
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

1993 - 85.61992األولالصباحٌةذكرعراقٌةهللا عبد محمد الغنً عبد بشارالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد1

1993 -83.071992األولالصباحٌةذكرعراقٌةشري مرٌوش لطٌف حمٌدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد2

1993 - 81.961992األولالصباحٌةذكرٌمانٌةسعٌد هٌثم ربه عبدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد3

1993 -81.451992األولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمود رضا ماجد نادٌهالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد4

1993 -80.661992األولالصباحٌةذكرعراقٌةعبٌد ماجد راشد فهدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد5

1993 - 80.291992األولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن الرزاق عبد احمد ضٌاءالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد6

1993 -77.631992األولالصباحٌةذكرعراقٌةسٌد سالم مهدي صالحالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد7

1993 - 76.111992األولالصباحٌةذكرعراقٌةظاهر بربوتً مهدي ماجدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد8

1993 - 75.811992األولالصباحٌةأنثىعراقٌةكوٌر حسٌن علً احالمالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد9

1993 - 75.551992األولالصباحٌةأنثىعراقٌةإبراهٌم فهد محمود رٌمالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد10

1993 - 75.271992األولالصباحٌةذكرعراقٌةٌعقوب أٌوب عمر محمدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد11

1993 - 74.931992األولالصباحٌةأنثىعراقٌةمخلص عبدهللا كنعان هبهالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد12

1993 - 74.711992األولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً حسٌن خالد راوٌةالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد13

1993 -74.431992األولالصباحٌةذكرعراقٌةهللا عبد كاظم قاسم فرزدقالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد14

1993 - 74.341992األولالصباحٌةذكرٌمانًجباره  علً علً احمدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد15

1993 -74.191992األولالصباحٌةأنثىعراقٌةعباس شمخً حسن كافًالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد16

1993 - 73.851992الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةشاكر  المنعم عبد حٌدرالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد17

1993 -73.571992األولالصباحٌةذكرعراقٌةحمزة حمٌد مجٌد معتمدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد18

1993 -73.041992األولالصباحٌةذكرعراقٌةعباس طالب كاظم رفعتالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد19

1993 - 731992األولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن جوٌر الكرٌم عبد مرٌمالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد20

1993 -72.631992األولالصباحٌةذكرعراقٌةهللا  عبد حسن لطٌف نٌازالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد21

1993 -72.531992األولالصباحٌةذكرعراقٌةخضٌر سعٌد أكرم إحسانالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد22

1993 - 72.131992األولالصباحٌةأنثىسودانٌةقبانً محمد احمد لمٌاءالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد23

1993 -71.961992األولالصباحٌةذكرعراقٌةاحمد مجٌد عباس فاضلالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد24



التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

1993 - 71.911992األولالصباحٌةأنثىعراقٌةعلً عباس خضٌر  افراحالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد25

1993 -71.781992األولالصباحٌةذكرعراقٌةعودة هادي الواحد عبد احمدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد26

1993 -71.511992األولالصباحٌةأنثىعراقٌةسلمان داود مدحت سندسالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد27

1993 - 70.821992األولالصباحٌةذكرعراقٌةفرج شٌخ لطٌف سٌروانالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد28

1993 - 70.151992األولالصباحٌةذكرعراقٌةمنصور عبدالحسٌن صباحالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد29

1993 -70.451992األولالصباحٌةأنثىعراقٌةمحسن معله حسن سلمىالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد30

1993 -69.411992األولالصباحٌةذكرعراقٌةحمادي مجٌد حمٌد مصطفىالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد31

1993 - 69.171992األولالصباحٌةأنثىعراقٌةنجم هللا عبد هادي سهادالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد32

1993 -68.981992األولالصباحٌةذكرٌمانًمحمد ال عبٌد زٌد محمدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد33

1993 - 68.931992الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةهللا فتح هللا سعد علًالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد34

1993 -67.891992األولالصباحٌةذكرعراقٌةالكرٌم عبد سلمان هللا عبد جمالالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد35

1993 -67.81992األولالصباحٌةذكرعراقٌةٌاسن هللا سعد طارق ٌاسٌنالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد36

1993 -67.781992األولالصباحٌةذكرعراقٌةابراهٌم محمود سعدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد37

1993 -67.291992األولالصباحٌةأنثىعراقٌةموسى الحسن عبد إبراهٌم وسنالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد38

1993 - 67.21992الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةالحسٌن عبد محمد كرٌم علًالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد39

1993 -66.931992األولالصباحٌةذكرعراقٌةاحمد حمه كاكه حسٌنالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد40

1993 - 66.791992الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةشاكر عبودي زهٌرالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد41

1993 - 66.371992الثانً االصباحٌةذكرعراقٌةمهدي محمد إبراهٌم أٌمنالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد42

1993 - 66.141992األولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمود احمد حسٌن دلٌرالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد43

1993 -66.071992األولالصباحٌةأنثىعراقٌةمثنى ٌوسف طه زهراءالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد44

1993 - 65.961992األولالصباحٌةأنثىعراقٌةالوهاب عبد الدٌن عالء الفتاح عبد زٌنبالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد45

1993 -65.81992األولالصباحٌةذكرعراقٌةعاٌد تركً حمزة ادهمالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد46

1993 -65.321992األولالصباحٌةذكرعراقٌةهللا عبد أمٌن محمد خالد محمدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد47

1993 -64.481992الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةهبول حسن هللا عبد ولٌدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد48
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1993 -62.331992األولالصباحٌةأنثىعراقٌةعبدهللا عبدي صباح اٌسرالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد49

1993 - 60.941992األولالصباحٌةذكرعراقٌةفتاح هللا عبد رضا محمدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد50

1993 -60.471992األولالصباحٌةذكرعراقٌةقطان محسن شاكر عزامالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد51

1993-60.111992الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعلً حسن الرحٌم عبد رفعتالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد52

1993 - 60.051992األولالصباحٌةذكرعراقٌةناصر حسن هللا عبد احمدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد53

1993 -59.651992الثانًالصباحٌةأنثىعراقٌةوٌردي هللا حاج خلٌل سوسنالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد54


