
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

2000-89.971999االولالمسائٌةانثىعراقٌةحسن مصطفى محمود شهرزادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد1

2000-88.951999االولالمسائٌةانثى عراقٌةحمودي هللا عبد عدوٌةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد2

2000-86.831999االولالمسائٌةذكرعراقٌةعباس كاطع سعدون الكرٌم عبدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد3

2000-85.451999االولالمسائٌةذكرعراقٌةالحمٌد عبد شرٌف حمدي نوارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد4

2000-85.121999االولالمسائٌةذكرعراقٌةابراهٌم الكاظم عبدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد5

2000-84.021999االولالمسائٌةذكرعراقٌةزكو عزٌز زكو وسامالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد6

2000-83.981999الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةمحسن حسٌن حسن فلحالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد7

2000-82.821999االولالمسائٌةذكرعراقٌةحمدي ارشد مهندالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد8

2000-81.91999االولالمسائٌةانثىعراقٌةالوهاب عبد علً اللطٌف عبد سناءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد9

2000-81.461999االولالمسائٌةذكرعراقٌةالدٌن نجم فخري زهٌرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد10

2000-81.281999االولالمسائٌةذكرعراقٌةابراهٌم خلف محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد11

2000-79.921999االولالمسائٌةذكرعراقٌةولٌد صاحب معزالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد12

2000-79.541999االولالمسائٌةذكرعراقٌةالعالً عبود كاظم طارقالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد13

2000-79.41999االولالمسائٌةانثىعراقٌةمحمد عزٌز روناكالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد14

2000-78.981999االولالمسائٌةانثىعراقٌةخضٌر ابراهٌم احمد نجاحالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد15

2000-78.351999االولالمسائٌةذكرعراقٌةرستم كاظم داود ثامرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد16

2000-77.11999االولالمسائٌةذكرعراقٌةعداي عكله حسن صالحالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد17

2000-76.851999االولالمسائٌةذكرعراقٌةالحفٌظ عبد رشٌد رشدي مهندالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد18

2000-76.471999االولالمسائٌةانثىعراقٌةظاهر محمد سهامالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد19

2000-76.031999االولالمسائٌةذكرعراقٌةفٌاص مرزة علً عبد سمٌرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد20

2000-75.771999االولالمسائٌةذكرعراقٌةالصمد عبد محمود سبحانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد21

2000-75.41999االولالمسائٌةذكرعراقٌةحمود ابراهٌم موسى عدنانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد22

2000-74.851999االولالمسائٌةذكرعراقٌةجبر جالل عادلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد23

2000-74.481999االولالمسائٌةذكرعراقٌةصبٌح راضً فاضل رٌاضالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد24
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2000-74.31999االولالمسائٌةانثىعراقٌةمهدي محمود صاحب مهاالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد25

2000-74.091999االولالمسائٌةانثىعراقٌةعباس محسن اسماعٌل نسٌمةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد26

2000-73.731999االولالمسائٌةانثىعراقٌةحسٌن خضٌر مجٌد ندىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد27

2000-73.631999االولالمسائٌةانثىعراقٌةاسماعٌل شنٌن الستار عبد ثمٌنةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد28

2000-73.521999االولالمسائٌةذكرعراقٌةعمر حمادي ٌوسف ثامرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد29

2000-72.751999االولالمسائٌةذكرعراقٌةغرٌب كاظم احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد30

2000-72.531999االولالمسائٌةذكرعراقٌةروضان سعٌد علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد31

2000-72.391999االولالمسائٌةانثىعراقٌةحسن ٌحٌى حامد امنةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد32

2000-72.351999االولالمسائٌةذكرعراقٌةداود سراج محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد33

2000-71.991999االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحمد جابر جمالالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد34

2000-71.851999االولالمسائٌةذكرعراقٌةكاظم  الواحد عبد ذر ابوالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد35

2000-71.691999االولالمسائٌةذكرعراقٌةسلطان خلٌوي عجٌل عجٌبالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد36

