
سنة التخرجالمعدلالدور الدراسةالجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةاسم الجامعةت

1992 -88.591991األولالصباحٌةأنثىعراقٌةجاسم نصٌف جاسم عتابالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد1

1992 -86.691991األولالصباحٌةذكرعراقٌةحمٌد حسن  عزٌز محمدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد2

1992 -85.471991األولالصباحٌةذكرعراقٌةٌعقوب توماس لوٌس غسانالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد3

1992 -85.021991األولالصباحٌةذكرعراقٌةنجم معله جعفرالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد4

1992 -851991األولالصباحٌةذكرعراقٌةرشٌد رؤوف غرٌب هورٌنالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد5

1992 -83.831991األولالصباحٌةذكرعراقٌةعطٌة جاسم هاشم محمدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد6

1992 -82.851991األولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً بدر جابر النبً عبدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد7

1992 -82.781991األولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً رحٌم مصطفى دلشادالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد8

1992 -81.851991األولالصباحٌةذكرعراقٌةالحسٌن عبد جبر موسىالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد9

1992 -81.781991األولالصباحٌةذكرعراقٌةاحمد ٌونس فاضل عباسالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد10

1992 -81.071991األولالصباحٌةذكرعراقٌةشكر حسن خماط جبارالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد11

1992 -80.021991األولالصباحٌةانثىعراقٌةعبود عٌسى فؤاد لمىالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد12

1992 -801991األولالصباحٌةأنثىعراقٌةدروٌش مولود هٌفاءالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد13

1992 -79.91991الثانًالصباحٌةأنثىعراقٌةمرعً حسٌن محمد بٌانالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد14

1992 -78.641991األولالصباحٌةأنثىعراقٌةصنكور إسماعٌل لعٌبً ابتسامالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد15

1992 -78.541991األولالصباحٌةذكرعراقٌةفرٌح حسٌن معله هاديالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد16

1992 -77.2721991األولالصباحٌةذكرعراقٌةعٌسى حمد كٌطان الخالق عبدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد17

1992 -76.471991األولالصباحٌةأنثىعراقٌةحسٌن حمدان محمد ثورةالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد18

1992 -76.451991األولالصباحٌةذكرعراقٌةشرٌف حمه عارف موفقالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد19

1992 -75.111991األولالصباحٌةأنثىعراقٌةحمد ٌاسٌن الجبار عبد امالالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد20

1992 -751991الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةسمٌر علً فاضلالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد21

1992 -74.351991األولالصباحٌةذكرعراقٌةالحسٌن عبد محمد جواد حٌدرالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد22

1992 -74.281991األولالصباحٌةأنثىعراقٌةٌونس دبٌس عدنان سلٌمةالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد23

1992 -74.261991األولالصباحٌةذكرعراقٌةقادر محمد احمد روبارالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد24
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1992 -74.161991الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعلوان محمد مرزوك صادقالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد25

1992 -73.51991األولالصباحٌةأنثىعراقٌةقرع خٌون علً سندسالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد26

1992 -73.251991األولالصباحٌةذكرعراقٌةصالح سلمان احمد الباسط عبدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد27

1992 -73.0951991األولالصباحٌةذكرعراقٌةبابٌر طاهر لقمانالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد28

1992 -73.071991األولالصباحٌةذكرعراقٌةهوٌدي ذٌاب عبود غسانالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد29

1992 -72.231991األولالصباحٌةأنثىعراقٌةشناوه محمد غضبان هدىالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد30

1992 -71.91991األولالصباحٌةأنثىعراقٌةراشد خالد ابراهٌم نادٌةالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد31

1992 -71.881991األولالصباحٌةذكرعراقٌةاسماعٌل حسن حسٌن عصامالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد32

1992 -71.881991األولالصباحٌةذكرعراقٌةفراس حمزة جاسم عبدالرضاالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد33

1992 -71.661991األولالصباحٌةذكرعراقٌةغالم جاسم وحٌد احمدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد34

1992 -71.331991األولالصباحٌةأنثىعراقٌةعلً حسٌن خالد مروانالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد35

1992 -71.1421991الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعلً محمد الستار عبد نصٌرالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد36

1992 -71.111991األولالصباحٌةذكرعراقٌةطاهر الرحمن عبد خالد هللا عبدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد37

1992 -70.91991االولالصباحٌةذكرعراقٌةصالح حسن جبار ستارالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد38

1992 -70.461991االولالصباحٌةذكرعراقٌةعبد محمد حلو كاظمالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد39

1992 -70.121991الثانًالصباحٌةأنثىعراقٌةشٌاع مجٌد رشٌد اطٌافالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد40

1992 -70.091991األولالصباحٌةذكرعراقٌةنعمان سٌف سعٌد سمٌرالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد41

1992 -69.971991األولالصباحٌةذكرعراقٌةالرزاق عبد عقٌل سبائكالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد42

1992 -69.951991األولالصباحٌةذكرعراقٌةمطر كندح حسٌن جاسمالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد43

1992 -69.231991األولالصباحٌةأنثىعراقٌةشحادة علوان خضٌر سمٌةالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد44

1992 -69.161991الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةجاسم جلٌل قاسمالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد45

1992 -68.971991األولالصباحٌةذكرعراقٌةسلمان كاظم خٌون رحمنالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد46

1992 -68.661991األولالصباحٌةذكرعراقٌةٌوسف مرتضى عباس تٌسٌرالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد47

1992 -68.471991األولالصباحٌةذكرعراقٌةدهش حسٌن عبود االمٌر عبدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد48
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1992 -68.41991األولالصباحٌةذكرعراقٌةهللا عبد امٌن حمه محمد اخترالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد49

1992 -67.951991األولالصباحٌةأنثىعراقٌةحلمً رشٌد راسم هناءالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد50

1992 -67.141991الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةشهاب مطر مهدي عباسالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد51

1992 -671991الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةولً حسن حمٌد جوادالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد52

1992 -671991األولالصباحٌةأنثىعراقٌةحسن إبراهٌم خلٌل لٌلىالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد53

1992 -66.951991األولالصباحٌةذكرعراقٌةجلود كاظم مظفرالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد54

1992 -66.91991األولالصباحٌةأنثىعراقٌةسعٌد جبوري الرزاق عبد اٌمانالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد55

1992 -66.831991األولالصباحٌةأنثىعراقٌةمٌري عباس علٌهالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد56

1992 -66.471991األولالصباحٌةذكرمصريالعزٌز عبد محمود محمد عمروالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد57

1992 -65.951991الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمهدي سالم كرٌم علًالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد58

1992 -65.571991األولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً محمد رشاد سعدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد59

1992 -65.421991الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعبٌس حسٌن عبد سلمانالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد60

1992 -65.331991األولالصباحٌةذكرعراقٌةالواحد عبد نوري الرزاق عبد برهانالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد61

1992 -64.591991األولالصباحٌةذكرعراقٌةكمر ابراهٌم خلٌل عامرالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد62

1992 -64.461991األولالصباحٌةذكرعراقٌةالٌاس موسى جورج لٌثالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد63

1992 -64.121991الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد كاظم علً جمٌلالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد64

1992 -63.761991الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن فالح االمٌر عبد خلٌلالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد65

1992 -63.591991الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةالرضا عبد جبار محمد قاسمالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد66

1992 -61.541991الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمرعً ٌاسٌن عباسالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد67

1992 -60.951991الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعباس خضٌر طالب احمدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد68


