
 الفنون التشكٌلٌة

 سنة التخرج المعدل الدور الجنس االسم واللقب القسم او الفرع ت
 2010-2009 87,4095 االول ذكرعلً غانم محمد احمد النعٌمً  رسم /الفنون التشكٌلٌة 1

 2010-2009 87,1953 االول ذكروضاح عبدالوهاب جاسم محمد البدرانً  رسم /الفنون التشكٌلٌة 2

 2010-2009 85,4786 االول انثىرغدة اكرم صبٌح سعٌد السراج  رسم /التشكٌلٌةالفنون  3

 2010-2009 84,3914 االول انثىهند جوزٌف الٌاس ٌعقوب كٌسو  رسم /الفنون التشكٌلٌة 4

 2010-2009 83,2344 االول ذكرخالد خالد خلٌل محمود  نحت/الفنون التشكٌلٌة 5

 2010-2009 83,0055 االول انثىصباح عباس خضر النعٌمً بسمة  نحت/الفنون التشكٌلٌة 6

 2010-2009 80,4018 االول انثىامانً قاسم صالح بشٌر السعدون  رسم /الفنون التشكٌلٌة 7

 2010-2009 80,2666 االول انثىآالء غانم ٌونس قاسم العباوي  نحت/الفنون التشكٌلٌة 8

 2010-2009 77,4843 االول ذكرعبدالهادي مطلك سلطان الجبوري عبدالعزٌز  نحت /الفنون التشكٌلٌة 9

 2010-2009 77,3642 االول انثى اسالم رعد وعد هللا حسن العبٌدي رسم /الفنون التشكٌلٌة 10

 2010-2009 77,1116 االول انثىتمارة خلٌل ابراهٌم اسماعٌل الصراف  رسم /الفنون التشكٌلٌة 11

 2010-2009 76,8742 االول انثىفرح مضر جري حمٌد االمارة  رسم /الفنون التشكٌلٌة 12

 2010-2009 75,1218 االول انثىلمى عادل ٌوسف محمد الشرابً  رسم /الفنون التشكٌلٌة 13

 2010-2009 73,5150 االول انثىلٌلٌان خالد رمزي قره قوش  رسم /الفنون التشكٌلٌة 14

 2010-2009 72,5788 االول ذكرخلٌل توما سفر رغٌد حمٌد  نحت/الفنون التشكٌلٌة 15

 2010-2009 72,3888 االول انثى جنان مظفر عباس نوري نحت/الفنون التشكٌلٌة 16

 2010-2009 71,2818 االول ذكرمصطفى عماد احمد علوان السعدي  رسم /الفنون التشكٌلٌة 17

 2010-2009 70,9284 االول انثى رشا مؤٌد داؤد سلٌمان المٌرك رسم /الفنون التشكٌلٌة 18

 2010-2009 70,2309 االول ذكررامً جورج ٌعقوب حنا مومٌكا  رسم /الفنون التشكٌلٌة 19

 2010-2009 69,9268 االول ذكر كرم شمعون خدر ابراهٌم العبوشً رسم /الفنون التشكٌلٌة 20

 2010-2009 69,0269 االول ذكر غسان امجد عبدالقادر ٌحٌى زكرٌا رسم /الفنون التشكٌلٌة 21

 2010-2009 67,4588 االول ذكر زكرٌا محمد جمال الدٌن حسٌن العلوي رسم /الفنون التشكٌلٌة 22

 2010-2009 66,8854 االول ذكرصالح رعد صالح الدٌن ٌحٌى الحصٌري  نحت/الفنون التشكٌلٌة 23

 2010-2009 66,6737 االول انثىعلٌة سعٌد خلٌل ابراهٌم الراوي  رسم /الفنون التشكٌلٌة 24

 2010-2009 66,4584 االول انثىرٌتا عادل سعٌد شٌخ الٌاس  رسم /الفنون التشكٌلٌة 25

 2010-2009 66,0991 االول ذكر انس ٌونس احمد فتحً العكٌدي رسم /الفنون التشكٌلٌة 26

 2010-2009 65,2345 االول انثىرواء فٌصل محمد علً سلٌمان السبعاوي  رسم /الفنون التشكٌلٌة 27

 2010-2009 64,5656 االول ذكرعمر علً مصطفى رجب  رسم /الفنون التشكٌلٌة 28

 2010-2009 64,5441 االول انثىروعة غازي عزٌز جاسم الحمدانً  رسم /الفنون التشكٌلٌة 29

 2010-2009 61,8974 االول ذكر مصطفى عبد المحسن احمد ٌحٌى الدباغ رسم /الفنون التشكٌلٌة 30

 2010-2009 61,1299 االول ذكررٌان موفق سعٌد عباوي العبٌدي  نحت/الفنون التشكٌلٌة 31

 2010-2009 60,0630 االول انثىصفا قٌس داؤود اٌوب فلٌح  رسم /الفنون التشكٌلٌة 32

 2010-2009 59,7659 االول ذكرمحمد نزار عبد اللطٌف احمد العبٌدي  رسم /الفنون التشكٌلٌة 33

 2010-2009 66,706 الثانً انثى شهد غالب عبدالوهاب نحت/الفنون التشكٌلٌة 34

 2010-2009 56,35 الثانً ذكر رغٌد ٌوسف بحو رسم /الفنون التشكٌلٌة 35

 

 

 الفنون المسرحٌة

 2010-2009 74,4554 ولاال ذكروسام محمد صبحً عون اللهٌبً  مسائً/نحت/الفنون التشكٌلٌة 1

