
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

1991-90.971990األولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد اسماعٌل الرحمن عبد الوهاب عبدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد1

1991-90.451990األولالصباحٌةأنثىعراقٌةحسن فلٌح  اٌاد سهٌرالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد2

1991-87.0471990األولالصباحٌةأنثىعراقٌةعاٌز سودي الواحد عبد أمٌرةالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد3

1991-86.041990األولالصباحٌةذكرعراقٌةالرزاق عبد الرحمن عبد سعٌد عمرالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد4

1991-85.641990األولالصباحٌةذكرعراقٌةكٌطان محسن كرٌمالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد5

1991-84.831990األولالصباحٌةأنثىعراقٌةسلمان ٌعقوب اٌشوع هناءالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد6

1991-81.951990األولالصباحٌةذكرعراقٌةبدر جابر  النبً عبدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد7

1991-81.681990األولالصباحٌةذكرعراقٌةرمضان حسٌن محمد شفٌقالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد8

1991-80.161990األولالصباحٌةذكرٌمانًقاسم الملك عبد اخترالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد9

1991-78.91990األولالصباحٌةذكرعراقٌةجدوع فارس حسن صالحالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد10

1991-78.761990األولالصباحٌةأنثىعراقٌةجاسم شحاده حمزة صباالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد11

1991-78.331990الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعنبر صوٌرٌج عباس ماجدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد12

1991-78.3091990األولالصباحٌةأنثىعراقٌةهللا عبد توفٌق عجٌل أمالالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد13

1991-77.571990األولالصباحٌةأنثىعراقٌةٌوسف محمد برهان لٌنالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد14

1991-77.31990األولالصباحٌةأنثىعراقٌةحبٌب علً عبد هادي سندسالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد15

1991-77.161990األولالصباحٌةذكرعراقٌةمجٌد داود سلٌمان وسٌمالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد16

1991-76.731990األولالصباحٌةذكرعراقٌةجاسم رسول غالب االءالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد17

1991-76.571990األولالصباحٌةذكرعراقٌةمحسن حسٌن علً إحسانالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد18

1991-76.021990األولالصباحٌةأنثىعراقٌةمحمود ابراهٌم اٌاد سهىالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد19

1991-75.51990األولالصباحٌةذكرعراقٌةسواعد دهش جبار بلقٌسالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد20

1991-75.371990األولالصباحٌةأنثىعراقٌةابراهٌم فاضل خلٌل غصونالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد21

1991-75.361990األولالصباحٌةأنثىعراقٌةموسى علً محمد ابراهٌم عواطفالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد22

1991-75.31990الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد نادر حمٌد الكرٌم عبدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد23

1991-75.121990األولالصباحٌةأنثىعراقٌةروحً كنٌدح نزال حنانالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد24
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1991-74.731990األولالصباحٌةذكرعراقٌةإبراهٌم سكران موسى رٌاضالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد25

1991-74.641990األولالصباحٌةأنثىعراقٌةقنو جدوع الحكٌم عبد بشرىالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد26

1991-74.311990األولالصباحٌةأنثىعراقٌةداود بهنان كمال سهٌرالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد27

1991-74.261990األولالصباحٌةأنثىعراقٌةلطٌف حمٌد تركً االءالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد28

1991-741990الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعلً هاشم حسن هاشمالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد29

1991-73.711990األولالصباحٌةأنثىعراقٌةاالمٌر عبد علً عبد سمٌر اسراءالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد30

1991-73.691990األولالصباحٌةأنثىعراقٌةاالحد عبد بهنام روعةالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد31

1991-73.691990األولالصباحٌةذكرعراقٌةمهدي عبد محمد كاملالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد32

1991-73.691990الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمهدي حمادي هادي مثنىالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد33

1991-73.331990األولالصباحٌةأنثىعراقٌةالفتاح عبد الرحٌم عبد حكمت بانالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد34

1991-73.141990األولالصباحٌةأنثىعراقٌةدهٌلة حسٌن كاظم نادٌةالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد35

1991-73.111990األولالصباحٌةأنثىعراقٌةهللا عبد علً ٌوسف مٌادةالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد36

1991-72.741990األولالصباحٌةأنثىعراقٌةفلٌح محمد نادرةعٌسىالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد37

1991-72.641990األولالصباحٌةذكرعراقٌةنجم عبود كاظم حاتمالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد38

1991-72.331990األولالصباحٌةأنثىعراقٌةحسٌن علً هادي وجدانالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد39

1991-72.191990األولالصباحٌةأنثىعراقٌةسلمان جابر علً فردوسالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد40

1991-721990األولالصباحٌةأنثىعراقٌةسلمان عبد كاظم ماجدةالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد41

1991-71.761990األولالصباحٌةذكرعراقٌةاحمد سلٌمان محمد أكرمالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد42

1991-71.541990األولالصباحٌةأنثىعراقٌةصخً الكرٌم عبد نهلةالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد43

