
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

2003-90.662002االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً عباس امٌن تراثالتشكٌلٌة االفنونالجمٌلة الفنونبغداد1

2003-89.432002االولالصباحٌةذكرعراقٌةالبد عودة الحسن عبد محمدالتشكٌلٌة االفنونالجمٌلة الفنونبغداد2

2003-85.622002االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحٌسن كاظم هاشم راجحةالتشكٌلٌة االفنونالجمٌلة الفنونبغداد3

2003-83.692002االولالصباحٌةذكرعراقٌةالزنكنة احمد رفعت سٌروانالتشكٌلٌة االفنونالجمٌلة الفنونبغداد4

2003-81.822002االولالصباحٌةذكرعراقٌةعارف محمد نبٌل سٌفالتشكٌلٌة االفنونالجمٌلة الفنونبغداد5

2003-81.252002االولالصباحٌةانثىعراقٌةالكرٌم عبد الغفور غبد احمد هبةالتشكٌلٌة االفنونالجمٌلة الفنونبغداد6

2003-80.282002االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحٌسن عطٌة نعٌمة محمدالتشكٌلٌة االفنونالجمٌلة الفنونبغداد7

2003-79.942002االولالصباحٌةذكرعراقٌةالتواه عبد خالد محمود ربٌعالتشكٌلٌة االفنونالجمٌلة الفنونبغداد8

2003-79.572002االولالصباحٌةذكرعراقٌةتوفٌق فائق فائز احمدالتشكٌلٌة االفنونالجمٌلة الفنونبغداد9

2003-78.922002االولالصباحٌةذكرعراقٌةغافل منشد محمد مهندالتشكٌلٌة االفنونالجمٌلة الفنونبغداد10

2003-78.922002االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً محمد غالب زٌنبالتشكٌلٌة االفنونالجمٌلة الفنونبغداد11

2003-78.442002االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسن فتحً طارق اشرفالتشكٌلٌة االفنونالجمٌلة الفنونبغداد12

2003-78.082002االولالصباحٌةذكرعراقٌةرؤوف اكرم اٌاد سٌفالتشكٌلٌة االفنونالجمٌلة الفنونبغداد13

2003-78.072002االولالصباحٌةانثىعراقٌةاحمد شهاب حقً ورودالتشكٌلٌة االفنونالجمٌلة الفنونبغداد14

2003-77.972002االولالصباحٌةذكرعراقٌةمغامس هجٌر محسن انسالتشكٌلٌة االفنونالجمٌلة الفنونبغداد15

2003-77.772002االولالصباحٌةانثىعراقٌةمجلً ٌاسٌن مردان داللالتشكٌلٌة االفنونالجمٌلة الفنونبغداد16

2003-77.552002االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً خرشٌد محمد مهندالتشكٌلٌة االفنونالجمٌلة الفنونبغداد17

2003-77.292002االولالصباحٌةذكرعراقٌةمهدي محمد مولود علًالتشكٌلٌة االفنونالجمٌلة الفنونبغداد18

2003-76.862002االولالصباحٌةذكرعراقٌةغدٌر حسٌن حمٌد كٌالنالتشكٌلٌة االفنونالجمٌلة الفنونبغداد19

2003-76.552002االولالصباحٌةذكرعراقٌةالجلٌل عبد عوٌد صالح منٌرالتشكٌلٌة االفنونالجمٌلة الفنونبغداد20

2003-76.412002االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد البدري صفاء رامٌةالتشكٌلٌة االفنونالجمٌلة الفنونبغداد21

2003-76.362002االولالصباحٌةذكرعراقٌةسعٌد مصطفى كامل سٌفالتشكٌلٌة االفنونالجمٌلة الفنونبغداد22

2003-75.682002االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً كبٌش محسن عالءالتشكٌلٌة االفنونالجمٌلة الفنونبغداد23

2003-75.62002االولالصباحٌةذكرعراقٌةكاظم السادة عبد محسن احمدالتشكٌلٌة االفنونالجمٌلة الفنونبغداد24
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2003-75.592002االولالصباحٌةذكرعراقٌةجاسم عبود جبار ستارالتشكٌلٌة االفنونالجمٌلة الفنونبغداد25

