
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

2001-85.022000االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحً الدٌن نور انور فٌانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد1

2001-82.972000االولالصباحٌةانثى عراقٌةحلو شنان فهمً مٌاسةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد2

2001-80.452000االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً شبٌب كامل حسٌنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد3

2001-79.092000االولالصباحٌةانثىعراقٌةغضٌب مرهون زكً سالفهالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد4

2001-78.72000االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمود عزٌز ابراهٌم مثنىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد5

2001-77.662000االولالصباحٌةذكرعراقٌةمتوكا عبوش ٌلدا هٌثمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد6

2001-77.652000االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن الزهرة عبد رشٌد احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد7

2001-77.542000االولالصباحٌةذكرعراقٌةعٌسى محمد طاللالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد8

2001-76.232000االولالصباحٌةانثىعراقٌةنعمة الرحٌم عبد صبحً ندىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد9

2001-75.852000االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن كاظم راضً سعدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد10

2001-75.772000االولالصباحٌةانثىعراقٌةخلف حسٌن نداءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد11

2001-75.762000االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسن علً مظفر رسلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد12

2001-75.752000االولالصباحٌةذكرعراقٌةحبش رمضان هللا عبد كرٌمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد13

2001-75.512000االولالصباحٌةانثىعراقٌةخضٌر احمد محمد رائدةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد14

2001-74.862000االولالصباحٌةانثىعراقٌةمهدي صالح االءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد15

2001-74.752000االولالصباحٌةانثىعراقٌةاحمد لطٌف سلٌم نجوانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد16

2001-74.742000االولالصباحٌةانثىعراقٌةصالح محمد هادي اسماعٌل هندالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد17

2001-74.282000االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسون محمد فؤاد االءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد18

2001-74.152000االولالصباحٌةذكرعراقٌةشهواز رستم كرٌم ممدوحالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد19

2001-74.092000األولالصباحٌةذكرعراقٌةمطٌلب ٌوسف الحسٌن عبد محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد20

2001-73.892000االولالصباحٌةذكرعراقٌةملٌكط لطٌف بدر عامرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد21

2001-73.812000الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعلً حسٌن ناظم كورانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد22

2001-73.812000االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد حامد محمد سٌفالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد23

2001-73.82000االولالصباحٌةذكرسودانٌةعثمان محمد عثمان شهمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد24
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2001-73.722000االولالصباحٌةانثىعراقٌةهاشم كرٌم الرضا عبد رٌاالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد25

2001-73.522000االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن محمود عدنان قحطانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد26

2001-73.062000االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسان خشان االمٌر عبد هدىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد27

2001-73.052000االولالصباحٌةانثىعراقٌةعودة حسٌن جعفر رفلةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد28

2001-72.832000االولالصباحٌةذكرعراقٌةبردي مهدي نوري فالحالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد29

2001-72.682000االولالصباحٌةذكرعراقٌةسعد حسن هشام فرزدقالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد30

2001-72.222000االولالصباحٌةذكرعراقٌةفرج خلٌل عٌسى ماهرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد31

2001-72.072000االولالصباحٌةانثىعراقٌةبهنام االحد عبد خالد سحرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد32

2001-71.252000االولالصباحٌةذكرعراقٌةحمزة عبود حمٌد نهادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد33

2001-70.912000االولالصباحٌةانثىعراقٌةٌوسف علً سالم ورقاءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد34

2001-70.772000االولالصباحٌةانثىعراقٌةمزبان فلٌح علً شٌماءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد35

2001-70.762000االولالصباحٌةذكرعراقٌةنجدي جودة فٌاض علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد36

2001-70.622000االولالصباحٌةذكرعراقٌةمهدي شاكر سامً قاسمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد37

2001-70.52000االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسون سعدون علً عامرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد38

2001-70.472000االولالصباحٌةانثىعراقٌةالزهرة عبد المنعم عبد رندالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد39

2001-70.172000االولالصباحٌةذكرعراقٌةعبد حمد صالح محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد40

2001-70.142000االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً مرهج حسن مٌادةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد41

2001-70.092000االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسن مظهور عزٌز عامرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد42

2001-70.072000االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً قاسم محمد طارقالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد43

2001-70.042000االولالصباحٌةانثىعراقٌةموسى عباس غالب ارٌجالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد44

2001-69.842000االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلوان مهدي بهجت سهٌرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد45

2001-69.822000االولالصباحٌةذكرعراقٌةداود حسن قاسم فراسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد46

2001-69.562000االولالصباحٌةذكرعراقٌةخلف صالح ماجد مزٌدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد47

2001-69.382000االولالصباحٌةذكرعراقٌةجندٌل كرٌم إبراهٌم أٌسرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد48
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2001-69.372000االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً كمال ولٌد خالدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد49

2001-69.312000الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمراد فهد إسماعٌل علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد50

2001-68.692000االولالصباحٌةذكرعراقٌةالغفور عبد سلٌم لٌث شبلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد51

2001-68.562000االولالصباحٌةانثىعراقٌةعباس حمزة اسعد شذىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد52

2001-68.472000الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن المجٌد عبد ٌوسف شعاعالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد53

2001-68.422000االولالصباحٌةذكرعراقٌةشهٌب محمود جبر رسولالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد54

2001-68.282000الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةجودة مناتً محسن عادلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد55

2001-68.242000االولالصباحٌةذكرعراقٌةقاسم حسٌن الوهاب عبد احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد56

2001-68.182000الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمحسن عبد علوان رافعالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد57

2001-68.062000االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن ابراهٌم خلف فراسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد58

2001-68.012000الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعٌدان محمد ٌونس خزعلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد59

2001-67.952000االولالصباحٌةانثىعراقٌةالكرٌم عبد المحسن عبد سعد رشاالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد60

2001-67.852000االولالصباحٌةذكرعراقٌةشرهان مولى جاسم ماجدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد61

2001-67.812000األولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن حسن فخري سفٌانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد62

2001-67.742000االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً جبر حمٌد اسٌاالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد63

2001-67.592000الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمحسن سدخان سلمان عالءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد64

2001-67.562000الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةرزوقً فاضل الرزاق عبد احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد65

2001-67.432000االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسن لفتة عبد شروقالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد66

2001-66.822000االولالصباحٌةانثىعراقٌةروٌح حسٌن صباح زٌنةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد67

2001-66.062000االولالصباحٌةانثىعراقٌةفنٌطل معن تركً انعامالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد68

2001-65.942000الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةعلً محمد ولٌد مًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد69

2001-65.742000االولالصباحٌةانثىعراقٌةالغفور عبد احمد رجب حالالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد70

2001-65.162000االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً شنته كاظم علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد71

2001-64.542000الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةرخت مانع حٌدر نداءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد72
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2001-63.872000االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمود الزهرة عبد جواد احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد73

2001-63.662000االولالصباحٌةذكرعراقٌةٌوسف سلطان خزعل رسولالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد74

2001-63.472000الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةباقر عبود حسن حامدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد75

2001-62.612000االولالصباحٌةانثىعراقٌةكاظم عباس فائق اٌمانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد76

2001-62.062000الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةناصر عبٌد اٌاد محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد77

2001-62.022000االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد احمد شهاب احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد78

2001-61.042000الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةالٌج هادي رناالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد79


