
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

2011 -91.792010االولالصباحٌةذكرعراقٌةداود علوان هللا حسب خٌريرسم/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد1

2011-88.532010االولالصباحٌةانثىعراقٌةعباس مناف محمد سارةنحت/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد2

2011 -84.012010االولالصباحٌةانثىعراقٌةفارس محمد كامل برٌهانخزف/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد3

2011-83.662010االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن علً ابراهٌم درٌدخزف/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد4

2011 -82.172010االولالصباحٌةذكرعراقٌةسعٌد سلمان حسن صباحخزف/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد5

2011-81.672010االولالصباحٌةذكرعراقٌةالرحمن عبد عباس الرضا عبد سرمدرسم/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد6

2011 -81.412010االولالصباحٌةذكرعراقٌةشمس محمود فاضل فراسرسم/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد7

2011-81.382010االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً عاٌد صادق حسنٌننحت/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد8

2011 -81.272010االولالصباحٌةذكرعراقٌةجبر رحٌمه الحسٌن عبد مشتاقنحت/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد9

2011-80.82010االولالصباحٌةانثىعراقٌةمخٌلف جاسم زغٌر انعامخزف/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد10

2011 -79.812010االولالصباحٌةذكرعراقٌةفنطول حمزة كامل اسعدرسم/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد11

2011-79.62010االولالصباحٌةانثىعراقٌةعودة االمٌر عبد تركً فلورارسم/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد12

2011 -79.592010االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد اسماعٌل القادر عبدنحت/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد13

2011-79.492010االولالصباحٌةانثىعراقٌةجاسم مكً طالب عالرسم/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد14

2011 -78.852010االولالصباحٌةذكرعراقٌةصالح عباس فهمً محمدرسم/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد15

2011-78.412010االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد حاجً محمد هاشمخزف/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد16

2011 -77.872010االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً عباس طشار اوراسنحت/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد17

2011-77.852010االولالصباحٌةانثىعراقٌةشلش عنفوص اسعد بشائرخزف/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد18

2011 -77.72010االولالصباحٌةذكرعراقٌةعباس مهدي جبار عمارخزف/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد19

2011-77.372010االولالصباحٌةذكرعراقٌةشبٌب جاسم الواحد عبد حازمرسم/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد20

2011 -76.822010االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد علوان جبار سٌفخزف/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد21

2011-75.992010االولالصباحٌةذكرعراقٌةالحفٌظ عبد سمٌر محمد عمرخزف/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد22

2011 -75.672010االولالصباحٌةذكرعراقٌةوادي صدام قاسم حسٌنخزف/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد23

2011-75.352010االولالصباحٌةانثىعراقٌةسعٌد مهدي موسى زهراءرسم/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد24
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2011 -75.262010االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسن صدام شاكر باسمرسم/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد25

2011-75.12010االولالصباحٌةانثىعراقٌةجواد علً مناف انتصاررسم/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد26

2011 -74.212010االولالصباحٌةانثىعراقٌةهلٌل هاشم شاكر شهدرسم/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد27

2011-74.062010االولالصباحٌةذكرعراقٌةمفٌرش محمد علً عبد عمارنحت/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد28

2011 -73.932010االولالصباحٌةانثىعراقٌةغرٌب محمد مكً آمالنحت/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد29

2011-73.562010االولالصباحٌةانثىعراقٌةصحن فلٌح منعم صابرٌننحت/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد30

2011 -73.22010االولالصباحٌةانثىعراقٌةاحمد حسٌن ابراهٌم نورخزف/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد31

2011-73.182010االولالصباحٌةذكرعراقٌةناصر عباس مظلوم احمدنحت/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد32

2011-73.112010الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةطه سعدون عالءنحت/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد33

2011 -72.672010االولالصباحٌةذكرعراقٌةهللا عبد سعٌد محمد احمد علًنحت/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد34

2011-72.452010االولالصباحٌةذكرعراقٌةاحمد اللطٌف عبد احمد عمررسم/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد35

2011 -72.442010االولالصباحٌةانثىعراقٌةهللا عبد راضً رشٌد وقارخزف/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد36

2011-71.572010االولالصباحٌةذكرعراقٌةمصلح جعفر عامر عدناننحت/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد37

2011 -71.42010االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسن حمادي غسان مصطفىخزف/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد38

2011-71.232010االولالصباحٌةذكرعراقٌةاسماعٌل سلمان الباقً عبد مصطفىخزف/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد39

2011 -71.112010االولالصباحٌةانثىعراقٌةمصٌحب علوان موحان زٌنبرسم/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد40

2011-70.932010االولالصباحٌةذكرعراقٌةاحمد حسن خلٌل ثامرخزف/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد41

2011 -70.892010االولالصباحٌةذكرعراقٌةلطٌف االمٌر عبد علً عبد مرتضىنحت/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد42

2011-70.412010االولالصباحٌةذكرعراقٌةغضٌب كاظم افراح سٌفرسم/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد43

2011 -70.392010االولالصباحٌةانثىعراقٌةسعٌد عطا محمد بانرسم/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد44

2011-70.222010االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً صاحب عباس محمدخزف/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد45