2003-74.722002االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسن محمد كاظم حامدالتشكٌلٌة االفنونالجمٌلة الفنونبغداد26

2003-74.532002االولالصباحٌةانثىعراقٌةهللا عبد هللا صٌغة مؤٌد هدىالتشكٌلٌة االفنونالجمٌلة الفنونبغداد27

2003-74.42002االولالصباحٌةانثىعراقٌةجاسم محمود شاكر رٌحانهالتشكٌلٌة االفنونالجمٌلة الفنونبغداد28

2003-74.12002االولالصباحٌةانثىعراقٌةهللا عبد نجم نزار همسةالتشكٌلٌة االفنونالجمٌلة الفنونبغداد29

2003-73.592002االولالصباحٌةذكرعراقٌةهللا عبد محمود قاسم سٌفالتشكٌلٌة االفنونالجمٌلة الفنونبغداد30

2003-73.472002االولالصباحٌةذكرعراقٌةسلمان القادر عبد اثٌر مشعلالتشكٌلٌة االفنونالجمٌلة الفنونبغداد31

2003-73.342002االولالصباحٌةذكرعراقٌةشمخً الرضا عبد الحكٌم عبد فاضلالتشكٌلٌة االفنونالجمٌلة الفنونبغداد32

2003-73.292002االولالصباحٌةذكرعراقٌةصباح حسن عباس اوسالتشكٌلٌة االفنونالجمٌلة الفنونبغداد33

2003-72.892002االولالصباحٌةذكرعراقٌةكاطع عبود علوان حسنالتشكٌلٌة االفنونالجمٌلة الفنونبغداد34

2003-72.752002االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن كرٌم علً تحسٌنالتشكٌلٌة االفنونالجمٌلة الفنونبغداد35

2003-72.532002االولالصباحٌةذكرعراقٌةالسلمان مغٌر علً عبد سالمالتشكٌلٌة االفنونالجمٌلة الفنونبغداد36

2003-72.252002االولالصباحٌةذكرعراقٌةٌوخنا شموئٌل روبت رافدالتشكٌلٌة االفنونالجمٌلة الفنونبغداد37

2003-72.152002االولالصباحٌةانثىعراقٌةسعٌد رؤوف ضٌاء هدىالتشكٌلٌة االفنونالجمٌلة الفنونبغداد38

2003-72.132002االولالصباحٌةذكرعراقٌةالدلٌمً علً ساطً عدنانالتشكٌلٌة االفنونالجمٌلة الفنونبغداد39

2003-71.932002االولالصباحٌةذكرعراقٌةاسماعٌل ابراهٌم هادي سمٌرالتشكٌلٌة االفنونالجمٌلة الفنونبغداد40

2003-71.742002االولالصباحٌةانثىعراقٌةحداد جمعة علً سحرالتشكٌلٌة االفنونالجمٌلة الفنونبغداد41

2003-71.72002االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمود احمد طارق زٌنةالتشكٌلٌة االفنونالجمٌلة الفنونبغداد42

2003-71.62002االولالصباحٌةذكرعراقٌةشٌحان جعفر شاكر علًالتشكٌلٌة االفنونالجمٌلة الفنونبغداد43

2003-71.232002االولالصباحٌةانثىعراقٌةهندي المحسن عبد اسماءالتشكٌلٌة االفنونالجمٌلة الفنونبغداد44

2003-71.212002االولالصباحٌةذكرعراقٌةجاسم محمد هاشم سعدالتشكٌلٌة االفنونالجمٌلة الفنونبغداد45

2003-71.192002االولالصباحٌةذكرعراقٌةصالح مهدي ربٌع ومٌضالتشكٌلٌة االفنونالجمٌلة الفنونبغداد46

2003-70.652002االولالصباحٌةذكرعراقٌةمراد علً رمضان سمٌرالتشكٌلٌة االفنونالجمٌلة الفنونبغداد47

