
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

2002-83.942001االولالصباحٌةذكرعراقًهللا عبد نجم سهٌل سٌفالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد1

2002-83.832001االولالصباحٌةذكراردنًإبراهٌم حسن جهادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد2

2002-83.72001االولالصباحٌةذكرعراقًهللا عبد الرضا عبد احمد اٌهابالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد3

2002-81.92001االولالصباحٌةانثىعراقٌةزٌدان داود زٌدان رغدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد4

2002-81.882001االولالصباحٌةذكرٌمانٌةالعنسً عبدة محمد ٌاسرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد5

2002-79.242001االولالصباحٌةذكرعراقًصٌوان خلف علً الكاظم عبدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد6

2002-78.172001االولالصباحٌةذكرعراقًالساده عبد حمٌد احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد7

2002-77.132001االولالصباحٌةذكرعراقًعلً زبون جمعه احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد8

2002-76.672001الثانًالصباحٌةذكرعراقًعلً احمد الكرٌم عبد سنىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد9

2002-75.632001االولالصباحٌةذكرعراقًأردٌنً  ع جاز لعٌبً عامرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد10

2002-75.582001االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد صالح مصطفى رواءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد11

2002-75.362001االولالصباحٌةانثىعراقٌةالرزاق عبد فاروق سحرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد12

2002-74.972001االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمود رشٌد خورشٌد دانٌارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد13

2002-74.922001االولالصباحٌةذكرعراقًجاسم حمدان حسٌن ٌوسفالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد14

2002-74.662001االولالصباحٌةانثىعراقٌةجاسم الدٌن حمام رٌاض شٌماءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد15

2002-74.472001االولالصباحٌةذكرعراقًحمادي سلوم عامر مصطفىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد16

2002-73.582001االولالصباحٌةذكرعراقًحمود جواد محمد عالءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد17

2002-73.192001الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةناصر حسون شاتول انتصارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد18

2002-73.082001االولالصباحٌةذكرعراقًكصاد صاحب اإلله عبد عصامالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد19

2002-73.032001االولالصباحٌةانثىعراقٌةهللا عبد مهدي صالح نغمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد20

2002-73.012001االولالصباحٌةذكرعراقًعاصً برتو محمد فراسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد21

2002-72.912001االولالصباحٌةانثىعراقٌةحمزة مرزا عدنان منىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد22

2002-72.82001االولالصباحٌةانثىعراقٌةحمادي فرج فائق بانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد23

2002-72.722001االولالصباحٌةذكرعراقًحسٌن عذٌب سلمان إٌادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد24
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2002-72.492001االولالصباحٌةذكرعراقًاحمد صالح مصطفىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد25

2002-72.352001االولالصباحٌةذكرعراقًعلً ٌحٌى عباس عمارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد26

2002-72.032001االولالصباحٌةانثىعراقٌةنصٌف حمٌد خلٌل بانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد27

2002-71.92001االولالصباحٌةذكرعراقًعلً إسماعٌل سعٌد عالءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد28

2002-71.892001االولالصباحٌةذكرعراقًتوٌج أمٌن محمد علً محمدٌنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد29

2002-70.952001االولالصباحٌةذكرعراقًعلً احمد جعفر صادقالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد30

2002-70.752001االولالصباحٌةذكرعراقًحطاب فعٌل امٌن امثلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد31

2002-70.372001االولالصباحٌةانثىعراقٌةمزعل بكر علً تٌسٌرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد32

2002-70.192001االولالصباحٌةذكرعراقًسلمان علوان حامد بشارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد33

2002-70.182001االولالصباحٌةذكرعراقًزوراب عزٌز كرٌم ناصرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد34

2002-69.882001الثانًالصباحٌةذكرعراقًحرمس عربٌد رحٌم سعدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد35

2002-69.82001االولالصباحٌةذكرعراقًجاسم محً عباس احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد36

2002-69.612001الثانًالصباحٌةذكرعراقًمحمود حمودي الستار عبد عديالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد37

2002-69.542001الثانًالصباحٌةذكرعراقًسعود مهدي هللا عبد احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد38

2002-69.212001االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسون الخالق جعفرعبد شذىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد39

2002-69.112001الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةرحٌم الرزاق عبد ابراهٌم ٌاسمٌنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد40

2002-68.62001االولالصباحٌةذكرعراقًعلً العزٌز عبد عادل محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد41

2002-68.492001االولالصباحٌةذكرعراقًبنٌامٌن شمعون مٌشائٌل سركونالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد42

2002-68.382001االولالصباحٌةذكرعراقًداغر اسماعٌل الكاظم عبد اسماعٌلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد43

2002-68.372001االولالصباحٌةذكرعراقًرشٌد حسن فلح حسنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد44

2002-68.222001الثانًالصباحٌةذكرعراقًالكرٌم عبد معن وادي هشامالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد45

2002-68.182001االولالصباحٌةانثىعراقٌةهللا ناصرعبد محمد االءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد46

2002-68.012001االولالصباحٌةذكرعراقًمحٌل مطرود قاسم عالءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد47

2002-67.932001االولالصباحٌةانثىعراقٌةابراهٌم الرضا عبد سعد نبأالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد48
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2002-67.342001الثانًالصباحٌةذكرعراقًمبارك عطٌة سلمان صادقالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد49

2002-67.322001االولالصباحٌةذكرعراقًطالب الرحٌم عبد محسن احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد50

2002-67.232001االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن منجل راضً ختامالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد51

2002-67.072001الثانًالصباحٌةذكرعراقًخلف سلمان داود سنانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد52

2002-66.82001االولالصباحٌةذكرعراقًمحمد جاسم شمة حامدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد53

2002-66.722001االولالصباحٌةذكرعراقًمحمد بدن محسن سعدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد54

2002-66.472001الثانًالصباحٌةذكرعراقًعزٌز خلف محمد لٌثالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد55

2002-66.322001االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد سعٌد محمد جنانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد56

2002-66.282001الثانًالصباحٌةذكرعراقًإبراهٌم جواد كامل سرمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد57

2002-65.782001الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةجعفر علً عبد زٌنبالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد58

2002-65.312001الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةمهدي عزت صبحً بثٌنةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد59

2002-64.562001الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةبحر هجٌر احمد هبةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد60

2002-64.432001االولالصباحٌةانثىعراقٌةٌوسف عبٌد شاكر لٌزاالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد61

2002-64.12001الثانًالصباحٌةذكرعراقًمحمد حٌدر محمد كاملالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد62

2002-63.312001االولالصباحٌةذكرعراقًحمٌان خلٌف محمود حسٌنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد63

2002-63.082001االولالصباحٌةذكرعراقًالكرٌم عبد علً عدنان مهندالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد64

2002-62.582001الثانًالصباحٌةذكرعراقًحسٌن حسن فلٌح رٌاضالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد65

2002-62.052001الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةرمضان حمودي شٌماءهاشمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد66


