
  جامعة بغداد 
  كلية الفنون الجميلة

  تلفزيون صباحي/  قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية             المرحلة ا�ولى 
  
  
  النتيجة  ا�سم   ت

  راسب  احمد باسل ذنون   1
  ناجح  احمد باسم عبد هللا  2
  ناجح  احمد طارق عبد الرحمن  3
  مكمل  ايمن عبد الكريم  4
  جحةنا  تبارك جعفر صباح  5
  مكمل  حسين عبد الجبار  6
  ناجحة  ريام ع@ء محمود  7
  مكمل  زياد حيدر زاير  8
  مكمل  سامر محمد صاحب  9

  ناجحة  سما ستار خضير  10
  ناجحة  ع@ قصي طالب  11
  ناجح  حسين جميل حسين  12
  ناجحة  عھود عادل عباس  13
  ناجحة  لندا صباح جودي   14
  ناجح  محمد منذر محمد  15
  ناجحة  سم حموديمروة با  16
  ناجح  مصطفى يوسف عبد  17
  ناجحة  نور علي مكي  18
  مكمل  ياسر باسم جميل   19
  مكمل  محمد حميد زغير  20
  ناجح  عباس راضي  21
      
      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  جامعة بغداد 
  كلية الفنون الجميلة

  احيصب سينما/  قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية             المرحلة ا�ولى 
  
  النتيجة  ا�سم   ت

  مكمل  احمد كاظم تلكيف  1
  مكمل  حسام موفق مھدي  2
  ناجح  حسن فائق مھدي  3
  مكمل  طارق عدنان حمزة   4
  مكمل  ع@ء عادل علي  5
  مكمل  علي كاظم جواد  6
  ناجح  علي محمد جاسم  7
  مكمل  غيث صالح احمد  8
  مكمل  كرار رحيم مجيد  9

  مكمل  محمد ص@ح الدين  10
  راسب  نور عماد مكي  11
  مكمل  و�ء مفيد جاسم  12
  ناجح  يسر حسن بخيت  13
  ناجح  مروان سامي جلوب  14
  مكمل  ضرغام محمد غني   15
  ناجح  وليد حسين علي  16
  مكمل  احمدعلي فاضل  17
18      
19      
20      
21      
      
      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  كلية الفنون الجميلة

  ون مسائييتلفز/  ونية             المرحلة ا�ولى قسم الفنون السينمائية والتلفزي
  
  النتيجة  ا�سم   ت

  ناجح  احمد طارق عبد ا�مير  1
  ناجح  احمد عبد الحليم محمد سعيد  2
  ناجح  احمد مطير عباس  3
  ناجح  امنة عبد العزيز  4
  ناجح  اياد فاضل شنو  5
  ناجح  بلقيس ناجح محي  6
  ناجح  جھاد جبر غالي  7
  ناجح  �مير صبريحسن عبد ا  8
  ناجح  حنان قاسم علي  9

  ناجح  حيدر كريم سعيد  10
  ناجح  حيدر صالح ھادي  11
  ناجح  رواء علي عبد هللا  12
  ناجح  زينة ابراھيم نوري   13
  ناجح  سعد خالد عبد الوھاب   14
  ناجح  عباس راضي عبد علي  15
  ناجح  عدنان موزان خلف  16
  ناجح  عدنان ھاشم محسن  17
  ناجح  ضاحي صبيحعلي   18
  ناجح  عشتار حبيب جاسم  19
  مكمل  علي ناھض جويد  20
  ناجح  عمار ص@ح حسن  21
  ناجح  عمار منير عبود  
  ناجح  فتحي عبد كاظم  
  ناجح  قيس نعمة عبيد  
  ناجح  لبنى حسن علي  
  ناجح  ليلى عبد الحسين فريح  
  ناجح  محمد علي محمد ديوان  
  ناجح  مرتضى جبر محمد  
  ناجح  ادي مشھديمصطفى ھ  
  ناجح  ورود احمد سليمان احمد  
  ناجح  وليد مجيد غدير  
  مكمل  ياسر علي رزاق  
  مكمل  باور فريق  
  ناجح  محمد موفق  
  مكمل  مازن منذر    
  مكمل  نوار نائل  



  
  كلية الفنون الجميلة

  سينما مسائي/  قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية             المرحلة ا�ولى 
  
  النتيجة  ا�سم   ت

  ناجح  حسين زھراو كاطع  1
  ناجح  حميد محمد حسن  2
  ناجح  باھر جبار كاظم  3
  مكمل  عدنان علي عدنان  4
  ناجح  محمد صالح مھدي  5
  مكمل  حسام فاضل جاسم  6
  ناجح  حيدر عبد الخالق شاكر  7
  ناجح  حسين حيدر حسن  8
  مكمل  براق ص@ح ھادي  9

  مكمل  سيف الدين صباح  10
  ناجحة  دعاء قاسم عبد الصاحب  11
  مكمل  احمد قاسم محمد  12
  مكمل  مؤيد جاسم محمد  13
  ناجح  رسول سعدون محسن  14
  مكمل  و�ء فاضل حسين  16
  ناجح  نبيل علي عبود  17
  مكمل  حيدر عباس حسن  18
  ناجح  حسام جبار حسين  19
  ناجح  امجد طليع وحيلي  20
  مكمل  مھند حسن ھليل  21
  ناجح  ار غانم منير جب  22
  ناجح  فراس حكمت  23
  مكمل  ميثم سمير بغدادي  
  مكمل  عبد الھادي جابر   
  مكمل  س@م علي عبد  
  مكمل  عمر سامي   
  مكمل  عدنان ھاشم سھيل   
  مكمل  سرمد محمد قاسم   
  مكمل حسين مجبل   
  مكمل  مصطفى كاظم  
  مكمل  رامي صائب   
  مكمل  امسامة ابراھيم  
  مكمل  يزن طارق  
      
