
التخرج سنةالمعدلالدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

2014-92.212013االولالمسائٌةذكرعراقٌةسلٌم هللا شمس عباس جعفرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد1

2014-89.162013االولالمسائٌةانثى عراقٌةخضٌر هللا عبد الدٌن بهاء رجاءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد2

2014-86.362013االولالمسائٌةانثىعراقٌةمحمد  الدٌن صالح احسان ٌاسمٌنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد3

2014-86.162013االولالمسائٌةانثىعراقٌةحسان خشان سامً تغرٌدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد4

2014-84.552013االولالمسائٌةذكرعراقٌةنعمان اسماعٌل  مٌثم عمارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد5

2014-83.652013االولالمسائٌةانثىعراقٌةمحمد خٌال سلمان اٌمانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد6

2014-82.312013االولالمسائٌةذكرعراقٌةفالموز حسٌن اسماعٌل سعٌدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد7

2014-81.992013االولالمسائٌةانثىعراقٌةمهدي صالح عباس زهراءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد8

2014-81.32013االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحمد منخً علً عبد صفاءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد9

2014-81.152013االولالمسائٌةذكرعراقٌةعلً اسماعٌل  جمعة الحسٌن عبدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد10

2014-79.842013االولالمسائٌةانثىعراقٌةكاظم  سلوم داود اصٌلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد11

2014-79.722013االولالمسائٌةانثىعراقٌةعبود الرحٌم عبد الرضا عبد جواد امالالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد12

2014-78.892013االولالمسائٌةذكرعراقٌةحسن هللا عبد طعمة  علً عبدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد13

2014-78.62013االولالمسائٌةانثىعراقٌةحسٌن الحمٌد عبد ماجد رسلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد14

2014-78.552013االولالمسائٌةانثىعراقٌةخلف صالح محمود رواءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد15

2014-782013االولالمسائٌةذكرعراقٌةحمٌدي حسن رسول حسنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد16

2014-77.822013االولالمسائٌةانثىعراقٌةجبر كلش رسن مدٌحةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد17

2014-77.772013االولالمسائٌةذكرعراقٌةمنشد مذخور حسن ٌوسفالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد18

2014-77.542013االولالمسائٌةانثىعراقٌةغركان سرحان سلمان نزٌهةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد19

2014-77.212013االولالمسائٌةذكرعراقٌةالشهٌد عبد مجٌد سهٌل كرارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد20

2014-77.122013االولالمسائٌةانثىعراقٌةهللا عبد حمودي هللا خٌر حسناتالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد21

2014-77.032013االولالمسائٌةذكرعراقٌةجودة داود عباس احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد22

2014-76.942013االولالمسائٌةذكرعراقٌةعلً حسٌن داود عادلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد23

2014-76.532013االولالمسائٌةانثىعراقٌةٌوسف جمٌل ناظم مٌادةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد24
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2014-76.252013االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحمد حسٌن مازن مصطفىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد25

2014-76.192013االولالمسائٌةانثىعراقٌةبرغوث ناصر هللا عبد خالدهالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد26

2014-75.722013االولالمسائٌةذكرعراقٌةتوفً صوفً خضر حٌدرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد27

2014-75.082013االولالمسائٌةذكرعراقٌةهللا عبد حسٌن جبار طارقالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد28

2014-75.012013االولالمسائٌةذكرعراقٌةراضً حسٌن بشٌر غسقالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد29

2014-74.512013االولالمسائٌةانثىعراقٌةجواد الحسٌن عبد جعفر ورودالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد30

2014-74.22013االولالمسائٌةانثىعراقٌةابراهٌم جاسم علً عبد مرٌمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد31

2014-73.882013االولالمسائٌةذكرعراقٌةسباهً ساجت جبر حسٌنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد32

2014-73.782013االولالمسائٌةذكرعراقٌةحسٌن اسماعٌل حقً عمرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد33

2014-73.592013االولالمسائٌةانثىعراقٌةجاسم حمزة قاسم وفاءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد34

2014-73.532013االولالمسائٌةانثىعراقٌةرٌسان محمد كاظم انتهاءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد35

2014-73.332013االولالمسائٌةانثىعراقٌةعناد مجٌد كمٌل ورودالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد36

2014-72.832013االولالمسائٌةانثىعراقٌةخلف الوهاب عبد سلٌمان سوزانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد37

2014-72.792013االولالمسائٌةذكرعراقٌةحسٌن منصور الحسن عبد علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد38

2014-71.562013االولالمسائٌةانثىعراقٌةسلمان ٌاسٌن طالب هندالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد39

2014-71.422013االولالمسائٌةانثىعراقٌةخلف رشٌد عٌدان اٌمانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد40

2014-71.222013االولالمسائٌةذكرعراقٌةحمادي ٌوسف علً لٌثالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد41

2014-71.032013االولالمسائٌةانثىعراقٌةاسعد رشٌد الرحمن عبد اسماءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد42

