
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

1999-81.81998األولالصباحٌةانثىعراقٌةعبود محمد علً محمد ازهارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد1

1999-80.931998األولالصباحٌةانثىسورٌةمحفوظ مصطفى زكً املالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد2

1999-80.581998األولالصباحٌةانثىعراقٌةعبٌد مزهر خالد زٌنةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد3

1999-80.21998األولالصباحٌةانثىعراقٌةحسن حمودي سعٌد رغدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد4

1999-79.611998االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد هاشم عدنان مهندالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد5

1999-78.791998األولالصباحٌةانثىعراقٌةالمهدي عبد سلٌم مصطفى زٌنةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد6

1999-78.721998االولالصباحٌةانثىعراقٌةسعد محسن سالم زٌناالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد7

1999-78.491998االولالصباحٌةذكرعراقٌةموسى عٌسى فائق عمرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد8

1999-78.461998االولالصباحٌةانثىعراقٌةمغماس موجر لفته نادٌةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد9

1999-78.031998االولالصباحٌةانثىعراقٌةغٌالن عرٌان هاشم ودادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد10

1999-77.881998االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن علً أموري سندرٌالالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد11

1999-77.831998االولالصباحٌةذكرعراقٌةنجم محمود هللا عبد عقٌلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد12

1999-77.781998األولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً عبد ابراهٌم الصاحب عبد مهديالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد13

1999-77.171998األولالصباحٌةانثىعراقٌةارتٌن ساموئٌل هاٌك سوفٌاالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد14

1999-76.761998االولالصباحٌةأنثىعراقٌةمنصور رسن كرٌم نداءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد15

1999-76.741998األولالصباحٌةذكرعراقٌةعباس عبٌد نجم قاسمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد16

1999-76.441998األولالصباحٌةذكرعراقٌةخمٌس سبع داود ستارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد17

1999-76.411998األولالصباحٌةانثىعراقٌةمحسن سعٌد سلمان هدٌلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد18

1999-76.391998األولالصباحٌةانثىعراقٌةاحمد الغنً عبد صادق غٌدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد19

1999-76.361998االولالصباحٌةانثىعراقٌةجمٌل ممدوح اإلله عبد عبٌرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد20

1999-76.331998االولالصباحٌةذكرفلسطٌنٌةشاوٌش أبو محمد الرزاق عبد محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد21

1999-76.061998االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن محمود الكرٌم عبد انسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد22

1999-75.961998االولالصباحٌةذكرعراقٌةسراي ثابت الرحمن عبد جابرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد23

1999-75.871998األولالصباحٌةانثىعراقٌةحسن اسماعٌل صادق أنىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد24
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1999-75.611998االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلوان محسن حسٌن رفاءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد25

1999-75.61998األولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً الحمٌد عبد فٌصل  غصونالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد26

1999-75.41998االولالصباحٌةانثىعراقٌةصالح العزٌز عبد فوزي جٌهانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد27

1999-75.261998األولالصباحٌةانثىعراقٌةعبود وناس عباس اٌهابالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد28

1999-75.161998االولالصباحٌةذكرعراقٌةقادر علً حسن احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد29

1999-74.761998األولالصباحٌةانثىعراقٌةمسلط محمد فٌصل ورقاءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد30

1999-74.711998االولالصباحٌةذكرعراقٌةمهدي نفل رسول لبٌدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد31

1999-74.381998األولالصباحٌةذكرعراقٌةجاسم نصٌف زٌدان الغفار عبدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد32

1999-74.241998االولالصباحٌةانثىعراقٌةابراهٌم محمد جاسم منىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد33

1999-74.041998االولالصباحٌةانثىعراقٌةخزعل رشٌد الجبار عبد سهاالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد34

1999-73.991998االولالصباحٌةانثىعراقٌةسعٌد حرٌفش صبار شروقالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد35

1999-73.921998الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد شاكر مقداد مؤٌدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد36

1999-73.661998األولالصباحٌةذكرتونسٌةابراهٌم الحاج ابن الدٌن صالح بن نبٌلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد37

1999-73.61998االولالصباحٌةانثىعراقٌةذٌاب تاٌه عدنان شٌماءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد38

1999-73.591998االولالصباحٌةانثىعراقٌةالدٌن عالء الدٌن جمال راجح سماحالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد39

1999-73.331998األولالصباحٌةذكرعراقٌةهللا عبد نوري ممتاز مصطفىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد40

1999-73.281998األولالصباحٌةانثىعراقٌةزرٌزر علً حمٌد رواءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد41

1999-73.221998االولالصباحٌةانثىعراقٌةعٌسى محمد حسن نهادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد42

1999-72.951998الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةفندي عبود محمد سهٌرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد43

1999-72.561998االولالصباحٌةذكرعراقٌةشرٌف أمٌن إبراهٌم جمالالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد44

1999-71.851998االولالصباحٌةذكرتونسٌةمبارك بن الصغٌر علً بن محمد بن سالمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد45

1999-71.741998االولالصباحٌةذكرعراقٌةعزٌز كاظم  عبٌد ثامرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد46

