
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

2006-86.172005االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمود شكر ناجً احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد1

2006-84.952005االولالصباحٌةذكرعراقٌةاحمد كرٌم علً محمد سٌفالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد2

2006-83.992005االولالصباحٌةذكرعراقٌةعمر سلمان الخالق عبد عمرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد3

2006-82.652005االولالصباحٌةذكرعراقٌةرؤوف طالب سعدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد4

2006-81.282005االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلٌوي شخٌر جبار الرسول عبدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد5

2006-81.172005االولالصباحٌةانثىعراقٌةعجول المهدي عبد رعد نقاءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد6

2006-81.12005االولالصباحٌةذكرعراقٌةكتبوت سلمان محمود غسانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد7

2006-80.242005االولالصباحٌةانثىعراقٌةفرحان حاجم الحلٌم عبد منارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد8

2006-80.172005االولالصباحٌةذكرعراقٌةرؤوف محمود سهام مثنىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد9

2006-79.852005االولالصباحٌةانثىعراقٌةجواد جاسم رافع اسماءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد10

2006-79.122005االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد صالح احسان لطفًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد11

2006-78.972005االولالصباحٌةذكرعراقٌةخضر محمد قاسم محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد12

2006-78.742005االولالصباحٌةذكرعراقٌةخمو بادٌن ٌوسف نابلٌونالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد13

2006-78.62005االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد جاسم طارق قصًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد14

2006-78.512005االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمود عٌسى حمد اكدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد15

2006-78.052005االولالصباحٌةانثىعراقٌةخلف اسماعٌل خلٌل حالالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد16

2006-77.832005االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلٌوي ناجً حسٌن زهراءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد17

2006-77.632005االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً طاهر جمٌل احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد18

2006-77.312005االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلوة ٌوسف ٌعقوب فؤادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد19

2006-77.12005االولالصباحٌةذكرعراقٌةسٌون محسن علً عديالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد20

2006-77.082005االولالصباحٌةانثىعراقٌةٌعقوب عمانوئٌل عازم رؤىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد21

2006-76.882005االولالصباحٌةذكرعراقٌةسلمان ماهود حمودي احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد22

2006-76.642005االولالصباحٌةذكرعراقٌةحمود شاكر عالء احسانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد23

2006-76.42005االولالصباحٌةانثىعراقٌةجمٌل الحمٌد عبد خالد دٌناالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد24
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2006-76.382005االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمود حسن محمد بسمةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد25

2006-75.552005االولالصباحٌةانثىعراقٌةمهدي احمد ساجد انتصارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد26

2006-75.362005االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلوان حسٌن فٌصل زٌنبالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد27

2006-75.092005االولالصباحٌةانثىعراقٌةهلٌل عذٌب حمٌد هدىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد28

2006-75.032005االولالصباحٌةانثىعراقٌةسالم كرٌم رعد داللالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد29

2006-74.842005االولالصباحٌةذكرعراقٌةرسول محمد طارق زٌادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد30

2006-74.742005االولالصباحٌةذكرعراقٌةسعدون لفتة محسن قٌسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد31

2006-74.352005االولالصباحٌةذكرعراقٌةحمٌد حمادي سالم عقٌلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد32

2006-74.232005االولالصباحٌةانثىعراقٌةحمودي مهدي ابراهٌم سناءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد33

2006-742005االولالصباحٌةذكرعراقٌةالعباس عبد احمد سامً مهٌمنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد34

2006-73.792005االولالصباحٌةانثىعراقٌةشالل خماس ابراهٌم مهاالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد35

2006-73.612005االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسن رشٌد طارق سرمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد36

2006-73.452005االولالصباحٌةانثىعراقٌةسباهً حربً باقر صباالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد37

2006-732005االولالصباحٌةذكرعراقٌةغنام مسلم صادق لؤيالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد38

2006-72.962005االولالصباحٌةانثىعراقٌةحمادي رجب نوري ذكرىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد39

2006-72.82005االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد الواحد عبد غسان زهٌرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد40

2006-72.722005االولالصباحٌةذكرعراقٌةواجد عكار عباس ٌوسفالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد41

2006-72.692005االولالصباحٌةذكرعراقٌةجبررزٌح حجاب جابرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد42

2006-72.682005االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن كاظم طه هشامالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد43

2006-72.632005االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسن صاحب ستار حسنٌنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد44

2006-72.312005االولالصباحٌةذكرعراقٌةجبر بدن الٌمة عبد قصًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد45

2006-72.282005االولالصباحٌةذكرعراقٌةشمخً هادي سمٌر ومٌضالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد46

2006-71.882005االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن رسن كاظم زٌنبالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد47

