
التخرج سنةالمعدلالدور الدراسة نوعالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

2014-93.442013االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحسن مناتً طالب سعدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد1

2014-89.692013االولالصباحٌةانثى عراقٌةفضلً عباس احمد صدىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد2

2014-86.812013االولالصباحٌةذكرعراقٌةعوفً عبد صبار سرمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد3

2014-85.992013االولالصباحٌةذكرعراقٌةصنٌع عطٌة هللا عبد مهندالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد4

2014-84.982013االولالصباحٌةذكرعراقٌةزاهً حردان صبار علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد5

2014-81.962013االولالصباحٌةذكرعراقٌةحمود علوان كرٌم مصطفىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد6

2014-81.722013االولالصباحٌةذكرعراقٌةعسل عاصً علً مصطفىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد7

2014-81.082013االولالصباحٌةذكرعراقٌةشجر حسٌن كاطع اسعدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد8

2014-80.32013االولالصباحٌةذكرعراقٌةطاهر جبر حسن مهندالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد9

2014-80.0852013االولالصباحٌةانثىعراقٌةصالح محمد الدٌن عالء نورالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد10

2014-80.082013االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد الجبار عبد هٌثم احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد11

2014-79.792013االولالصباحٌةانثىعراقٌةرشٌد عبود خالد هدٌلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد12

2014-79.552013االولالصباحٌةذكرعراقٌةعذاب شبٌب حامد عدنانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد13

2014-79.462013االولالصباحٌةانثىعراقٌةاحمد الجبار عبد خالد نورالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد14

2014-78.932013االولالصباحٌةذكرعراقٌةغٌالن فاتً كاظم مثنىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد15

2014-78.142013االولالصباحٌةذكرعراقٌةاحمد سلوم الستار عبد اسامهالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد16

2014-77.812013االولالصباحٌةذكرعراقٌةعٌسى كاطع عكاب علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد17

2014-77.312013االولالصباحٌةانثىعراقٌةبطً جبار ابراهٌم ابرارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد18

2014-76.982013االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد عطشان الكرٌم عبد الزهراءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد19

2014-76.832013االولالصباحٌةذكرعراقٌةحاجً رجب علً حٌدرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد20

2014-76.612013االولالصباحٌةذكرعراقٌةباشاغا خرٌبط جبار محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد21

2014-76.462013االولالصباحٌةانثىعراقٌةحبش عبود اسعد سمرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد22

2014-76.382013االولالصباحٌةذكرعراقٌةعباس فاضل احمد عباسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد23

2014-76.272013االولالصباحٌةذكرعراقٌةسلمان حسن فالح ابراهٌمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد24
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2014-75.462013االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً جواد طالب محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد25

2014-73.882013االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسن فخري باسم علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد26

2014-73.762013االولالصباحٌةانثىعراقٌةصالح لطٌف الكرٌم عبد رحابالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد27

2014-73.332013االولالصباحٌةذكرعراقٌةجاسم الزم جعفر انمارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد28

2014-73.262013االولالصباحٌةذكرعراقٌةصالح محمد عامر ٌاسرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد29

2014-72.992013االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسن اشعٌع سعدون حمزهالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد30

2014-72.642013االولالصباحٌةانثىعراقٌةكاظم حمزه صالح مهاالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد31

2014-72.052013االولالصباحٌةذكرعراقٌةعجٌل حسن عباس رعدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد32

2014-70.92013االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسن صبٌح عادل نورالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد33

2014-70.612013االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن لطٌف جبار حٌدرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد34

2014-70.012013االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسن صباح صالح عباسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد35

2014-69.892013االولالصباحٌةذكرعراقٌةخاجً جنجون  هللا عبد علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد36

2014-69.582013االولالصباحٌةانثىعراقٌةهللا عبد ابراهٌم خلٌل دعاءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد37

2014-69.452013االولالصباحٌةذكرعراقٌةمهدي احمد شهاب هللا عبدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد38

2014-68.682013االولالصباحٌةانثىعراقٌةخمٌس الحمٌد عبد احمد شٌماءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد39

2014-68.632013االولالصباحٌةانثىعراقٌةكاطع نافع غازي ندىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد40

2014-68.62013االولالصباحٌةذكرعراقٌةٌوسف  عرٌبً هللا حمد محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد41

2014-68.382013االولالصباحٌةانثىعراقٌةضاري هللا عبد ناظم اغراسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد42

2014-67.842013االولالصباحٌةانثىعراقٌةعودٌشو منصور ماجد مرٌمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد43

2014-67.622013االولالصباحٌةانثىعراقٌةثابت نعمان صباح سناءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد44

