
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

2000-83.381999االولالصباحٌةذكرعراقٌةمهدي حمودي الرزاق عبد محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد1

2000-83.061999االولالصباحٌةانثىعراقٌةجفجاف محمد هاشم كرٌمةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد2

2000-81.941999االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً محمد اللطٌف عبد نبزالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد3

2000-80.081999االولالصباحٌةانثىعراقٌةصالح علً محمد عامر اباءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد4

2000-801999االولالصباحٌةانثىعراقٌةسبهان ٌاسٌن اٌاد رنٌنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد5

2000-79.351999االولالصباحٌةانثىعراقٌةٌوسف سعٌد شٌماءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد6

2000-78.841999االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد جاسم الصاحب عبد حٌدرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد7

2000-78.531999االولالصباحٌةذكرعراقٌةهللا عبد نجم سهٌل سومرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد8

2000-77.991999االولالصباحٌةانثىعراقٌةخرنوب حسن جبار ٌسرىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد9

2000-77.531999االولالصباحٌةانثىعراقٌةجبر حوٌجً عباس عشتارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد10

2000-77.331999االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد جاسم فرحان فاضلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد11

2000-77.161999االولالصباحٌةانثىعراقٌةمدهوش بدن ابراهٌم رٌتاجالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد12

2000-76.521999الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةسعد الحسن عبد جبارة احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد13

2000-75.871999االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً موسى الواحد عبد ضٌاءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد14

2000-75.681999االولالصباحٌةذكرعراقٌةاسماعٌل محمد خلف اٌمنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد15

2000-75.411999االولالصباحٌةذكرعراقٌةمٌر علً حسٌن ماهرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد16

2000-75.291999االولالصباحٌةانثىعراقٌةخان باوه ابراهٌم خلٌل انعامالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد17

2000-75.241999االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن حسن مهدي ضٌاءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد18

2000-75.221999االولالصباحٌةذكرعراقٌةداود سلو حازم حسامالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد19

2000-74.891999االولالصباحٌةذكرعراقٌةعبٌد محمود امٌن احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد20

2000-74.621999االولالصباحٌةانثىعراقٌةعباس خضٌر وهٌب شٌماءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد21

2000-74.461999االولالصباحٌةذكرعراقٌةحمودي شكري حاتم لؤيالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد22

2000-74.381999الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد جاسم نصٌف ضامنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد23

2000-74.381999االولالصباحٌةانثىعراقٌةمهدي نفل رسول سجىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد24
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2000-74.311999االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد ابراهٌم عدنان غسانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد25

2000-74.271999االولالصباحٌةذكرتونسٌةشابً حمد بن علً بن الطٌفالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد26

2000-74.121999االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلوان حسٌن الخالق عبد رائدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد27

2000-73.941999االولالصباحٌةانثىعراقٌةالدٌن صدر فاتح  ورٌا جوانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد28

2000-73.831999الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةنهٌر راضً عكـار رشٌدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد29

2000-73.311999االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً ابراهٌم محمود عباسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد30

2000-73.11999االولالصباحٌةانثىعراقٌةداود احمد طارق  مروىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد31

2000-72.751999الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعلً محمد احمد محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد32

2000-72.161999االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن موسى مهدي وضاحالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد33

2000-72.031999االولالصباحٌةانثىعراقٌةفاضل رزاق براءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد34

2000-71.931999االولالصباحٌةانثىعراقٌةمسعود حسون صالح هدىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد35

2000-71.551999االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسن طه جابر صاحبالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد36

2000-71.41999االولالصباحٌةذكرعراقٌةعاٌز عباس حمٌد احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد37

2000-71.171999االولالصباحٌةانثىعراقٌةعزاوي جبار وسنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد38

2000-71.141999االولالصباحٌةذكرعراقٌةعوض سلمان قاسم محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد39

2000-71.011999االولالصباحٌةذكرعراقٌةكاظم علوان علً عبد ماجدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد40

2000-70.41999االولالصباحٌةانثىعراقٌةنٌسان مروكً نٌسان نلًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد41

2000-70.371999االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد علً المنعم عبد رعدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد42

2000-70.31999االولالصباحٌةانثىعراقٌةكاظم عبد فوزي نجوانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد43

2000-70.271999االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسون عودة دهلوز حٌدرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد44

2000-70.271999االولالصباحٌةذكرعراقٌةٌعقوب ازٌار علوان رائدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد45

2000-70.11999الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةاحمد علً عٌسى صبٌحالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد46

2000-69.991999االولالصباحٌةذكرعراقٌةالسٌد عبد عبد جاسب عامرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد47

