
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

1999-90.191998االولالمسائٌةذكرعراقٌةطه المجٌد عبد نبٌلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد1

1999-89.171998االولالمسائٌةذكرعراقٌةمعروف شاكر توفٌق شاكرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد2

1999-85.91998االولالمسائٌةذكرعراقٌةجبرائٌل بطرس صبري بسامالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد3

1999-84.411998االولالمسائٌةانثىعراقٌةصالح كامل محمد جمانهالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد4

1999-83.241998االولالمسائٌةذكرعراقٌةتوما ناٌف نجٌبالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد5

1999-82.811998االولالمسائٌةانثىعراقٌةحاتم الكرٌم عبد خالدهالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد6

1999-82.81998االولالمسائٌةذكرعراقٌةاسماعٌل شٌخل انور نبٌلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد7

1999-82.751998االولالمسائٌةانثىعراقٌةجاسم محمد حسام رٌاالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد8

1999-81.671998االولالمسائٌةذكرعراقٌةسلمان طالب نصرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد9

1999-81.021998االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحمد رشٌد سعدي حٌدرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد10

1999-80.091998االولالمسائٌةانثىعراقٌةوهٌب الرزاق عبد شٌماءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد11

1999-79.191998االولالمسائٌةانثىعراقٌةسلٌمان ٌوسف خالد اسراءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد12

1999-79.071998االولالمسائٌةذكرعراقٌةرضا ناجً احمد اكرمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد13

1999-791998االولالمسائٌةانثىعراقٌةاسطٌفان داود جوزٌف سمٌرةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد14

1999-78.991998االولالمسائٌةذكرعراقٌةسمٌج عنبر الصاحب عبد ضٌاءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد15

1999-78.41998االولالمسائٌةذكرعراقٌةسعٌد شراد حٌدرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد16

1999-78.341998الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةٌونس اسماعٌل سعدي وسامالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد17

1999-78.211998االولالمسائٌةانثىعراقٌةسعٌد محمد ناجً لقاءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد18

1999-78.121998االولالمسائٌةذكرعراقٌةالكرٌم عبد الحمٌد عبد غسانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد19

1999-78.091998االولالمسائٌةذكرعراقٌةخلف عطٌة شمس احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد20

1999-77.961998االولالمسائٌةانثىعراقٌةعباس خضٌر محمود احالمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد21

1999-77.641998االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحمد ابراهٌم المجٌد عبد باسمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد22

1999-77.51998االولالمسائٌةذكرعراقٌةجودت ٌوسف بطرس منٌرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد23

1999-77.371998االولالمسائٌةانثىعراقٌةالخطٌب احمد محمد مهدي هناءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد24
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1999-77.341998االولالمسائٌةذكرعراقٌةسالم جبدٌل فوزي وعدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد25

1999-76.721998الثانًالمسائٌةانثىعراقٌةمصطفى داود فارس انغامالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد26

1999-76.691998االولالمسائٌةانثىعراقٌةعزٌز علً عزٌر مًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد27

1999-75.871998الثانًالمسائٌةانثىعراقٌةخمٌس محمود صبٌح سناءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد28

1999-75.811998االولالمسائٌةذكرعراقٌةفهد حٌدر حسٌن محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد29

1999-75.341998االولالمسائٌةذكرعراقٌةحمود خزعل الحمٌد عبد صفاءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد30

1999-74.81998االولالمسائٌةذكرعراقٌةٌونس اسماعٌل سعدي عباسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد31

1999-74.711998الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةحسٌن محمد هاشم بشٌرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد32

1999-74.661998االولالمسائٌةانثىعراقٌةحسن فاروق شٌماءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد33

1999-74.521998االولالمسائٌةذكرعراقٌةجاسم حنون هاشمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد34

1999-74.411998االولالمسائٌةذكرعراقٌةناهً الكاظم عبد علً محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد35

1999-74.331998االولالمسائٌةانثىعراقٌةاسماعٌل شنٌن الستار عبد عاتكةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد36

1999-74.061998االولالمسائٌةذكرعراقٌةمراد المحسن عبد محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد37

1999-73.591998االولالمسائٌةانثىعراقٌةظاهر   مزبان فلٌح حسٌبةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد38

