
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

1994 -90.11993األولالصباحٌةذكرعراقٌةحمٌد صالح فلٌح الرضا عبدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد1

1994-85.41993األولالصباحٌةذكرعراقٌةقادر أحمد نوري سامانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد2

1994 -82.21993االولالصباحٌةذكرعراقٌةهزاع حمزة محمود توفٌقالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد3

1994 -81.81993االولالصباحٌةذكرعراقٌةٌوسف ٌعقوب ادور سالمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد4

1994-811993االولالصباحٌةأنثىعراقٌةحاجً كاظم محمد نجالءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد5

1994-80.91993االولالصباحٌةذكرعراقٌةنوروز حبٌب كاظم الحسٌن عبدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد6

1994 -80.71993األولالصباحٌةأنثىعراقٌةعنٌد عباس خلف سلٌمةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد7

1994-80.61993األولالصباحٌةذكرعراقٌةهللا عبد محمد الغنً عبد أحمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد8

1994-80.31993األولالصباحٌةذكرعراقٌةسلٌمان طعمة العابدٌن زٌن قصًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد9

1994 -79.941993االولالصباحٌةانثىعراقٌةالرشٌد حمٌد عبدالمجٌد سناءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد10

1994-79.881993االولالصباحٌةذكرعراقٌةجواد خضٌر محمد جاسم محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد11

1994-79.61993األولالصباحٌةأنثىعراقٌةفرحان أبراهٌم عٌسى أنوارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد12

1994 -79.51993األولالصباحٌةذكرعراقٌةجبر األمام عبد غازي علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد13

1994-79.21993األولالصباحٌةأنثىعراقٌةفارس ٌاسر بالسم زٌنبالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد14

1994-791993األولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد جاسم عباس مشتاقالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد15

1994 -78.761993االولالصباحٌةانثىعراقٌةحمودي خضر ٌاس اخالصالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد16

1994 -78.71993االولالصباحٌةذكرعراقٌةفرج عارف فؤادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد17

1994 -78.61993األولالصباحٌةأنثىعراقٌةمصطفى مجٌد هالل رواءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد18

1994 -78.21993األولالصباحٌةأنثىعراقٌةصالح مهدي شذىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد19

1994-781993االولالصباحٌةأنثىعراقٌةعزٌز الحسٌن عبد قٌس صباالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد20

1994 -77.881993االولالصباحٌةذكرعراقٌةناصر مجلً نشمً علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد21

1994-77.81993االولالصباحٌةذكرعراقٌةكسار جاسم نعمة فاضلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد22

1994 -77.71993األولالصباحٌةأنثىعراقٌةهللا عبد خالد سحرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد23

1994 -77.61993االولالصباحٌةأنثىعراقٌةرضا محمد حسٌن جواد فٌنوسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد24
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1994-77.61993األولالصباحٌةأنثىعراقٌةخضٌر علوان ضٌاء دانٌاالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد25

1994 -77.41993األولالصباحٌةأنثىعراقٌةحسن مظهر جلٌل فٌروزالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد26

1994 -77.21993األولالصباحٌةأنثىعراقٌةكاظم سلمان محسن ألهامالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد27

1994-77.21993األولالصباحٌةأنثىعراقٌةمجٌد جمٌل غالب زٌنةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد28

1994 -77.11993االولالصباحٌةذكرعراقٌةالسادة عبد شاكر زٌد عبد سعدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد29

1994 -771993االولالصباحٌةذكرعراقٌةصفر حسن هادي حسنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد30

1994 -76.31993األولالصباحٌةأنثىعراقٌةمرقس توما بطرس دالٌاالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد31

1994 -76.21993األولالصباحٌةأنثىعراقٌةرخٌص محل سلمان سمٌرةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد32

1994-76.21993االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسن كاظم خضٌر أحمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد33

1994 -761993األولالصباحٌةذكرعراقٌةجوٌد ماجد حامد أٌادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد34

1994-75.71993األولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن علٌوي محسن أسعدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد35

1994-75.71993األولالصباحٌةذكرعراقٌةحسن علً جمٌل حسنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد36

1994-74.91993األولالصباحٌةأنثىعراقٌةرجب محمد مهدي تضامنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد37

1994 -74.71993األولالصباحٌةأنثىعراقٌةمحمد علً عبد خالف نجاةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد38

1994 -74.51993االولالصباحٌةذكرعراقٌةسلٌمان أسحاق ٌوسف مخلصالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد39

1994-74.31993االولالصباحٌةأنثىعراقٌةكاظم الصاحب عبد نادٌةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد40

1994-73.91993األولالصباحٌةأنثىعراقٌةمصطفى الكرٌم عبد كولرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد41

1994-73.91993األولالصباحٌةذكرعراقٌةنوري جمال رٌاض فراسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد42

1994 -73.81993األولالصباحٌةأنثىعراقٌةفاضل سعدي محمد حنانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد43

1994 -73.71993األولالصباحٌةأنثىعراقٌةشاهٌن علً صادق شٌماءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد44

