
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

1995 -80.291994األولالصباحٌةانثىعراقٌةسالم طه سهىالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد1

1995 -79.411994األولالصباحٌةأنثىعراقٌةاحمد محمود عمر تاراالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد2

1995 -76.711994األولالصباحٌةذكرعراقٌةالرحٌم عبد سعٌد حسٌن عمرالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد3

1995 -75.321994الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةٌعقوب مسم هلٌل كاظمالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد4

1995 -75.151994األولالصباحٌةذكرعراقٌةنعمان احمد داخل صارمالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد5

1995 -74.641994األولالصباحٌةأنثىعراقٌةاسماعٌل عبد عدنان عبٌرالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد6

1995 -74.631994األولالصباحٌةأنثىعراقٌةاباكد جرجٌس حكمت عبٌرالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد7

1995 -73.651994األولالصباحٌةأنثىعراقٌةحسٌن السالم عبد محمد ساراالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد8

1995 -73.631994األولالصباحٌةأنثىعراقٌةبهنام نعوم خضر بدراءالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد9

1995 -72.941994األولالصباحٌةذكرعراقٌةعبدالحسن الصاحب عبد عزٌز سعدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد10

1995 -72.911994األولالصباحٌةذكرعراقٌةهللا جار عبادي صراوه حازمالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد11

1995 -72.681994األولالصباحٌةذكرعراقٌةكبحر ابراهٌم مبارك  نصارالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد12

1995 -72.511994األولالصباحٌةذكرعراقٌةساجت صابط خلف عادلالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد13

1995 -72.21994األولالصباحٌةأنثىعراقٌةجبٌر عطٌة عجمً انوارالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد14

1995 -72.11994األولالصباحٌةذكرعراقٌةجواد مالك ابراهٌم مهندالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد15

1995 -71.921994األولالصباحٌةذكرعراقٌةاحمد الوهاب عبد غصون محمدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد16

1995 -71.811994األولالصباحٌةأنثىعراقٌةزغٌر كاظم عرٌبً رونقالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد17

1995 -70.711994الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةسٌد داغر السالم عبدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد18

1995 -70.691994الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد جاسم طاهر محمدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد19

1995 -70.241994األولالصباحٌةذكرعراقٌةمحً هاشم  محسن كاظمالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد20

1995 -69.761994األولالصباحٌةذكرعراقٌةفاعوس صكر خلف رحٌمالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد21

1995 -69.631994األولالصباحٌةأنثىعراقٌةحسٌن سعٌد الحمٌد عبد مهاالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد22

1995 -69.591994األولالصباحٌةذكرأردنٌةمحمد مصطفى حسن موسىالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد23

1995 -68.931994األولالصباحٌةأنثىعراقٌةامٌن حمه صالح رٌزانالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد24
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1995 -68.91994األولالصباحٌةذكرعراقٌةحسون حمود عواد خضرالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد25

1995 -68.651994األولالصباحٌةذكرعراقٌةنفل محمد محسن الرحٌم عبدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد26

1995 -68.51994األولالصباحٌةذكرعراقٌةابراهٌم شٌاع خلٌل خالدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد27

1995 -68.451994األولالصباحٌةذكرعراقٌةشرٌف كرٌم هادي قٌسالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد28

1995 -68.451994األولالصباحٌةذكرعراقٌةقادر احمد سعٌد سورانالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد29

1995 -68.341994األولالصباحٌةذكرعراقٌةعباس عبود مجٌد علًالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد30

1995 -68.251994األولالصباحٌةأنثىعراقٌةمهدي علً كاظم شذىالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد31

1995 -67.881994األولالصباحٌةذكرعراقٌةعودة عطٌه خزعل انورالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد32

1995 -67.861994األولالصباحٌةذكرعراقٌةحنا صادق مٌخا ساهرالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد33

1995 -67.741994األولالصباحٌةذكرعراقٌةالرزاق عبد الوهاب عبد مقدادالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد34

1995 -67.381994األولالصباحٌةذكرعراقٌةمهدي ابراهٌم خلٌل نائلالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد35

