
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

2011 -75.72010األولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً مهدي صباح منٌروتلفزٌون اذاعة/ السٌنمائٌةوالتلفزٌونٌةالجمٌلة الفنونبغداد1

2011 -72.62010األولالصباحٌةأنثىعراقٌةأحمد شهاب أحمد صفاوتلفزٌون اذاعة/ السٌنمائٌةوالتلفزٌونٌةالجمٌلة الفنونبغداد2

2011 -71.42010األولالصباحٌةأنثىعراقٌةعلً الحسٌن عبد محسن  سارهوتلفزٌون اذاعة/ السٌنمائٌةوالتلفزٌونٌةالجمٌلة الفنونبغداد3

2011 -69.72010األولالصباحٌةأنثىعراقٌةمصطفى سلمان محمد حفصةوتلفزٌون اذاعة/  السٌنمائٌةوالتلفزٌونٌةالجمٌلة الفنونبغداد4

2011 -69.22010األولالصباحٌةذكرعراقٌةشهاب ٌوسف رائد محمدوتلفزٌون اذاعة/ السٌنمائٌةوالتلفزٌونٌةالجمٌلة الفنونبغداد5

2011 -68.32010األولالصباحٌةذكرعراقٌةرسن كرٌم ستار محمدوتلفزٌون اذاعة/ السٌنمائٌةوالتلفزٌونٌةالجمٌلة الفنونبغداد6

2011 -67.32010األولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن مكطوف جمٌل علًسٌنما/ السٌنمائٌةوالتلفزٌونٌةالجمٌلة الفنونبغداد7

2011 -67.22010األولالصباحٌةذكرعراقٌةكطان محسن كرٌم مهٌمنوتلفزٌون اذاعة/ السٌنمائٌةوالتلفزٌونٌةالجمٌلة الفنونبغداد8

2011 -66.82010األولالصباحٌةذكرعراقٌةسلمان جوٌد الحمزة رائدعبدوتلفزٌون اذاعة/ السٌنمائٌةوالتلفزٌونٌةالجمٌلة الفنونبغداد9

2011 -652010األولالصباحٌةذكرعراقٌةحٌدو صلٌوة نجٌب باسلسٌنما/السٌنمائٌةوالتلفزٌونٌةالجمٌلة الفنونبغداد10

2011 -64.82010األولالصباحٌةأنثىعراقٌةحمودي ناٌف فرٌد فلةسٌنما/السٌنمائٌةوالتلفزٌونٌةالجمٌلة الفنونبغداد11

2011 -64.722010األولالصباحٌةأنثىعراقٌةجعفر مدب عدوان حالسٌنما/السٌنمائٌةوالتلفزٌونٌةالجمٌلة الفنونبغداد12

2011 -64.52010األولالصباحٌةذكرعراقٌةحسن محبس سامً حسامسٌنما/السٌنمائٌةوالتلفزٌونٌةالجمٌلة الفنونبغداد13

2011 -64.452010األولالصباحٌةذكرعراقٌةدوٌر عكلة محمد زٌدوتلفزٌون اذاعة/ السٌنمائٌةوالتلفزٌونٌةالجمٌلة الفنونبغداد14

2011 -64.242010األولالصباحٌةأنثىعراقٌةأمٌن الدٌن صالح هاشم عبٌروتلفزٌون اذاعة/ السٌنمائٌةوالتلفزٌونٌةالجمٌلة الفنونبغداد15

2011 -64.222010األولالصباحٌةذكرعراقٌةهللا عبد نجم قابل حٌدرسٌنما/السٌنمائٌةوالتلفزٌونٌةالجمٌلة الفنونبغداد16

2011 -64.12010األولالصباحٌةأنثىعراقٌةحسن علً كفاح لٌناسٌنما/السٌنمائٌةوالتلفزٌونٌةالجمٌلة الفنونبغداد17

2011 -63.82010األولالصباحٌةذكرعراقٌةفرحان  السادة عبد سمٌر أدٌبوتلفزٌون اذاعة/ السٌنمائٌةوالتلفزٌونٌةالجمٌلة الفنونبغداد18

2011 -63.52010األولالصباحٌةذكرعراقٌةمصطفى الزاق عبد نضال جهادوتلفزٌون اذاعة/ السٌنمائٌةوالتلفزٌونٌةالجمٌلة الفنونبغداد19

2011 -62.82010األولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد عمر السالم عبد مصطفىوتلفزٌون اذاعة/ السٌنمائٌةوالتلفزٌونٌةالجمٌلة الفنونبغداد20

2011 -62.72010األولالصباحٌةذكرعراقٌةابراهٌم جلوب رحٌم علًوتلفزٌون اذاعة/ السٌنمائٌةوالتلفزٌونٌةالجمٌلة الفنونبغداد21

