
سنة التخرجالمعدلالدور الدراسةالجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةاسم الجامعةت

2004-83.92003االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسن كرٌم الهادي عبد حسٌنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد1

2004-83.692003االولالصباحٌةانثىعراقٌةهللا عبد نجم رٌاض هدٌلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد2

2004-83.032003االولالصباحٌةانثىعراقٌةاحمد  الوهاب عبد عامر زٌنبالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد3

2004-82.262003االولالصباحٌةذكرعراقٌةشاكرحشٌش مطشر حسٌنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد4

2004-81.682003االولالصباحٌةانثىمصرٌةابراهٌم القٌس اكرم شٌرٌنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد5

2004-81.032003االولالصباحٌةذكرعراقٌةراضً علولن عٌسى اوسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد6

2004-80.112003االولالصباحٌةذكرعراقٌةمجٌد باحور غدٌر نبٌل غٌثالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد7

2004-79.952003االولالصباحٌةذكرعراقٌةحمودي الحمٌد عبد هاشم احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد8

2004-79.552003االولالصباحٌةذكرعراقٌةٌونس منحوش احمدضنةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد9

2004-78.982003االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد مدب سالم حسامالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد10

2004-78.362003االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمود  عٌدان علوان مثنىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد11

2004-77.82003االولالصباحٌةذكرعراقٌةٌاسٌن طه مٌثمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد12

2004-77.472003االولالصباحٌةذكرعراقٌةعبود مطلك توفٌق احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد13

2004-77.452003االولالصباحٌةذكرعراقٌةعبود جاسم حمزة عديالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد14

2004-77.052003االولالصباحٌةانثىعراقٌةمجٌسر هانً حسٌن اٌالفالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد15

2004-76.992003االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً سلمان قحطان سونٌاالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد16

2004-76.982003االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسان عبدالخضرمحسن مؤٌدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد17

2004-76.922003االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد عمر فهمً اٌثارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد18

2004-76.892003االولالصباحٌةذكرعراقٌةخطاب محمد ولً قاسمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد19

2004-76.832003االولالصباحٌةذكرعراقٌةعٌاش الواحد عبد موفق علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد20

2004-76.72003االولالصباحٌةذكرعراقٌةالصالح علً سعٌد اٌمنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد21

2004-76.662003االولالصباحٌةذكرعراقٌةعوٌد ضاري حسام ابراهٌمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد22

2004-76.542003االولالصباحٌةانثىعراقٌةمنخً امانة سالم اسراءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد23

2004-76.412003االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسن خالوي قاسم حلٌمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد24
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2004-75.912003االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن غضبان طالب هبةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد25

2004-75.782003االولالصباحٌةذكرعراقٌةشمخً علٌوي الرضا عبد احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد26

2004-75.652003االولالصباحٌةذكرعراقٌةالدٌن محً محمد عماد ابراهٌمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد27

2004-75.422003االولالصباحٌةذكرعراقٌةمصطاف حمٌد حٌدرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد28

2004-75.082003االولالصباحٌةانثىعراقٌةخفً رحٌم عبود سوسنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد29

2004-752003االولالصباحٌةذكرعراقٌةجابر محمد فلٌح علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد30

2004-74.452003االولالصباحٌةذكرعراقٌةبالتة جالل لزكٌن اراسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد31

2004-74.32003االولالصباحٌةذكرعراقٌةحساتً الزهرة عبد حسن رٌاضالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد32

2004-74.192003االولالصباحٌةذكرعراقٌةاحمد هاشم سعٌد محمد سالمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد33

2004-73.982003االولالصباحٌةانثىعراقٌةحمادي االمٌر عبد عادل روناكالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد34

2004-73.932003االولالصباحٌةذكرعراقٌةنصٌف  كاظم المهدي عبد علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد35

2004-73.92003االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسن الرزاق عبد الباقً عبد سعدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد36

2004-73.622003االولالصباحٌةذكرعراقٌةسهر علً حازم جمالالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد37

2004-73.62003االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن علوان سالم طاللالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد38

2004-73.482003االولالصباحٌةذكرعراقٌةبربوتً حسن صباح درٌدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد39

2004-73.092003االولالصباحٌةانثىعراقٌةثامر محمد رعد رشاالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد40

2004-72.92003االولالصباحٌةذكرعراقٌةعبودي الرضا عبد كاظم عباسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد41

2004-72.592003االولالصباحٌةذكرعراقٌةجهٌر فاخر حٌدرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد42

2004-72.112003االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً منصور الزهرة عبد لٌنىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد43

