
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

2005-89.492004االولالمسائٌةانثىعراقٌةبنٌان موسى علً اعرافالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد1

2005-88.892004االولالمسائٌةذكرعراقٌةحٌة  طوبٌاتوما فرج ضٌاءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد2

2005-81.922004االولالمسائٌةذكرعراقٌةابراهٌم خلٌل ابراهٌم انسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد3

2005-81.752004االولالمسائٌةانثىعراقٌةفتح كرٌم نعمان شٌماءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد4

2005-81.72004االولالمسائٌةانثىعراقٌةقمر جمٌل عباس وفاءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد5

2005-80.872004االولالمسائٌةذكرعراقٌةحسٌن صغٌر بهلول مسرهدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد6

2005-80.372004االولالمسائٌةانثىعراقٌةابراهٌم رمضان طالب هدىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد7

2005-80.182004االولالمسائٌةذكرعراقٌةعباس الٌاس سلملن داودالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد8

2005-80.12004االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحمد حسن الحمٌد عبد حسٌنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد9

2005-79.612004االولالمسائٌةذكرعراقٌةسعٌد محمد حمٌد فائق لؤيالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد10

2005-79.272004االولالمسائٌةانثىعراقٌةعباس خضٌر حسٌن الهامالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد11

2005-78.992004االولالمسائٌةذكرعراقٌةعزٌز خالد ولٌد غسانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد12

2005-78.812004االولالمسائٌةانثىعراقٌةحسٌن ناصر عزٌز عروبةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد13

2005-78.572004االولالمسائٌةذكرعراقٌةحمادي عبد محمد غزالالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد14

2005-78.142004االولالمسائٌةانثىعراقٌةعٌسى كرٌم ضٌاء ورودالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد15

2005-78.032004االولالمسائٌةانثىعراقٌةخلف عاصً محمد مٌاسةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد16

2005-77.932004االولالمسائٌةذكرفلسطٌنٌةهللا عبد الكرٌم عبد حلمً مضرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد17

2005-77.92004االولالمسائٌةذكرعراقٌةمنصور خلٌفة عباس حٌدرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد18

2005-77.752004االولالمسائٌةذكرعراقٌةشرٌف محمد احمد شاهٌنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد19

2005-77.612004االولالمسائٌةذكرعراقٌةحٌة توما طوبٌا فرج بهاءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد20

2005-77.332004االولالمسائٌةذكرعراقٌةعلً عواد احمدابراهٌمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد21

2005-77.242004االولالمسائٌةذكرعراقٌةالستار عبد سامً محمد مصطفىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد22

2005-76.582004االولالمسائٌةذكرعراقٌةسبهان عبٌد فوزي مهديالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد23

2005-76.552004االولالمسائٌةانثىعراقٌةحسن مطرود رحٌم زهراءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد24
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2005-76.222004االولالمسائٌةذكرعراقًالمطلب عبد جهاد كرٌم حسنٌنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد25

2005-76.212004االولالمسائٌةانثىعراقٌةحسن هللا عبد عدنان همسةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد26

2005-75.672004االولالمسائٌةذكرعراقٌةحسن عباس حسن فالحالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد27

2005-75.662004االولالمسائٌةذكرعراقٌةحسٌن عبٌس عطٌة هٌثمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد28

2005-75.62004االولالمسائٌةذكرعراقٌةصالح العزٌز عبد فوزي براقالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد29

2005-75.592004االولالمسائٌةذكرعراقٌةناصر علوان حامد عدنانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد30

2005-75.262004االولالمسائٌةذكرعراقٌةحسٌن احمد فاضل احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد31

2005-75.262004االولالمسائٌةذكرعراقٌةفهد مرٌبط كاظم حٌدرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد32

2005-75.162004االولالمسائٌةذكرعراقٌةلفتة زبون  حتاثة هشامالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد33

2005-74.952004االولالمسائٌةذكرعراقٌةٌعقوب علً شكر عمرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد34

2005-74.842004االولالمسائٌةذكرعراقٌةكاظم الكرٌم عبد الحمٌد عبد الناصر عبدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد35

2005-74.362004االولالمسائٌةذكرعراقٌةعثمان هللا عبد صائب نهادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد36

2005-74.192004االولالمسائٌةذكرعراقٌةسند ذٌاب سرحان علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد37

2005-74.122004االولالمسائٌةانثىعراقٌةحسن جوٌر خلف خمائلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد38

2005-74.092004االولالمسائٌةذكرعراقٌةمهدي صالح مهدي غزوانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد39