2000-69.781999االولالصباحٌةذكرعراقٌةالحسن عبد كٌكاوس سام احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد48
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2000-69.281999االولالصباحٌةذكرعراقٌةراهً ثجٌل علً عبد عمادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد49

2000-69.191999االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلوان عبد حسن عشتارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد50

2000-69.011999االولالصباحٌةانثىعراقٌةرشٌد اللطٌف عبد خلٌل رٌاالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد51

2000-68.981999االولالصباحٌةذكرعراقٌةاحمد محمود عدنان وعدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد52

2000-68.961999االولالصباحٌةانثىعراقٌةهللا عبد محمود بدر مٌادةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد53

2000-68.821999الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةبادي عبٌد محسن رعدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد54

2000-68.581999االولالصباحٌةذكرعراقٌةعزٌز رشود زكً اٌمنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد55

2000-68.541999االولالصباحٌةذكرعراقٌةجاري سفاح جاسم قٌسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد56

2000-68.211999االولالصباحٌةانثىعراقٌةنوري طه ٌاسٌن هٌفاءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد57

2000-68.131999الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةرشٌد مصطفى فؤاد نسرٌنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد58

2000-68.041999االولالصباحٌةذكرعراقٌةناصر عداي عبد محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد59

2000-67.911999االولالصباحٌةذكرعراقٌةكاظم محمد قاسم احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد60

2000-67.841999الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد اسماعٌل حقً عمرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد61

2000-67.691999االولالصباحٌةانثىعراقٌةخزعل عبد نجم ربىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد62

2000-67.571999االولالصباحٌةانثىعراقٌةهللا عبد نجم عبٌرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد63

2000-67.441999الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةخلف هاشم حسن  سمٌةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد64

2000-66.851999االولالصباحٌةانثىعراقٌةزبون علً خالد لٌلىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد65

2000-65.81999االولالصباحٌةانثىعراقٌةمهدي خزعل طارق شٌماءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد66

2000-66.561999االولالصباحٌةذكرتونسٌةهللا عبد احمد بن الحمٌد عبدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد67

2000-66.541999االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد شوقً مؤٌد سرمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد68

2000-66.51999االولالصباحٌةانثىعراقٌةعباس جهاد الكرٌم عبد دعاءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد69

2000-66.431999االولالصباحٌةذكرعراقٌةسلمان محمد ابراهٌم علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد70

2000-66.291999االولالصباحٌةذكرعراقٌةكاظم كرٌم تركً اثٌرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد71

2000-66.281999االولالصباحٌةانثىعراقٌةعباس احمد هاشم اٌناسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد72



التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

2000-65.231999االولالصباحٌةانثىعراقٌةداود كامل فوزي رناالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد73

2000-65.071999الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةفارس ٌونس شنشول حسنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد74

2000-64.531999االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسون علً حسٌن عقٌلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد75

2000-64.471999االولالصباحٌةذكرعراقٌةقادر شٌخ بهجت فؤاد كمالالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد76

2000-64.381999االولالصباحٌةذكرعراقٌةكاظم علً لطٌف حسٌنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد77

2000-64.271999االولالصباحٌةانثىعراقٌةجمعة رشٌد عامر مٌسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد78

2000-64.211999االولالصباحٌةذكرعراقٌةهللا عبد منٌر زاهد ضٌفالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد79

2000-63.881999االولالصباحٌةانثىعراقٌةهللا سعد شكر جبار اسماءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد80

2000-63.841999االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد امٌن جمال والءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد81

2000-63.711999الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةعلً جاسم هناءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد82

2000-63.671999االولالصباحٌةانثىعراقٌةشكر هادي رباح داللالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد83

2000-63.021999االولالصباحٌةانثىعراقٌةابراهٌم حسٌن ابراهٌم سرابالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد84

2000-62.611999االولالصباحٌةانثىعراقٌةجاسم احمد بهجت نغمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد85

2000-62.171999االولالصباحٌةذكرعراقٌةفلٌح حسٌن علً نصٌرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد86

2000-62.131999االولالصباحٌةذكرعراقٌةابراهٌم عبود سهٌل مهندالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد87

2000-61.551999االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن محمد حٌدر احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد88

2000-59.21999االولالصباحٌةذكرعراقٌةزاٌر كاظم جواد مٌالدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد89

2000-59.051999االولالصباحٌةذكرعراقٌةاسود عبود عادل احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد90

2000-57.061999االولالصباحٌةذكرعراقٌةحمادي حمٌد فاضل عباسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد91