2003-69.192002االولالصباحٌةذكرعراقٌةالزم كرٌم جاسمالتشكٌلٌة االفنونالجمٌلة الفنونبغداد48



التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

2003-68.652002االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسن ابراهٌم ناجً احمدالتشكٌلٌة االفنونالجمٌلة الفنونبغداد49

2003-68.622002االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد نعمت محمود حسامالتشكٌلٌة االفنونالجمٌلة الفنونبغداد50

2003-68.552002الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةحسن محمود محمد جاسمالتشكٌلٌة االفنونالجمٌلة الفنونبغداد51

2003-68.382002الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةدوٌج راضً داود غسانالتشكٌلٌة االفنونالجمٌلة الفنونبغداد52

2003-68.22002االولالصباحٌةذكرعراقٌةخنٌاب ٌوسف عدنان فراتالتشكٌلٌة االفنونالجمٌلة الفنونبغداد53

2003-67.692002االولالصباحٌةانثىعراقٌةسلٌمان حسن مجٌد شٌرٌنالتشكٌلٌة االفنونالجمٌلة الفنونبغداد54

2003-67.652002االولالصباحٌةذكرعراقٌةالحداد كاظم علً كاظمالتشكٌلٌة االفنونالجمٌلة الفنونبغداد55

2003-67.212002االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسن علً حسٌن علًالتشكٌلٌة االفنونالجمٌلة الفنونبغداد56

2003-67.032002االولالصباحٌةذكرعراقٌةصرٌم محمد عباس محمدالتشكٌلٌة االفنونالجمٌلة الفنونبغداد57

2003-66.42002االولالصباحٌةذكرعراقٌةنعمة حلو جاسم سامرالتشكٌلٌة االفنونالجمٌلة الفنونبغداد58

2003-66.182002االولالصباحٌةذكراردنٌةمخادعة محمد قاسم محمدالتشكٌلٌة االفنونالجمٌلة الفنونبغداد59

2003-662002االولالصباحٌةذكرعراقٌةذٌاب الرزاق عبد احمد زٌدالتشكٌلٌة االفنونالجمٌلة الفنونبغداد60

2003-65.822002الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةشاكر صالح هللا عبد حذٌفةالتشكٌلٌة االفنونالجمٌلة الفنونبغداد61

2003-65.732002االولالصباحٌةذكرعراقٌةموزان دجر حمدان علًالتشكٌلٌة االفنونالجمٌلة الفنونبغداد62

2003-65.212002االولالصباحٌةذكرعراقٌةبدر جمعة صباح انورالتشكٌلٌة االفنونالجمٌلة الفنونبغداد63

2003-65.122002االولالصباحٌةانثىعراقٌةالحمٌد عبد الملك عبد صباح حالالتشكٌلٌة االفنونالجمٌلة الفنونبغداد64

2003-64.32002الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد جاسم احمد اٌادالتشكٌلٌة االفنونالجمٌلة الفنونبغداد65

2003-64.162002االولالصباحٌةانثىعراقٌةحمٌد حسن عزٌز اسماءالتشكٌلٌة االفنونالجمٌلة الفنونبغداد66

2003-63.522002االولالصباحٌةانثىعراقٌةالرزاق عبد سلمان داود سمرالتشكٌلٌة االفنونالجمٌلة الفنونبغداد67

2003-62.92002االولالصباحٌةانثىعراقٌةجبرائٌل دروٌش محمد اصالالتشكٌلٌة االفنونالجمٌلة الفنونبغداد68

2003-62.862002االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد عبد حمٌد خالدالتشكٌلٌة االفنونالجمٌلة الفنونبغداد69

2003-62.612002االولالصباحٌةانثىعراقٌةابراهٌم صادق زٌنةالتشكٌلٌة االفنونالجمٌلة الفنونبغداد70

2003-62.532002االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد قاطع صادق انتصارالتشكٌلٌة االفنونالجمٌلة الفنونبغداد71

2003-59.782002الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةشالل مهدي رٌاض ومٌضالتشكٌلٌة االفنونالجمٌلة الفنونبغداد72