1999-71.661998االولالصباحٌةانثىعراقٌةكامل جمٌل فالح أٌمانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد47

1999-71.591998الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةجودة كاظم جواد عمادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد48
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1999-71.421998االولالصباحٌةذكرعراقٌةسعٌد زٌدان بارود ستارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد49

1999-71.251998االولالصباحٌةانثىعراقٌةطه الدٌن عز طه شهلةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد50

1999-70.991998الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةاٌشو كوركٌس أمرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد51

1999-70.521998األولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن حسن أمالالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد52

1999-70.421998االولالصباحٌةانثىعراقٌةعباس علً المنعم عبد ورقاءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد53

1999-70.411998االولالصباحٌةذكرعراقٌةهللا عبد علً سلمان مهٌبالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد54

1999-70.191998االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحسن حمٌد نجم سهادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد55

1999-69.971998االولالصباحٌةانثىعراقٌةرجب جلوب علً شٌماءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد56

1999-69.91998االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن محمد إبراهٌم دلشادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد57

1999-69.821998الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةرزاق مشكورخاجً رزاقالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد58

1999-69.81998الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعباس خضٌر سلمان علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد59

1999-69.531998االولالصباحٌةذكرعراقٌةرباط مزعل خٌون فوزيالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد60

1999-69.51998االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن علً شاكر محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد61

1999-69.381998االولالصباحٌةانثىعراقٌةعبوه عمٌش وداعة نٌرانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد62

1999-69.331998االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمود طالب موفق محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد63

1999-69.061998االولالصباحٌةذكرعراقٌةغضب ماٌح الكرٌم عبد اٌادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد64

1999-691998األولالصباحٌةذكرعراقٌةعبود ٌاسٌن الرحمن عبد حٌدرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد65

1999-68.991998االولالصباحٌةانثىعراقٌةحبٌب زاٌر رحٌم وجدانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد66

1999-68.761998االولالصباحٌةانثىعراقٌةجابر  احمد سعدون ندىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد67

1999-68.41998األولالصباحٌةذكرعراقٌةحمٌد ٌوسف عاٌد عمرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد68

1999-68.371998األولالصباحٌةذكرعراقٌةرسن حمادي رحٌم مالكالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد69

1999-68.241998االولالصباحٌةانثىعراقٌةالباقً عبد العظٌم عبد رضا محمد نغمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد70

1999-68.161998األولالصباحٌةانثىعراقٌةخلٌل مطرود حسٌن أثٌناالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد71

1999-68.11998الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةكرٌم شاكر جمٌل أسراءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد72
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1999-68.071998األولالصباحٌةانثىعراقٌةزغٌر فٌصل ناجً سوزانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد73

1999-67.911998االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد رجب علً صفاءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد74

1999-67.911998األولالصباحٌةذكرعراقٌةرسن مهاوي نزار قصًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد75

1999-67.541998األولالصباحٌةذكرعراقٌةداغر إبراهٌم رمزي محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد76

1999-67.531998الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمظلوم  هللا فٌض حسٌن مسعودالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد77

1999-67.481998األولالصباحٌةانثىعراقٌةسالم محسن حسن نوالالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد78

1999-67.411998األولالصباحٌةانثىعراقٌةغالً العباس عبد حمٌد منٌرةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد79

1999-67.371998االولالصباحٌةذكرعراقٌةسلوم خضر طه ٌاسٌنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد80

1999-67.321998الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةكاظم صالح محمد مقداد عطاءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد81

1999-67.261998األولالصباحٌةانثىعراقٌةجسام محمد طارق دٌناالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد82

1999-67.091998األولالصباحٌةانثىعراقٌةندٌم  محمود حكمت تمارةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد83

1999-66.71998االولالصباحٌةانثىعراقٌةهللا عبد نجم خلٌل غفرانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد84

1999-66.341998االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً توفٌق محمد عمارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد85

1999-65.911998األولالصباحٌةانثىعراقٌةتالً شوٌجة كاظم سعادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد86

1999-65.851998األولالصباحٌةذكرعراقٌةشراوي كور مذ كامل سعدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد87

1999-65.71998االولالصباحٌةذكرعراقٌةشجر علً حسنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد88

1999-65.031998األولالصباحٌةانثىعراقٌةحسن كاظم عواد اسراءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد89

1999-64.81998االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسن الكرٌم عبد كاظم ذكرىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد90

1999-64.681998االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد شاكر مقداد مهندالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد91

1999-64.411998األولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً عادل الدٌن عالء حسٌنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد92

1999-64.331998االولالصباحٌةانثىعراقٌةنعمة الرحٌم عبد صبحً صباالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد93

1999-62.871998االولالصباحٌةذكرعراقٌةجاسم  كرٌم خضر لواءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد94

1999-62.381998االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد حسن رفعت مازنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد95

1999-62.171998األولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً سلمان عبد علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد96
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1999-61.871998األولالصباحٌةذكرعراقٌةجاسم علوان جعفر ممدوحالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد97

1999-61.361998االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسن مهدي محمد وائلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد98


