
 

  

 

 نتائج المرحمة الثالثة قسم التصميم لمدراستين ) الصباحي والمسائي (قائمة 

 فرع الداخمي ) صباحي ( 
 النتيجة اسم الطالب ت

في  000حسب  7102-7102الدراسي رسوب للعام  ابراىيم محمد ابراىيم عبد الجبار 1
72/0/7102 

 ناجح األصيل احمد عبود زامل محمد 2
 ناجحة أمامو محمد صالح ميدي 3
 ناجحة إيناس ناجي عبد حسن 4
 ناجحة جوان أياد جواد سممان 5
 ناجح حسان خميف عبود كرحوت 6
 ناجحة حوراء سالم محسن فرحان 7
 ناجح حيدر أحمد عمي مياوي 8
 ناجحة ديانا عبد الرضا فميح حسن 9

 ناجحة دينا جاسم محمد سيد حروف 11
 ناجحة رفل عادل عزيز رضا 11
 ناجحة روان عبد الوىاب محمد احمد 12
 ناجحة ريما عامر لطيف محمد 13
 ناجحة زىراء أياد نافع محمد 14
 ناجحة زىراء عباس مولى محمد 15
 ناجحة زىراء عبد الكريم احمد محمد 16
 ناجحة ساره وليد حميد سمان 17
 ناجحة سالي سعد ارزوقي وىيب 18
 ناجحة شذى أديب يحيى حمودي 19
 ناجحة شمس زيد عبد اهلل قادر 21
 ناجحة شيد صالح عوده جحيل 21
 ناجحة شيد عبد العال كريم غاوي 22
 ناجحة صبا حيدر رسول محمد 23
 ناجحة طيبة رشاد عبيد عمي 24

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
 جامعة بغداد 

 كمية الفنون الجميمة / قسم التصميم



 ناجحة طيبة عبد الرزاق جاسم حسين 25
 مكمل عالء إسماعيل زغير فياض 26

 مكمل عمي سعد شنشل مذكور 27

 مكممة غفران كريم طو خضير 28
 ناجحة فاطمة مناف ىاشم عمي 29
 ناجحة فاطمو مثنى أكبر عباس 31
 ناجحة لبنى جمال حافظ واعي 31
 ناجحة لمى سامي سعدون احمد 32
 ناجحة عبد الرزاق عيدانلمى مازن  33
 مكمل مرتضى حيدر رضا حسين 34
 مكمل مصطفى كريم مكمف حسن 35
 مكمل ميند سعد صبري موسى 36
 مكممة مياده باسل محمد عمي صالح 37
 ناجحة ىدى محسن حميد جواد 38
 ناجح ياسر عامر يونس كاظم 39
 

 ي (مسائفرع الداخمي )  
 النتيجة اسم الطالب ت

 ناجحة سعد صباح محمود آالء 1

 ناجح الحسن حسون عماد عبد المجيد 2
 ناجح حسين عفيف عراك سرىيد 3
 ناجحة سارة عبد الخضر محمد عودة 4
 ناجحة شيماء احمد حسين درويش 5
 ناجح طالب شبوط وىيب خنياب 6
 ناجح عبد الزىرة عودة حسن محمد 7
 ناجح عمار جبار درويش جاسم 8
 ناجحة جميل عباسفرح رمزي  9

 ناجح مرتضى تكميف جاسم محمد عمي 11
 ناجحة مروة خالد عطية سممان 11



 ناجحة مريم محمد إبراىيم سممان 12
 ناجحة مريم محمد سميمان حسن 13
 ناجحة ىيفاء حكيم لطيف عباس 14
في  722حسب  7102-7102راسب لعام  ياسر محمد خميل مصطفى 15

6/3/7102 
 

 ي (صباحي ) طباعفرع ال 
 النتيجة اسم الطالب ت

 ناجحة ابتيال نعيمو حسن غالي 1

 ناجح أبو بكر ىشام عبد الرزاق 2
 ناجحة اسماء كريم صبر عطيو 3
 ناجح اسماعيل أحمد اسماعيل نجرس 4
 مكممة آيات صباح جاسم رشك 5
 ناجحة آيو عمي عبد الرحمن رشيد 6
 ناجحة بان احسان محمد صالح 7
 ناجحة تقوى محمد عمي نعمو حسن 8
 ناجح حقي اسماعيل سممان خماس 9

 ناجحة دعاء اسود فياض حسين 11
 ناجحة زمن رياض فرحان حسن 11
 ناجحة زىراء فالح عبودي شير 12
 ناجحة زىراء ماجد جاسم منخي 13
 ناجحة زينب عبدالرزاق عبدالكريم محسن 14
 ناجحة سجى مشتاق ميدي جواد 15
 ناجحة شكران مؤيد كاظم محمد 16
 ناجحة شيد فوزي خيون مزعل 17
 ناجح عباس فاضل عباس عسكر 18

 ناجحة عطا رزاق جخم حمدان 19

 ناجحة عال صفاء عمي حسين 21

 ناجح عمي أحمد صالح ابراىيم 21

 ناجحة غدير عادل عبد الحسين عباس 22

 ناجح لؤي حميد أمين عباس 23



 ناجح محيبس سمطانمرتضى جموب  24
 ناجحة مريم سعد سممان حبيب 25
 ناجحة مريم عادل جوده سباىي 26
 ناجح نشوان محمد فخري محمد 27

 ناجحة نور حسن عويد خضير 28
 ناجحة نور صالح حسن ضعيف 29
 ناجح ىمام عباس ساده غالي 31

 ناجحة ىند خالد سمطان كعيد 31

 

