
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

1995  -86.051994األولالصباحٌةانثىعراقٌةعودة فاضل اسراءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد1

1995  -85.91994األولالصباحٌةانثىعراقٌةجاسم عزٌز سمٌةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد2

1995  -82.81994األولالصباحٌةانثىعراقٌةشعاوي مجٌد نجٌب لٌنداالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد3

1995  -811994األولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد شاكر فاروق هٌديالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد4

1995 -80.081994األولالصباحٌةانثىعراقٌةسلٌمان خضر زاهر دنٌاالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد5

1995 -79.91994األولالصباحٌةانثىعراقٌةفراس خلف علً فلايرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد6

1995  -79.71994األولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً الكرٌم عبد زٌنبالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد7

1995  -79.61994األولالصباحٌةذكرعراقٌةمحسن محمود رضا صاحب فراسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد8

1995  -79.11994األولالصباحٌةانثىعراقٌةعلٌوي كاظم هاتف خلودالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد9

1995  -78.51994األولالصباحٌةانثىعراقٌةعطا حسٌن وفاءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد10

1995 -78.21994األولالصباحٌةانثىعراقٌةعزٌز عمر ٌونس امٌمةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد11

1995 -76.91994األولالصباحٌةذكرعراقًالمجٌد عبد عمران مروانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد12

1995 -76.861994األولالصباحٌةانثىعراقٌةابراهٌم خلٌل سعادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد13

1995  -761994األولالصباحٌةذكرعراقًسمٌن حسن عسكر احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد14

1995 -75.91994األولالصباحٌةانثىعراقٌةسعٌد حمٌد هللا عبد ازهارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد15

1995  -75.91994االولالصباحٌةذكرعراقًحسان لفتة هاشم علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد16

1995 -75.41994األولالصباحٌةذكرعراقًٌوسف ٌوسف الكرٌم عبد مصطفىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد17

1995  -74.81994األولالصباحٌةانثىقٌة عراكندي خرخاش حسن شعاعالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد18

1995  -74.51994األولالصباحٌةانثىعراقٌةاللطٌف عبد اٌاد بٌداءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد19

1995 -74.51994األولالصباحٌةانثىعراقٌةعلوان مجٌد حسٌن سهٌرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد20

1995 -74.31994األولالصباحٌةذكرعراقًمجٌد جاووش حمٌد قٌسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد21

1995 -74.31994األولالصباحٌةانثىعراقٌةفرهود جللو اكرم فاتنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد22

1995  -741994األولالصباحٌةذكرعراقًمحمود الحسٌن عبد محمد در ابوالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد23

1995 -741994األولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد عمر فهمً تمارةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد24
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1995 -73.861994الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةجاسم حٌال الحسٌن عبدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد25

1995  -73.61994األولالصباحٌةذكرعراقٌةسلمان داود محفوظ نجٌبالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد26

1995 -73.61994األولالصباحٌةذكرعراقًحمودي صالح مهدي رائدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد27

1995  -73.31994األولالصباحٌةانثىعراقٌةسلمان سلٌمان رضا غادةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد28

1995 -73.31994األولالصباحٌةانثىعراقٌةجبار بدر الحمٌد عبد وجدانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد29

1995  -73.21994األولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن راجً عمران حسٌنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد30

1995  -73.11994األولالصباحٌةذكرعراقًعبدهللا منٌر عدنان قحطانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد31

1995 -72.941994األولالصباحٌةانثىعراقٌةباك نعوم حازم بلسمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد32

1995  -72.81994األولالصباحٌةذكرعراقًاحمد المنعم عبد اوسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد33

1995  -72.461994األولالصباحٌةذكرعراقًحسٌن رٌاح صبار ماهرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد34

1995  -72.11994األولالصباحٌةذكرعراقًعلً هللا عبد شاكر محمودالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد35

1995 -71.81994األولالصباحٌةذكرعراقًعلً المجٌد عبد حمودي مثنىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد36

1995  -71.81994األولالصباحٌةذكرعراقًامٌن عزٌز ستار ماهرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد37

1995 -71.41994األولالصباحٌةذكرعراقٌةغلوم السادة عبد الزهرة عبد حذٌفةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد38

1995 -71.31994األولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً عباس كرٌم منىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد39

1995  -70.81994األولالصباحٌةذكرعراقًماهر شعٌل الرضا عبد محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد40

1995  -70.41994األولالصباحٌةذكرعراقًنصار علً عبد حٌدرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد41

1995 -70.11994األولالصباحٌةانثىعراقٌةحمد شهٌد نادٌةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد42

1995  -69.61994األولالصباحٌةذكرعراقًعزال علً فضٌل عقٌلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد43

1995 -69.51994األولالصباحٌةذكرعراقًمحمد جاسم نصٌف احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد44

1995 -69.31994األولالصباحٌةذكرعراقٌةنهٌب جبر هاشم الحسٌن عبدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد45

1995 -69.11994األولالصباحٌةذكرعراقًرمضان عبدهللا صالح قتٌبةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد46

1995  -69.081994األولالصباحٌةذكرعراقًعبٌد حسٌن علً مهندالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد47

1995  -68.71994األولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد محمود فتاح شذىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد48
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1995  -68.71994الثانًالصباحٌةذكرعراقًرفٌق كمال مصطفى علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد49

1995  -67.71994االولالصباحٌةذكرعراقًمهدي نفل رسول همامالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد50

1995  -67.71994األولالصباحٌةذكرعراقًحسٌن علً حسن احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد51

1995  -671994األولالصباحٌةذكرعراقًسلمان علً محمد قاسمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد52

1995  -66.81994األولالصباحٌةذكرعراقًعلً مخور عدنان حٌدرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد53

1995  -65.951994االولالصباحٌةذكرعراقًحموز موسى الجاسم عبد احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد54

1995  -65.81994االولالصباحٌةذكرعراقًعبدهللا احمد اللطٌف عبد عمرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد55

1995  -65.71994األولالصباحٌةانثىعراقٌةسالم محسن اسماعٌل فردوسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد56

1995  -65.41994األولالصباحٌةذكرعراقًلفتة حافظ هاشم محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد57

1995  -64.91994الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةحاتم علً كاظم احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد58

1995  -64.21994األولالصباحٌةانثىعراقٌةمحسن كٌف محمود االءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد59

1995  -641994األولالصباحٌةذكرعراقًحسن جعاز نعٌم خالدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد60

1995  -63.81994االولالصباحٌةذكرعراقًٌعقوب صٌهود المنعم عبد حٌدرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد61

1995  -63.21994االولالصباحٌةذكرعراقًادهم ابراهٌم خلٌل ابراهٌمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد62

1995  -62.941994الثانًالصباحٌةذكرعراقًكاغد مسلم علً حسٌنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد63

1995  -59.81994الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةعبدهللا حمودي طارق ورودالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد64

1995  -59.51994األولالصباحٌةذكرعراقًقنبر علً اكبر احسانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد65


