
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

1998-86.61997االولالمسائٌةانثىعراقٌةحسون خٌري همام سهىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد1

1998-86.341997االولالمسائٌةانثىعراقٌةٌوسف توفٌق عادل ذكرىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد2

1998-84.881997االولالمسائٌةانثىعراقٌةهللا عبد الخالق عبد نضالالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد3

1998-84.641997االولالمسائٌةذكرعراقٌةنجم لفته هللا عبد نجمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد4

1998-83.61997االولالمسائٌةذكرعراقٌةامٌن مجٌد صاحب احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد5

1998-83.021997االولالمسائٌةذكرعراقٌةحسان علً الرحٌم عبدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد6

1998-81.111997االولالمسائٌةذكرعراقٌةمعروف شاكر توفبق ناطقالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد7

1998-81.111997االولالمسائٌةانثىعراقٌةاحمد شهاب حاتم شهباءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد8

1998-80.571997االولالمسائٌةانثىعراقٌةحسن سعٌد شٌماءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد9

1998-80.491997االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحمد فرج محمد جاسمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد10

1998-80.181997االولالمسائٌةانثىعراقٌةشندي زغٌر الدٌن عبد سناءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد11

1998-79.421997االولالمسائٌةذكرعراقٌةةمانع غٌث جبار جمٌلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد12

1998-79.221997االولالمسائٌةذكرعراقٌةشذر مجٌد جبار الكرٌم عبدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد13

1998-78.731997االولالمسائٌةانثىعراقٌةكرٌم محمد صاحب سهىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد14

1998-78.121997االولالمسائٌةذكرعراقٌةمصطفى محمد دشت زره احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد15

1998-78.111997االولالمسائٌةانثىعراقٌةعباس سعٌد احمد ثائرةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد16

1998-77.821997االولالمسائٌةذكرعراقٌةموسى عٌسى جلٌل علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد17

1998-77.61997االولالمسائٌةانثىعراقٌةاملٌح ناصر هادي شفاءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد18

1998-77.411997االولالمسائٌةذكرعراقٌةمرزا حبٌب طه عادلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد19

1998-77.231997االولالمسائٌةانثىعراقٌةحمٌد حسن فلٌح مهاالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد20

1998-76.351997االولالمسائٌةذكرعراقٌةعلً صكبان رشٌد هللا عبدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد21

1998-76.111997االولالمسائٌةانثىعراقٌةعواد حسٌن علً اٌناسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد22

1998-76.021997االولالمسائٌةانثىعراقٌةالفرج احمد ابراهٌم اسٌلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد23

1998-75.511997االولالمسائٌةذكرعراقٌةحمود هللا عبد زهٌر عمارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد24
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1998-75.171997االولالمسائٌةذكرعراقٌةٌوسف كاطع محمد عباسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد25

1998-75.161997االولالمسائٌةذكرعراقٌةشمخً خضٌر علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد26

1998-75.131997االولالمسائٌةذكرعراقٌةداود حسن سلمان عمادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد27

1998-75.091997االولالمسائٌةذكرعراقٌةشالش محمود الحسٌن عبد ناجحالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد28

1998-75.071997االولالمسائٌةذكرعراقٌةمهدي حمودي مهدي صالحالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد29

1998-75.061997االولالمسائٌةذكرعراقٌةجعفر صادق لطٌف حامدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد30

1998-74.571997االولالمسائٌةذكرعراقٌةسلطان فاضل احمد شهابالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد31

1998-74.561997االولالمسائٌةانثىعراقٌةعلٌوي الكرٌم عبد امجد اثٌرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد32

1998-74.351997االولالمسائٌةذكرعراقٌةالعزاوي محمد جاسم هادي سعدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد33

1998-74.221997االولالمسائٌةانثىعراقٌةحبر ٌوسف سعٌد زٌنبالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد34

1998-74.191997االولالمسائٌةذكرعراقٌةمسلم بن الرضا عبد ابراهٌم اسماريالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد35

1998-73.941997االولالمسائٌةانثىعراقٌةحسن عباس فاطمةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد36

1998-73.881997االولالمسائٌةانثىعراقٌةحمادي علوان محمد سهىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد37

1998-73.881997االولالمسائٌةذكرعراقٌةشكندي خرخاش حسن نوريالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد38

1998-73.81997االولالمسائٌةانثىعراقٌةعلوان ناجً محمد اٌناسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد39

1998-73.71997االولالمسائٌةذكرعراقٌةحبٌب الرضا عبد سعدي مهندالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد40

1998-72.951997االولالمسائٌةذكرعراقٌةالخطاط ساطع علً نوري ماهرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد41