 ي (مسائي ) طباعفرع ال 
 النتيجة الطالباسم  ت

 ناجحة آالء منذر إبراىيم أحمد 1
 ناجحة سوسن غازي طاىر عطية 2
 ناجح عبد الرحمن شكري صبري شكري 3
 ناجح عبد الكريم جمعة نور محمد احمد 4

 ناجح عمر كاوه فاتح داود 5

 ناجح لؤي قصي أنور ابراىيم 6

 ناجح مرتضى لطيف محسن كاظم 7

 ناجحة نياد رحيم نصر حرج 8
 

 ي (صباحي ) صناعفرع ال 
 النتيجة اسم الطالب ت

 ناجحة أتراب رعد مجيد عمي 1
 ناجح أحمد عبد الحسين ناصر عامر  2
 مكممة أمنيو مشكور عباس محمود 3
 ناجحة آيات رحيم عبيد عبد العباس 4
 ناجحة آيات سعدون مزبان نعمو 5
 ناجحة آية قتيبة عبد الخالق كريم محمد 6
 ناجحة آية نايف جيمول طالل 7



 ناجحة تبارك حيدر عمي شنين 8
 ناجحة تبارك عدنان محمود بطيخ 9

 ناجحة تقى ىادي صالح ميدي 11
77/00/7102بتاريخ  252ترقين قيد  دينا اكرم ىاشم راضي 11  

 ناجحة رحمو عماد عمي كزار 12
 ناجحة رىام عمي حسين عميوي 13
 ناجحة رويده محمد حميد رشيد 14
 ناجحة طيف عبد األمير خضير حسن 15
 ناجح عباس أحمد والي مبارك 16
 ناجح عمي عامر عبد الكريم سميمان 17
 ناجحة فرح رعد عبد المجيد خميل 18

 ناجح مرتضى محمد ايدام غميس 19
 ناجح مصطفى محمد فاضل عباس 21
 ناجحة ميس حسين مراح دفار 21

 مكممة نبأ حيدر محمود مبارك 22

 ناجحة نوادر حيدر عبد الحسن جواد 23
 ناجحة نور فالح حسن محمود 24
 ناجحة نور محمد مصطفى شريف صالح 25
 ناجحة ىدى خالد خميل عباس 26
 ناجحة ىديل قاسم محمد جابر 27
 73/0/7102في  23رسوب حسب امر  ىمام عماد عبد الرزاق عموان 28

 

 

 ي (مسائي ) فرع الصناع 
 النتيجة اسم الطالب ت

 ناجح احمد خميفة ميدي عمي 1

 ناجح أركان شاكر محسن نذير 2



 ناجح حسين محسن كيطان محيسن 3

في  23حسب  7102-7102راسب لعام  خالد ابراىيم عبود سممان 4

 7102\4\3في  442راسب حسب  73/0/7102

 ناجحة روند حيدر فؤاد شاكر 5

 ناجحة سيى محمود طو عبد اهلل 6

 ناجحة غدير حسام طارق عبد 7

 ناجحة كوثر ناطق ىادي احمد 8

 ناجحة مروة حسين عمي اكبر قدرة اهلل  9

 ناجح وسام عدنان توفيق سعيد 11

 7102\4\3في  442راسبة حسب  ياسمين حامد نوري مصطفى 11

 

 

 ي (صباح)  قمةةفرع األ 
 النتيجة اسم الطالب ت

 ناجحة مجيد احمدآيات نبيل محمود  1

 3/4/7102في  442راسبة حسب االمر  ايمان احمد جاسم محمد  2

 ناجحة بتول عبد الحسين بعير سويف 3
 ناجحة بنان خضير عباس حسين 4
 مكممة تبارك عبد اليادي عبود عمي 5
 ناجحة تسنيم عبد المنعم حسين صبر 6
 ناجح جعفر صادق محي دىام 7
 مكمل حسين كريم ثامر عمي 8
 ناجح حمدان حاكم جاسم عبد اهلل 9

 ناجحة حنين محمد مشكور محمد 11
 مكممة رواء محمد جاسم نعمو 11
 ناجحة زىراء رعد كاظم عموان 12
 ناجحة زينب عالء الدين فاضل عوده 13
 ناجحة سرى قاسم جواد كاظم 14
 ناجح ضرغام جابر عمي لوتي 15



 ناجح عمي سالم كعيد سممان 16
 ناجحة عمياء فؤاد حنتوش ابراىيم 17
 ناجحة غفران قاسم ىادي عبود 18
 ناجح كامل طالب وحيد عبد اهلل 19

 مكمل مجتبى حيدر بدري اسود 21

 ناجح محمد اياد خمف محيسن كشموط 21

 مكمل محمد ماجد خير اهلل سعدون 22

 ناجحة مريم عبد الكريم نوري حامد 23
 ناجحة الراضيمريم عالء سممان  24
 ناجحة مينا خميل جواد صباح 25
 ناجحة مينو احمد طاىر عويد 26
 ناجحة نرجس احمد ناموس عطيوي 27
 ناجحة نرجس شمخي جبر عكال 28
 ناجحة نور عصام عبد اهلل ولي 29
 ناجحة وسن محمود عبد الصاحب رضا 31
 مكممة والء حميم جاسم حمزة 31

 

 ي (مسائ)  قمةةفرع األ 
 النتيجة اسم الطالب ت

 ناجحة دالل صالح عبد اهلل جواد 1
 ناجحة سارة حقي اسماعيل مصمح 2
 ناجحة شيماء طارق لطيف محمد 3
 ناجح عصام محمد عاصي خمف 4
 ناجحة مروج خميل محمود حسين 5

 ناجح مصطفى عمي عبد الستار موسى 6
 ناجحة نور ياسر زكي خميفة 7

 


