
الدراسةالتخرج سنةالمعدل الدورالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

المسائٌة90.512012/2011االولذكرعراقٌةحسن عبود الحسن عبد همامالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد1

المسائٌة90.422012/2011االولذكرعراقٌةعبدل مجٌد جمعة سعدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد2

المسائٌة87.322012/2011االولانثىعراقٌةمحمود خلٌل ضاري اسراءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد3

المسائٌة86.112012/2011االولانثىعراقٌةعبد محمد حسٌن نهلةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد4

المسائٌة85.622012/2011االولانثىعراقٌةابراهٌم انور عصمت ٌاسمٌنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد5

المسائٌة83.822012/2011االولانثىعراقٌةسلمان محمود سري اسراءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد6

المسائٌة83.22012/2011االولذكرعراقٌةفلٌفل محمد الكرٌم عبد احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد7

المسائٌة83.192012/2011االولذكرعراقٌةالكرٌم عبد الرحمن عبد صالح محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد8

المسائٌة82.82012/2011االولذكرعراقٌةسوٌلم جلٌو عذافة احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد9

المسائٌة82.612012/2011االولذكرعراقٌةسلمان محمود شاكر علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد10

المسائٌة81.692012/2011االولذكرعراقٌةطالل خلف الزهرة عبد سرمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد11

المسائٌة80.912012/2011االولذكرعراقٌةحسن صاحب مهدي نزارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد12

المسائٌة80.592012/2011االولذكرعراقٌةمحمد فوزي فؤاد علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد13

المسائٌة80.222012/2011االولانثىعراقٌةكاظم جواد غسان اروىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد14

المسائٌة80.012012/2011االولذكرعراقٌةرعد الكرٌم عبد خالد محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد15

المسائٌة79.522012/2011االولانثىعراقٌةقاسم احمد مراد لٌلىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد16

المسائٌة79.32012/2011االولذكرعراقٌةزبون علً خلف سمٌرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد17

المسائٌة792012/2011االولانثىعراقٌةرؤوف اللطٌف عبد حرب وفاءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد18

المسائٌة78.562012/2011االولانثىعراقٌةحسن علً مكً نهىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد19

المسائٌة78.272012/2011االولذكرعراقٌةعلٌوي نعمة جبار خالدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد20

المسائٌة78.052012/2011االولانثىعراقٌةداود حمٌد اسعد هدىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد21

المسائٌة77.532012/2011االولذكرعراقٌةمعن فهد جبار عادلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد22

المسائٌة77.392012/2011االولذكرعراقٌةشهاب محمد جلٌل هاديالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد23

المسائٌة77.082012/2011االولانثىعراقٌةحسن رشٌد محمد سجىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد24
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المسائٌة76.62012/2011االولذكرعراقٌةمحمد عبد ابراهٌم رائدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد25

المسائٌة75.992012/2011االولذكرعراقٌةناصر هاشم علً حسٌنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد26

المسائٌة75.652012/2011االولذكرعراقٌةعلً هادي حسٌن عالءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد27

المسائٌة75.32012/2011االولذكرعراقٌةالحسٌن عبد جبار كاظم علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد28

المسائٌة75.262012/2011االولذكرعراقٌةمساعد محسن كاظم علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد29

المسائٌة75.212012/2011االولذكرعراقٌةهللا صوب هللا عبد قاسم احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد30

المسائٌة74.982012/2011االولذكرعراقٌةجدوع منشد فرعون قٌسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد31

المسائٌة74.022012/2011االولذكرعراقٌةفعل حرفش غازي مؤٌدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد32

المسائٌة73.752012/2011االولذكرعراقٌةعباس حسن صالح ماجدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد33

المسائٌة73.332012/2011االولذكرعراقٌةحسٌن شنٌشل عزٌز حٌدرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد34

المسائٌة72.922012/2011االولانثىعراقٌةمحمود زاهً عبد فاٌق هدىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد35

المسائٌة72.912012/2011االولانثىعراقٌةشٌحان محمد مصطفى زٌنبالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد36

المسائٌة72.812012/2011االولانثىعراقٌةحسٌن ابراهٌم سالم وفاءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد37

المسائٌة71.992012/2011االولذكرعراقٌةعباس حسون الكاظم عبد سعدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد38

المسائٌة71.992012/2011االولانثىعراقٌةمحمود علوان الكرٌم عبد مهاالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد39

المسائٌة71.792012/2011االولانثىعراقٌةعباس المنعم عبد محمد رناالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد40

المسائٌة71.782012/2011االولانثىعراقٌةكزار مسلم عبد لمٌاءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد41

المسائٌة71.612012/2011االولذكرعراقٌةخنٌاب عطبان عبد عادلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد42

المسائٌة71.592012/2011االولذكرعراقٌةسالم داود خمٌس علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد43

المسائٌة71.472012/2011االولذكرعراقٌةالكرٌم عبد عدنان الناصر عبد ٌاسرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد44

المسائٌة70.732012/2011االولانثىعراقٌةسعدون شبٌب خلف مهدٌةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد45

المسائٌة70.212012/2011االولانثىعراقٌةسعد حسن هللا عبد لٌلىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد46

المسائٌة70.032012/2011االولذكرعراقٌةعلً محسن  الرضا عبد موسىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد47

المسائٌة69.932012/2011االولانثىعراقٌةعلً خلف صالح انتصارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد48
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المسائٌة69.072012/2011االولذكرعراقٌةصادق راضً حمٌد زٌدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد49

المسائٌة68.992012/2011االولذكرعراقٌةاحمد هللا عبد حسٌن ولٌدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد50

المسائٌة66.822012/2011االولذكرعراقٌةحمد حسون فٌصل اٌهابالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد51

المسائٌة65.752012/2011االولذكرعراقٌةخلف دبٌس شرهان علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد52

المسائٌة65.552012/2011االولذكرعراقٌةعباس جواد كاظم اٌادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد53

المسائٌة65.552012/2011االولانثىعراقٌةكرٌم خضر عباس زٌنبالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد54

المسائٌة64.722012/2011االولذكرعراقٌةذرب كرٌم فاضل مهندالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد55

المسائٌة64.252012/2011االولانثىعراقٌةحمٌد جمعه سبتً هناءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد56

المسائٌة63.662012/2011االولذكرعراقٌةخلف موٌش ماجد احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد57

المسائٌة63.352012/2011االولذكرعراقٌةغالم جاسم وحٌد ثامرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد58

المسائٌة63.262012/2011االولذكرعراقٌةمحمد جاسم علً تحسٌنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد59

المسائٌة61.992012/2011االولذكرعراقٌةثانً سالم محمد احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد60

المسائٌة61.892012/2011االولذكرعراقٌةفلٌح لعٌبً محمد حمزهالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد61

المسائٌة60,072012/2011الثانًذكرعراقٌةحمود حدٌد عدنانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد62

المسائٌة59,272012/2011الثانًذكرعراقٌةمحسن حسٌن عباس علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد63


