
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

2001-95.812000االولالمسائٌةذكرعراقٌةمتً كوكة عٌسى قٌسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد1

2001-85.352000االولالمسائٌةانثىعراقٌةالكرٌم عبد عدنان سعد ارٌجالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد2

2001-84.072000االولالمسائٌةذكرعراقٌةبسٌم محمد الودود عبد اسامةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد3

2001-83.242000االولالمسائٌةذكرعراقٌةحسن محمد الحسٌن عبد نبٌلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد4

2001-822000االولالمسائٌةذكرعراقٌةعبٌد كاظم صبٌح عالءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد5

2001-81.512000االولالمسائٌةذكرعراقٌةحسٌن مسلم كاظم نصٌرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد6

2001-79.632000االولالمسائٌةذكرعراقٌةاسماعٌل شٌد خور فوزي نزارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد7

2001-79.512000االولالمسائٌةذكرعراقٌةسلمان مهدي صالح سعدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد8

2001-78.852000االولالمسائٌةذكرعراقٌةرسول حمودي ابراهٌم سعدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد9

2001-78.772000االولالمسائٌةذكرعراقٌةادهم العزٌز عبد ابراهٌم محمد ولٌدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد10

2001-78.432000االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحٌمٌد عٌسى الجبار عبد زهٌرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد11

2001-78.412000االولالمسائٌةانثىعراقٌةعلً ذنون هاشم نبراسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد12

2001-78.132000االولالمسائٌةذكرعراقٌةعلً ملك ابراهٌم توفٌقالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد13

2001-77.62000االولالمسائٌةانثىعراقٌةعلً عبد اللطٌف عبد مًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد14

2001-77.292000االولالمسائٌةذكرعراقٌةنصٌف سلطان نصٌف عمادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد15

2001-76.832000االولالمسائٌةانثىعراقٌةوهبً محمد عصمت نضالالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد16

2001-76.72000االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحمد محمود نوري صباحالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد17

2001-76.692000االولالمسائٌةذكرعراقٌةعلً رشٌد منٌر حارثالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد18

2001-75.972000االولالمسائٌةذكرعراقٌةحسٌن ابراهٌم جالل احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد19

2001-75.942000االولالمسائٌةانثىعراقٌةحبٌب شالل محمد ادٌبةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد20

2001-75.892000االولالمسائٌةذكرعراقٌةٌاس احمد جهاد الرحمن عبدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد21

2001-752000االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحسن كاظم عطوان حسنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد22

2001-74.992000االولالمسائٌةذكرعراقٌةعلً عبد عباس زاهدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد23

2001-74.942000االولالمسائٌةانثىعراقٌةهللا عبد عبود حاتم مًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد24
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2001-74.582000االولالمسائٌةذكرعراقٌةنوري هللا عبد ولٌدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد25

2001-74.382000االولالمسائٌةذكرعراقٌةهللا عبد الجلٌل عبد زٌد اٌهابالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد26

2001-73.592000االولالمسائٌةانثىعراقٌةعاشور شعبان حاتم سفانةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد27

2001-73.552000االولالمسائٌةذكرعراقٌةحمٌد محمود المنعم عبد سامرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد28

2001-73.422000االولالمسائٌةانثىعراقٌةكنٌن الحسٌن جبارعبد هندالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد29

2001-73.362000االولالمسائٌةذكرعراقٌةرشٌد توفٌق صالح سعدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد30

2001-72.852000االولالمسائٌةذكرعراقٌةسالم وادي صادق جاسمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد31

2001-72.82000االولالمسائٌةانثىعراقٌةعجه عاجل ناجً خدٌجةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد32

2001-72.512000االولالمسائٌةذكرعراقٌةعلً السادة عبد سعدونالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد33

2001-72.342000الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةجواد حسٌن علً سعدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد34

2001-71.962000االولالمسائٌةذكرعراقٌةماٌخان مراد هللا محسنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد35

2001-71.842000االولالمسائٌةانثىعراقٌةعلً عباس باسل مًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد36

2001-70.992000االولالمسائٌةذكرعراقٌةرؤوف طالب غالب اسامةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد37

2001-70.832000االولالمسائٌةذكرعراقٌةفرحان زبار رشٌد منذرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد38

2001-70.722000الثانًالمسائٌةانثىعراقٌةخضر حمٌد الواحد عبد وفاءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد39

2001-70.382000االولالمسائٌةذكرعراقٌةاحمد محمود عبد جمالالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد40

2001-70.012000االولالمسائٌةذكرعراقٌةعسكر نوفان الجبار عبد ناٌفالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد41

2001-69.732000الثانًالمسائٌةانثىعراقٌةحسن محمد ثابت افاقالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد42

2001-69.582000االولالمسائٌةذكرعراقٌةاحمد محمد ازادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد43

2001-69.232000االولالمسائٌةانثىعراقٌةسلمان ناصر مٌرة فاطمةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد44

2001-69.032000االولالمسائٌةذكرعراقٌةعلوان عباس صبٌح زٌادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد45

2001-69.012000االولالمسائٌةذكرعراقٌةعبود مهدي نفل عادلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد46

2001-68.32000االولالمسائٌةذكرعراقٌةرشٌد حسٌن زٌن صدامالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد47

2001-68.242000االولالمسائٌةانثىعراقٌةعلً رضا محمد الوهاب عبد نادٌةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد48
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2001-68.182000االولالمسائٌةانثىعراقٌةوحٌد علً شهٌد شروقالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد49

2001-68.182000االولالمسائٌةذكرعراقٌةعودة حسٌن عٌدان شٌاعالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد50

2001-67.722000الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةٌوسف موسى سعدون منذرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد51

2001-67.432000االولالمسائٌةانثىعراقٌةسعٌد محمد تحسٌن صالح تقىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد52

2001-67.422000الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةمحمود محمد جسام زٌادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد53

2001-67.412000الثانًالمسائٌةانثىعراقٌةعلً محمد كامل عادل فٌروزالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد54

2001-67.012000االولالمسائٌةذكرعراقٌةخضٌر بدرعلً ماهرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد55

2001-66.872000الثانًالمسائٌةانثىعراقٌةعلً وداد محمد نهلةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد56

2001-66.472000االولالمسائٌةانثىعراقٌةسهٌل محمد شعالن زٌنبالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد57

2001-66.462000االولالمسائٌةانثىعراقٌةٌحٌى هاشم شاكر زحلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد58

2001-66.112000االولالمسائٌةانثىعراقٌةداود الغنً عبد ودود فدوىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد59

2001-65.652000الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةعبٌد مسعود شهاب  اٌوبالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد60

2001-65.592000االولالمسائٌةذكرعراقٌةصالح مهدي برد عامرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد61

2001-65.292000الثانًالمسائٌةانثىعراقٌةمحمود حسٌن ابراهٌم فاتنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد62

2001-64.852000االولالمسائٌةانثىعراقٌةعباس الستار عبد نوزدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد63

2001-64.792000االولالمسائٌةذكرعراقٌةحاتم مهدي صالح جاللالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد64

2001-64.632000االولالمسائٌةذكرعراقٌةشخناب خرٌف جبر الحسٌن عبدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد65

2001-63.282000الثانًالمسائٌةانثىعراقٌةاحمد ابراهٌم مسلم سهادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد66

2001-62.592000الثانًالمسائٌةانثىعراقٌةمطلك محمد زٌنةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد67

2001-59.992000الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةبرٌسم سلٌم محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد68

2001-58.982000الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةعلً حسٌن عبد محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد69

2001-58.752000الثانًالمسائٌةانثىعراقٌةالعزٌز عبد عبٌد صباح اسراءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد70


