
 جامعة المادسٌة / كلٌة الفنون الجمٌلة
7102/7102السنة الدراسٌة  لسم التربٌة الفنٌة  اسماء ومعدالت تخرج طلبة المرحلة الرابعة  

 ت  اسم الطالب المعدل 
عبد الصاحب نور عادل عبد المجٌد  279،27  0 
خمٌسجنان حمٌد زغٌر  279228  7 
عبد السادةسرى مؤٌد عبد الكاظم  279082  2 
بردان افراح جبار عبد الحسن 219227  4 
 2  هدى علً كاظم عبٌد 219222
كرٌدي حنٌن احسان حسن 2191،2  8 
 2  ضاهد زهراء عدنان مخوف 219122
 2  مسار سعد عبد عجمً 229،27
هادي سحر فاضل عبد الشهٌد 2290،2  ، 
شنٌفاسٌل حمزة ارحٌم  ،22924  01 
شعٌب زٌنب جمٌل عبد الحسن 229172  00 
عبد علٌاء صاحب حسن ،289،1  07 
عباس زٌنب عمران موسى 289212  02 
كلكولدعاء رضا حسٌن  229201  04 
دمحم غدٌر رحٌم حسٌن 229482  02 
دمحم نور غانم جاسم 229742  08 
 02  كاظم ن عاجلنسرٌن حس 229020
عبد الحسٌنروٌدة باسم مجٌد  229202  02 
دمحمامانً عماد امٌن  229422  0، 
عبودهبة ستار كرٌم  279242  71 
كاظم مروة رحٌم حسٌن 209212  70 
محسناسراء علً صالح  ،20974  77 
مشٌرطٌبة غسان عبد الرضا  209121  72 
حمزةهبة مؤٌد كرٌم  219208  74 
شمخًزهراء دمحم عبد االمٌر  219222  72 
دمحمحسنٌن عبد االمٌر عبد الرضا  219824  78 
عبدزهراء خٌون كشاش  219242  72 
دٌري دٌانا طالب عبد الحسٌن 219188  72 
موزان غفران جابر ابراهٌم 8،9242  7، 
جٌاد نورة محمود فارس 8،9220  21 
سلمانحنٌن حسن غدٌر  ،8،977  20 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عبد الكرٌمسٌف سالم عباس  829272  27 
جواد زٌنب علً عباس ،82927  22 
 24  ارحٌم عبد غافلمها  829220
حسن سجى رٌاض دمحم 889،27  22 
جاسمزٌنب علً نعمة  889224  28 
متانًالك كرٌم ناجً  829208  22 
ٌاسر داود سعٌد شالوي  829877  22 
سلطان ارجوان صادق حسن ،82902  2، 
منون سجى لائد كوكز 829720  41 



 جامعة المادسٌة / كلٌة الفنون الجمٌلة
لسم الفنون المسرحٌة اسماء ومعدالت تخرج طلبة المرحلة الرابعة  

7102/7102السنة الدراسٌة   

 ت  اسم الطالب المعدل  
 0 هدى رحٌم شاكر عبد 219741
 7 اسالم دمحم شالكة جبار 229022
 2 حوراء ناظم جبار هاشم  279402
عواد مجٌد رند دمحم 279022  4 
 2 اٌهاب فؤاد مٌران حنتوش ،20921
 8 علً جبار رمضان علوان  209720

 2 االمٌر صادق جواد عبد الحسن 209724
 2 زٌنب جاسم دمحم عبد 219812
 ، نورس راهً علً سلمان 219224
 01 علٌاء رٌاض عبد االمٌر عبد الحسٌن 219242
 00 زٌنب عبد الحسٌن عطٌة جبر ،8،901
 07 طٌف جمٌل عبد الكاظم 829442

 02 امٌر كاظم جادر عبد الصاحب ،82922
 04 رنا ستار كرٌم عبود 829821
 02 رواء حسٌن عبد الرضا عبٌد 829412
 08 زهراء جاسم دمحم عبد  829748
 02 هند كصاد مراد خلٌل  829،48
 02 رلٌة رٌاض عبد االمٌر عبد الحسٌن  829102
 ،0 مصطفى خٌري دمحم عبطان  829782
 71 شهد علً كرٌم حسون 879،22
 70 شهد حسٌن مجٌل امٌن  2،9222


