
 التخرج سنةالمعدلالدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

2001-87.442000االولالدراسةأنثىعراقٌةمصباح علً محمد لٌلىالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد1

2001-84.662000األولالمسائٌةذكرعراقٌةثاماٌا هرمز ٌاقو ٌوسف باسلالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد2

2001-82.442000األولالمسائٌةذكرعراقٌةٌلكو مٌا اوراها ابلحد صباحالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد3

2001-80.612000األولالمسائٌةذكرعراقٌةشبٌب محسن علً عبد باسلالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد4

2001-77.52000األولالمسائٌةذكرعراقٌةكزار حمود منهل عباسالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد5

2001-76.442000األولالمسائٌةذكرعراقٌةراشد عبود ولٌدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد6

2001-76.112000األولالمسائٌةذكرعراقٌةدختٌل مطلب الكرٌم عبد الخالق عبدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد7

2001-75.162000األولالمسائٌةذكرعراقٌةداود حٌاوي جٌاد جمعةالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد8

2001-74.942000األولالمسائٌةذكرعراقٌةحمادي مدلول الكرٌم عبد ولٌدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد9

2001-74.612000االولالمسائٌةذكرعراقٌةشطٌف صبٌح عٌدان لطٌفالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد10

2001-74.612000الثانــًالمسائٌةذكرعراقٌةحسٌن ناصر محمد مؤٌدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد11

2001-74.162000األولالمسائٌةذكرعراقٌةوحٌد جواد محمد ثائرالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد12

2001-742000األولالمسائٌةذكرعراقٌةفٌاض حسٌن علً عباسالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد13

2001-72.832000األولالمسائٌةذكرعراقٌةمحمد عبد شاكر عمارالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد14

2001-71.942000األولالمسائٌةذكرعراقٌةعبود محٌمٌد خلٌل كرٌمالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد15

2001-71.552000األولالمسائٌةذكرعراقٌةمتٌن عبود محسن محمدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد16

2001-71.332000األولالمسائٌةذكرعراقٌةحسٌن ناصر عبد عباسالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد17

2001-70.832000األولالمسائٌةذكرعراقٌةظاهر حمادي طالب الرحمن عبدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد18

2001-70.222000األولالمسائٌةذكرعراقٌةدٌوان متعب سفاح فاضلالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد19

2001-70.162000األولالمسائٌةذكرعراقٌةعبد ضاحً االمٌر عبد عادلالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد20

2001-70.112000االولالمسائٌةذكرعراقٌةوسمً مال كرٌمالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد21

2001-70.052000األولالمسائٌةذكرعراقٌةالقادر عبد صالح ناٌف هٌثمالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد22

2001-69.332000االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحمد زغٌر محمد ماجدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد23

2001-69.222000األولالمسائٌةذكرعراقٌةالوهاب عبد علً محمد حسٌنالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد24
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2001-68.722000األولالمسائٌةذكرعراقٌةعلً حسن عوٌد حسنالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد25

2001-68.662000األولالمسائٌةذكرعراقٌةخضٌر ابراهٌم كرٌم اٌادالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد26

2001-68.52000األولالمسائٌةذكرعراقٌةابراهٌم رشٌد سعٌد مشتاقالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد27

2001-68.112000الثانـــًالمسائٌةذكرعراقٌةعلً حسٌن مهدي عمادالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد28

2001-67.662000األولالمسائٌةذكرعراقٌةجابر حسٌن هادي حسٌنالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد29

2001-67.612000الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةعبد رحٌم خزعل عمارالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد30

2001-67.332000األولالمسائٌةذكرعراقٌةخزعل حسن الحمٌد عبد مؤٌدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد31

2001-67.332000الثانًالمسائٌةأنثىعراقٌةهلٌل كرٌم علً هبةالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد32

2001-67.222000األولالمسائٌةذكرعراقٌةصادق محمد نعمهالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد33

2001-67.1622000األولالمسائٌةذكرعراقٌةخمٌس حمٌد حافظ عالءالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد34

2001-672000الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةسلمان نظر محمد اللطٌف عبدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد35

2001-66.662000األولالمسائٌةذكرعراقٌةشاهٌن عنٌد خلف رجاءالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد36

2001-66.222000األولالمسائٌةذكرعراقٌةابراهٌم خلٌل بسمانالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد37

2001-66.112000الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةمنصور حسٌن طاهر ماهرالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد38

2001-65.772000األولالمسائٌةذكرعراقٌةحسن مصطفى حسٌن عديالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد39

2001-65.722000األولالمسائٌةذكرعراقٌةجبر حسٌن علً وائلالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد40

2001-65.332000الثانًالمسائٌةأنثىعراقٌةالحسن عبد ابراهٌم  عزٌز ثرٌاالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد41

2001-65.162000األولالمسائٌةذكرعراقٌةحمود رضا ماجد عديالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد42

2001-64.882000األولالمسائٌةأنثىعراقٌةسلمان داود ربٌع مٌسمالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد43

2001-64.772000الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةحسن الرزاق عبد عدنان سرمدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد44

2001-63.272000الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةحسٌن الوهاب عبد كامل خالدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد45

2001-63.162000الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةمصلح مهدي هللا عبد نجمالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد46

2001-63.112000األولالمسائٌةذكرعراقٌةاحد ذٌبان فاروق محمدالمسرحٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد47


