
 

 

 

 الفنون التشكٌلٌة

 سنة التخرج المعدل الدور الجنس االسم واللقب القسم او الفرع ت
 2011-2010 86,27 االول ذكراحمد منٌب احمد ابراهٌم شٌال العلم  حتن/ تشكٌلً 1

 2011-2010 84,45 االول ذكرلقمان فاضل احمد محمد االحمدي  حتن/ تشكٌلً 2

 2011-2010 84,29 االول ذكر خلوصةعلً عزت فاضل مصطفى ال حتن/ تشكٌلً 3

 2011-2010 83,31 االول انثىمٌسم عامر عبد حسون الزهٌري  رسم/ تشكٌلً 4

 2011-2010 80,33 االول ذكر الجواديبسام عبد الرافع محمد شٌت احمد رسم/ تشكٌلً 5

 2011-2010 80,14 االول ذكرراكان جاسم محمد مرعً الجبوري  حتن/ تشكٌلً 6

 2011-2010 76,92 االول انثىمهى وعدهللا ٌحٌى مرعً الدلٌمً  حتن/ تشكٌلً 7

 2011-2010 76,90 االول انثىنور خالد محمد علً خلٌل الهاشمً  رسم/ تشكٌلً 8

 2011-2010 75,84 االول ذكرزٌد ذنونداؤد شٌخ سلو المعاضٌدي  حتن/ تشكٌلً 9

 2011-2010 74,49 االول انثىثابت حمٌد احمد السبعاوي بنان  رسم/ تشكٌلً 10

 2011-2010 74 االول انثىندى ٌحٌى عبد العزٌز ٌحٌى الخٌاط  رسم/ تشكٌلً 11

 2011-2010 73,54 االول انثىمنى حٌدر علً حسن الجحٌشً  رسم/ تشكٌلً 12

 2011-2010 72,74 االول انثىمرٌم حٌدر علً حسن الجحٌشً  رسم/ تشكٌلً 13

 2011-2010 72,42 االول ذكرابراهٌم مقداد حامد مصطفى السلطان  حتن/ تشكٌلً 14

 2011-2010 72,26 االول ذكررفعت ٌقظان نجٌب محمد علً الوزان  حتن/ تشكٌلً 15

 2011-2010 71,86 االول ذكرسعد فائق توفٌق عبدهللا البكري  رسم/ تشكٌلً 16

 2011-2010 71,68 االول ذكرعبد الجبار مجٌد الطالب  ٌرمحمد زه نحت/ كٌلً شت 17

 2011-2010 71,65 االول ذكرمحمد حسام علً حسٌن اللهٌبً  رسم/ تشكٌلً 18

 2011-2010 71,64 االول ذكرعمار عماد عبد الودود احمد النعمة  رسم/ تشكٌلً 19

 2011-2010 70,96 االول انثىاحمد عصمت شرٌف عزٌز النقشبندي  رسم/ تشكٌلً 20

 2011-2010 70,83 االول ذكرعمر زهٌر محمد علً حسن الوزان  رسم/ تشكٌلً 21

 2011-2010 70,82 االول ذكرضحى ماهر نوري محمد االدرٌسً  رسم/ تشكٌلً 22

 2011-2010 70,14 االول انثىاثٌر سالم اسماعبل ٌاسٌن الربٌعً  رسم/ تشكٌلً 23

 2011-2010 67,37 االول انثىعبد الحق محمد علً النعمة  سمٌر سعد رسم/ تشكٌلً 24

 2011-2010 66,31 االول ذكرعلً بشٌر عبد الرحمن محمود الكٌالنً  رسم/ تشكٌلً 25

 2011-2010 66,17 االول انثىاسٌل هناء ابراهٌم عبدالمجٌد  رسم/ تشكٌلً 26

 2011-2010 64,45 االول انثىاحمد الفركاحً  بدر عبد االله ٌوسف رسم/ تشكٌلً 27

 2011-2010 63,78 االول انثىرٌم خالد جرجٌس احمد الحدٌدي  رسم/ تشكٌلً 28

 2011-2010 63,53 االول انثىسنان سٌف الدٌن داؤود سلٌمان الطوٌل  نحت/ كٌلً شت 29

 2011-2010 63,12 االول ذكررشا شاكر محمود فتحً العبٌدي  رسم/ تشكٌلً 30

 2011-2010 58,30 االول ذكرسناء سالم ٌونس صالح الحسنكو  رسم/ تشكٌلً 31

 2011-2010 62,42 الثانً انثىاٌمان سامً سلطان محمد الصقال  رسم/ تشكٌلً 32

 2011-2010 59,26 الثانً ذكرمحمد فاروق محمد ذنون القصاب  رسم/ تشكٌلً 33

 

