
  جامعة بغداد

  قسم التصميم/ كلية الفنون الجميلة 

 النتيجة الدراسة المرحلة والتخصص أسم الطالب ت

 ناجح الصباحية المرحلة ا!ولى أ احمد ثامر عبدالستار 1

 ناجح الصباحية المرحلة ا!ولى أ احمد عباس طاھر عصيب 2

 ناجح الصباحية المرحلة ا!ولى أ باسمة عبود حسين عليوي 3

 ناجح بقرار الصباحية المرحلة ا!ولى أ جعفر قاسم حسون صالح 4

 ناجح الصباحية المرحلة ا!ولى أ حسام عز الدين قادر أحمد 5

 ناجح الصباحية المرحلة ا!ولى أ حمزة محمد صادق جعفر 6

 ناجح الصباحية المرحلة ا!ولى أ حنان قاسم محسن فليح 7

 ناجح بقرار الصباحية !ولى أالمرحلة ا حيدر ناصر حسن محسن 8

9 
ذكرى صباح عبد الرزاق 

 صالح
 ناجح الصباحية المرحلة ا!ولى أ

 ناجح الصباحية المرحلة ا!ولى أ رسول صباح رضا حبيب 10

 راسب الصباحية المرحلة ا!ولى أ سلوان سمير جمعة محمد 11

 ناجح الصباحية المرحلة ا!ولى أ سمر ماجد رشيد جبار 12

 ناجح الصباحية المرحلة ا!ولى أ عمر مصدق ھادي صالح 13

 ناجح الصباحية المرحلة ا!ولى أ فجر حيدر صادق مھدي 14

 ناجح الصباحية المرحلة ا!ولى أ فيان فرمان عيدي فتالي 15

 ناجح بقرار الصباحية المرحلة ا!ولى أ مالك عباس فاضل خلف 16

 ناجح الصباحية ا!ولى أالمرحلة  محمد فؤاد ذاكر حماشي 17



 ناجح الصباحية المرحلة ا!ولى أ محمد فالح نعمة سعيد 18

 ناجح الصباحية المرحلة ا!ولى أ مروان عبد علي صحن 19

 راسب الصباحية المرحلة ا!ولى أ مصطفى ماجد حامد محمود 20

 ناجح الصباحية المرحلة ا!ولى أ مصعب سعد طه عمران 21

Sم زبون عسلملك عبد الس 22  ناجح بقرار الصباحية المرحلة ا!ولى أ 

 راسب الصباحية المرحلة ا!ولى أ منتظر جمال حسن محسن 23

 ناجح بقرار الصباحية المرحلة ا!ولى أ مھيمن علي محمد محمود 24

 ناجح الصباحية المرحلة ا!ولى أ نور شمس الدين مھدي غفور 25

 ناجح الصباحية حلة ا!ولى أالمر وسام مصطفى عبد ا!مير 26

 ناجح الصباحية المرحلة ا!ولى أ و!ء يوسف عزت جوامير 27

 ناجح الصباحية المرحلة ا!ولى أ ياسر عبد ا!له محمد شفيع 28
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