
سنة التخرجالمعدلالدور الدراسة الجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةالجامعةت

2015-85.4912014االولصباحًانثىعراقٌةذرب مرشد قاسم اٌمانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد1

2015-84.7252014االولصباحًذكر عراقٌةعلً مهدي موفق ٌوسفالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد2

2015-81.7542014االولصباحًانثىعراقٌةعلً محمد اٌاد محمد رسلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد3

2015-80.3072014االولصباحًانثىعراقٌةحسٌن محمد محمد خالد شٌماءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد4

2015-80.0422014االولصباحًانثىعراقٌةزٌدان فرحان علً روانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد5

2015-78.7782014االولصباحًذكرعراقٌةعودة الحسن عبد الخالق عبدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد6

2015-78.4792014االولصباحًذكرعراقٌةالكرٌم عبد الجبار عبد نوفل احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد7

2015-77.7452014االولصباحًانثىعراقٌةشاكر عزت مظفر ٌسرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد8

2015-77.3322014االولصباحًذكرعراقٌةطه علً عباس علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد9

2015-77.0382014االولصباحًانثىعراقٌةسٌفً ابراهٌم طه رضاءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد10

2015-76.9532014االولصباحًذكرعراقٌةمطر عطٌه محمد بكرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد11

2015-76.852014االولصباحًذكرعراقٌةمطر غناوي منصور حسنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد12

2015-76.2342014االولصباحًانثىعراقٌةشهاب صالح طالب صباالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد13

2015-75.5322014االولصباحًذكرعراقٌةكزار صالح هاشم علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد14

2015-75.4342014االولصباحًانثىعراقٌةعلوان هللا عبد الكاظم عبد نورالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد15

2015-75.2992014االولصباحًانثىعراقٌةمجٌد رزوقً المنعم عبد مٌسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد16

2015-74.9052014االولصباحًذكرعراقٌةعلوان عبد حسن اثارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد17

2015-74.8192014االولصباحًذكرعراقٌةكزار صالح هاشم حسٌنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد18

2015-74.6732014االولصباحًذكرعراقٌةالحمٌد عبد الملك عبد صباح مصطفىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد19

2015-74.5322014االولصباحًذكرعراقٌةدرٌس علً محمد مصطفى علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد20

2015-74.3712014االولصباحًذكرعراقٌةعلً احمد عدنان مهندالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد21

2015-74.2682014االولصباحًانثىعراقٌةحاجم سعدون علً دعاءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد22

2015-73.342014االولصباحًذكرعراقٌةمهدي المجٌد عبد جمال علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد23

2015-72.6252014االولصباحًانثىعراقٌةمزعل خٌون فوزي فٌروزالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد24
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2015-72.312014االولصباحًذكرعراقٌةعلً رحٌمه خلٌل احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد25

2015-72.2422014االولصباحًذكرعراقٌةزغٌر محسن مجٌد العابدٌن زٌنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد26

2015-71.1772014االولصباحًذكرعراقٌةكاظم اسود حسٌن الفضل ابوالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد27

2015-71.0942014االولصباحًانثىعراقٌةعلً نوري زٌد هالهالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد28

2015-70.7792014االولصباحًذكرعراقٌةعلً شكر المنعم عبد السالم عبدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد29

2015-70.0822014االولصباحًانثىعراقٌةجانً جوحً طارق زٌنهالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد30

2015-69.8272014االولصباحًانثىعراقٌةخلوفً حسن حسٌن رحابالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد31

2015-69.7082014االولصباحًذكرعراقٌةرفٌق فؤاد فاروق ٌزنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد32

2015-69.4072014االولصباحًانثىعراقٌةمهاوي كاظم كرٌم الهدى نورالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد33

2015-68.3452014االولصباحًذكرعراقٌةمنقرٌوس نجٌب سمٌر وائلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد34

2015-67.6022014االولصباحًذكرعراقٌةالوهاب عبد اللطٌف عبد عدنان عمرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد35

2015-67.0382014االولصباحًذكرعراقٌةسلمان محمد ابراهٌم محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد36

2015-66.2542014االولصباحًذكرعراقٌةناشً بشاره ماجد علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد37

2015-66.1232014االولصباحًذكرعراقٌةحسٌن نوري باسم اسامةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد38

2015-65.4332014االولصباحًانثىعراقٌةالرزاق عبد بهجت زٌاد اسراءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد39

2015-64.6372014االولصباحًذكرعراقٌةمحمود شكر صالح عمرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد40

2015-64.3632014االولصباحًانثىعراقٌةجاسم محمد جاسم والءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد41

2015-63.6282014االولصباحًذكرعراقٌةشالل احمد عماد احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد42

2015-63.5782014االولصباحًانثىعراقٌةحمٌد مجٌد سعد رشاالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد43

2015-63.3082014االولصباحًذكرعراقٌةالكرٌم عبد الحمٌد عبد غسان جعفرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد44

2015-60.0782014االولصباحًذكرعراقٌةمحمد فرحان محمد اٌهابالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد45
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2015-77.762014الثانًصباحًذكرعراقٌةجمٌل عٌسى حسن مهندالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد1

2015-77.4992014الثانًصباحًذكرعراقٌةفرج الدٌن نور الدٌن فخر كارازانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد2

2015-71.782014الثانًصباحًانثىعراقٌةكركور مشكور عصام دعاءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد3

2015-71.7112014الثانًصباحًذكرعراقٌةجبر جاسم الكاظم عبد حٌدرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد4

2015-70.7852014الثانًصباحًذكرعراقٌةالكرٌم عبد االمٌر عبد نصٌر علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد5

2015-67.9562014الثانًصباحًانثىعراقٌةكلبوش اللطٌف عبد جمال مرٌمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد6

2015-67.7432014الثانًصباحًذكرعراقٌةعلوان حسٌن عادل عمارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد7

2015-67.722014الثانًصباحًذكرعراقٌةسلٌمان ابراهٌم كرٌم ساالرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد8

2015-66.8132014الثانًصباحًذكرعراقٌةالحسٌن عبد الهادي عبد سالم احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد9

2015-65.332014الثانًصباحًذكرعراقٌةغضٌب كاظم افراح وائلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد10

2015-62.9492014الثانًصباحًانثىعراقٌةالحمٌد عبد محمد فؤاد سارةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد11

2015-62.322014الثانًصباحًذكرعراقٌةرسن جمعة مهدي علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد12

2015-61.9092014الثانًصباحًانثىعراقٌةحسٌن محمود الكرٌم عبد ضحىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد13

2015-61.8422014الثانًصباحًذكرعراقٌةجبر شمخً راضً حسنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد14

2015-61.32014الثانًصباحًذكرعراقٌةنهر لعٌبً الستار عبد عمرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد15

2015-56.1182014الثانًصباحًانثىعراقٌةغفور محمود محمد سولٌرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد16

2015-55.592014الثانًصباحًذكرعراقٌةاسماعٌل سالم خلٌل مصطفىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد17

2015-54.1772014الثانًصباحًذكرعراقٌةعلوان جمٌل ناجً نهادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد18


