
 

 الفنون التشكٌلٌة
 سنة التخرج المعدل الدور الجنس االسم واللقب القسم او الفرع ت

 2009-208 86,24 االول انثى مها حسون عبد هللا الشمري رسم /الفنون التشكٌلٌة 1

 2009-208 85,37 االول ذكر فهد ججً خضر ججٌعولو رسم /الفنون التشكٌلٌة 2

 2009-208 79,32 االول انثى عٌسى اسحق صوما الموسىتالٌن  رسم /الفنون التشكٌلٌة 3

 2009-208 78,53 االول ذكر سٌف منٌر محمد الظاهر الطائً رسم /الفنون التشكٌلٌة 4

 2009-208 75,59 االول انثى عبٌر خٌرالدٌن ٌونس عجاج النعٌمً رسم /الفنون التشكٌلٌة 5

 2009-208 74,98 االول ذكر آل هزاع بشار زهٌر اسماعٌل احمد رسم /الفنون التشكٌلٌة 6

 2009-208 74,01 االول انثى ضحى فؤاد محمد حمادي البارودي رسم /الفنون التشكٌلٌة 7

 2009-208 71,34 االول انثى رٌجٌنا نجٌب بهنام ججً حسنة رسم /الفنون التشكٌلٌة 8

 2009-208 70,82 االول انثى رانٌا عادل الٌاس ٌوسف جرجٌس رسم /الفنون التشكٌلٌة 9

 2009-208 70,258 االول انثى علٌاء محمد احمد علً النعٌمً رسم /الفنون التشكٌلٌة 10

 2009-208 69,83 االول ذكر باسل عبد هللا فتحً ججو رسم /الفنون التشكٌلٌة 11

 2009-208 66,43 االول ذكر خالد محمد ادٌب ٌوسف الدباغ رسم /الفنون التشكٌلٌة 12

 2009-208 65,26 االول ذكر فادي توفٌق عبد هللا باكوس الجمٌل رسم /الفنون التشكٌلٌة 13

 2009-208 64,96 االول ذكر انمار طارق رجب قاسم النعٌمً رسم /الفنون التشكٌلٌة 14

 2009-208 64,84 االول انثى عال سمٌر جار هللا محمد الحمدانً رسم /الفنون التشكٌلٌة 15

 2009-208 64,46 االول ذكر منار ادٌب جار هللا محمد المشلح رسم /التشكٌلٌةالفنون  16

 2009-208 63,91 االول انثى نور صالح صبري احمد رسم /الفنون التشكٌلٌة 17

 2009-208 63,51 االول ذكر عمر عبد المحسن محمود حسٌن  رسم /الفنون التشكٌلٌة 18

 2009-208 62,95 االول ذكر سوالقا اٌوب بنً بربرغسان  رسم /الفنون التشكٌلٌة 19

 2009-208 62,06 االول انثى فرح عارف ذنون ٌونس رسم /الفنون التشكٌلٌة 20

 2009-208 61,22 االول ذكر حسن محمود حسن عبد الواحد  رسم /الفنون التشكٌلٌة 21

 2009-208 60,64 االول ذكر عمر سمٌر جار هللا محمد الحمدانً رسم /الفنون التشكٌلٌة 22

 2009-208 59,91 االول انثى مً جاسم محمد خضٌر الكبابجً رسم /الفنون التشكٌلٌة 23

 2009-208 59,61 االول ذكر آٌدن خالد بهنام مٌخائٌل شمعون رسم /الفنون التشكٌلٌة 24

 2009-208 58,84 االول ذكر فادي نوح بولص حنا زكو رسم /الفنون التشكٌلٌة 25

 2009-208 58,62 االول ذكر خضر فرج موسى بحو البناء رسم /الفنون التشكٌلٌة 26

 2009-208 56,64 االول انثى هدٌل رمزي شابا اسحق آل دكة رسم /الفنون التشكٌلٌة 27

 2009-208 56,05 االول ذكر منتصر طالل قاسم محمد الطائً رسم /الفنون التشكٌلٌة 28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 المسرحٌةالفنون 

 سنة التخرج المعدل الدور الجنس االسم واللقب القسم او الفرع ت
 2009-208 84,86 االول انثى نهى عدنان ٌونس حمو العبٌدي اخراج/ فنون مسرحٌة 1

 2009-208 83,06 االول ذكر زٌد عبد الجبار ٌاسٌن طه الحٌالً تمثٌل/فنون مسرحٌة 2

 2009-208 82,69 االول ذكر محمود عبادي النعٌمًمحمود عامر  اخراج/فنون مسرحٌة 3

 2009-208 77,15 االول ذكر سنان ازهر عبد هللا ذنونالصمٌدعً تمثٌل/فنون مسرحٌة 4

 2009-208 76,88 االول انثى رٌجٌنا عبد هللا متً بقطر تمثٌل/فنون مسرحٌة 5

 2009-208 76,71 االول ذكر علً جاسم محمد خلف العباوي اخراج/فنون مسرحٌة 6

 2009-208 73,28 االول ذكر حقً اسماعٌل ابراهٌم خلٌل تمثٌل/فنون مسرحٌة 7

 2009-208 73,23 االول ذكر معتصم مالك عبد المجٌد شوقً تمثٌل/فنون مسرحٌة 8

 2009-208 73,02 االول ذكر محمد علً خلف ضاحً النعٌمً تمثٌل/فنون مسرحٌة 9

 2009-208 70,252 االول ذكر خالد احمد حامد علً حموشً تمثٌل/فنون مسرحٌة 10

 2009-208 67,12 االول انثى فائزة غانم سعٌد حامد تمثٌل/فنون مسرحٌة 11

 2009-208 64,45 االول ذكر محمد زهٌر ٌحٌى محمد المعاضٌدي تمثٌل/فنون مسرحٌة 12

 2009-208 64,42 االول ذكر لورنس بهنام اسحق قرٌاقوس تمثٌل/فنون مسرحٌة 13

 2009-208 62,08 االول ذكر عشتار نمرود مٌخا سمعان قاشا تمثٌل/فنون مسرحٌة 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


