
سنة التخرجالمعدلالدور الدراسةالجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةاسم الجامعةت

2005-90.382004االولالصباحٌةانثىعراقٌةانور كامل ظافر سحرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد1

2005-85.982004االولالصباحٌةذكرعراقٌةزهرون عزت منهل سامالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد2

2005-84.322004االولالصباحٌةذكرعراقٌةامٌن محمد داود اسامةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد3

2005-83.852004االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد سلمان احمد سهادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد4

2005-82.992004االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً الوهاب عبد الناصر عبد رناالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد5

2005-82.912004االولالصباحٌةانثىعراقٌةانطوان صبري سمٌر صباالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد6

2005-82.572004االولالصباحٌةذكرعراقٌةمغامس هجٌر محسن حسٌنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد7

2005-81.112004االولالصباحٌةذكرعراقٌةراضً عٌدان العباس عبد عدنانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد8

2005-81.062004االولالصباحٌةذكرعراقٌةموسى عمر صدٌق احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد9

2005-80.872004االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً حسٌن خالد اروىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد10

2005-80.522004االولالصباحٌةذكرعراقٌةسعٌد محمد معروف قائدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد11

2005-80.32004االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن اسماعٌل خلٌل برهانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد12

2005-79.872004االولالصباحٌةانثىعراقٌةغالً غازي شمران هباالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد13

2005-79.572004االولالصباحٌةذكرعراقٌةنجم سهٌل حسٌن احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد14

2005-79.132004االولالصباحٌةانثىعراقٌةباقر جعفر محمد شهالءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد15

2005-78.932004االولالصباحٌةانثىعراقٌةكاظم محسن عصام بتولالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد16

2005-77.852004االولالصباحٌةذكرعراقٌةزبون جودة خالد مؤٌدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد17

2005-77.612004االولالصباحٌةذكرعراقٌةحمٌد كرجً كاظم احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد18

2005-77.492004االولالصباحٌةذكرعراقٌةمهدي نفل رسول سٌفالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد19

2005-77.482004االولالصباحٌةانثىعراقٌةسلمان داود باسم شذىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد20

2005-77.352004االولالصباحٌةانثىعراقٌةزوٌد مناتً عباس هدىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد21

2005-77.342004االولالصباحٌةذكرعراقٌةالبدري عبد كاظم عالءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد22

2005-76.712004االولالصباحٌةذكرعراقٌةعبٌد هاشم عدنان نورسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد23

2005-76.62004االولالصباحٌةانثىعراقٌةفارس ٌاسر بالسم لمىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد24
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2005-76.592004االولالصباحٌةانثىعراقٌةعٌسى جاسم عباس تغرٌدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد25

2005-76.392004االولالصباحٌةانثىعراقٌةزٌارة حواس مشعان سجىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد26

2005-76.292004االولالصباحٌةذكرعراقٌةصالح مهدي خالد محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد27

2005-76.152004االولالصباحٌةذكرعراقٌةمهدي الحافظ عبد خالد مهندالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد28

2005-76.062004االولالصباحٌةانثىعراقٌةحمٌد سلمان رٌاض نوراالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد29

2005-76.032004االولالصباحٌةذكرعراقٌةعبٌد كاظم عباس منافالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد30

2005-75.742004االولالصباحٌةانثىعراقٌةشاكر محمد زهٌر زٌنةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد31

2005-75.512004االولالصباحٌةانثىعراقٌةجبر سلمان داود زٌنةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد32

2005-75.32004االولالصباحٌةانثىعراقٌةحبٌب الرزاق عبد قٌس فرحالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد33

2005-75.282004االولالصباحٌةذكرعراقٌةمكبس مزعل حسن وسامالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد34

2005-75.142004االولالصباحٌةذكرعراقٌةخلف علً حسٌن سنانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد35

2005-75.042004االولالصباحٌةذكرعراقٌةطاهر عبد مجٌد قاسمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد36

2005-74.872004االولالصباحٌةانثىعراقٌةنوري الحمٌد عبد سامً اٌناسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد37

2005-74.872004االولالصباحٌةانثىعراقٌةخلف عاصً محمد مٌادةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد38

2005-74.762004االولالصباحٌةانثىعراقٌةسلطان علوان شاكر عروبةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد39

2005-74.52004االولالصباحٌةانثىعراقٌةحاجً شاهٌن محمود شٌماءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد40

2005-74.432004االولالصباحٌةذكرعراقٌةمنصور رسن كرٌم مروانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد41

