
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

2007-88.92006االولالصباحٌةذكرعراقٌةسلوم مهدي خالد فؤادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد1

2007-85.222006االولالصباحٌةذكرعراقٌةمطلك علً المحسن عبد علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد2

2007-83.432006االولالصباحٌةذكرعراقٌةخضٌر والً صدام رٌاضالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد3

2007-78.642006االولالصباحٌةذكرعراقٌةجبر رمٌح فلٌح بشارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد4

2007-78.612006االولالصباحٌةذكرعراقٌةحمادي علً حسٌن سرمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد5

2007-78.432006االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد جاسم الرضا عبد مصطفىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد6

2007-78.312006االولالصباحٌةذكرعراقٌةاسماعٌل عمر محمد بٌارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد7

2007-76.952006االولالصباحٌةذكرعراقٌةنعمة عواد مٌري عالءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد8

2007-76.72006االولالصباحٌةذكرعراقٌةموسى حسن عزٌز هاديالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد9

2007-76.282006االولالصباحٌةذكرعراقٌةٌاسر الرحٌم عبد حٌدرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد10

2007-75.82006االولالصباحٌةذكرعراقٌةجبارة سلمان االمٌر عبد حسامالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد11

2007-75.52006االولالصباحٌةانثىعراقٌةغانم محمد علً مٌسونالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد12

2007-75.282006االولالصباحٌةانثىعراقٌةسعٌد عباس هادي اٌاتالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد13

2007-75.182006االولالصباحٌةذكرعراقٌةخلف شٌخ فاضل علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد14

2007-75.082006االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسن الزهرة عبد وسامالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد15

2007-74.612006االولالصباحٌةذكرعراقٌةسلمان مصطفى الشهٌد عبد ٌوسفالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد16

2007-74.082006االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن عبد حمٌد محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد17

2007-73.342006االولالصباحٌةذكرعراقٌةغافل العال عبد كرٌم عادلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد18

2007-73.342006االولالصباحٌةذكرعراقٌةجبر هللا عبد سهر سامرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد19

2007-73.212006االولالصباحٌةذكرعراقٌةحمزة خلٌل محمد خلٌلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد20

2007-73.162006االولالصباحٌةانثىعراقٌةخرباط ناصر علً عبٌرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد21

2007-72.982006االولالصباحٌةانثىعراقٌةجاسم هللا عبد ابراهٌم انعامالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد22

2007-71.92006االولالصباحٌةانثىعراقٌةعنبر شنٌشل شاكر طالئعالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد23

2007-71.552006االولالصباحٌةذكرعراقٌةباشً جٌجور كاظم اٌادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد24
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2007-71.412006االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلٌوي حسٌن علً زٌنبالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد25

2007-71.152006االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد شاكر فاروق اوسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد26

2007-70.992006االولالصباحٌةذكرعراقٌةجاسم محً خالد جمالالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد27

2007-70.862006الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةصٌتً عٌدان ساهً محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد28

2007-70.812006االولالصباحٌةذكرعراقٌةدٌوان خزعل جاسم حامدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد29

2007-69.292006االولالصباحٌةذكرعراقٌةصالح محمد  اسماعٌل عالءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد30

2007-69.22006االولالصباحٌةذكرعراقٌةغاٌب االمٌر عبد حسٌن عالءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد31

2007-67.812006االولالصباحٌةذكرعراقٌةخشان حسٌن ٌاسر محمودالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد32

2007-67.752006الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمطر عطٌة محمد مهندالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد33

2007-67.692006االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحل لفتة احمد محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد34

2007-67.392006االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد مهدي عدنان حسامالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد35

2007-66.72006االولالصباحٌةانثىعراقٌةشالل صغٌر محمود تحرٌرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد36

2007-66.622006الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةحسن عبود الحسن عبد ٌاسرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد37

2007-66.452006االولالصباحٌةذكرعراقٌةخلٌبص بدران سلٌم علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد38

2007-66.442006االولالصباحٌةانثىعراقٌةصالح عباس ربٌت الناالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد39

2007-66.172006االولالصباحٌةذكرعراقٌةمغماس حمادي كرٌم معتزالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد40

2007-65.842006االولالصباحٌةذكرعراقٌةفارس سلمان مامون مصطفىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد41

2007-65.32006االولالصباحٌةذكرعراقٌةناصر حربً فٌصل مثنىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد42

2007-65.162006االولالصباحٌةذكرعراقٌةهادود حسٌن سعدون اركانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد43

2007-64.112006االولالصباحٌةذكرعراقٌةخضٌر عباس سالمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد44

2007-63.72006االولالصباحٌةذكرعراقٌةبطرس بولص  نؤئٌل عما قصًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد45

2007-62.742006االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً عبد جبر موفق ومٌضالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد46

2007-62.642006االولالصباحٌةذكرعراقٌةمارد محمد رعد فراسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد47

2007-62.032006االولالصباحٌةذكرعراقٌةحكٌم ججو زكً فرج عالءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد48
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2007-61.762006االولالصباحٌةذكرعراقٌةسعٌد مجٌد حسٌن محمد سنانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد49

2007-61.222006االولالصباحٌةانثىعراقٌةشباط مزبان حسٌن بٌداءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد50