2005-74.022004االولالمسائٌةانثىعراقٌةمحمود شكري سهٌل رسلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد40

2005-73.872004االولالمسائٌةذكرعراقٌةسمٌن رضا عٌدان صدامالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد41

2005-73.472004االولالمسائٌةذكرعراقٌةخمٌس وهٌب غفوري عمادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد42

2005-73.142004االولالمسائٌةذكرعراقٌةعلٌوي شخٌر حسن ولٌدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد43

2005-73.142004االولالمسائٌةانثىعراقٌةمحمد القادر عبد هللا عطا وسنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد44

2005-73.122004االولالمسائٌةذكرعراقٌةمهدي فالح الرسول عبد عمرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد45

2005-72.952004االولالمسائٌةانثىعراقٌةٌعقوب ٌوسف ٌعقوب ماريالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد46

2005-72.582004االولالمسائٌةذكرعراقٌةموسى حكٌم عارف رٌاضالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد47

2005-72.552004االولالمسائٌةانثىعراقٌةتوفٌق الكرٌم عبد موفق مٌاسةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد48
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2005-71.852004االولالمسائٌةذكرعراقٌةحمٌدي حسن محمد غسانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد49

2005-71.132004االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحمد رشٌد هادي حردانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد50

2005-712004االولالمسائٌةذكرعراقٌةحسٌن ناصر تحسٌن مازنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد51

2005-70.92004االولالمسائٌةذكرعراقٌةنظام اسماعٌل الوهاب عبد مهندالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد52

2005-70.512004االولالمسائٌةذكرعراقٌةعبٌد اتهٌم عذافة االمٌر عبدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد53

2005-70.462004االولالمسائٌةذكرعراقٌةخزام محمد حمود رحٌمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد54

2005-70.042004االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحسن الجبار عبد طارق عدنانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد55

2005-69.892004االولالمسائٌةذكرعراقٌةفارس جعفر عباس احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد56

2005-69.42004االولالمسائٌةذكرعراقٌةشناوة عامر شمخً عامرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد57

2005-69.392004االولالمسائٌةذكرعراقٌةجمٌل احمد اٌاد احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد58

2005-69.012004االولالمسائٌةانثىعراقٌةمجٌد جهاد مزعل مهاالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد59

2005-68.462004االولالمسائٌةذكرعراقٌةحسٌن عزٌز طالب عمارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد60

2005-68.162004االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحمد عبد اسعد علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد61

2005-682004االولالمسائٌةانثىعراقٌةمحمد جاسم هللا عبد سوسنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد62

2005-67.982004االولالمسائٌةذكرعراقٌةعلً محمد حسٌن الفقار ذوالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد63

2005-67.932004االولالمسائٌةانثىعراقٌةفزع الكرٌم عبد اسامة بسمةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد64

2005-67.842004االولالمسائٌةانثىعراقٌةعمٌش عبد صالح انتصارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد65

2005-67.792004االولالمسائٌةذكرعراقٌةعلً داود محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد66

2005-67.762004االولالمسائٌةانثىعراقٌةنجم محمود صالح هبةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد67

2005-67.362004االولالمسائٌةذكرعراقٌةشبٌب شالل حٌدر عمارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد68

2005-67.32004االولالمسائٌةانثىعراقٌةمكطوف شنان سبتً ملٌحةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد69

2005-67.122004االولالمسائٌةذكرعراقٌةجمعة رشٌد المنعم عبد صباحالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد70

2005-66.892004االولالمسائٌةذكرعراقٌةحسٌن علً مبدر سنانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد71

2005-66.452004االولالمسائٌةذكرعراقٌةكاطع خلف عكاب حٌدرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد72
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2005-65.752004االولالمسائٌةذكرعراقٌةهللا عبد توفٌق ادهم علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد73

2005-65.282004االولالمسائٌةذكرعراقٌةهندي حمادي هللا عبد احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد74

2005-65.172004االولالمسائٌةذكرعراقٌةابراهٌم خلٌل خضر سمٌرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد75

2005-64.212004االولالمسائٌةذكرعراقٌةعالوي الحمٌدصاحب عبد امٌرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد76

2005-63.932004االولالمسائٌةذكرعراقٌةغافل مسلم فرٌح وسامالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد77

2005-60.932004الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةعباس علً حسٌن عالءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد78

2005-59.262004الثانًالمسائٌةانثىعراقٌةالزم هللا عبد هانً هالةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد79