 

 

 



 

 

 

 الفنون المسرحٌة

 سنة التخرج المعدل الدور الجنس االسم واللقب القسم او الفرع ت
 2011-2010 89,16 االول ذكربدوالعكٌدي عمٌسر فتحً رمضان  اخراج/مسرح  1

 2011-2010 85,99 االول ذكرسعد حمٌد محمد امٌن الحمدانً  تمثٌل/ مسرح  2

 2011-2010 81,12 االول ذكراٌمن صالح سلٌمان حسانً الطائً  تمثٌل/ مسرح  3

 2011-2010 79,63 االول انثىهدٌل نافع الٌاس نعمان بحو  خراجا/مسرح  4

 2011-2010 79,06 االول انثىسمر محمد حسٌن علً الجبوري  اخراج/مسرح  5

 2011-2010 78,51 االول ذكرمحمد رمزي ادرٌس قاسم العبٌدي  اخراج/مسرح  6

 2011-2010 78,38 االول ذكر انس زهٌر حنان بولص عولو تمثٌل / مسرح  7

 2011-2010 75,70 االول ذكرجاسم الحمدانً  محمداحمد وعد  تمثٌل/ مسرح  8

 2011-2010 69,65 االول ذكرحٌدر جمال حسٌن صالح الحٌالً  تمثٌل/ مسرح  9

 2011-2010 67,69 االول ذكركرم ولٌد صالح مصطفى الطائً  تمثٌل/ مسرح  10

 2011-2010 67,48 االول ذكرالجالٌخ اسامه ٌوسف ٌاسٌن طه  اخراج/مسرح  11

 2011-2010 66,56 االول ذكرعبد هللا رعد فاضل حمودي الراشدي  تمثٌل/ مسرح  12

 2011-2010 64,06 االول ذكرمعمر سعدي محمد حمدان الجبوري  تمثٌل/ مسرح  13

 2011-2010 63,97 االول ذكروسٌم جمال ناصٌف بولص بنً الطوٌل  تمثٌل/ مسرح  14

 2011-2010 61,45 االول ذكرمحمد عسل عكلة أحمٌد الجحٌشً  تمثٌل/ مسرح  15

 2011-2010 61,34 االول ذكرسلوان انور جار هللا منٌر العبادي  تمثٌل/ مسرح  16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 التربٌة الفنٌة

 سنة التخرج المعدل الدور الجنس االسم واللقب القسم او الفرع ت

 2011-2010 83,69 االول انثىعبٌر اكرم محمد ٌونس المصلوب  تربٌة فنٌة 1

 2011-2010 80,05 االول انثىرؤى ٌوسف قرٌاقوزشٌتو  تربٌة فنٌة 2

 2011-2010 79,74 االول ذكرمخلد محمد سالم ٌوسف الرومً  تربٌة فنٌة 3

 2011-2010 79,53 االول انثىلبنى محمد ٌوسف حٌدر الحمدانً  تربٌة فنٌة 4

 2011-2010 78,53 االول انثىنادٌة محمود قادر نجم العكٌدي  تربٌة فنٌة 5

 2011-2010 73,27 االول انثىعمرة عصام عبد الرزاق حسن الطائً  تربٌة فنٌة 6

 2011-2010 72,95 االول ذكرعلً حسٌن علً حسن الحسنً   تربٌة فنٌة 7

 2011-2010 71,1 االول ذكرزٌد عبد الوهاب قاسم علً الشهوانً  تربٌة فنٌة 8

 2011-2010 71,07 االول انثىفائزة حامد ٌحٌى عبدهللا الحمدانً  تربٌة فنٌة 9

 2011-2010 69,26 االول ذكرمحمد نضٌر احمد عثمان الطٌار  تربٌة فنٌة 10

 2011-2010 68,35 االول انثىهالة فاروق رفٌق محمد الهاشمً  تربٌة فنٌة 11

 2011-2010 67,32 االول انثىنغم غانم ذنون ٌحٌى السراج  تربٌة فنٌة 12

 2011-2010 66,89 االول ذكرفادي جمٌل فرنسٌس زورا الساعور  تربٌة فنٌة 13

 2011-2010 62,65 االول ذكرمنهل احمد عبد الجبار بكر العبٌدي  تربٌة فنٌة 14

 2011-2010 61,66 االولذكر احمد هانً عناد حامد السلٌم تربٌة فنٌة  15

 

 

 