 2010-2009 65,0274 الثانً ذكرمحمود ٌوسف التكرٌتً  إدرٌسلٌث  مسائً/نحت/الفنون التشكٌلٌة 2

 

 



 

 الفنون المسرحٌة

 سنة التخرج المعدل الدور الجنس االسم واللقب القسم او الفرع ت

 2010-2009 90.7057 االول ذكرسمٌر رٌاض ممدوح جمال البك  خراجا/فنون مسرحٌة 1

 2010-2009 89.3048 االول ذكرظافر صباح احمد سلطان البك  تمثٌل/فنون مسرحٌة 2

 2010-2009 83.9828 االول ذكرعمر اسعد محمد شٌت الغزال  خراجا/فنون مسرحٌة 3

 2010-2009 83.8801 االول انثىهبة هانً محمد عبد محمود  تمثٌل/فنون مسرحٌة 4

 2010-2009 82.8339 االول انثىالموال ندى عباس عبدهللا ٌونس  خراجا/فنون مسرحٌة 5

 2010-2009 78.5437 االول ذكرسٌف فاروق ذنون ٌحٌى الدلٌمً  تمثٌل/فنون مسرحٌة 6

 2010-2009 74.1023 االول ذكراحمد عبدالعزٌز مسلط موسى  تمثٌل/فنون مسرحٌة 7

 2010-2009 73.6649 االول انثىارٌج عبداالحد بهنام ٌوسف آل مزق  خراجا/فنون مسرحٌة 8

 2010-2009 72.4442 االول انثىهند متً اسحاق دانٌال اسحاقً  تمثٌل/فنون مسرحٌة 9

 2010-2009 72.3414 االول ذكرسلوان صبٌح اٌشوع طوبٌا القس بطرس  خراجا/فنون مسرحٌة 10

 2010-2009 72.2593 االول انثىبقاء حنا نٌسان طوبٌا القس بطرس  تمثٌل/فنون مسرحٌة 11

 2010-2009 71.6866 االول ذكرمصطفى نبٌل جاسم محمد النجار  تمثٌل/فنون مسرحٌة 12

 2010-2009 70.4867 االول ذكر مٌسر عمار فٌصل مجٌد دبدوب تمثٌل/فنون مسرحٌة 13

 2010-2009 68.3603 االول انثى ظفر ابلحد اسحق دانٌال اسحاق تمثٌل/فنون مسرحٌة 14

 2010-2009 61.5129 االول ذكرمصعب محمود ٌاسٌن جاسم الرفاعً  تمثٌل/مسرحٌةفنون  15

 2010-2009 61.2033 االول انثىنسرٌن خالد جرجٌس احمد الحدٌدي  تمثٌل/فنون مسرحٌة 16

 2010-2009 60.4903 االول ذكرعمر محمد صدٌق ٌاسٌن الشكرجً  تمثٌل/فنون مسرحٌة 17

 2010-2009 60.1689 االول ذكراسماعٌل حسٌن العلً بك علً  تمثٌل/فنون مسرحٌة 18

 2010-2009 59.0513 االول ذكرنورس خدو شابا كرومً مٌخو  تمثٌل/فنون مسرحٌة 19

 2010-2009 58.1645 االول ذكرعلً فاروق ٌونس ٌوسف الكال  تمثٌل/فنون مسرحٌة 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 التربٌة الفنٌة

 سنة التخرج المعدل الدور الجنس واللقباالسم  القسم او الفرع ت

 2010-2009 85.3427 االول انثىرغد فٌصل سعٌد شٌت الحٌاوي  تربٌة فنٌة 1

 2010-2009 83.8808 االول انثىدٌنا مازن ٌحٌى جاسم الحاج زبٌر  تربٌة فنٌة 2

 2010-2009 81.1641 االول انثىصفا زٌاد حمٌد طه الدباغ  تربٌة فنٌة 3

 2010-2009 81.1046 االول انثىآثار محمد حمد احمد الحنتوش  فنٌةتربٌة  4

 2010-2009 79.2236 االول انثى ازهار فٌصل سعٌد شٌت الحٌاوي تربٌة فنٌة 5

 2010-2009 78.8761 االول انثىغادة خلٌل ابراهٌم علً الحرباوي  تربٌة فنٌة 6

 2010-2009 78.7664 االول انثىضحى سالم عبدالهادي امٌن العبٌدي  تربٌة فنٌة 7

 2010-2009 78.6355 االول انثىمٌساء شكر محمود صالح محمد الحمدانً  تربٌة فنٌة 8

 2010-2009 78.0999 االول انثىخولة عبدهللا احمد حمٌد الجبوري  تربٌة فنٌة 9

 2010-2009 77.6872 االول ذكرعمر عبدهللا محًٌ الدٌن جاسم الطائً  تربٌة فنٌة 10

 2010-2009 73.5816 االول انثىسارة عالء الدٌن طه محمود القزاز  تربٌة فنٌة 11

 2010-2009 73.2050 االول انثىرشا فاروق ذنون ٌحٌى الدلٌمً  تربٌة فنٌة 12

 2010-2009 71.8139 االول انثىاٌمان بطرس فتوحً وحٌدة  تربٌة فنٌة 13

 2010-2009 69.8709 االول ذكرعمار غانم محمود محمد العرنة  تربٌة فنٌة 14

 2010-2009 65.8220 االول ذكر كرم مؤٌد احمد محمد الشٌخ تربٌة فنٌة 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