1991-71.191990الثانًالصباحٌةأنثىعراقٌةمحمد سلطان فرمان اسراءالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد44

1991-70.971990الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةسلمان حسٌن كاظم فالحالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد45

1991-70.661990األولالصباحٌةأنثىعراقٌةهزاع غنً هادي ابتهالالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد46

1991-70.451990االولالصباحٌةأنثىعراقٌةالحسٌن عبد عٌفان الجبار عبد إقبالالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد47

1991-70.421990األولالصباحٌةذكرعراقٌةحمادي عباس احمد عالءالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد48
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1991-70.351990األولالصباحٌةأنثىعراقٌةمحمد إبراهٌم زٌدان أنعامالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد49

1991-70.261990األولالصباحٌةذكرعراقٌةالجادري سلمان شاكر حمٌدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد50

1991-701990األولالصباحٌةأنثىعراقٌةامان عون عبد جواد منالالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد51

1991-69.921990األولالصباحٌةأنثىعراقٌةعواد إبراهٌم خلٌل اٌمانالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد52

1991-69.711990األولالصباحٌةأنثىعراقٌةمحمد جاسم علً بشرىالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد53

1991-69.691990األولالصباحٌةأنثىعراقٌةمروكً مٌخائٌل ٌوسف سناءالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد54

1991-69.561990األولالصباحٌةذكرعراقٌةكنبار شعن جاسم صفاءالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد55

1991-69.471990األولالصباحٌةذكرعراقٌةخلٌفة الرضا عبد سلمان شاكرالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد56

1991-69.421990الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةرشك علوان هاديالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد57

1991-69.231990األولالصباحٌةأنثىعراقٌةالشٌخ فلٌح حسن زٌنبالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد58

1991-69.211990الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمشمول محسن كرٌم عباسالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد59

1991-69.021990األولالصباحٌةذكرعراقٌةكاظم حسن حمٌد حسٌنالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد60

1991-68.711990األولالصباحٌةأنثىعراقٌةحسن عبد نوري سندسالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد61

1991-68.51990األولالصباحٌةذكرعراقٌةالقادر عبد فرج خضٌر عدنانالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد62

1991-68.331990األولالصباحٌةذكرعراقٌةبولص صلٌوا حنا سامًالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد63

1991-68.231990االولالصباحٌةأنثىعراقٌةعلً حسٌن ثابت نهلهالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد64

1991-67.881990األولالصباحٌةأنثىعراقٌةطاهر نعمه محمد مهىالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد65

1991-67.471990األولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن علً حسون رٌاضالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد66

1991-67.291990الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةامٌن غفور ابراهٌم كاوةالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد67

1991-67.141990األولالصباحٌةأنثىعراقٌةمحمود إبراهٌم معن انعامالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد68

1991-67.021990األولالصباحٌةأنثىعراقٌةخضٌر ٌاس عباس هناءالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد69

1991-66.941990األولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن صٌوان سالم محمدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد70

1991-66.691990األولالصباحٌةذكرعراقٌةجاسم تعبان جبار عديالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد71

1991-66.591990الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةدٌان خلف محمد عالءالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد72
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1991-66.231990األولالصباحٌةذكرعراقٌةعلٌوي حسٌن علً حسٌنالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد73

1991-65.851990الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةحمزة عزٌز علً عامرالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد74

1991-65.111990الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعلٌوي مطلك جبار االمٌر عبدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد75

1991-64.81990الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةاألمام عبد هللا عبد هاشم ماهرالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد76

1991-63.921990األولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد علوان شفٌق  فٌصلالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد77

1991-63.81990األولالصباحٌةأنثىعراقٌةثامر جبر الحسٌن عبد اشراقالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد78

1991-63.761990األولالصباحٌةأنثىعراقٌةسلمان كرٌكش سلٌم ماهرةالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد79

1991-63.071990األولالصباحٌةأنثىعراقٌةشٌال قاسم كاظم سهٌرالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد80

1991-62.711990الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعٌسى سلمان رشٌد جاسمالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد81

1991-62.571990الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةهاشم جلٌل محمدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد82

1991-62.511990األولالصباحٌةذكرعراقٌةعزٌز الكرٌم عبد جمٌلالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد83

1991-62.331990الثانًالصباحٌةأنثىعراقٌةكاظم نعٌمه خزعل انعامالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد84

1991-62.231990األولالصباحٌةأنثىعراقٌةعلً حمٌد لعٌبً هٌفاءالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد85

1991-60.761990األولالصباحٌةذكرعراقٌةهللا عبد مطلب محمد جبارالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد86

1991-60.661990الثانًالصباحٌةأنثىعراقٌةعزٌر مدهوش محسن بشرىالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد87

1991-60.591990األولالصباحٌةأنثىعراقٌةالسلوم مهدي خلف أخالصالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد88