1995 -67.151994األولالصباحٌةذكرعراقٌةهادود عبٌد حلو فالحالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد36

1995 -67.031994األولالصباحٌةأنثىعراقٌةفرمان احمد فاضل اخالصالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد37

1995 -66.941994الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةجعفر صادق مهدي هٌثمالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد38

1995 -66.481994األولالصباحٌةأنثىعراقٌةقادر هللا عبد الخالق عبد أحالمالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد39

1995 -66.41994األولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً عزٌز الهادي عبد بهاءالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد40

1995 -66.211994األولالصباحٌةذكرعراقٌةحمادي علً حسٌن عدنانالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد41

1995 -66.171994األولالصباحٌةذكرعراقٌةهللا  عبد الزهرة عبد رعدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد42

1995 -65.291994األولالصباحٌةأنثىعراقٌةاوراها عٌسى حمٌد دار نازالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد43

1995 -65.141994األولالصباحٌةأنثىعراقٌةسوٌن دعٌدع عبد منتهىالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد44

1995 -64.641994األولالصباحٌةأنثىعراقٌةموسى جلٌل ماهر حنانالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد45

1995 -64.491994األولالصباحٌةأنثىعراقٌةٌعقوب الرحمن عبد القهار عبد لمٌاءالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد46

1995 -64.381994األولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد قاسم محسن علًالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد47

1995 -64.361994األولالصباحٌةذكرعراقٌةفرحان كرٌم كامل اكرمالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد48



التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

1995 -63.731994األولالصباحٌةأنثىعراقٌةكاظم رشٌد عدنان عبٌرالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد49

1995 -63.651994الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةابراهٌم حسن محمد صالحالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد50

1995 -63.531994األولالصباحٌةذكرعراقٌةمهاوش علً صالح معتزالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد51

1995 -63.321994األولالصباحٌةانثىعراقٌةابراهٌم الرزاق عبد الغنً عبد رغدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد52

1995 -63.261994األولالصباحٌةأنثىعراقٌةخلف حسٌن جمعة سعادالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد53

1995 -63.041994األولالصباحٌةأنثىعراقٌةبهرو داود ابلحد فادٌهالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد54

1995 -62.821994األولالصباحٌةأنثىعراقٌةصافً هللا عبد حسٌن سعادالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد55

1995 -62.391994الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةاسطٌفان اوهانٌس روبرتالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد56

1995 -62.281994األولالصباحٌةذكرعراقٌةحمد خلف حسٌن مصطفىالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد57

1995 -62.261994األولالصباحٌةأنثىعراقٌةاٌوب سلٌم اكرم سهادالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد58

1995 -62.21994األولالصباحٌةأنثىعراقٌةخضٌر احمد سعدون زٌنةالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد59

1995 -61.931994األولالصباحٌةأنثىعراقٌةلفتة سلمان داود عاٌدهالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد60

1995 -61.471994األولالصباحٌةذكرعراقٌةالجبار عبد الستار عبد احمدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد61

1995 -61.261994األولالصباحٌةأنثىعراقٌةمصطفى خضر شكور اخالصالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد62

1995 -60.851994األولالصباحٌةأنثىعراقٌةعلً فاضل عادل عبٌرالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد63

1995 -60.761994الثانًالصباحٌةأنثىعراقٌةصالح هللا عبد حازم مهاالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد64

1995 -60.281994الثانًالصباحٌةأنثىعراقٌةداوي حسن مشتت نجالءالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد65

1995 -60.261994األولالصباحٌةذكرعراقٌةٌوسف شالل فاروق فؤادالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد66

1995 -60.191994الثانًالصباحٌةأنثىعراقٌةعلً عبد علً لواحظالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد67

1995 -60.051994األولالصباحٌةانثىعراقٌةجبر سلمان عباس نغمالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد68

1995 -58.871994الثانًالصباحٌةأنثىعراقٌةعبٌد نجم ورودالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد69

1995 -58.781994األولالصباحٌةأنثىعراقٌةفوزي حسٌن سامً سهادالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد70


