
الدراسةالتخرج سنةالمعدل الدورالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

الصباحٌة90.062012/2011االولذكرعراقٌةحسن جبارعبدي جابرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد1

الصباحٌة89.072012/2011االولذكرعراقٌةزاهً حردان صبار حكمتالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد2

الصباحٌة88.152012/2011االولذكرعراقٌةحمود هلٌل صابر ادرٌسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد3

الصباحٌة86.062012/2011االولانثىعراقٌةخضٌر كاظم شوكت استبرقالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد4

الصباحٌة86.012012/2011االولذكرعراقٌةصالح مهدي صالح نصرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد5

الصباحٌة85.282012/2011االولذكرعراقٌةمظلوم عبود فاخر حٌدرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد6

الصباحٌة85.012012/2011االولانثىعراقٌةخضٌرعباس وهٌب اٌالفالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد7

الصباحٌة83.352012/2011االولذكرعراقٌةسلٌم كرٌم رحٌم رعدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد8

الصباحٌة83.012012/2011االولذكرعراقٌةكاظم جوده طالب علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد9

الصباحٌة82.662012/2011االولذكرعراقٌةاصول نحو كرٌم محمودالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد10

الصباحٌة82.412012/2011االولانثىعراقٌةمحمد علً محمود كرملالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد11

الصباحٌة82.292012/2011االولانثىعراقٌةعاشور مجٌد السالم عبد دٌناالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد12

الصباحٌة81.762012/2011االولانثىعراقٌةعبٌدالمحً الدٌن عالء غفرانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد13

الصباحٌة81.192012/2011االولذكرعراقٌةجاسم طه رعد طهالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد14

الصباحٌة80.82012/2011االولذكرعراقٌةعلً محمد جاسم اسامةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد15

الصباحٌة80.772012/2011االولذكرعراقٌةعلً راضً كرٌم حٌدرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد16

الصباحٌة80.582012/2011االولذكرعراقٌةغضبان حسٌن حازم حسٌنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد17

الصباحٌة79.172012/2011االولذكرعراقٌةعٌسى الجبار عبد عمار ٌاسرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد18

الصباحٌة78.982012/2011االولانثىعراقٌةجوده حسام بلسمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد19

الصباحٌة78.362012/2011االولانثىعراقٌةاسماعٌل سمٌر شٌماءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد20

الصباحٌة78.252012/2011االولذكرعراقٌةعامر شمخً الحسٌن عبد أحمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد21

الصباحٌة78.182012/2011االولذكرعراقٌةحسن خالوي قاسم كمالالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد22

الصباحٌة78.182012/2011االولانثىعراقٌةحروف سٌد معن رشاالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد23

الصباحٌة78.032012/2011االولانثىعراقٌةهللا عبد الكاظم عبد غسان اٌناسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد24



الدراسةالتخرج سنةالمعدل الدورالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

الصباحٌة782012/2011االولذكرعراقٌةجاسم نصٌف اسماعٌل قٌصرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد25

الصباحٌة77.922012/2011االولانثىعراقٌةعلً شرٌف كامل جهانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد26

الصباحٌة77.712012/2011االولذكرعراقٌةجاسم عبود الكرٌم عبد نصٌرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد27

الصباحٌة76.662012/2011االولذكرعراقٌةهادي حسن صباح احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد28

الصباحٌة75.272012/2011االولذكرعراقٌةاحمد اللطٌف عبد احمد الحمزةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد29

الصباحٌة75.212012/2011األولانثىعراقٌةمحمد لفتة علً هدٌلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد30

الصباحٌة75.12012/2011األولذكرعراقٌةضٌدان مطر ابراهٌم رائدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد31

الصباحٌة74.752012/2011األولانثىعراقٌةحاجً شاهٌن محمود وفاءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد32

الصباحٌة74.592012/2011الثانًأنثىعراقٌةمحمود شاكر الكرٌم عبد رندهالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد33

الصباحٌة74.092012/2011األولذكرعراقٌةحسن صاحب ستار محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد34

الصباحٌة73.982012/2011األولذكرعراقٌةعلً  جاسم محمد مشرقالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد35

الصباحٌة72.172012/2011األولذكرعراقٌةعواد حماد حسٌن محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد36