1994 -73.41993األولالصباحٌةأنثىعراقٌةداوود جمٌل السالم عبد عذراءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد45

1994-73.391993االولالصباحٌةانثىعراقٌةبدران فرحان احمد شمسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد46

1994 -73.331993االولالصباحٌةانثىعراقٌةحرز سٌد باسمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد47

1994-73.31993االولالصباحٌةذكرعراقٌةسلمان مشعل جبر ستارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد48
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1994-73.211993االولالصباحٌةانثىعراقٌةٌوسف جمٌل ناظم بٌداءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد49

1994 -731993األولالصباحٌةذكرعراقٌةالٌاس عباس علً أحسانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد50

1994-731993األولالصباحٌةأنثىعراقٌةغالم شكر محمود مدٌحةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد51

1994-731993األولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد الحسٌن عبد حسن مطٌعالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد52

1994 -72.91993االولالصباحٌةذكرعراقٌةطهماز خان ساٌة أبراهٌم مشتاقالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد53

1994-72.81993األولالصباحٌةذكرعراقٌةفارس هادي عالوي أحمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد54

1994 -72.71993األولالصباحٌةذكرعراقٌةطاهر محمد باقر أسماعٌلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد55

1994 -72.71993األولالصباحٌةذكرعراقٌةأبراهٌم الكرٌم عبد زبٌر بكرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد56

1994-72.681993االولالصباحٌةذكرعراقٌةحاجم حنون الزهرة عبد حاجمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد57

1994 -72.611993األولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد مهدي صالح علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد58

1994 -72.51993األولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً محمد الرزاق عبد األله عبد عمارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد59

1994-721993االولالصباحٌةذكرعراقٌةصالح جبوري سلوم سهادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد60

1994 -721993األولالصباحٌةأنثىعراقٌةعلٌوي حسن هادي فادٌةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد61

1994-71.91993االولالصباحٌةذكرعراقٌةحمٌد رشٌد كامل زاهدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد62

1994 -71.91993االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً منذر غٌثالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد63

1994-71.81993األولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمود صالح عكالوي صباحالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد64

1994-71.71993االولالصباحٌةذكرعراقٌةجاسم حسن محمد ضٌاء حسنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد65

1994-71.61993االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً كرٌم عباس مؤٌدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد66

1994 -71.61993الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعباس األمٌر عبد الرزاق عبد لٌثالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد67

1994-71.51993األولالصباحٌةأنثىعراقٌةحسٌن علوان مهند دٌناالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد68

1994-71.31993األولالصباحٌةذكرعراقٌةعبود محمد كرٌم الخالق عبدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد69

1994 -71.21993الثانًالصباحٌةأنثىعراقٌةعلً خضٌر عبود أٌمانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد70

1994 -71.131993األولالصباحٌةذكرعراقٌةخلف حسٌن هادي حسنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد71

1994 -711993االولالصباحٌةذكرعراقٌةمخلف جمٌل فالح خالدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد72
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1994-70.881993االولالصباحٌةانثىعراقٌةكاظم محمود مفٌد قمرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد73

1994-70.81993األولالصباحٌةذكرعراقٌةشهٌب لفتة مزٌد هشامالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد74

1994-70.581993االولالصباحٌةذكرعراقٌةناصر ماهود عبد هاديالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد75

1994 -70.51993الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةحسون عبد ناظم حازمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد76

1994 -70.11993الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمهٌدي محمد أحمد عامرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد77

1994 -701993األولالصباحٌةذكرعراقٌةمحسن عبد جبار مؤٌدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد78

1994-701993االولالصباحٌةأنثىعراقٌةطاهر كاظم جلوب شذىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد79

1994-69.91993الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمهدي الحسٌن عبد محمد هٌثمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد80

1994-69.91993األولالصباحٌةذكرعراقٌةكرٌم نامق محمد صفاءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد81

1994 -69.761993االولالصباحٌةذكرعراقٌةكاظم جواد الواحد عبد حسٌنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد82

1994 -69.61993األولالصباحٌةذكرعراقٌةشرٌف محمد مصطفى جمالالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد83

1994 -69.11993االولالصباحٌةذكرعراقٌةجٌاد جعاز عباس سالمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد84

1994-69.081993االولالصباحٌةذكرعراقٌةبدٌوي حسٌن ناصر الرسول عبدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد85

1994-691993الثانًالصباحٌةأنثىعراقٌةعلً سلٌمان هاشم أبتهالالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد86

1994 -68.91993الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةموسى شحٌث عطوان جبارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد87

1994 -68.91993الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةالحسٌن عبد عباس كرٌم أحمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد88

1994 -68.891993االولالصباحٌةذكرعراقٌةالحمٌد عبد ٌعقوب الحسٌن عبد انعامالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد89

1994 -68.711993الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةفٌصل خلٌل العزٌزالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد90

1994-68.71993األولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً الرحٌم عبد علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد91

1994-68.71993االولالصباحٌةذكرعراقٌةشجر محمد حران نزارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد92

1994-68.71993األولالصباحٌةذكرعراقٌةسلمان عباس رواد هٌثمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد93