2005-74.422004االولالصباحٌةذكرعراقٌةصابر قادر ٌوسف سرمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد42

2005-74.352004االولالصباحٌةانثىعراقٌةالدٌن محً كامل محمد هندالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد43

2005-74.152004االولالصباحٌةذكرعراقٌةتونا ٌلدا ٌوحنا ٌلداالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد44

2005-74.052004االولالصباحٌةذكرعراقٌةزٌارة حلو وحٌد فرٌدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد45

2005-73.872004االولالصباحٌةانثىعراقٌةصبري فخري باسل ندىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد46

2005-73.762004االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمود جبر شافً منتهىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد47

2005-73.632004االولالصباحٌةذكرعراقٌةخماس هللا عبد الجبار عبد سنانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد48
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2005-732004االولالصباحٌةذكرعراقٌةصبر ٌوسف جاسم عمارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد49

2005-72.972004االولالصباحٌةذكرعراقٌةمهدي صالح طالب علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد50

2005-72.852004االولالصباحٌةانثىعراقٌةخلٌل محولً عزٌز نمارقالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد51

2005-72.692004االولالصباحٌةذكرعراقٌةناصر الحسٌن عبد فاهم عمارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد52

2005-72.672004االولالصباحٌةذكرعراقٌةزادوٌان كوركٌن ارشاك اراالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد53

2005-72.632004االولالصباحٌةذكرعراقٌةجبار ٌاسر نوري حازمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد54

2005-72.572004االولالصباحٌةانثىعراقٌةحلو شنان فهمً ٌاسمٌنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد55

2005-72.372004االولالصباحٌةانثىعراقٌةمجٌد علً جمال هندالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد56

2005-72.32004االولالصباحٌةذكرعراقٌةمطرود قاسم محً علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد57

2005-72.032004االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد مالك غازي مهندالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد58

2005-72.022004االولالصباحٌةانثىعراقٌةالقادر عبد الوهاب عبد فوزي صباالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد59

2005-72.012004االولالصباحٌةانثىعراقٌةسلمان صباح اسعد نورسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد60

2005-71.872004االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسن نعمة جبار سالمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد61

2005-71.692004الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةحامد احمد نبٌل رغدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد62

2005-71.632004االولالصباحٌةذكرعراقٌةطارش كاظم حسٌن انورالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد63

2005-71.532004االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد حسٌن زهٌر حٌدرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد64

2005-71.522004االولالصباحٌةانثىعراقٌةجاسم نصٌف فاضل انتصارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد65

2005-71.352004االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسان طاهر اكرم مرٌمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد66

2005-71.292004االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد علً عبد شٌماءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد67

2005-71.232004االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن دعاس فالح هدٌلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد68

2005-70.992004االولالصباحٌةانثىعراقٌةاللطٌف عبد هللا عبد عصمت رٌتاالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد69

2005-70.912004االولالصباحٌةذكرعراقٌةفرهود عوٌد عزٌز ظفارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد70

2005-70.882004االولالصباحٌةانثىعراقٌةخلف هاشم حسن ارٌجالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد71

2005-70.862004االولالصباحٌةانثىعراقٌةحطاب نعاس عبد منالالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد72
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2005-70.72004االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد رجب علً زٌنبالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد73

2005-70.632004االولالصباحٌةذكرعراقٌةعباس صبري علً صبريالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد74

2005-70.62004االولالصباحٌةذكرعراقٌةمطلك عطٌة الستار عبد زٌادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد75

2005-70.582004االولالصباحٌةذكرعراقٌةفرعٌن مشرف حامد مٌالدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد76

2005-70.442004االولالصباحٌةذكرعراقٌةرضا علً مرتضى الحكٌم عبدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد77

2005-70.432004االولالصباحٌةذكرعراقٌةالبطاط ناصر حسٌن علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد78

2005-70.312004االولالصباحٌةذكرعراقٌةجواد عباس فاضل اسعدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد79

2005-70.292004االولالصباحٌةذكرعراقٌةبدر كاظم صبار عالءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد80

2005-70.22004االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً عبد صاحب محمد اسراءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد81

2005-70.162004االولالصباحٌةذكرعراقٌةهللا عبد صبٌح عالءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد82

2005-70.062004االولالصباحٌةانثىعراقٌةفرج محمد ابراهٌم سحرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد83

2005-70.042004االولالصباحٌةذكرعراقٌةمراد ماشً بشٌر عدنانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد84

