
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

2004-89.242003االولالمسائٌةذكرعراقٌةسعٌد سلٌمان حنش طهالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد1

2004-88.72003االولالمسائٌةذكرعراقٌةشحان محمد مصطفى نبٌلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد2

2004-87.282003االولالمسائٌةذكرعراقٌةعلً عبٌد حسٌن الكرٌم عبدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد3

2004-86.242003االولالمسائٌةذكرعراقٌةالحمٌد عبد الباقً عبد جعفر صادقالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد4

2004-85.582003االولالمسائٌةذكرعراقٌةعباس  كردي خالد موسىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد5

2004-85.542003االولالمسائٌةانثىعراقٌةالكرٌم عبد حمزة احمد وئامالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد6

2004-85.272003االولالمسائٌةذكرعراقٌةبسٌم محمد الودود عبد اسامةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد7

2004-84.042003االولالمسائٌةذكرعراقٌةرشٌد حسٌن جعفر احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد8

2004-83.432003االولالمسائٌةذكرعراقٌةسلمان حسن فلٌح رعدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد9

2004-82.072003االولالمسائٌةذكرعراقٌةعلكم روٌد الرزاق عبد حامدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد10

2004-81.732003االولالمسائٌةذكرعراقٌةالربٌعً ابراهٌم حامد شكريالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد11

2004-80.752003االولالمسائٌةانثىعراقٌةخلٌل الرحمن عبد ادهم شذىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد12

2004-80.722003االولالمسائٌةذكرعراقٌةعبد حمودي صفاء محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد13

2004-80.212003االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحمد عٌسى حسٌن احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد14

2004-79.882003االولالمسائٌةانثىعراقٌةحمزة عباس حسٌن نجاةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد15

2004-78.872003االولالمسائٌةذكرعراقٌةرباط  فٌاض بجاي سمٌرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد16

2004-78.712003االولالمسائٌةانثىعراقٌةعلً ذنون هاشم نبراسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد17

2004-78.642003االولالمسائٌةذكرعراقٌةجعفر الحسٌن عبد ضٌاءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد18

2004-78.452003االولالمسائٌةذكرعراقٌةموسى صالح زٌدان سالمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد19

2004-78.452003االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحمد هللا عبد هشام زٌادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد20

2004-77.92003االولالمسائٌةذكرعراقٌةحسن محسن مجٌد بشٌرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد21

2004-77.772003االولالمسائٌةانثىعراقٌةمضحً محمد عزاوي سرىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد22

2004-77.392003االولالمسائٌةذكرعراقٌةسعٌد رشٌد زكًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد23

2004-77.212003االولالمسائٌةذكرعراقٌةتقً داخل صبري عادلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد24
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2004-77.212003االولالمسائٌةذكرعراقٌةخالوي فرج عبٌد حسنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد25

2004-75.972003االولالمسائٌةذكرعراقٌةحسن االمٌر عبد الستار عبد علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد26

2004-75.972003االولالمسائٌةانثىعراقٌةهللا عبد عبود حاتم مًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد27

2004-75.732003االولالمسائٌةذكرعراقٌةهللا عبد العزٌز عبد ربٌع بجارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد28

2004-75.642003االولالمسائٌةذكرعراقٌةعلً احمد محمود فؤادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد29

2004-75.082003االولالمسائٌةذكرعراقٌةطعمة محٌبس سعد رائدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد30

2004-74.792003االولالمسائٌةذكرعراقٌةعلً عبد محمد قاسم سرمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد31

2004-74.172003االولالمسائٌةذكرعراقٌةٌاس حاتم عارف عمارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد32

2004-74.022003االولالمسائٌةذكرعراقٌةعباس ٌاس عونً عمرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد33

2004-73.82003االولالمسائٌةذكرعراقٌةحمٌد شاكر محمد امٌرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد34

2004-73.692003االولالمسائٌةذكرعراقٌةطاهر طوٌرش زغٌر سعدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد35

2004-73.52003االولالمسائٌةذكرعراقٌةاحمد علً تحسٌن عدنان زٌدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد36

2004-73.372003االولالمسائٌةانثىعراقٌةمحسن علً محمد قٌس نغمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد37

2004-73.332003االولالمسائٌةذكرعراقٌةمشمش المنعم عبد هاشم عمارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد38

2004-72.652003االولالمسائٌةانثىعراقٌةحسٌن عبد اصفر اٌالفالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد39

2004-72.592003االولالمسائٌةذكرعراقٌةراضً عبٌد فاضل بهاءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد40

2004-72.512003االولالمسائٌةذكرعراقٌةفدعم هادي حسن ضرارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد41

2004-72.492003االولالمسائٌةذكرعراقٌةعطٌة  ابراهٌم رٌاض عمرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد42

2004-72.182003االولالمسائٌةذكرعراقٌةحسن حسٌن علً تحسٌنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد43

2004-72.022003االولالمسائٌةذكرعراقٌةخمٌس عباس الستار عبد نوزدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد44

2004-71.962003االولالمسائٌةانثىعراقٌةاحمد جاسم فٌصل شذىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد45

2004-71.952003االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحمود ٌونس واثق محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد46

2004-71.782003االولالمسائٌةذكرعراقٌةعلً مهدي احمد مقدادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد47

2004-71.642003االولالمسائٌةذكرعراقٌةحبٌب صغٌر ٌوسف طهالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد48
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2004-71.632003االولالمسائٌةذكرعراقٌةتقً حمود رحٌم زكًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد49

2004-71.622003االولالمسائٌةذكرعراقٌةابراهٌم خلٌل مطر اسعدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد50

2004-71.362003االولالمسائٌةانثىعراقٌةعٌدان غازي اٌناسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد51

2004-71.182003االولالمسائٌةذكرعراقٌةهللا فتح فارس فاروق عمرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد52

2004-71.112003االولالمسائٌةذكرعراقٌةاحمد صبري شكري محمودالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد53

2004-70.992003االولالمسائٌةانثىعراقٌةسلمان صادق طارق حالالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد54

2004-70.912003االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحمد مصطفى طاهر محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد55

2004-70.732003االولالمسائٌةذكرعراقٌةسرٌع ٌاسٌن حسٌن عقٌلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد56

2004-70.152003االولالمسائٌةذكرعراقٌةحبٌب حسٌن فاضل نجمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد57

2004-69.942003االولالمسائٌةذكرعراقٌةتوفان الجبار عبد ناٌفالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد58

2004-69.542003االولالمسائٌةذكرعراقٌةحسٌن علوان محسن علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد59

2004-69.32003االولالمسائٌةانثىعراقٌةهاشم الرزاق عبد فاضل امٌرةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد60

2004-68.82003االولالمسائٌةانثىعراقٌةحسون داود جمٌل نغمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد61

2004-68.732003االولالمسائٌةانثىعراقٌةذٌنة ابو العباس عبد جادر بتولالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد62

2004-67.742003االولالمسائٌةذكرعراقٌةجوٌر كرٌم الجلٌل عبد انمارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد63

2004-67.222003االولالمسائٌةذكرعراقٌةعباس غضبان عصام الدٌن سٌفالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد64

2004-65.692003االولالمسائٌةانثىعراقٌةجاسم صالح احمد اسمهانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد65

2004-64.532003االولالمسائٌةذكرعراقٌةالحسٌن عبد طاهر حامد عباسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد66

2004-63.152003االولالمسائٌةذكرعراقٌةرحٌم محمد قادر زٌادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد65


