
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

1997 -82.911996األولالصباحٌةذكرعراقٌةحسن فاضل الحسٌن عبد رحمنالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد1

1997 -81.451996األولالصباحٌةأنثىعراقٌةخدر سعودي الرحمن عبد نسرٌنالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد2

1997 -79.981996األولالصباحٌةذكرعراقٌةجوٌعد حسٌن منعثر حٌدرالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد3

1997 -77.91996الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةوادي كاظم مجٌد حسنالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد4

1997 -77.071996األولالصباحٌةذكرتونسٌةاالمٌن الجواد عبد بن عمادالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد5

1997 -76.151996األولالصباحٌةذكرعراقٌةصالح جاسم مجٌد علًالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد6

1997 -75.751996األولالصباحٌةأنثىعراقٌةتوفٌق محمد صباح هٌروالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد7

1997 -75.361996األولالصباحٌةأنثىعراقٌةوحام مشٌرف حمٌد ماجدةالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد8

1997 -75.351996األولالصباحٌةذكرعراقٌةجمٌل الحمٌد عبد سمٌر سرمدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد9

1997 -74.481996األولالصباحٌةذكرعراقٌةرحمن موسى عمران فرحانالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد10

1997 -74.31996األولالصباحٌةذكرتونسٌةشاتً هو محمد بن منٌرالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد11

1997 -74.021996األولالصباحٌةأنثىعراقٌةٌدب محسن جاسب ماجدةالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد12

1997 -73.941996األولالصباحٌةذكرارتٌرٌةمحمود ادرٌس موسى شٌخ محمدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد13

1997 -73.741996األولالصباحٌةأنثىعراقٌةغرٌب عزٌز طارق تماراالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد14

1997 -73.431996األولالصباحٌةذكرعراقٌةشاهر وجعان جبر كاظمالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد15

1997 -73.271996األولالصباحٌةذكرعراقٌةعزٌز فتاح حسٌن الخالق عبدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد16

1997 -73.161996األولالصباحٌةانثىعراقٌةغضب مانع تركً ورقاءالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد17

1997 -73.071996األولالصباحٌةذكرعراقٌةمطر المحسن عبد حسٌن الفقار ذوالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد18

1997 -72.81996الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمالجً حاتم داخل مهندالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد19

1997 -72.21996األولالصباحٌةانثىعراقٌةجابر سعٌد جمال ذلفاءالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد20

1997 -71.581996ألولالصباحٌةأنثىعراقٌةاحسٌن احمد سعدون انوارالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد21

1997 -71.431996األولالصباحٌةذكرعراقٌةإبراهٌم المجٌد عبد سعدي وسامالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد22

1997 -71.111996األولالصباحٌةذكرعراقٌةداغر مخٌلف طاهر نبٌلالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد23

1997 -70.971996األولالصباحٌةذكرعراقٌةالعباس عبد حسٌن علوان فارسالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد24
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1997 -70.681996األولالصباحٌةذكرتونسٌةمباركً علً بن الوهاب عبدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد25

1997 -70.661996األولالصباحٌةذكرتونسٌةهرماسً هللا عبد بن محمدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد26

1997 -70.611996األولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً مرتضى حازم زٌنةالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد27

1997 -70.191996األولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن ابراهٌم  احمد قبسالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد28

1997 -69.31996الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد كول فاضل فراتالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد29

1997 -69.291996األولالصباحٌةذكرتونسٌةعالئمً عمر بن عمادالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد30

1997 -69.281996األولالصباحٌةذكرعراقٌةحسن محمد الحسٌن عبد معٌنالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد31

1997 -68.821996الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعودة علٌوي محسن سعدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد32

1997 -68.811996األولالصباحٌةذكرعراقٌةمنخً مطر محمد عمارالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد33

1997 -68.81996األولالصباحٌةذكرعراقٌةٌوسف جعفر الحسٌن عبد جعفرالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد34

1997 -68.681996األولالصباحٌةأنثىعراقٌةمحمود الوهاب عبد صباح عبٌرالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد35

1997 -68.231996األولالصباحٌةذكرعراقٌةجٌبر حسن خلٌل احمدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد36

1997 -67.681996األولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد فرج حارثالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد37

1997 -67.531996األولالصباحٌةذكرعراقٌةعادل هللا عبد حمٌد عادلالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد38

1997 -67.461996األولالصباحٌةذكرعراقٌةسلمان داود باسمالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد39

1997 -67.221996األولالصباحٌةذكرعراقٌةهالل مهدي صالح حامدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد40

1997 -67.141996األولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن احمد شاكر ندىالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد41

1997 -66.791996األولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمود احمد محمود عادلالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد42

1997 -66.691996األولالصباحٌةذكرعراقٌةسلوم هادي حسٌن حٌدر المسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد43

1997 -66.651996األولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً محمد مهدي حاتمالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد44

1997 -66.471996األولالصباحٌةذكرعراقٌةٌاسر كامل طالب عديالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد45

1997 -66.411996األولالصباحٌةذكرعراقٌةحسن رضا محمد علًالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد46

1997 -66.291996األولالصباحٌةذكرعراقٌةباقر علً حسٌن عقٌلالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد47

1997 -65.921996األولالصباحٌةأنثىعراقٌةحمودي حسٌن جمٌل نضالالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد48
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1997 -65.491996األولالصباحٌةذكرعراقٌةجعفر جبار قاسم ماجدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد49

1997 -65.231996األولالصباحٌةذكرعراقٌةالرضا عبد جعفر محمد اغنارالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد50

1997 -64.971996الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةمحسن كرٌم نادر شروقالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد51

1997 -64.781996الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةشهٌب زمٌم الحسٌن عبد هاديالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد52

1997 -64.571996األولالصباحٌةأنثىعراقٌةهللا عبد زٌد ابو كوردهالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد53

1997 -64.561996الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةرهٌف حسٌن فاخر امجدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد54

1997 -64.481996األولالصباحٌةذكرعراقٌةجبر كرٌم بانً احمدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد55

1997 -64.471996الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةحسان زامل حنون سعدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد56

1997 -64.221996الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد حسن فلٌح حٌدرالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد57

1997 -63.931996الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةحربً كسوب عبٌد علًالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد58

1997 -62.531996الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةخمٌس مشكل سعدون سالمالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد59

1997 -61.951996الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعلً مصطفى مجٌد حمٌدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد60

1997 -60.591996الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد اللطٌف عبد خالدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد61

1997 -60.341996الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةكاطع جاسم هاتف حلٌمالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد62

1997 -59.961996الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةخلف حماده جاسم محمدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد63


