
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

1997 -86.611996االولالصباحٌةذكرعراقٌةخالد ابراهٌم ادهم رعدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد1

1996- 82.91997االولالصباحٌةذكراردنٌةموسى محمود رامًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد2

1996- 82.051997االولالصباحٌةانثىعراقٌةسعٌد علً احسان هندالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد3

1997 -81.741996االولالصباحٌةذكرعراقٌةحمود خزعل الحمٌد عبد عالءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد4

1997 -80.891996االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً كاظم ناجً ابتسامالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد5

1996- 80.141997االولالصباحٌةانثىعراقٌةالوهاب عبد رزوقً لٌث لمىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد6

1996- 78.841997االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً جعفر صادق الهادي عبدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد7

1996- 78.781997االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسن مرعً ٌحٌى منىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد8

1997 -78.471996االولالصباحٌةذكرعراقًمحمود شكر غالب مصطفىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد9

1997 -77.891996االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن حمٌد ذٌاب اٌادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد10

1996-77.691997االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمود حسٌن الرحمن عبدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد11

1996- 77.491997االولالصباحٌةانثىعراقٌةعطٌة حسانً حامد جهٌنةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد12

1997 -77.031996االولالصباحٌةذكرفلسطٌنٌةمحمد الفتاح عبد حسنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد13

1997 -76.921996االولالصباحٌةذكرعراقٌةٌاسر حسن سعٌد فارسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد14

1997 -76.631996االولالصباحٌةانثىعراقٌةعبٌس لطٌف فردوسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد15

1996- 76.261997االولالصباحٌةذكرعراقٌةعبد خضٌر احمد شهابالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد16

1997 -75.91996االولالصباحٌةذكرعراقٌةقادر دروٌش حسن احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد17

1996- 75.431997االولالصباحٌةانثىعراقٌةاحمد شهاب حسون نجالءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد18

1996- 75.141997الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةسلمان حسٌن عسل حسامالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد19

1997 -74.781996االولالصباحٌةانثىعراقٌةامٌن علً محمد حازم طربالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد20

1997 -74.421996االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسن محمد زبون رسولالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد21

1996- 73.911997االولالصباحٌةذكرعراقٌةعٌسى محمد حسن احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد22

1996- 73.561997الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد موسى احمد عمارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد23

1996- 73.331997االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد امٌن نوري ابراهٌمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد24
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1996- 73.181997االولالصباحٌةانثىرحٌم الرحمان عبد صفر منىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد25

1996- 72.441997االولالصباحٌةذكرعراقٌةاللطٌف عبد الجبار عبد القادر عبد خالدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد26

1996- 72.391997االولالصباحٌةذكرعراقٌةرضى علً مرتضى عبدالرزاقالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد27

1997 -71.961996االولالصباحٌةذكرعراقٌةكاضم فالح سلمان علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد28

1997 -71.251996االولالصباحٌةذكرعراقٌةعباس فاضل غسان محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد29

1996- 71.241997االولالصباحٌةانثىعراقٌةجواد عباس خلف مٌثاقالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد30

1997 -70.961996االولالصباحٌةانثىعراقٌةاحمد شهاب محسن سٌناءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد31

1996- 70.871997االولالصباحٌةانثىعراقٌةاحمد نوري حسٌن عبٌرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد32

1996- 70.621997االولالصباحٌةانثىعراقٌةمهدي صالح مهدي غٌداءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد33

1996- 70.451997االولالصباحٌةانثىعراقٌةعبود تركً المحسن سمرعبدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد34

1997 -70.451996االولالصباحٌةانثىعراقٌةحبٌب شالل علً ابتسامالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد35

1996- 70.121997االولالصباحٌةذكرعراقٌةزغٌر احمٌد حٌدر رحمنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد36

1996- 70.121997االولالصباحٌةانثىعراقٌةبدر رمضان حمد زٌنبالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد37

1996- 69.981997االولالصباحٌةانثىعراقٌةجابر اللطٌف عبد خالد ناهدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد38

1997 -69.921996االولالصباحٌةذكرعراقٌةكاظم حسن عباس حٌدرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد39

1996- 69.621997االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً عبد علً حسٌن لٌثالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد40

1997 -69.441996االولالصباحٌةانثىعراقٌةغالم سلمان رسول زٌنبالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد41

1997 -69.291996االولالصباحٌةذكرعراقٌةصلبوخ عناد محمد اثٌرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد42

1997 -68.971996االولالصباحٌةانثىعراقٌةحمد حسن هللا عبد محاسنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد43

1997 -68.891996االولالصباحٌةانثىعراقٌةعٌدان غٌدان الوهاب عبد والءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد44

1996- 68.761997االولالصباحٌةذكرعراقٌةجاسم ناجً عصامالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد45

1996- 68.741997االولالصباحٌةذكرعراقٌةٌعقوب جاسم ناجً سامًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد46

1997 -68.581996االولالصباحٌةذكرعراقٌةراضً حسٌن رحٌم ثائرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد47

1996- 68.231997االولالصباحٌةذكرعراقٌةقادر مجٌسر حسٌن عباسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد48
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1997 -68.161996األولالصباحٌةذكرعراقٌةصافً عٌدان فاهم علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد49

1996- 68.041997الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةسلمان داود حسٌن فراسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد50

1997 -67.71996االولالصباحٌةذكرعراقٌةزٌنً الحسٌن عبد ناصرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد51

1997 -66.761996االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمود خلف محسن سرىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد52

1996- 66.561997االولالصباحٌةذكرتونسٌةالصالح محمد بن المنعم عبدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد53

1997 -66.441996الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد ابراهٌم المجٌد عبد مأمونالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد54

1996- 66.351997االولالصباحٌةذكرعراقٌةداغر ابرهٌم رمزي احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد55

1997 -66.121996الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعباس محمود عبد قاسمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد56

1997 -65.621996الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةسعدهللا الغفور عبد حمٌد محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد57

1997 -65.481996االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن مجٌد احمد حٌدرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد58

1997 -65.411996الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد خضر محمد علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد59

1997 -64.781996الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةنعمة الحسٌن عبد علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد60

1997 -64.51996االولالصباحٌةذكرعراقٌةمهدي جواد ٌحٌى علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد61

1996- 63.851997االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً محمد طارق محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد62

1997 -63.171996االولالصباحٌةذكرعراقٌةجلٌل موسى جلٌل عالءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد63

1997 -62.031996االولالصباحٌةذكرعراقٌةالوهاب عبد سامسً الدٌن عالء رشادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد64

1996- 60.41997االولالصباحٌةانثىعراقٌةعٌسى عمران غازي اخالصالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد65

1996- 58.311997الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن الرحمن عبد حسٌن حمديالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد66