2011 -70.082010االولالصباحٌةانثىعراقٌةبادي محمد خٌري ذكاءخزف/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد46

2011-70.072010الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد فوزي حسن علًخزف/تشكٌلً الجمٌلة الفنونبغداد47

2011-69.922010االولالصباحٌةذكرعراقٌةمنصور علوان عماد عمررسم/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد48
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2011 -69.282010االولالصباحٌةانثىعراقٌةمنصور ٌوسف رحمن نبراسخزف/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد49

2011-69.092010االولالصباحٌةذكرعراقٌةخلٌفة هشام ضرار سٌفخزف/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد50

2011 -68.992010االولالصباحٌةذكرعراقٌةجاسم ٌونس حسام مصطفىخزف/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد51

2011-68.692010االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسن جعفر صادق فاروقخزف/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد52

2011 -68.482010االولالصباحٌةذكرعراقٌةالرزاق عبد جبار حسٌن ضرغامرسم/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد53

2011-68.072010االولالصباحٌةانثىعراقٌةعبد حمزة الكرٌم عبد رواءرسم/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد54

2011 -68.052010االولالصباحٌةانثىعراقٌةسعٌد محمد سعٌد احمد هدٌلرسم/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد55

2011-67.42010االولالصباحٌةانثىعراقٌةالٌاس كوركٌس عدنان رنارسم/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد56

2011 -67.332010االولالصباحٌةانثىعراقٌةالباقً عبد عباس شوقً لبنىخزف/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد57

2011-67.122010االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد الرحٌم عبد سعٌد حسٌننحت/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد58

2011 -67.092010االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحسن عكار حسٌن عذراءرسم/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد59

2011-67.062010االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد جبار ستار مروانخزف/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد60

2011 -66.642010االولالصباحٌةذكرعراقٌةعبود خشن فٌاض حٌدرخزف/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد61

2011-66.622010االولالصباحٌةانثىعراقٌةشبٌب جاسم احمد سهادرسم/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد62

2011 -66.592010االولالصباحٌةذكرعراقٌةداود محمود خلٌل محمدنحت/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد63

2011-66.572010االولالصباحٌةانثىعراقٌةالذرب مرشد جعفر ازهارنحت/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد64

2011-66.092010الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةحقً شوقً محمد ٌاسٌنرسم/تشكٌلً الجمٌلة الفنونبغداد65

2011 -65.72010االولالصباحٌةذكرعراقٌةفرحان لطٌف احمد وسامنحت/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد66

2011-65.112010االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد جاسم طالل عامررسم/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد67

2011 -64.782010االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن محمد حسٌن احمدرسم/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد68

2011-64.622010االولالصباحٌةانثىعراقٌةجواد كاظم جبار نوررسم/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد69

2011 -64.222010االولالصباحٌةذكرعراقٌةعداي ساجت عناد نجاحنحت/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد70

2011-62.612010الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةالسٌد عبد شفٌق صالح احمدرسم/تشكٌلً الجمٌلة الفنونبغداد71

2011-62.382010االولالصباحٌةذكرعراقٌةناصر خلف محمد مصعبخزف/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد72
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2011 -61.862010االولالصباحٌةذكرعراقٌةاحمد ذٌاب مقداد محمودخزف/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد73

2011-61.822010الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةلفته هاشم علً تحسٌنرسم/تشكٌلً الجمٌلة الفنونبغداد74

2011-61.092010الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةكرٌم حمه سلٌم سجىخزف/تشكٌلً الجمٌلة الفنونبغداد75

2011-60.332010الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةكاووش شوكت ناصر احمدرسم/تشكٌلً الجمٌلة الفنونبغداد76

2011-59.982010الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةعبٌد صبٌح رعد رواءرسم/تشكٌلً الجمٌلة الفنونبغداد77

2011-59.892010االولالصباحٌةذكرعراقٌةوهٌب وهاب جبار مصطفىرسم/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد78

2011 -59.812010االولالصباحٌةذكرعراقٌةالسالم عبد علً محمد مصطفىخزف/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد79

2011-59.512010االولالصباحٌةذكرعراقٌةحمٌد احمد ادٌب علًنحت/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد80

2011 -59.192010االولالصباحٌةانثىعراقٌةكاطع سلمان صباح شهبخزف/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد81

2011-58.572010االولالصباحٌةانثىعراقٌةابراهٌم حسٌن هادي فادٌةخزف/تشكٌلًالجمٌلة الفنونبغداد82

2011-57.912010الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةعلً كامل حازم ندىرسم/تشكٌلً الجمٌلة الفنونبغداد83

2011-57.522010الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةصٌهود سعد فٌصل حسٌنرسم/ تشكٌلً الجمٌلة الفنونبغداد84

2011-57.282010الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمحٌبس كاظم عواد ابراهٌمخزف/ تشكٌلً الجمٌلة الفنونبغداد85

2011-57.12010الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةموسى فٌاض عامر شروقخزف/تشكٌلً الجمٌلة الفنونبغداد86

2011-55.642010الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةباقر كرٌم عبد  نجم سنانرسم/تشكٌلً الجمٌلة الفنونبغداد87