1994-68.61993األولالصباحٌةذكرعراقٌةأبراهٌم حمدان أبراهٌم أسماعٌلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد94

1994-68.591993الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةسعد محمد راشد حامد راشدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد95

1994 -68.591993األولالصباحٌةذكرعراقٌةكلف جابر حسٌن علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد96
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1994-68.531993االولالصباحٌةانثىعراقٌةل شال حبٌب مظهر ناثرةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد97

1994 -68.21993األولالصباحٌةأنثىعراقٌةالرزاق عبد صالح محمد عدنان ندىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد98

1994 -67.91993األولالصباحٌةذكرعراقٌةعباس الزهرة عبد صباحالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد99

1994-67.51993االولالصباحٌةذكرعراقٌةغموس محمد حسون نذٌرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد100

1994-67.51993األولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً حسن كمال رومٌاناالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد101

1994-67.41993األولالصباحٌةذكرعراقٌةسرٌع نعمة جمعة محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد102

1994 -67.31993األولالصباحٌةذكرعراقٌةمرزة عبود رؤوف صفاءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد103

1994-67.21993األولالصباحٌةذكرعراقٌةرستم أمٌن حمٌد رٌزانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد104

1994 -66.61993األولالصباحٌةذكرعراقٌةالجبار عبد عارف أنور أحمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد105

1994 -66.51993الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمصارع عواد ناٌف مظهرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد106

1994-66.341993االولالصباحٌةذكرعراقٌةرشٌد مصطفى نجاة مال شهالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد107

1994-661993األولالصباحٌةذكرعراقٌةحاجم مناجد حماد ستارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد108

1994-65.81993األولالصباحٌةذكرعراقٌةمهدي محً غازي سرمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد109

1994-65.721993الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعلوان حسٌن فاضل حٌدرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد110

1994 -65.71993األولالصباحٌةذكرعراقٌةحسن حسون علً عمرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد111

1994 -65.61993األولالصباحٌةأنثىعراقٌةخضٌر عاصً علً زٌنبالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد112

1994 -65.41993االولالصباحٌةذكرعراقٌةعزٌز رشٌد شاكر سٌروانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد113

1994-65.31993األولالصباحٌةذكرعراقٌةعجً كاظم علً عبد سالمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد114

1994 -651993االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسن األمٌر عبد ناجً محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد115

1994 -651993االولالصباحٌةأنثىعراقٌةأحمد كرٌم حمٌد زٌالالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد116

1994 -64.91993األولالصباحٌةذكرعراقٌةعداي صالح ناجً قٌسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد117

1994 -64.51993األولالصباحٌةذكرعراقٌةلٌلو وزٌر محمد فالحالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد118

1994-64.21993الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةحوش عباس خضٌر وسامالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد119

1994-641993الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةتعٌب أجبٌر صدامالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد120



التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

1994 -63.861993االولالصباحٌةذكرعراقٌةمرزا حبٌب مشعل محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد121

1994-63.81993االولالصباحٌةذكرعراقٌةرضا محمد صالح محمد سامانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد122

1994-63.711993االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمود جاسم العابدٌن زٌن مجٌد التشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد123

1994-63.61993األولالصباحٌةذكرعراقٌةعزاوي زكً حكمت لٌثالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد124

1994 -63.551993االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد رجب علً مهاالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد125

1994-63.461993االولالصباحٌةذكرعراقٌةخلٌل سعٌد الرزاق عبد سعٌدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد126

1994 -63.41993األولالصباحٌةذكرعراقٌةأحمد علً هللا عبد فالحالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد127

1994-63.41993األولالصباحٌةأنثىعراقٌةمحمود خلف زكً مٌسونالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد128

1994-63.331993االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسن حسٌن حسن سهاد التشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد129

1994 -63.311993االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسن حطاب مطشر احمد التشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد130

1994 -63.21993األولالصباحٌةذكرعراقٌةأرمٌا بحو ٌوسف ضٌاءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد131

1994-62.91993األولالصباحٌةذكرعراقٌةفٌاض مرزه علً عبد حٌدرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد132

1994-62.091993االولالصباحٌةانثىعراقٌةالقادر عبد محمدعلً بٌداءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد133

1994 -61.61993األولالصباحٌةذكرعراقٌةخلف هاشم حبٌب سالمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد134

1994-61.51993الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعبد محمد غافل معاذالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد135

1994 -611993األولالصباحٌةذكرعراقٌةخلٌل محمد عدنانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد136

1994 -60.71993االولالصباحٌةذكرعراقٌةالحسٌن عبد عباس كامل محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد137

1994 -60.681993االولالصباحٌةذكرعراقٌةعٌسى الرحمن عبد صباحالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد138

1994-60.31993األولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد جابر حسٌنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد139

1994-57.11993األولالصباحٌةذكرعراقٌةمحسن أحمد خزعل تحرٌرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد140

1994-55.71993الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةحاتم صبٌح هاديالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد141

1994 -51.81993الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةفٌاض  بحر محمد سعدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد142