2011 -62.72010األولالصباحٌةذكرعراقٌةدبً نعمة ابراهٌم محمودوتلفزٌون اذاعة/ السٌنمائٌةوالتلفزٌونٌةالجمٌلة الفنونبغداد22

2011 -61.92010األولالصباحٌةذكرعراقٌةزكاط مطشر حٌال مهندوتلفزٌون اذاعة/ السٌنمائٌةوالتلفزٌونٌةالجمٌلة الفنونبغداد23

2011 -61.42010األولالصباحٌةذكرعراقٌةمصطفى كرم ابراهٌم عدنانسٌنما/السٌنمائٌةوالتلفزٌونٌةالجمٌلة الفنونبغداد24



التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

2011 -61.12010الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةخلف حمزة صاحب فرحسٌنما/السٌنمائٌةوالتلفزٌونٌةالجمٌلة الفنونبغداد25

2011 -60.82010األولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمود قاسم باسم حسٌنسٌنما/السٌنمائٌةوالتلفزٌونٌةالجمٌلة الفنونبغداد26

2011 -60.62010األولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن راشد ستار علًسٌنما/السٌنمائٌةوالتلفزٌونٌةالجمٌلة الفنونبغداد27

2011 -60.422010الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةحسن شرٌف زكً بٌرقسٌنما/السٌنمائٌةوالتلفزٌونٌةالجمٌلة الفنونبغداد28

2011 -60.42010األولالصباحٌةذكرعراقٌةعٌسى حسن طه علًسٌنما/السٌنمائٌةوالتلفزٌونٌةالجمٌلة الفنونبغداد29

2011 -60.282010الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمطر جهاد زاهد مهديسٌنما/السٌنمائٌةوالتلفزٌونٌةالجمٌلة الفنونبغداد30

2011 -59.92010الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةحالوه محٌرب نسٌم اكرمسٌنما/السٌنمائٌةوالتلفزٌونٌةالجمٌلة الفنونبغداد31

2011 -59.252010الثانًالصباحٌةأنثىعراقٌةمصطفى جرجٌس محمد ولٌد زٌنةسٌنما/السٌنمائٌةوالتلفزٌونٌةالجمٌلة الفنونبغداد32

2011 -58.82010األولالصباحٌةذكرعراقٌةمحسن صالح سمٌر نزٌهوتلفزٌون اذاعة/ السٌنمائٌةوالتلفزٌونٌةالجمٌلة الفنونبغداد33

2011 -58.72010األولالصباحٌةذكرعراقٌةعٌسى الرحمن عبد ناصر حسنسٌنما/السٌنمائٌةوالتلفزٌونٌةالجمٌلة الفنونبغداد34

2011 -58.22010األولالصباحٌةأنثىعراقٌةعلً محمد طالب نوروتلفزٌون اذاعة/ السٌنمائٌةوالتلفزٌونٌةالجمٌلة الفنونبغداد35

2011 -57.32010األولالصباحٌةذكرعراقٌةصحن علً عبد رشوانسٌنما/السٌنمائٌةوالتلفزٌونٌةالجمٌلة الفنونبغداد36

2011 -57.32010األولالصباحٌةذكرعراقٌةنهٌب جبر هاشم صدامسٌنما/السٌنمائٌةوالتلفزٌونٌةالجمٌلة الفنونبغداد37

2011 -57.22010األولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد الرحمن عبد طارق زٌادوتلفزٌون اذاعة/ السٌنمائٌةوالتلفزٌونٌةالجمٌلة الفنونبغداد38

2011 -56.72010الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةوهٌب مجٌد حمٌد ٌاسروتلفزٌون اذاعة/ السٌنمائٌةوالتلفزٌونٌةالجمٌلة الفنونبغداد39

2011 -56.52010األولالصباحٌةأنثىعراقٌةهادي سلمان محمد سوسنسٌنما/السٌنمائٌةوالتلفزٌونٌةالجمٌلة الفنونبغداد40

2011 -56.262010الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةمحمود عباس الماسسٌنما/ السٌنمائٌةوالتلفزٌونٌةالجمٌلة الفنونبغداد41

2011 -54.882010الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةصبحً أنعم مضرسٌنما/ السٌنمائٌةوالتلفزٌونٌةالجمٌلة الفنونبغداد42

2011 -54.782010الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعزٌز عزت صالح مصطفىسٌنما/ السٌنمائٌةوالتلفزٌونٌةالجمٌلة الفنونبغداد43

2011 -54.742010الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةامٌن خلٌل سمٌر حٌدروتلفزٌون اذاعة/ السٌنمائٌةوالتلفزٌونٌةالجمٌلة الفنونبغداد44