2004-72.032003االولالصباحٌةذكرعراقٌةخلف خصٌر علً سعدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد44

2004-722003االولالصباحٌةانثىعراقٌةسلمان داود مهدي رؤىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد45

2004-71.982003االولالصباحٌةذكرعراقٌةعباس حمدان طالب حمدانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد46

2004-71.912003االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد جاسم الصاحب عبد علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد47

2004-71.872003االولالصباحٌةانثىعراقٌةصالح المهدي عبد طعمة رشاالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد48
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2004-71.72003االولالصباحٌةذكرعراقٌةغدٌر خضٌر رشٌد خلدونالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد49

2004-71.692003االولالصباحٌةذكرعراقٌةسلمان حسٌن عامر عمرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد50

2004-71.592003االولالصباحٌةانثىعراقٌةقاسم خضر شاكر لٌناالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد51

2004-71.522003االولالصباحٌةانثىعراقٌةخضٌر جواد هللا عبد سارةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد52

2004-71.52003االولالصباحٌةذكرعراقٌةحبٌب طاهر رشٌد عادلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد53

2004-71.042003االولالصباحٌةذكرعراقٌةسبالً جمعة الحسٌن عبد جهادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد54

2004-70.932003االولالصباحٌةذكرعراقٌةدهش جبر عباس اسامةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد55

2004-70.662003االولالصباحٌةذكرعراقٌةغٌث جبار جمٌل مثنىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد56

2004-70.562003االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن ناصر علً ولٌدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد57

2004-70.562003االولالصباحٌةذكرعراقٌةرحٌم حمٌد ماجد تٌسٌرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد58

2004-70.52003االولالصباحٌةذكرعراقٌةمردان مجٌد الرحمن عبد همامالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد59

2004-70.452003االولالصباحٌةذكرعراقٌةالجبار عبد الوهاب عبد عباس سامرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد60

2004-70.412003االولالصباحٌةذكرعراقٌةعباس صالح اٌاد علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد61

2004-69.652003االولالصباحٌةذكرعراقٌةمنصور حسن مهدي حسامالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد62

2004-69.642003االولالصباحٌةذكرعراقٌةسلمان كاظم عطا فرقدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد63

2004-69.612003االولالصباحٌةانثىعراقٌةجاسم نصٌف عبد علٌاءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد64

2004-69.512003االولالصباحٌةذكرعراقٌةهارٌتون كرابٌت نبٌل سنرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد65

2004-69.12003االولالصباحٌةذكرعراقٌةوساك شنون جبار محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد66

2004-69.082003االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد جاسم الزم جعفرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد67

2004-68.952003االولالصباحٌةذكرعراقٌةفخور رسن الزهرة عبد كاظمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد68

2004-68.92003االولالصباحٌةانثىعراقٌةالحسٌن عبد علً هللا عبد سهٌرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد69

2004-68.682003االولالصباحٌةذكرعراقٌةشاري عزٌز خالدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد70

2004-68.452003االولالصباحٌةذكرعراقٌةجعفر الحسٌن عبد محسن نعٌمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد71

2004-68.432003االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد عبود جاسب صادقالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد72



سنة التخرجالمعدلالدور الدراسةالجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةاسم الجامعةت

2004-68.42003االولالصباحٌةانثىعراقٌةاحمد سعٌد ابراهٌم هبةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد73

2004-67.82003االولالصباحٌةذكرعراقٌةسلٌمان ابراهٌم خلٌل ارازالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد74

2004-67.82003االولالصباحٌةذكرعراقٌةابراهٌم خلٌل انراهٌم صهٌبالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد75

2004-67.532003االولالصباحٌةذكرعراقٌةسلٌم محمد حٌدر ٌونسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد76

2004-67.152003االولالصباحٌةذكرعراقٌةساجت وداعة الواحد عبد علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد77

2004-67.082003االولالصباحٌةانثىعراقٌةعبد كاظم جواد لقاءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد78

2004-64.912003االولالصباحٌةذكرعراقٌةعواد محمد طاهر عامرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد79

2004-64.182003االولالصباحٌةذكرعراقٌةمجٌد ابراهٌم بدري انورالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد80

2004-62.212003االولالصباحٌةذكرعراقٌةتعٌب ناٌف عودة احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد81

2004-61.992003االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً جاسم محمد احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد82

2004-60.212003االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن علً عبد مروانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد83

2004-60.182003االولالصباحٌةذكرعراقٌةمنصور الحسن عبد غالبالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد84


