
سنة التخرجالمعدلالدور  الدراسة الجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةاسم الجامعةت

2015-92.7242014االولمسائًذكرعراقٌةمهدي ابراهٌم فاضل القادر عبدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد1

2015-89.082014االولمسائًانثى عراقٌةمحمد كاظم موفق سالًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد2

2015-87.3982014االولمسائًذكرعراقٌةسلمان داود راضً عباسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد3

2015-86.312014االولمسائًانثىعراقٌةحمد صالح مهدي رواسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد4

2015-85.8472014االولمسائًذكرعراقٌةسوٌل غرٌب كاظم عباسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد5

2015-84.4142014االولمسائًانثىعراقٌةجواد الرزاق عبد محمد تماضرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد6

2015-81.0062014االولمسائًذكرعراقٌةمحمد جاسم باقر غسانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد7

2015-78.9922014االولمسائًذكرعراقٌةحسٌن مهدي الستار عبد محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد8

2015-78.2572014االولمسائًذكرعراقٌةرحمن حسن خماس علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد9

2015-78.2512014االولمسائًانثىعراقٌةعلً ٌزٌم نوري اسماءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد10

2015-78.192014االولمسائًانثىعراقٌةعباس مهدي احمد بتولالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد11

2015-77.5642014االولمسائًذكرعراقٌةخورشٌد رشٌد سنان محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد12

2015-77.4652014االولمسائًذكرعراقٌةالرحمن عبد موفق ٌحٌى باسمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد13

2015-77.2382014االولمسائًانثىعراقٌةجابر كاظم ستار تماضرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد14

2015-77.1472014االولمسائًذكرعراقٌةجمعه امٌن محمد سامانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد15

2015-77.0792014االولمسائًذكرعراقٌةحمزة مرزه مكً احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد16

2015-76.5842014االولمسائًذكرعراقٌةصالح مشكور فاتح فرمانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد17

2015-75.5562014االولمسائًانثىعراقٌةهللا عبد نجم منعم منىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد18

2015-75.2632014االولمسائًذكرعراقٌةعلً داود ابراهٌم عٌسىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد19

2015-75.2372014االولمسائًذكرعراقٌةصرع خلف سٌد حسٌنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد20

2015-74.5892014االولمسائًذكرعراقٌةعلوان حمٌد ٌحٌى حسامالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد21

2015-74.5042014االولمسائًذكرعراقٌةكاظم جاسم احمد ضٌاءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد22

2015-74.2782014االولمسائًذكرعراقٌةجسام محمد خزعل حسامالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد23

2015-73.6422014االولمسائًانثىعراقٌةحٌال عودة جمٌل سندسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد24
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2015-73.2842014االولمسائًانثىعراقٌةعباس خضٌر كامل مٌساءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد25

2015-72.8742014االولمسائًذكرعراقٌةاحمد جالب شامخ سالمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد26

2015-72.6422014االولمسائًانثىعراقٌةحسون دعدوش الجبار عبد سهٌرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد27

2015-72.1722014االولمسائًذكرعراقٌةذرٌه جله وادي  عمادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد28

2015-72.1192014االولمسائًذكرعراقٌةمحمد قادر الرحمن عبد سرهنكالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد29

2015-72.0122014االولمسائًانثىعراقٌةحسن حمد عدنان امنةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد30

2015-71.8082014االولمسائًانثىعراقٌةسوادي صادق محمود اسراءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد31

2015-71.7422014االولمسائًذكرعراقٌةخزعل حسن الكاظم عبد ضرغامالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد32

2015-71.2362014االولمسائًذكرعراقٌةسامً عزت سمٌر عزتالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد33

2015-69.6692014االولمسائًذكرعراقٌةحسان محسن الخضر عبد كرارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد34

2015-69.5212014االولمسائًذكرعراقٌةاسماعٌل علً جاسم اسراءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد35

2015-68.6862014االولمسائًذكرعراقٌةجوٌد محمد الحسٌن عبد احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد36

2015-68.5942014االولمسائًذكرعراقٌةعلً رئٌس السٌد عبد مهدي صالحالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد37

2015-68.2392014االولمسائًانثىعراقٌةخلف ابراهٌم علً الهامالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد38

2015-68.092014االولمسائًانثىعراقٌةحوشان عبٌد الحسٌن عبد جاسمٌةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد39

2015-67.6222014االولمسائًانثىعراقٌةعبد كاظم حسن نجاحالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد40

2015-67.5572014االولمسائًذكرعراقٌةصاٌل عزٌز علً اقبالالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد41

2015-67.5322014االولمسائًانثىعراقٌةمرزه رحٌم جمعه سمٌرهالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد42

2015-67.3962014االولمسائًانثىعراقٌةمودن شٌال عباس نوالالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد43

2015-67.2622014االولمسائًذكرعراقٌةجاسم محمد حسٌن عصامالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد44

2015-67.0372014االولمسائًذكرعراقٌةمهدي عبد علً تحسٌنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد45

2015-66.4642014االولمسائًذكرعراقٌةفرهود البد الهٌل ابو المجٌد عبدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد46

2015-65.982014االولمسائًذكرعراقٌةحٌدر علً امٌن مظفرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد47

2015-65.7352014االولمسائًانثىعراقٌةلفتة بالل ثامر هدٌلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد48
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2015-65.5442014االولمسائًانثىعراقٌةكرٌم هاشم عدنان طٌبةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد49

2015-65.3562014االولمسائًذكرعراقٌةصالح محمد جاسم رعد زٌدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد50

2015-64.5622014االولمسائًانثىعراقٌةحسن كاظم علً هبةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد51

2015-62.9282014االولمسائًذكرعراقٌةماضً بداي العظٌم عبد ناطقالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد52

2015-62.4552014االولمسائًذكرعراقٌةعوده جبر ثامر علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد53

2015-62.2792014االولمسائًانثىعراقٌةحسٌن حسن عماد هدٌلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد54

2015-61.4262014االولمسائًذكرعراقٌةاحمد طعمه غازي احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد55

2015-61.3162014االولمسائًذكرعراقٌةشلش خالد شاكر محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد56
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2015-76.7412014الثانًمسائًانثىعراقٌةفارس صالح احمد هدىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد1

2015-73.2722014الثانًمسائًذكرعراقٌةناصر عطا سعد زٌدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد2

2015-67.752014الثانًمسائًذكرعراقٌةسلمان منصور خلٌف الحسن عبدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد3

2015-66.2582014الثانًمسائًذكرعراقٌةمحمد عواد الحسٌن عبد علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد4

2015-65.8842014الثانًمسائًانثىعراقٌةفٌاض حسن محمد صابرٌنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد5

2015-61.7622014الثانًمسائًذكرعراقٌةمهدي اللطٌف عبد الستار عبد اوسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد6

2015-58.0172014الثانًمسائًانثىعراقٌةخضر المنعم عبد عدنان اروىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد7


