةعبود سالم الرضا عبد رزاقالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد61

1993-66.771992االولالصباحٌةذكرعراقٌةعتٌب جبر محمد رٌاضالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد62

1993-66.761992االولالصباحٌةذكرعراقٌةهاشم علً الحسٌن عبد علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد63

1993-66.511992االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد محمود مضر بانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد64

1993-66.171992الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعباس كافل محمد علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد65

1993-66.121992الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةعباس محمود كاظم نسرٌنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد66

1993-66.021992الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةفرج حسن عبد عباسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد67

1993-661992االولالصباحٌةذكرعراقٌةمطرود سبتً اسماعٌل علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد68

1993-661992االولالصباحٌةذكرعراقٌةاسماعٌل علً حسٌن عمادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد69

1993-65.721992الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةحمادي احمد شهاب عدنانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد70

1993-65.631992الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعلً حسٌن عباس سرمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد71



التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

1993-65.491992الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةرحٌم وادي موسى محمودالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد72

1993-65.441992الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمرحب طاهر حمٌد باسمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد73

1993-65.141992االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحٌمٌد خماس عطا باسمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد74

1993-64.841992االولالصباحٌةذكرعراقٌةضمد فعل صدام كفاحالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد75

1993-64.671992االولالصباحٌةذكرعراقٌةدهش حمٌد عباس هاشمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد76

1993-64.541992االولالصباحٌةذكرعراقٌةكاظم جواد سلمان رائدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد77

1993-64.411992االولالصباحٌةذكرعراقٌةسلومً معٌوف حسان ولٌدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد78

1993-63.911992الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةالحسٌن عبد جبر ستارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد79

1993-63.791992االولالصباحٌةذكرعراقٌةسلٌم محمد القادر عبد ن برتاالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد80

1993-63.611992الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةجرجٌس حنا زكً فراسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد81

1993-63.481992الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةخلف علً صبار باسمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد82

1993-63.441992الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةٌحٌى عٌسى ٌونس علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد83

1993-63.291992الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعوٌد سلطان خشان عالءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد84

1993-63.141992الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةنجم جواد حسٌن محمد القادر عبدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد85

1993-62.911992االولالصباحٌةذكرعراقٌةقادر محمد قادر محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد86

1993-62.671992االولالصباحٌةذكرعراقٌةعبد هٌل علً محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد87

1993-62.421992الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعبد الوس ذه اشحا جبارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد88

1993-61.881992الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد جاسم علوان زٌدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد89

1993-61.671992االولالصباحٌةذكرعراقٌةمروح جواد االمٌر عبد صادقالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد90

1993-61.41992الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةالحسٌن عبد نجم فٌصل  محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد91

1993-61.341992االولالصباحٌةذكرعراقٌةالدٌن محً محمد خلٌل نوشٌروانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد92

1993-61.31992االولالصباحٌةانثىعراقٌةحمزة رشٌد نوري غسقالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد93

1993-61.281992الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةوهاب جبار كٌسً بً هافالالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد94

1993-61.11992االولالصباحٌةذكرعراقٌةزوٌد مطر اسعد محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد95
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1993-60.971992الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعزٌز حامد حسن زٌادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد96

1993-60.541992االولالصباحٌةذكرعراقٌةمصطو حجً درمان ازادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد97

1993-60.441992الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةناصر كاظم جواد علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد98

1993-60.291992الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةاحمد وهاب الستار عبد لٌثالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد99

1993-60.121992االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمود صالح حمٌد مصطفىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد100

1993-601992االولالصباحٌةذكرعراقٌةمهدي كشً جبار رٌاضالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد101

1993-59.71992الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةحمد حسن هانً احسانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد102

1993-58.741992الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةصالح االمٌر عبد نجم الدٌن عالءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد103

1993-58.41992الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةحسن هادي جواد احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد104

1993-58.231992الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةكرٌدي حمد لفتة محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد105

1993-57.831992الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةكاظم سلمان علً عبد محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد106

1993-56.481992الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةاحمد محمود كرٌم ماهرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد107

1993-55.971992الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةصالح هللا عبد حٌدرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد108


