
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

2010-87.82009االولالصباحٌةانثىعراقٌةمهدي االمٌر عبد رناخزف/ التشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد1

2010-84.242009االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسن صباح صفاءنحت/ التشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد2

2010-83.832009االولالصباحٌةذكرعراقٌةعباس ضٌاء احمدخزف/ التشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد3

2010-83.312009االولالصباحٌةذكرعراقٌةعاٌد صادق جعفرنحت/ التشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد4

2010-82.742009االولالصباحٌةانثىعراقٌةابراهٌم الحسٌن عبد رٌامخزف/ التشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد5

2010-82.022009االولالصباحٌةذكرعراقٌةخلٌف خلف عقٌلرسم/ التشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد6

2010-81.872009االولالصباحٌةذكرعراقٌةرسن الحسٌن عبد احمدرسم/ التشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد7

2010-81.322009االولالصباحٌةذكرعراقٌةعباس مصطفى عمررسم/ التشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد8

2010-80.732009االولالصباحٌةذكرعراقٌةجاسم عدنان بسامرسم/ التشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد9

2010-79.962009االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحسن سعدون هللا عبدخزف/ التشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد10

2010-79.632009االولالصباحٌةذكرعراقٌةناوة فهمً مصطفىرسم/ التشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد11

2010-79.42009االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً اسعد كرارخزف/ التشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد12

2010-76.582009االولالصباحٌةانثىعراقٌةشمعون كامل رعد رنارسم/ التشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد13

2010-74.992009االولالصباحٌةذكرعراقٌةعوٌد عزٌز احمدرسم/ التشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد14

2010-73.822009االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسن الهادي عبد احمدخزف/ التشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد15

2010-73.342009االولالصباحٌةذكرعراقٌةكاظم ماجد علًرسم/ التشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد16

2010-72.732009االولالصباحٌةذكرعراقٌةبهٌة الرضا عبد انسامرسم/ التشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد17

2010-72.62009االولالصباحٌةانثىعراقٌةسالم حمزة اسٌلرسم/ التشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد18

2010-72.572009االولالصباحٌةذكرعراقٌةالجبار عبد نبٌل همامرسم/ التشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد19

2010-72.542009االولالصباحٌةذكرعراقٌةصادق حسٌن عالءنحت/ التشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد20

2010-71.962009االولالصباحٌةذكرعراقٌةخلف سعدي زٌدخزف/ التشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد21

2010-71.662009االولالصباحٌةانثىعراقٌةهوٌدي عزٌز مهاخزف/ التشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد22

2010-71.132009االولالصباحٌةانثىعراقٌةبرهان عبود اشراقرسم/ التشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد23

2010-712009االولالصباحٌةذكرعراقٌةالهادي عبد غانم ضرغامرسم/ التشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد24
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2010-70.932009االولالصباحٌةذكرعراقٌةجهور ماردروس مرادرسم/ التشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد25

2010-70.382009االولالصباحٌةذكرعراقٌةمجٌد الواحد عبد مهندخزف/ التشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد26

2010-70.232009االولالصباحٌةانثىعراقٌةهللا عبد غنام علٌاءرسم/ التشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد27

2010-70.22009االولالصباحٌةذكرعراقٌةفارس علً حسنخزف/ التشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد28

2010-70.182009االولالصباحٌةانثىعراقٌةزٌد عبد نجم رغدرسم/ التشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد29

2010-69.752009االولالصباحٌةذكرعراقٌةمكً حكمت علًنحت/ التشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد30

2010-69.492009االولالصباحٌةذكرعراقٌةكرٌم عدنان احساننحت/ التشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد31

2010-69.342009االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد عدي احمدرسم/ التشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد32

2010-68.962009االولالصباحٌةذكرعراقٌةالكرٌم عبد سعد كرمرسم/ التشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد33

2010-68.952009االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمود صالح ارٌج/ خزف التشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد34

2010-68.932009االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد باسل رؤٌمخزف/ التشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد35

2010-68.932009االولالصباحٌةذكرعراقٌةالحسن عبد اسماعٌل وسامرسم/ التشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد36

2010-68.852009االولالصباحٌةذكرعراقٌةموسى سعدي مرتضىرسم/ التشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد37

2010-68.432009االولالصباحٌةذكرعراقٌةكاظم عباس علًنحت/ التشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد38

2010-68.412009االولالصباحٌةذكرعراقٌةخلٌل طاهر رفعترسم/ التشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد39

2010-68.382009االولالصباحٌةذكرعراقٌةفرحان فاضل رفدرسم/ التشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد40

2010-68.162009االولالصباحٌةذكرعراقٌةكاظم جواد احمدخزف/ التشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد41

2010-67.842009االولالصباحٌةذكرعراقٌةطه مشتاق منتصرنحت/ التشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد42

2010-67.482009االولالصباحٌةانثىعراقٌةهلٌل عواد رشارسم/ التشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد43

2010-67.442009االولالصباحٌةانثىعراقٌةولً محمد رشارسم/ التشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد44

2010-67.272009االولالصباحٌةذكرعراقٌةدعٌج الكرٌم عبد مصطفىرسم/ التشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد45

2010-67.052009االولالصباحٌةذكرعراقٌةاحمد شهاب محمدرسم/ التشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد46

2010-67.042009االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمود عامر ٌاسررسم/ التشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد47

2010-66.52009االولالصباحٌةذكرعراقٌةحاجم احمد محمودرسم/ التشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد48
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2010-65.632009االولالصباحٌةذكرعراقٌةقاصد انور محمدخزف/ التشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد49

2010-64.582009االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد طه رٌمرسم/ التشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد50

2010-64.452009االولالصباحٌةانثىعراقٌةطه علً مرفتخزف/ التشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد51

2010-64.292009االولالصباحٌةذكرعراقٌةالكرٌم عبد نجم وائلرسم/ التشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد52

2010-64.072009الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةجاسم هادي حسنرسم/ التشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد53

2010-63.352009االولالصباحٌةانثىعراقٌةجهاد منٌر نواررسم/ التشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد54

2010-63.352009االولالصباحٌةانثىعراقٌةمجٌد ثامر لٌناخزف/ التشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد55

2010-63.42009الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةحرز قاسم علًرسم/ التشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد56

2010-61.912009االولالصباحٌةذكرعراقٌةموسى جمعة لٌثرسم/ التشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد57

2010-61.212009االولالصباحٌةانثىعراقٌةعٌدان الخضر عبد شٌماءرسم/ التشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد58

2010-60.832009الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةلعٌبً الكاظم عبد مرادرسم/ التشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد59

2010-60.832009االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد علً نوارخزف/ التشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد60

2010-58.822009الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةوفٌق هٌثم مصطفىرسم/ التشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد61

2010-58.042009الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةاحمد مأرب احمدرسم/ التشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد62

2010-56.442009الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةكرٌم حاتم سرمدرسم/ التشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد63