2014-67.612013االولالصباحٌةذكرعراقٌةمطر محمد حسن  عمارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد45

2014-67.122013االولالصباحٌةذكرعراقٌةصدام الرضا عبد مهدي علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد46

2014-67.092013االولالصباحٌةانثىعراقٌةعبٌد عبد هادي غالب مروةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد47

2014-66.642013االولالصباحٌةذكرعراقٌةصالح احمد باسم محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد48
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2014-66.52013االولالصباحٌةانثىعراقٌةالرزاق عبد غنً موفق فرحالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد49

2014-66.462013االولالصباحٌةانثىعراقٌةمصطفى الكاظم عبد جمال نوراالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد50

2014-66.382013االولالصباحٌةانثىعراقٌةفرحان هللا عبد عباس فاطمةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد51

2014-66.22013االولالصباحٌةانثىعراقٌةمظلوم جواد عباس نبراسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد52

2014-66.012013االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً عبد جاسم مانع عزتالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد53

2014-65.822013االولالصباحٌةانثىعراقٌةصالح كرٌم حسٌن شهدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد54

2014-65.462013االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد  هادي فالح دنٌاالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد55

2014-64.42013االولالصباحٌةانثىعراقٌةخلف زٌدان جمال رٌامالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد56

2014-64.352013االولالصباحٌةانثىعراقٌةحمود مزعل ماجد سالًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد57

2014-64.082013االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد شوقً اٌهاب المصطفىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد58

2014-63.882013االولالصباحٌةانثىعراقٌةالكرٌم عبد اٌادهاشم فرحالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد59

2014-62.912013االولالصباحٌةانثىعراقٌةجواد قحطان بهاء روٌدةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد60

2014-61.52013االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً كرٌم مالك لٌثالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد61

2014-61.042013االولالصباحٌةانثىعراقٌةعباس  شٌاع ماهر سجىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد62

2014-58.672013االولالصباحٌةانثىعراقٌةاحمد حسن مظهر مروهالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد63
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2014-76.132013الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةخضٌر ٌاسٌن طالب مروهالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد1

2014-75.382013الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةغزال ابراهٌم عدنان رائدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد2

2014-73.562013الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةهللا عبد طعمة علً عبد نورالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد3

2014-73.52013الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةسلمان جوحً كاظم مدٌنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد4

2014-71.992013الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةطاهر ادهم برهان محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد5

2014-67.592013الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةالكرٌم عبد هاشم اٌاد رغدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد6

 الصباحً الدراسة / (  2014-2013   ) الدراسً العام   / ( الثانً  )  الدور / (  التشكٌلٌة الفنون   )   قسم المتخرجٌن بأسماء قوائم
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2014-66.722013الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةصقر الرزاق عبد ٌوسف هدٌلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد7

2014-66.482013الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةعذٌب محمد هشام سارهالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد8

2014-65.282013الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن جاسم شكر مروانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد9

2014-65.222013الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد عبد ابراهٌم رائد رامًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد10

2014-65.22013الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةموسى احمد حبٌب مصطفىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد11

2014-64.892013الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن موسى الكرٌم عبد رسلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد12

2014-64.122013الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد محمد هانً رانٌاالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد13

2014-64.022013الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن جاسم حسٌن حوراءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد14

2014-63.92013الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةناصر عجٌل السادة عبد رؤٌاالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد15

2014-63.882013الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةسلمان حسن ٌوسف هشامالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد16

2014-63.52013الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةمبارك محمود ٌوسف مروهالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد17

2014-63.492013الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعمود خشن حمٌد محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد18

2014-63.352013الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةساجت سعٌد ماجد علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد19

2014-62.722013الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةحافظ حسن عالء تٌسٌرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد20

2014-62.382013الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةٌوسف جواد محمود كرمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد21

2014-61.912013الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةالكاظم عبد مهدي محمد هدٌلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد22

2014-61.242013الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةغانم رمضان علً حسٌنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد23

2014-60.622013الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةحمد الحسٌن عبد علٌوي مالكالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد24

2014-60.412013الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةعلٌوي هادي الحمزه عبد رؤىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد25

2014-59.232013الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةمادوب دوسً خزعل اسماءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد26

2014-58.492013الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةجبر مهدي صالح مصطفىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد27

2014-56.92013الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن محمد جاسم علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد28

2014-56.822013الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةناصر سعٌد قاسم حٌدرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد29

2014-56.522013الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةعوفً حربً نصر زهراءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد30