2006-71.742005االولالصباحٌةانثىعراقٌةسعد حسن هللا عبد بتولالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد48
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2006-71.72005االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً عسل سامً رشاالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد49

2006-71.652005االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد جاسم مكً علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد50

2006-71.552005االولالصباحٌةانثىعراقٌةعباس محمد طالب ظفرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد51

2006-71.22005الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد ابراهٌم الواحد عبد سرابالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد52

2006-71.112005االولالصباحٌةانثىعراقٌةالرحمن عبد ٌاسٌن قٌس رانٌةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد53

2006-70.942005االولالصباحٌةانثىعراقٌةقنبر ارزٌج غنً هبةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد54

2006-70.772005الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعلً سلمان جاسم اسامةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد55

2006-70.542005االولالصباحٌةذكرعراقٌةسالم خضٌر علوان نائلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد56

2006-70.222005االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد الكرٌم عبد محمد حارثالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد57

2006-70.162005االولالصباحٌةذكرعراقٌةاحمد محمد حسن عمارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد58

2006-70.092005االولالصباحٌةذكرعراقٌةحمٌد جاسم محمد علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد59

2006-69.472005االولالصباحٌةانثىعراقٌةصالح محمد مؤٌد رشاالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد60

2006-69.282005االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً عونً لطفً حسٌنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد61

2006-69.162005االولالصباحٌةانثىعراقٌةبنٌامٌن بهرام اوشالم اٌفانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد62

2006-69.112005االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسان علً الرحٌم عبد كارلوسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد63

2006-68.922005االولالصباحٌةانثىعراقٌةموسى عبود عٌسى افراحالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد64

2006-68.732005االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلوان حسٌن االمٌر عبد احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد65

2006-68.612005االولالصباحٌةانثىعراقٌةالوهاب عبد احمد طارق لٌناالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد66

2006-68.122005االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن طعمة نصٌف مازنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد67

2006-67.962005االولالصباحٌةذكرعراقٌةحمد حسن سعد قصًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد68

2006-67.952005االولالصباحٌةذكرعراقٌةعسكر محمد جاسم وسامالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد69

2006-67.792005االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمود شاكر حازم احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد70

2006-67.712005االولالصباحٌةذكرعراقٌةصخً جحٌل عبد لؤيالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد71

2006-67.52005االولالصباحٌةذكرعراقٌةسهٌل هراطة محً احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد72
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2006-67.382005الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعٌسى هللا عبد هادي عادلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد73

2006-67.342005االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد هاشم محمد سعدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد74

2006-67.282005االولالصباحٌةذكرعراقٌةالحً عبد حامد رعد وسامالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد75

2006-672005االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد الرزاق عبد الوهاب عبد زٌدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد76

2006-66.662005االولالصباحٌةذكرعراقٌةهجرس معزول عالء طارقالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد77

2006-66.522005االولالصباحٌةذكرعراقٌةاحمد علً فرحان الحافظ عبدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد78

2006-66.42005االولالصباحٌةذكرعراقٌةاحمد محً حسٌن احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد79

2006-66.392005االولالصباحٌةذكرعراقٌةكاطع محمد محً حٌدرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد80

2006-66.172005االولالصباحٌةانثىعراقٌةالرزاق عبد توفٌق وسام رؤىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد81

2006-66.012005االولالصباحٌةذكرعراقٌةلقتة جمهة مهديالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد82

2006-65.612005االولالصباحٌةذكرعراقٌةفخري جالل حاتم عمارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد83

2006-65.512005االولالصباحٌةذكرعراقٌةمزبان فلٌح علً سٌفالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد84

2006-65.32005االولالصباحٌةذكرعراقٌةخلٌل هادي خلٌل احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد85

2006-65.032005الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةحسون عزٌز االله عبد عمرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد86

2006-64.842005االولالصباحٌةذكرعراقٌةابراهٌم امٌن نجاة محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد87

2006-64.72005الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةفاضل حسٌن قٌس اٌمنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد88

2006-642005االولالصباحٌةذكرعراقٌةنعمة شواي عباس لٌثالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد89

2006-63.992005االولالصباحٌةذكرعراقٌةعداي كاظم حنون الدٌن حسامالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد90

2006-63.492005االولالصباحٌةانثىعراقٌةسلمان خلٌل القادر عبد نغمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد91

2006-63.32005االولالصباحٌةانثىعراقٌةاحمد عبدالرحمن العزٌز عبد نجوانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد92

2006-62.382005االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً القادر عبد محمد ازادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد93

2006-61.222005االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن محمود مكً محمودالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد94

2006-60.652005االولالصباحٌةذكرعراقٌةعبد غانم مزهر حٌدرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد95

2006-59.382005االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد علوان حسٌن علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد96