2005-69.672004االولالصباحٌةانثىعراقٌةمبارك عبود حسٌن مرٌمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد85

2005-69.522004االولالصباحٌةذكرعراقٌةحنفوس  شبرم عامركاظمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد86

2005-69.452004االولالصباحٌةذكرعراقٌةمنشد جاسم الرزاق عبد زٌدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد87

2005-69.132004االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً محسن كرٌم سرمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد88

2005-69.122004االولالصباحٌةذكرعراقٌةنعمة راضً شاكر هشامالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد89

2005-69.122004االولالصباحٌةذكرعراقٌةكلص ورور عبٌد حازمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد90

2005-68.722004االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن حسن محسن فاطمةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد91

2005-68.72004االولالصباحٌةذكرعراقٌةوطبان جبارة النبً عبد رعدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد92

2005-68.62004االولالصباحٌةانثىعراقٌةجاسم ناصر مظاهر رفلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد93

2005-68.522004االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً عبد كرم لطٌف عباسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد94

2005-68.432004االولالصباحٌةذكرعراقٌةابراهٌم الغفار عبد رعد سنانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد95

2005-68.382004االولالصباحٌةذكرعراقٌةزامل حنون العباس عبد امجدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد96
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2005-68.162004الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةعودة كاظم مجٌد رغدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد97

2005-68.142004االولالصباحٌةذكرعراقٌةحمد محمد قاسم علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد98

2005-68.022004االولالصباحٌةذكرعراقٌةجبر حسٌن كاظم رٌاضالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد99

2005-67.872004االولالصباحٌةذكرعراقٌةدرٌب خلٌف الحسٌن عبد حٌدرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد100

2005-67.752004االولالصباحٌةانثىعراقٌةجاسم نعمت كمال وفاءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد101

2005-67.742004االولالصباحٌةذكرعراقٌةعباس عبٌد نجم سالمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد102

2005-67.72004االولالصباحٌةانثىعراقٌةمهدي مجٌد كاظم فردوسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد103

2005-66.982004االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد عزٌز احمد ٌزنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد104

2005-66.92004االولالصباحٌةذكرعراقٌةفاضل هللا عبد قاسم الكرٌم عبدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد105

2005-66.732004االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمود جاسم الستار عبد براقالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد106

2005-66.652004االولالصباحٌةانثىعراقٌةكطٌف جبر محمد لجٌنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد107

2005-66.532004االولالصباحٌةذكرعراقٌةالعزٌز عبد عمر فاروق محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد108

2005-66.532004االولالصباحٌةذكرعراقٌةعبد حسن هللا عبد مؤٌدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد109

2005-66.212004االولالصباحٌةذكرعراقٌةشمعون سلمان الٌاس بشارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد110

2005-65.782004االولالصباحٌةذكرعراقٌةجودة جعفر طالب مشتاقالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد111

2005-65.682004االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن علً خٌون عزٌزالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد112

2005-65.192004االولالصباحٌةانثىعراقٌةشاهٌن عباس ابراهٌم بٌداءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد113

2005-64.962004االولالصباحٌةذكرعراقٌةاالئمة عبد ربٌع حسٌنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد114

2005-64.812004االولالصباحٌةذكرعراقٌةوادي بدن عجد رائدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد115

2005-64.232004االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسون جمٌل سمٌر حٌدرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد116

2005-64.122004االولالصباحٌةذكرعراقٌةمنصور بشٌر جنات منتصرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد117

2005-64.122004االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمود حسٌن فالح حسٌنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد118

2005-63.992004االولالصباحٌةذكرعراقٌةعباس جندل عوٌد قاسمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد119

2005-63.82004االولالصباحٌةذكرعراقٌةالستار عبد حسٌن علً اٌناسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد120



سنة التخرجالمعدلالدور الدراسةالجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةاسم الجامعةت

2005-63.62004االولالصباحٌةذكرعراقٌةسلمان حمزة خماط حامدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد121

2005-63.112004االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً المنعم عبد رعد عمرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد122

2005-62.362004االولالصباحٌةذكرعراقٌةهدمول محمد رشٌد رسولالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد123

2005-61.812004االولالصباحٌةذكرعراقٌةهللا مال مبارك حسٌن نصرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد124

2005-61.672004االولالصباحٌةذكرعراقٌةطارس الرزاق عبد وهاب محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد125

2005-58.12004االولالصباحٌةذكرعراقٌةناشً بشارة خالد سٌفالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد126


