
  جامعة بغداد

  قسم التصميم/ كلية الفنون الجميلة 

 النتيجة الدراسة المرحلة والتخصص أسم الطالب ت

 ناجح بقرار الصباحية المرحلة ا%ولى  ب اثير يحيى خلف كاطع 1

 ناجح بقرار الصباحية المرحلة ا%ولى  ب احمد اسماعيل عليوي حريز 2

 ناجح الصباحية ب  المرحلة ا%ولى اسراء عدنان محمد سعدون 3

4 
 ناجح الصباحية المرحلة ا%ولى  ب انھار جميل صابر محمد

 راسب الصباحية المرحلة ا%ولى  ب ايسر سعد عبد الصاحب مجيد 5

 ناجح الصباحية المرحلة ا%ولى  ب اي@ف ابراھيم محمود حسين 6

 ناجح بقرار الصباحية المرحلة ا%ولى  ب اي@ف موسى بدن مارد 7

 ناجح بقرار الصباحية المرحلة ا%ولى  ب ب@ل فايق محمود جاسم 8

 ناجح بقرار الصباحية المرحلة ا%ولى  ب تمار رشدي مجيد غني 9

 ناجح الصباحية المرحلة ا%ولى  ب جعفر مھدي صالح مھدي 10

 راسب الصباحية المرحلة ا%ولى  ب حسين امين جابر امين 11

 ناجح الصباحية المرحلة ا%ولى  ب شاكر داليا سامر عبد هللا 12

 ناجح الصباحية المرحلة ا%ولى  ب رئام حمودي خزعل جاسم 13

 راسب الصباحية المرحلة ا%ولى  ب سامر ابراھيم حسين عليوي 14

 ناجح الصباحية المرحلة ا%ولى  ب ساھرة خ@ص عباس جلود 15

 راسب صباحيةال المرحلة ا%ولى  ب سرمد حازم ھادي امين 16

 ناجح بقرار الصباحية المرحلة ا%ولى  ب علي جواد يوسف محمد 17



 ناجح الصباحية المرحلة ا%ولى  ب علي عدي فاضل عبد الرسول 18

 ناجح بقرار الصباحية المرحلة ا%ولى  ب عمار محمد عيسى كردي 19

 راسب الصباحية المرحلة ا%ولى  ب عمر محمد حسام حمد 20

 ناجح الصباحية المرحلة ا%ولى  ب ليث حيدرمجيد زينل اسماعيل 21

 ناجح الصباحية المرحلة ا%ولى  ب ليث عادل عبود حمودي 22

 ناجح الصباحية المرحلة ا%ولى  ب محمد عادل صدام عليوي 23

 ناجح الصباحية المرحلة ا%ولى  ب محمد كريم سالم جوتي 24

 ناجح بقرار الصباحية لة ا%ولى  بالمرح محمد مكي خماس جرجيس 25

 راسب الصباحية المرحلة ا%ولى  ب مرتضى داود سلمان حسين 26

 ناجح الصباحية المرحلة ا%ولى  ب مھند محمد علي حسين 27

 ناجح الصباحية المرحلة ا%ولى  ب مينا مازن عبد الباقي طه 28

 ناجح ةالصباحي المرحلة ا%ولى  ب نوارة اياد كريم نعمة 29

 راسب الصباحية المرحلة ا%ولى  ب نور غازي لعيبي مجيد 30

 ناجح الصباحية المرحلة ا%ولى  ب نور فارس فوزي صديق 31

 راسب الصباحية المرحلة ا%ولى  ب وائل فاضل كاظم جدوع 32

  ناجح الصباحية المرحلة ا%ولى  ب ورود صفاء مالك سعيد 33

 راسب الصباحية مرحلة ا%ولى  بال ياسر ضياء ھادي عباس 34

 راسب الصباحية المرحلة ا%ولى  ب ياسر ھيثم نجم عبد هللا 35

 

  

 اللجنة ا�متحانية                                                                       