1998-72.941997االولالمسائٌةذكرعراقٌةصفوك جاٌان رحمه محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد42

1998-72.891997االولالمسائٌةذكرعراقٌةنجم خلف اسماعٌل السالم عبدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد43

1998-72.821997االولالمسائٌةذكرعراقٌةخضر الكرٌم عبد الحمٌد عبد موفقالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد44

1998-72.811997االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحمود شاكر اكرم احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد45

1998-72.641997االولالمسائٌةذكرعراقٌةجرجٌس محمد القادر عبد شهرٌارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد46

1998-72.551997االولالمسائٌةانثىعراقٌةبازي طلو خبو فرنسٌةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد47

1998-72.511997االولالمسائٌةذكرعراقٌةعٌسى عبود ناجً رسولالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد48
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1998-71.681997االولالمسائٌةذكرعراقٌةحمزة عاشور عمادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد49

1998-71.651997االولالمسائٌةذكرعراقٌةالنجم عبد غازي علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد50

1998-71.561997االولالمسائٌةانثىعراقٌةداود عباس عٌدان فرحالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد51

1998-71.551997االولالمسائٌةانثىعراقٌةالرزاق عبد حسن فالح منالالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد52

1998-71.461997االولالمسائٌةذكرعراقٌةمصطفى محمد عباس زٌادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد53

1998-71.441997االولالمسائٌةذكرعراقٌةالقرٌشً حبٌب فرحان الرضا عبدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد54

1998-71.31997االولالمسائٌةانثىعراقٌةالغزالً ظاهر سرحان ذٌاب كفاحالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد55

1998-70.971997االولالمسائٌةانثىعراقٌةشاؤول كوركٌس جانٌتالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد56

1998-70.711997االولالمسائٌةذكرعراقٌةسلطان حسٌن طهٌوش علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد57

1998-70.241997االولالمسائٌةانثىعراقٌةالزبٌري حمٌد مرزة مرزة حسن الهامالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد58

1998-70.21997االولالمسائٌةانثىعراقٌةالباقر عبد نجٌب سعٌد لمىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد59

1998-69.9451997االولالمسائٌةذكرعراقٌةرهٌف علً هللا عبد فاضلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد60

1998-69.871997االولالمسائٌةذكرعراقٌةحسن سعودي كرٌمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد61

1998-69.721997االولالمسائٌةذكرعراقٌةالغانم خلف غانم رشٌد الدٌن سعدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد62

1998-69.691997االولالمسائٌةذكرعراقٌةصالح مهدي نزهت مهديالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد63

1998-69.521997االولالمسائٌةانثىعراقٌةعمران حسن سهادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد64

1998-69.481997االولالمسائٌةانثىعراقٌةحسٌن صالح جبار اٌمانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد65

1998-69.271997االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحمد البو ٌسر عثمان طاهر رعدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد66

1998-69.211997االولالمسائٌةانثىعراقٌةعلً حسٌن ظاهر منىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد67

1998-68.811997االولالمسائٌةانثىعراقٌةخلوصً ابراهٌم جمٌل ناطق جنانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد68

1998-68.451997االولالمسائٌةانثىعراقٌةمحمد جاسم امالالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد69

1998-68.221997االولالمسائٌةذكرعراقٌةكرم كاظم احمد كاظمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد70

1998-67.961997االولالمسائٌةذكرعراقٌةمصطفى رشٌد كاظم االمٌر عبدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد71

1998-67.391997االولالمسائٌةذكرعراقٌةعباس خضٌر ماجدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد72
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1998-66.981997االولالمسائٌةانثىعراقٌةالفتالوي نعمة عبٌد علً سهٌلةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد73

1998-66.051997الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةمعروف لفته جبار الرزاق عبدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد74

1998-66.071997الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةامٌن محمد ٌاسٌن ٌسارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد75

1998-65.461997االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحٌمٌد ابراهٌم خلٌل ثائرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد76

1998-65.171997االولالمسائٌةذكرعراقٌةصالح مهدي الحسٌن عبد حمٌدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد77

1998-64.821997االولالمسائٌةانثىعراقٌةطاهر موسى حسٌن نجاهالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد78

1998-63.671997االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحمد القادر عبد شكر جودتالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد79

1998-63.561997االولالمسائٌةانثىعراقٌةعبد غازي جنانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد80

1998-63.331997االولالمسائٌةذكرعراقٌةخلٌفه كاطع جبر الستار عبدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد81

1998-62.911997االولالمسائٌةانثىعراقٌةمهدي الجبار عبد سندسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد82

1998-61.211997االولالمسائٌةانثىعراقٌةمحمد سلمان غازي هندالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد83


