
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

1996 -83.11995األولالصباحٌةأنثىعراقٌةقاسم محمود حمٌد اٌناسالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد1

1996-81.61995األولالصباحٌةأنثىعراقٌةموسى رحٌم عدنان عروبةالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد2

1996 -79.51995األولالصباحٌةذكرعراقٌةالزهرة عبد عبٌد حسن حٌدرالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد3

1996 -79.31995األولالصباحٌةأنثىعراقٌةكزار الزهرة عبد نهادالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد4

1996 -78.91995األولالصباحٌةذكرعراقٌةفالح سدخان شرجً احمدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد5

1996 -78.91995األولالصباحٌةذكرعراقٌةرزوقً ٌاسٌن منعم مصطفىالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد6

1996 -78.81995األولالصباحٌةأنثىعراقٌةأمٌن سمٌن فرحان سوسنالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد7

1996 -78.21995األولالصباحٌةأنثىعراقٌةحنا مراد سامً تغرٌدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد8

1996 -76.51995األولالصباحٌةأنثىمصرٌةاحباٌبً الرحمن عبد هللا عبد نٌفٌنالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد9

1996 -76.11995األولالصباحٌةأنثىعراقٌةمحمد هاشم عادل اسٌلالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد10

1996-75.81995األولالصباحٌةأنثىعراقٌةشاكر نعوم مؤٌد نغمالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد11

1996 -75.71995األولالصباحٌةذكرعراقٌةزغٌر حسٌن حمٌد فرٌدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد12

1996 -74.81995األولالصباحٌةأنثىعراقٌةمحمد الغفار عبد محمد أزهارالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد13

1996 -73.51995األولالصباحٌةذكرعراقٌةمجٌد صالح مهدي محمدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد14

1996 -73.31995األولالصباحٌةأنثىعراقٌةتركً رفعت ناجً سندسالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد15

1996 -73.071995األولالصباحٌةأنثىعراقٌةهللا عبد كرٌم محمد شانازالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد16

1996 -731995األولالصباحٌةأنثىعراقٌةخلف حسٌن كرجً افراحالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد17

1996-72.81995األولالصباحٌةأنثىعراقٌةدروٌش شاكر شذىالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد18

1996 -72.21995األولالصباحٌةانثىعراقٌةسلمان علً عدنان دوسرالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد19

1996 -721995األولالصباحٌةأنثىعراقٌةعباس علً محمد جنانالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد20

1996 -71.91995األولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد فاضل عباس بشٌرالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد21

1996 -711995األولالصباحٌةذكرعراقٌةالوهاب عبد الرزاق عبد سعدي أزهرالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد22

1996 -70.11995الثانًالصباحٌةدكرعراقٌةحسون مصطفى زكً طارقالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد23

1996 -701995األولالصباحٌةأنثىعراقٌةمراد قادر احمد فائزةالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد24
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1996 -701995األولالصباحٌةذكرعراقٌةذرب حسن كاظم جوادالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد25

1996-69.71995األولالصباحٌةذكرعراقٌةهللا عبد الحافظ عبد ناظم فارسالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد26

1996 -69.51995األولالصباحٌةأنثىعراقٌةبهجت  اكرم شكٌب براءالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد27

1996 -69.41995األولالصباحٌةأنثىعراقٌةصالح ٌاسٌن برهان غٌداءالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد28

1996 -69.41995األولالصباحٌةدكرعراقٌةعاشور حلٌم الواحد عبد عامرالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد29

1996 -69.31995األولالصباحٌةذكرعراقٌةعداي مثنى كامل احمدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد30

1996 -69.31995األولالصباحٌةأنثىعراقٌةاالمٌر عبد الكاظم عبد سجىالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد31

1996 -67.21995األولالصباحٌةأنثىعراقٌةحسن محمود ابراهٌم سٌناءالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد32

1996 -67.11995األولالصباحٌةأنثىعراقٌةخواف حسان عبود اٌمانالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد33

1996 -66.91995األولالصباحٌةأنثىعراقٌةشنٌن ضاحً محمد اٌناسالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد34

1996 -66.71995األولالصباحٌةأنثىعراقٌةجبر حبٌب الحسٌن عبد زٌنةالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد35

1996 -65.741995الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةجعفر العظٌم عبد شاكرالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد36

1996 -65.31995األولالصباحٌةأنثىعراقٌةجعفر سعدي شذىالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد37

1996 -64.91995الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةشكاحً عامر حمود عامرزغٌرالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد38

1996 -64.51995الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمحمود محمد صالح فراسالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد39

1996 -64.31995األولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً حسن فٌصل مؤنسالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد40

1996-641995الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعبٌد علً حسن احمدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد41

1996-641995الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن صابر عزٌز خالدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد42

1996 -641995األولالصباحٌةذكرعراقٌةاحمد شهاب نهاد زٌادالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد43

1996 -62.61995الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةفرحان سلمان جبار بشارالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد44

1996 -62.21995الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةاحمد قاسم انورالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد45

1996 -61.81995األولالصباحٌةأنثىعراقٌةالحمٌد عبد عدي هدىالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد46

1996 -61.41995الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةصادق جبار كرٌم ناجًالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد47

1996 -61.21995األولالصباحٌةانثىعراقٌةطعمه صادق طارق زٌنبالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد48
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1996 -611995الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعلً احمد علً عدنانالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد49

1996 -60.41995األولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن هاشم فاتنالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد50

1996 -601995األولالصباحٌةذكرعراقٌةعلوان حسٌن علوان حسنالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد51

1996 -59.61995األولالصباحٌةذكرعراقٌةعبودة عبدالصاحب جمال جاللالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد52

1996 -59.61995الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةموسى احمد زكً محمدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد53

1996 -59.21995الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد عبٌد مظلوم نعٌمالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد54

1996 -58.11995الثانًالصباحٌةأنثىعراقٌةسلمان حسن محسن االءالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد55

1996 -56.41995الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةطاهر عبد بشار صالحالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد56

1996 -54.41995الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةنورس نجٌب عادل علً المسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد57