2014-70.032013االولالمسائٌةانثىعراقٌةضٌف طه سحرسعدونالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد43

2014-69.852013االولالمسائٌةذكرعراقٌةمجٌد مصطفى عدنان مصطفىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد44

2014-69.312013االولالمسائٌةذكرعراقٌةداغر كاظم محمد مصطفىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد45

2014-68.712013االولالمسائٌةذكرعراقٌةحسن لفته عباس لؤيالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد46

2014-68.112013االولالمسائٌةذكرعراقٌةجواد حسن محمد مازنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد47

2014-67.892013االولالمسائٌةذكرعراقٌةبكتاش دهش حسن عمادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد48
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2014-67.572013االولالمسائٌةذكرعراقٌةشرجً زغٌر تركً ثامرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد49

2014-67.032013االولالمسائٌةذكرعراقٌةمهدي صالح مهدي خالدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد50

2014-66.812013االولالمسائٌةانثىعراقٌةعلواش مظلوم حطاب اٌاتالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد51

2014-66.5022013االولالمسائٌةذكرعراقٌةسلمان عباس قاسم زاهرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد52

2014-66.52013االولالمسائٌةذكرعراقٌةالمجٌد عبد علً  صباح محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد53

2014-65.812013االولالمسائٌةانثىعراقٌةعبدل مجٌد جمعه زٌنبالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد54

2014-65.62013االولالمسائٌةذكرعراقٌةباٌع جبار كرٌم سعٌدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد55

2014-64.822013االولالمسائٌةانثىعراقٌةمضهً فرحان سمٌر لٌلىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد56

2014-64.432013االولالمسائٌةذكرعراقٌةاحمد ناجً هاشم حٌدرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد57

2014-63.762013االولالمسائٌةذكرعراقٌةعلً محمد الرزاق عبد رامًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد58

2014-63.742013االولالمسائٌةذكرعراقٌةجبر هللا عبد احمد حٌدرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد59

2014-63.542013االولالمسائٌةذكرعراقٌةذجر قاسم احمد محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد60

2014-61.122013االولالمسائٌةذكرعراقٌةكرم فرج قاسم رائدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد61

2014-60.982013االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحمد خورشٌد الجبار عبد منهلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد62
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2014-77.72013الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةعباس عبود عباس طالبالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد1

2014-73.742013الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةحسٌن فهد ترٌك العابدٌن زٌنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد2

2014-73.242013الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةضمد جمعة عادل فراسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد3

2014-72.72013الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةعباس جاسم طالل سٌفالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد4

2014-72.472013الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةالبد عوده الحسن عبد عالءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد5

2014-70.752013الثانًالمسائٌةانثىعراقٌةرشٌد مجٌد باسم رشاالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد6

  المسائٌة الدراسة / (  2014-2013   ) الدراسً العام   / ( الثانً  )  الدور / (  التشكٌلٌة الفنون)   قسم المتخرجٌن بأسماء قوائم
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2014-68.742013الثانًالمسائٌةانثىعراقٌةعلً احمد الوهاب عبد تارةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد7

2014-68.652013الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةحسٌن اسماعٌل حقً مصطفىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد8

2014-67.752013الثانًالمسائٌةانثىعراقٌةمحمد حسن شٌاع حذامالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد9

2014-67.432013الثانًالمسائٌةانثىعراقٌةخلٌف محمود علً سرابالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد10

2014-66.822013الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةمولود امٌن طالب محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد11

2014-66.382013الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةخلٌل محمد جاسم محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد12

2014-66.232013الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةهللا عبد عطٌه لفته علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد13

2014-65.652013الثانًالمسائٌةانثىعراقٌةحسٌن عبد صبحً زٌنةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد14

2014-65.392013الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةجاسم اللطٌف عبد علً سٌفالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد15

2014-64.662013الثانًالمسائٌةانثىعراقٌةطشاوش داٌخ صبري مهاالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد16

2014-64.532013الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةطراد ابراهٌم خلٌل ابراهٌمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد17

2014-64.512013الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةعلوان احمد قاسم رفعتالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد18

2014-64.072013الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةحٌدر علً محمد نوزادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد19

2014-63.952013الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةمحً عبٌد الكرٌم عبد احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد20

2014-63.772013الثانًالمسائٌةانثىعراقٌةكزار عكار حمٌد ربابالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد21

2014-63.392013الثانًالمسائٌةانثىعراقٌةوادي فضٌح عبادي انعامالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد22

2014-61.622013الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةاسماعٌل علً سعد علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد23

2014-59.922013الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةموسى محمد جاسم فالحالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد24

2014-58.652013الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةعوده هاشم احمد اركانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد25

2014-58.452013الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةمرٌسن حمد موسى سالمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد26