الصباحٌة71.862012/2011األولذكرعراقٌةجواد جرٌز هادي الفقار ذوالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد37

الصباحٌة71.772012/2011األولذكرعراقٌةالكرٌم عبد عدنان سعد مصطفىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد38

الصباحٌة71.692012/2011األولذكرعراقٌةمطر محمد عدنان احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد39

الصباحٌة71.612012/2011األولذكرعراقٌةحسٌن حلو دواي سعدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد40

الصباحٌة70.762012/2011األولذكرعراقٌةمحٌل الزم صالح حٌدرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد41

الصباحٌة70.612012/2011األولانثىعراقٌةحماد محسن الرضا عبد سهىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد42

الصباحٌة70.392012/2011األولذكرعراقٌةمجٌد حمٌد محمد علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد43

الصباحٌة70.122012/2011األولذكرعراقٌةعصفور الرحمن عبد كرٌم حسٌنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد44

الصباحٌة70.12012/2011األولذكرعراقٌةخلٌل اسماعٌل اسامه ساهرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد45

الصباحٌة70.082012/2011األولذكرعراقٌةخضٌراحمد الدٌن بهاءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد46

الصباحٌة70.032012/2011الثانًذكرعراقٌةكرٌم مصطفى عباس اٌادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد47

الصباحٌة69.652012/2011األولانثىعراقٌةخلف علً احسان سمرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد48
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الصباحٌة69.222012/2011األولانثىعراقٌةنفاوة عوٌد عباس نادٌهالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد49

الصباحٌة69.22012/2011األولانثىعراقٌةكاظم محمد هشام هبهالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد50

الصباحٌة69.032012/2011األولذكرعراقٌةخماس كاظم جاسم الرحمن عبدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد51

الصباحٌة69.032012/2011األولذكرعراقٌةضاٌع محمد قاسم محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد52

الصباحٌة68.992012/2011األولذكرعراقٌةعباس علً محمود سالمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد53

الصباحٌة68.52012/2011األولذكرعراقٌةكناوي علً محمد حسٌنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد54

الصباحٌة68.52012/2011األولذكرعراقٌةصابر قادر صالح ادهمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد55

الصباحٌة67.782012/2011األولانثىعراقٌةحسن الحمٌد عبد مشرف ندىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد56

الصباحٌة67.652012/2011األولذكرعراقٌةحسن فلٌح كامل اكرمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد57

الصباحٌة67.42012/2011األولذكرعراقٌةخان ساٌة عٌسى ابراهٌم تٌسٌرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد58

الصباحٌة66.552012/2011األولذكرعراقٌةحنو عاٌد حمٌد مهندالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد59

الصباحٌة65.912012/2011األولذكرعراقٌةعوفً كاظم دبس اٌادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد60

الصباحٌة65.452012/2011األولذكرعراقٌةمجباس مشعل احسان علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد61

الصباحٌة65.22012/2011الثانًذكرعراقٌةعلً الحسٌن عبد كاظم مهندالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد62

الصباحٌة65.192012/2011األولذكرعراقٌةرضا محمد عامر اسامةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد63

الصباحٌة64.862012/2011األولذكرعراقٌةداخل عزٌز قاسم الدٌن سٌفالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد64

الصباحٌة64.832012/2011األولذكرعراقٌةعلً جواد محمد ابراهٌم خلٌلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد65

الصباحٌة64.822012/2011الثانًذكرعراقٌةجدوع الواحد عبد كامل عقٌلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد66

الصباحٌة64.422012/2011األولذكرعراقٌةحمٌد طالب عالء عقٌلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد67

الصباحٌة64.342012/2011الثانًذكرعراقٌةزاٌر الرضا عبد قاسم اثٌرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد68

الصباحٌة63.772012/2011األولذكرعراقٌةعطٌه حسن موسى ٌاسرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد69

الصباحٌة63.132012/2011األولانثىعراقٌةحسٌن ناصر غالب فخرٌهالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد70

الصباحٌة62.032012/2011األولانثىعراقٌةالحسٌن عبد داود سلمان صابرٌنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد71

الصباحٌة61.922012/2011الثانًذكرعراقٌةعاشور معٌوف صافً علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد72

الصباحٌة61.012012/2011الثانًذكرعراقٌةخلف مرعب بانً حسٌنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد73


