
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

1994 -86.131993األولالصباحٌةذكرعراقٌةحمادي علً محمد قاسمالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد1

1994 -84.081993األولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد هللا عبد جالل لٌن بهالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد2

1994 -83.091993األولالصباحٌةأنثىعراقٌةشلش صبح بعبو أسٌلالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد3

1994 -82.241993األولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً صالح انور سٌروانالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد4

1994 -81.41993األولالصباحٌةذكرعراقٌةبنٌان الكرٌم عبد هاشم نبٌلالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد5

1994 -81.121993األولالصباحٌةذكرعراقٌةموسى براك الصاحب عبد ٌاسرالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد6

1994 -80.941993األولالصباحٌةذكرعراقٌةعثمان علً كوردوالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد7

1994 -80.651993األولالصباحٌةذكرعراقٌةخلٌف علً ثامر الحمزة عبدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد8

1994 -79.741993األولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد قادر عمر كاروانالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد9

1994 -78.61993األولالصباحٌةذكرعراقٌةجاسم خضٌر الرزاق عبد محمدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد10

1994 -78.31993الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمحمود كاظم صباح مروانالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد11

1994 -77.681993األولالصباحٌةأنثىعراقٌةحبٌب جبار هادي أبتسامالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد12

1994 -77.251993األولالصباحٌةذكرٌمانًالجنعدي  صالح محمد علًالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد13

1994 -76.391993األولالصباحٌةذكرعراقٌةجعفر علً حسٌن ضٌاءالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد14

1994 -76.331993األولالصباحٌةأنثىعراقٌةاحمد هللا عبد رٌاض انعامالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد15

1994 -76.311993األولالصباحٌةأنثىعراقٌةٌحٌى هاشم غانم فادٌةالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد16

1994 -76.081993األولالصباحٌةذكرعراقٌةنوفل غرٌب صفصاف كاظمالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد17

1994 -761993األولالصباحٌةأنثىعراقٌةحسٌن محمد المحسن عبد املالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد18

1994 -75.351993األولالصباحٌةذكرعراقٌةصالح سعٌد محمد سردارالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد19

1994 -75.331993األولالصباحٌةأنثىعراقٌةعجٌل عاتً صباح وفاءالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد20

1994 -75.31993األولالصباحٌةأنثىعراقٌةفاضل غٌالن سعدي سفاناالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد21

1994 -74.561993األولالصباحٌةذكرٌمانًهزٌر فرحان  هللا عبد أمٌنالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد22

1994 -74.21993األولالصباحٌةذكرعراقٌةمطر باهض علً حسٌنالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد23

1994 -73.771993األولالصباحٌةذكرعراقٌةصحن دٌوان مزهر سلمانالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد24
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1994 -73.481993األولالصباحٌةذكرعراقٌةٌاسٌن عبود علً حسٌنالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد25

1994 -72.91993األولالصباحٌةأنثىعراقٌةخضٌر فرحان محسن مٌدٌاالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد26

1994 -72.891993األولالصباحٌةذكرعراقٌةنصٌف ظاهر حبٌب علًالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد27

1994 -72.51993األولالصباحٌةذكرعراقٌةخلف ٌاسٌن جاسم محمدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد28

1994 -72.461993األولالصباحٌةذكرعراقٌةاالمٌر عبد الدٌن ضٌاء الدٌن عماد أصٌلالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد29

1994 -72.31993األولالصباحٌةذكرعراقٌةسلمان سعٌد بدري ناصرالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد30

1994 -71.621993األولالصباحٌةأنثىعراقٌةبكر محمود خلٌل بٌداءالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد31

1994 -71.51993األولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد   هللا عبد فرهادالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد32

1994 -71.441993األولالصباحٌةأنثىعراقٌةفرع خٌون جاسم سرىالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد33

1994 -71.431993األولالصباحٌةذكرعراقٌةسلطان غالً نعمه مالكالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد34

1994 -71.1881993الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةرزن ضهد جاسم لٌثالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد35

1994 -70.991993األولالصباحٌةأنثىعراقٌةالحسن عبد دعٌج علً إٌمانالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد36

1994 -70.571993األولالصباحٌةذكرعراقٌةخلٌل كاظم رضا جعفرالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد37

1994 -70.441993األولالصباحٌةذكرعراقٌةحسن حسٌن علً عقٌلالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد38

1994 -70.281993األولالصباحٌةذكرعراقٌةعبدو سلٌمان سالم هاديالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد39

1994 -69.9121993الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةسلمان موسى الجبار عبد الرحمن عبدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد40

1994 -69.741993األولالصباحٌةأنثىعراقٌةحسن شاكر قٌس سوسنالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد41

1994 -68.951993األولالصباحٌةانثىعراقٌةلفتة جبر أحالمالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد42

1994 -68.5741993الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعلً محمد قاسم حسنالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد43

1994 -68.1551993الثانًالصباحٌةأنثىعراقٌةوهٌب نعمان طه بانالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد44

1994 -67.921993الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةحسن كاظم صباحالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد45

1994 -67.921993األولالصباحٌةذكرعراقٌةغٌالن فرمان حربً محمدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد46

1994 -67.641993األولالصباحٌةذكرعراقٌةالرضا عبد الكرٌم عبد مزعل الرزاق عبدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد47

1994 -67.521993األولالصباحٌةذكرعراقٌةناصر عباس فاضل عالءالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد48
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1994 -67.2421993األولالصباحٌةذكرعراقٌةمهدي راضً فرات مهندالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد49

1994 -67.221993األولالصباحٌةذكرعراقٌةالجبوري احمد محمد باسمالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد50

1994 -66.991993األولالصباحٌةذكرعراقٌةالرحٌم عبد سالم وعدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد51

1994 -66.981993األولالصباحٌةأنثىعراقٌةهللا عبد حسٌن علً إرساءالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد52

1994 -66.731993األولالصباحٌةذكرعراقٌةأحمد محمد المنعم عبد جمالالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد53

1994 -66.441993األولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً شاطً خرٌبط اسعدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد54

1994 -66.391993األولالصباحٌةذكرعراقٌةموشً بطرس موشً عمادالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد55

1994 -66.291993األولالصباحٌةذكرعراقٌةهللا عبد هاشم هجر باسمالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد56

1994 -65.991993األولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد عباس حسٌن احمدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد57

1994 -65.891993األولالصباحٌةأنثىعراقٌةمحمد جاسم حمودي أمالالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد58

1994 -65.371993األولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد رشٌد صدٌق لؤيالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد59

1994 -651993األولالصباحٌةذكرعراقٌةخلٌل حسون علً الحمٌد عبدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد60

1994 -651993األولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد كاظم سعدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد61

1994 -64.381993األولالصباحٌةذكرعراقٌةعبد حسٌن مهدي إبراهٌمالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد62

1994 -63.7641993الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد هللا مال محمد شذىالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد63

1994 -62.731993األولالصباحٌةذكرعراقٌةدوٌعر دهش حسٌن محسنالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد64

1994 -62.561993األولالصباحٌةذكرعراقٌةفرج عٌسى فاخر وسامالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد65

1994 -62.451993األولالصباحٌةذكرعراقٌةشهاب  حمد محمد حسنالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد66