1999-73.181998االولالمسائٌةذكرعراقٌةجاسم عباس حسن جمالالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد39

1999-72.871998االولالمسائٌةذكرعراقٌةهالل علوان عباس علوانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد40

1999-72.861998االولالمسائٌةذكرعراقٌةعباس حسٌن حارث مضرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد41

1999-72.751998االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحمد جاسم رشٌد خالدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد42

1999-72.721998االولالمسائٌةانثىعراقٌةاالمٌر عبد الهادي عبد رحٌقالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد43

1999-72.71998االولالمسائٌةذكرعراقٌةحسان محسن قاسمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد44

1999-72.441998االولالمسائٌةذكرعراقٌةكاظم شلش خالد شاكرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد45

1999-72.251998االولالمسائٌةذكرعراقٌةالرسول كاظم جهادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد46

1999-71.691998االولالمسائٌةانثىعراقٌةٌاسٌن خماس عادل انوارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد47

1999-71.621998االولالمسائٌةانثىعراقٌةابراهٌم عبد فائق مٌسونالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد48
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1999-71.441998االولالمسائٌةذكرعراقٌةمجٌد كاظم درٌدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد49

1999-71.371998الثانًالمسائٌةانثىعراقٌةهللا عبد علً مجٌد شٌماءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد50

1999-71.231998االولالمسائٌةانثىعراقٌةعٌسى بكر زٌنبالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد51

1999-70.821998االولالمسائٌةانثىعراقٌةصالح ابراهٌم هشام هدٌلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد52

1999-70.751998االولالمسائٌةذكرعراقٌةرشٌد صكبان حسن فالحالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد53

1999-70.721998االولالمسائٌةذكرعراقٌةموسى حسٌن رجبالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد54

1999-70.61998االولالمسائٌةذكرعراقٌةحسٌن سعٌد نهاد اٌادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد55

1999-70.581998االولالمسائٌةذكرعراقٌةحسون سلمان حسونً عادلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد56

1999-70.391998االولالمسائٌةذكرعراقٌةتوفٌق محمد ناجً علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد57

1999-70.241998الثانًالمسائٌةانثىعراقٌةمهدي الحسٌن عبد حمٌد ابتسامالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد58

1999-70.211998االولالمسائٌةذكرعراقٌةمهاوش سعٌد رشٌد ولٌدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد59

1999-70.141998االولالمسائٌةذكرعراقٌةشذر علً موزان علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد60

1999-70.111998االولالمسائٌةذكرعراقٌةٌاسٌن حسن احمد ولٌدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد61

1999-69.951998االولالمسائٌةانثىعراقٌةحسن صانت صدام اٌناسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد62

1999-69.871998االولالمسائٌةانثىعراقٌةكٌان كنٌور هاكوب كٌفورك زوارتالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد63

1999-69.81998االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحمد هدو احمد عادلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد64

1999-69.661998الثانًالمسائٌةانثىعراقٌةصالح مهدي نعٌم زٌنبالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد65

1999-69.621998الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةمسٌر عامر فاضلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد66

1999-69.531998االولالمسائٌةانثىعراقٌةصٌوان مطشر خلٌل شذىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد67

1999-69.061998االولالمسائٌةانثىعراقٌةحسٌن عبد صبحً الهامالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد68

1999-691998االولالمسائٌةذكرعراقٌةالرحٌم عبد ٌحٌى فاضلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد69

1999-68.641998االولالمسائٌةذكرعراقٌةخمٌس سالمة اسماعٌل درٌدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد70

1999-68.491998االولالمسائٌةذكرعراقٌةعٌسى جمعه حسن اسامةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد71

1999-68.371998االولالمسائٌةذكرعراقٌةحسون محمد فؤادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد72
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1999-68.011998االولالمسائٌةانثىعراقٌةهللا عبد كاظم صالح ابتسامالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد73

1999-67.531998االولالمسائٌةذكرعراقٌةعٌاش احمد محمد سامًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد74

1999-67.241998االولالمسائٌةانثىعراقٌةهللا عبد ناجً صالح عبٌرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد75

1999-67.231998االولالمسائٌةذكرعراقٌةساجت جبار كاظم علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد76

