
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

2002-91.572001االولالمسائٌةذكرعراقٌةجكو عودٌشو اوراها أمٌرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد1

2002-87.472001االولالمسائٌةذكرعراقٌةحزوم احمد بدري غانمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد2

2002-86.422001االولالمسائٌةانثىعراقٌةهللا عبد ابراهٌم الرزاق عبد صهباءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد3

2002-86.172001االولالمسائٌةانثىعراقٌةاحمد محٌمٌد الرزاق عبد خلودالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد4

2002-84.362001االولالمسائٌةانثىعراقٌةوداعه جبار حنانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد5

2002-83.892001االولالمسائٌةذكرعراقٌةسعٌد فؤاد حسن محمد اٌادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد6

2002-82.932001االولالمسائٌةذكرعراقٌةحسٌن سلمان معالن الكرٌم عبدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد7

2002-82.342001االولالمسائٌةانثىعراقٌةشهاب عامرمخلص رناالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد8

2002-81.472001االولالمسائٌةذكرعراقٌةمتً ٌوسف الٌاس اٌادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد9

2002-81.452001االولالمسائٌةانثىعراقٌةعلً مالك سلمان سناءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد10

2002-81.212001االولالمسائٌةذكرعراقٌةمشوح عبد احمد قٌسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد11

2002-79.372001االولالمسائٌةذكرعراقٌةحسن بكر صدٌق محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد12

2002-78.752001االولالمسائٌةانثىعراقٌةصالح النبً عبد مجٌد عبٌرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد13

2002-78.432001االولالمسائٌةذكرعراقٌةتوٌج علً الحسٌن عبد حمود عمادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد14

2002-77.952001االولالمسائٌةذكرعراقٌةصالح احمد موسى فاضلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد15

2002-77.952001االولالمسائٌةذكرعراقٌةحران جاسم حسٌن سالمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد16

2002-77.922001االولالمسائٌةذكرعراقٌةصالح مهدي حسن سالمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد17

2002-77.862001االولالمسائٌةانثىعراقٌةنصرت حمٌد عادل سرىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد18

2002-76.052001االولالمسائٌةانثىعراقٌةخلف الرزاق عبد توفٌق ابتهالالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد19

2002-75.642001االولالمسائٌةانثىعراقٌةهزاع فٌصل غازي سهادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد20

2002-75.432001االولالمسائٌةانثىعراقٌةهللا عبد ابراهٌم الرزاق عبد نهىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد21

2002-75.32001االولالمسائٌةذكرعراقٌةظاهر عبود عباس فاضلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد22

2002-75.052001االولالمسائٌةذكرعراقٌةشوٌفً زمام ناصر عادلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد23

2002-74.542001االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحمد بدر هللا عبد احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد24
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2002-74.512001االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحسن سلمان عباس سالمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد25

2002-73.812001االولالمسائٌةذكرعراقٌةماماخان قاسم ماٌخان حسٌنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد26

2002-73.232001االولالمسائٌةذكرعراقٌةحسٌن هللا عبد صبٌح حٌدرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد27

2002-73.182001االولالمسائٌةانثىعراقٌةهللا عبد حسن سعٌد فائزةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد28

2002-72.82001االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحٌسن مخلف حمٌد ابراهٌمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد29

2002-72.282001االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحمد محمود عطا عمرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد30

2002-72.022001االولالمسائٌةذكرعراقٌةسوٌر فرحان خمٌس خلٌلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد31

2002-71.862001االولالمسائٌةذكرعراقٌةنجم خلف محمود خلفالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد32

2002-71.512001االولالمسائٌةانثىعراقٌةمحمد مهدي سعد لقاءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد33

2002-71.482001االولالمسائٌةذكرعراقٌةهللا عبد نجم عبٌد محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد34

2002-70.872001االولالمسائٌةانثىعراقٌةسلمان محسن ستار اسراءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد35

2002-70.632001االولالمسائٌةذكرعراقٌةذٌاب عٌدان ابراهٌم احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد36

2002-70.312001االولالمسائٌةذكرعراقٌةالمجٌد عبد الغفار عبد رٌاض محمد سراجالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد37

2002-70.252001االولالمسائٌةانثىعراقٌةهللا عبد حمد هللا عبد حالالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد38

2002-71.242001االولالمسائٌةذكرعراقٌةحسن رحٌم الواحد عبد جاسمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد39

2002-70.172001االولالمسائٌةانثىعراقٌةفلٌح نفل قاسم رٌتاالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد40

2002-69.92001االولالمسائٌةذكرعراقٌةلفته خلٌفة نجم فراسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد41

2002-69.862001االولالمسائٌةذكرعراقٌةهادي لفته جابر نوارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد42

2002-69.822001االولالمسائٌةانثىعراقٌةعلً محمد صبٌح زٌنةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد43

2002-69.652001االولالمسائٌةذكرعراقٌةرضا محمد سلمان مشتاقالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد44

2002-69.542001االولالمسائٌةانثىعراقٌةمحسن عباس صالح زٌنبالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد45

2002-69.452001االولالمسائٌةذكرعراقٌةخلٌفه ابراهٌم حسن سعدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد46

2002-69.112001االولالمسائٌةذكرعراقٌةعباس فاضل هللا عبدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد47

2002-68.722001الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةحمود جاسم محمد جاسمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد48
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2002-68.452001الثانًالمسائٌةانثىعراقٌةالرضا عبد سعٌد محمد عاتكةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد49

2002-67.832001االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحمد علً سلمان لٌثالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد50

2002-67.782001االولالمسائٌةذكرعراقٌةمكونة احمد محمد علً زٌدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد51

2002-67.712001االولالمسائٌةانثىعراقٌةصنكر حسٌن علً شروقالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد52

2002-67.262001االولالمسائٌةانثىعراقٌةرزوقً سعٌد عباس جنانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد53

2002-67.192001االولالمسائٌةانثىعراقٌةعارف الستار عبد عدنان ندىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد54

2002-66.852001االولالمسائٌةذكرعراقٌةعلً محمد احمد سالمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد55

2002-66.272001االولالمسائٌةذكرعراقٌةفرحان كرٌم جاسم حٌدرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد56

2002-65.642001االولالمسائٌةذكرسورٌةبكور احمد محمد عمرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد57

2002-65.562001االولالمسائٌةذكرعراقٌةالرزاق عبد مهدي علً عبد لٌثالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد58

2002-65.242001االولالمسائٌةانثىعراقٌةهللا عبد حبٌب قاسم دٌناالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد59

2002-65.222001االولالمسائٌةانثىعراقٌةعلً ٌوسف ماجد اٌناسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد60

2002-63.962001الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةحسٌن اللطٌف عبد محمد رسولالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد61

2002-62.952001االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحسن كاطع جلوب حامدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد62

2002-62.832001االولالمسائٌةانثىعراقٌةعٌسى عبد احمد هٌفاءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد63

2002-60.552001الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةنعوم عزٌز نوئٌل فابٌانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد64