2000-71.41999االولالمسائٌةذكرعراقٌةكاظم جواد عدنانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد37

2000-71.11999االولالمسائٌةانثىعراقٌةشلش بدن شاهٌن شذىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد38

2000-70.931999االولالمسائٌةذكرعراقٌةجواد محمد الدٌن عزالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد39

2000-70.381999االولالمسائٌةذكرعراقٌةعبد عطٌة عبد علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد40

2000-70.211999االولالمسائٌةذكرعراقٌةشاكر احسان فارسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد41

2000-70.021999االولالمسائٌةانثىعراقٌةمحمد فاضل سامً سعادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد42

2000-69.681999االولالمسائٌةذكرعراقٌةخضٌر محمد الحسٌن عبد عالءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد43

2000-69.241999االولالمسائٌةذكرعراقٌةالجواد عبد هللا عبدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد44

2000-69.171999االولالمسائٌةانثىعراقٌةمصطفى محمد سعدي سهىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد45

2000-68.451999االولالمسائٌةانثىعراقٌةصالح جواد حسنً مٌسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد46

2000-68.091999االولالمسائٌةذكرعراقٌةامٌن الرسول عبد كاظم حٌدرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد47

2000-67.931999االولالمسائٌةانثىعراقٌةقاسم فتحً تماراالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد48
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2000-67.661999االولالمسائٌةذكرعراقٌةالصاحب عبد جواد ابراهٌم هللا عبدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد49

2000-67.561999االولالمسائٌةذكرعراقٌةطه الرحمن عبد محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد50

2000-67.51999االولالمسائٌةانثىعراقٌةعلً عٌسى عون عبد زٌنبالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد51

2000-67.211999االولالمسائٌةانثىعراقٌةعباس هللا فتح محمد وجدانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد52

2000-67.141999االولالمسائٌةانثىعراقٌةمحمود سالم نباالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد53

2000-66.961999االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحمد علً طارق نهادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد54

2000-66.821999الثانًالمسائٌةانثىعراقٌةحسٌن مهدي حمٌد ضفافالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد55

2000-66.581999االولالمسائٌةانثىعراقٌةعباس خضٌر صباحالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد56

2000-66.511999االولالمسائٌةذكرعراقٌةالستار عبد فؤاد عمرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد57

2000-65.871999االولالمسائٌةذكرعراقٌةخلف احمد سعٌد سلمانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد58

2000-65.551999االولالمسائٌةانثىعراقٌةجاسم احمد مهدي ختامالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد59

2000-65.331999الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةحسن كاظم هادي ثائرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد60

2000-65.251999الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةعلً محمد اللطٌف عبد محمد اوسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد61

2000-65.021999االولالمسائٌةذكرعراقٌةحسٌن هللا عبد جواد محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد62

2000-64.51999االولالمسائٌةانثىعراقٌةسور حمه اسماعٌل ترٌفةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد63

2000-64.421999االولالمسائٌةذكرعراقٌةكرٌم تكلٌف محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد64

2000-64.341999االولالمسائٌةانثىعراقٌةنجم محمد بانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد65

2000-64.061999الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةعباس الستار عبد احمد ٌاسرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد66

2000-63.171999االولالمسائٌةذكرعراقٌةحسٌن مجٌد قاسم مازنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد67

2000-62.471999الثانًالمسائٌةانثىعراقٌةمارد فرحان علً عبد حنانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد68

2000-62.381999االولالمسائٌةانثىعراقٌةعلً محمد جواد محمد اقبالالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد69

2000-61.871999الثانًالمسائٌةانثىعراقٌةمجٌد عباس سناءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد70

2000-61.591999االولالمسائٌةذكرعراقٌةعللو صدٌق محمد هللا فتحالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد71

2000-60.421999االولالمسائٌةانثىعراقٌةتوفٌق الحلٌم عبد سعد وسنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد72
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2000-59.361999الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةمراد حسن عصمت احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد73

2000-56.561999االولالمسائٌةانثىعراقٌةمجٌد احمد فازع سمؤالالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد74