1999-67.091998االولالمسائٌةذكرعراقٌةجبر حمٌد فاخر ابراهٌمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد77

1999-67.091998االولالمسائٌةذكرعراقٌةراهً تاٌة حسٌن ابراهٌمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد78

1999-66.961998الثانًالمسائٌةانثىعراقٌةحسٌن عبد حمٌد ماجدةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد79

1999-66.781998االولالمسائٌةانثىعراقٌةمحمد صالح الهادي عبد فاطمةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد80

1999-66.521998االولالمسائٌةذكرعراقٌةاسماعٌل وناس عناد الكرٌم عبدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد81

1999-66.511998االولالمسائٌةانثىعراقٌةشهاب خلٌل احمد اٌمانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد82

1999-66.51998االولالمسائٌةذكرعراقٌةحسٌن ابراهٌم احمد علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد83

1999-66.481998االولالمسائٌةانثىعراقٌةعلً قاسم فتحً تارهالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد84

1999-66.451998االولالمسائٌةذكرعراقٌةفلٌح سعد طالب رائدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد85

1999-66.081998االولالمسائٌةانثىعراقٌةحمود الكرٌم عبد علً بثٌنةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد86

1999-65.91998االولالمسائٌةذكرعراقٌةحسٌن فٌصل فاضل فٌصلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد87

1999-65.891998االولالمسائٌةذكرعراقٌةالدٌن حسام ضٌاء وائلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد88

1999-65.511998الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةطرٌش عباس صبٌح علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد89

1999-65.21998االولالمسائٌةذكرعراقٌةصافً محمد طالب صباحالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد90

1999-65.11998االولالمسائٌةذكرعراقٌةعلً مراد الحسٌن عبد منتضرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد91

1999-65.031998االولالمسائٌةانثىعراقٌةخلٌف بدع هادي نضالالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد92

1999-64.831998االولالمسائٌةذكرعراقٌةٌاس دحام الرزاق عبد وهابالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد93

1999-64.741998االولالمسائٌةذكرعراقٌةاحمد مصطفى شرٌف مصطفىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد94

1999-64.681998االولالمسائٌةذكرعراقٌةفلٌح محمد زغٌر داودالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد95

1999-64.551998الثانًالمسائٌةانثىعراقٌةحسٌن حٌدر موسى فاتنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد96
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1999-63.961998االولالمسائٌةذكرعراقٌةحسٌن حمٌد خالد ولٌدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد97

1999-63.771998االولالمسائٌةانثىعراقٌةحمودي حسن فٌصل سهىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد98

1999-63.761998الثانًالمسائٌةانثىعراقٌةمحمد سحاب محمد غادةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد99

1999-63.581998االولالمسائٌةانثىعراقٌةحسٌن هالل ٌوسف اٌناسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد100

1999-62.811998الثانًالمسائٌةانثىعراقٌةحسن هللا عبد داود شٌماءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد101

1999-62.761998الثانًالمسائٌةانثىعراقٌةعبد بدر مالح سحرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد102

1999-62.361998االولالمسائٌةانثىعراقٌةابراهٌم خلٌل اسماعٌل سجىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد103

1999-62.251998االولالمسائٌةانثىعراقٌةهادي احمد افاقالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد104

1999-61.891998االولالمسائٌةانثىعراقٌةمرعً محمود عباس سفانهالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد105

1999-61.721998االولالمسائٌةذكرعراقٌةسعٌد خضر خٌري اثٌرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد106

1999-61.341998االولالمسائٌةانثىعراقٌةمعروف خضٌر سلٌم لٌناالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد107

1999-60.871998االولالمسائٌةذكرعراقٌةالحسن عبد دعٌج علً االمٌر عبدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد108

1999-60.521998االولالمسائٌةانثىعراقٌةالرزاق عبد جمٌل سعد دٌناالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد109

1999-60.521998االولالمسائٌةذكرعراقٌةعبد مخلف منٌرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد110

1999-59.611998االولالمسائٌةانثىعراقٌةمصطفى محمد حسٌن بشرىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد111

1999-58.11998االولالمسائٌةانثىعراقٌةحسٌن راضً كاظم منالالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد112