      
  



  
  

  كلية الفنون الجميلة
  صباحيسينما /   الثانيقسم الفنون السينمائية والتلفزيونية             المرحلة 

  
  النتيجة  ا�سم   ت

  ناجح بقرار  امجد حسن غ@م   1
  ناجح  ب@ل احمد عبد حبيب  2
  مكمل  حسنين فاضل محمد  3
  ناجح   حيدر صباح ھادي  4
  ناجحة  زينب علي شاكر  5
  مكملة  شھد ضياء مھدي  6
 ناجح بقرار  عباس خليل اسماعيل  7

 ناجح بقرار  علي عماد عبود  8

  ناجح  لؤي رزوقي جميل  9
  ناجح بقرار  مثنى ربيع طه  10
  مكمل  محمد عياد حسين  11
 ناجح بقرار  محمد ھاشم محمد  12

 ناجح بقرار  مھند محمد رضا  13

 ناجح بقرار  نمير سعد احمد   14

  ناجح  بد هللا مرزوك يوسف ع  15
  ناجح  دانا فريدون ج@ل   16
  مكمل  مصطفى زھير حميد  17
  مكمل  زين العابدين محمود قاسم  18
  ناجح بقرار  مصطفى صباح صادق  19
  مكمل  حيدر خالد داود   20
  ناجح  احمد عادل غضبان   21
  مكمل  حمزة علي كامل  22
  ناجحة  مريم خالد دايم  23
  اجحةن  فاطمة سالم حسين  24
 ناجح بقرار  سندس عبد الرزاق  25

 ناجح بقرار  مالك منذر طه  26

  ناجح  مصطفى ياسين جمعة  27
 ناجح بقرار  يوسف جمعة عبد هللا  28

 ناجح بقرار  نھاد كامل حسين   29

  مكمل احمد ص@ح عبد المھدي  30
  مكملة  بشرى كنعان كامل  31
  راسب  مصطفى كامل حمود  32
  ناجح  سنحسن عبد الس@م ح  33
      
  



  
  

  كلية الفنون الجميلة
  تلفزون صباحي/   لثاني قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية             المرحلة ا

  النتيجة  ا�سم   

  ناجح  احمد حسن محمد حسن   
 ناجح  احمد ع@ء الدين احمد  

 ناجح  احمد علي حسون   

 ناجح  احمد كريم محسن  4

 ناجح  اوس جبار جاسم  5

 ناجح  يمان قاسم راضي ا  6

  راسب  بھزاد علي رضا   7
 ناجح  حارث مثنى ص@ح الدين  8

 ناجح  حسن جبار علي سلمان   9

 ناجح  حسين كاظم حسين  10

 ناجح  رسول جمعة عريبي   11

  مكملة  زينة خليل ابراھيم  12
  ناجح  سيف علي نوري  13
  ناجح بقرار  علي جابر مدد  14
  ناجح  علي ص@ح حسن  15
  ناجح  لي فوزي عوادع  16
  ناجح  عمر عدنان ياسين  17
  ناجح بقرار  عمر ياسين عبد الجليل  18
  ناجح  لبنى عرفان ضياء  19
  راسب  مخلد صاحب محمد علني  20
  مكمل  مصطفى عامر حسين  21
  ناجح  وسام صباح حسين  22
 مكمل   احمد رحيم شامخ  23

 مكمل  احمد رحيم مھدي   

 ناجح  اديان محمد علي  

 ناجح  امة خير هللا خليلاس  

 ناجح  اسماء رحيم زاير   

  ناجح  انھار فرات مصطفى   
  مكمل  جعفر جاسم حسن  
  ناجح بقرار حسين سالم جبار  
 ناجح  دعاء ھاشم عبد الحسين  

 ناجح  رسل ابراھيم خالد  

 ناجح  رويدة فائق محمد صالح  

  ناجحة بقرار  زھراء صالح عبود  
  حة ناج  زھراء عبد مزعل غني   
 ناجحة بقرار  زينب محمد موسى  



 ناجحة بقرار  علي خضير موسى  

  مكمل  محمد فائز مجيد  
  ناجحة بقرار  مصطفى رزاق كاظم  
  ناجح  مصطفى رعد عبد الجبار  
  ناجح  مي@د يحيى كاظم  
  ناجحة بقرار  محمد فرج جاسم  
  مكمل  مھدي كاظم عبد  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  
  
  

  ة الفنون الجميلةكلي
  تلفزون صباحي/  ثالثةقسم الفنون السينمائية والتلفزيونية             المرحلة ال

  
  النتيجة  ا�سم   ت

  مكمل  علي محسن ثامر   1
  ناجحة  زينب كريم خلف  2
  ناجحة  ريھام عبد الكريم  3
  ناجحة  فوز عصام كامل  4
  ناجحة  مصطفى عباس حسين  5
  ناجح  ماجد اكرم جواد  6
  ناجح  حسام عباس جلوب  7
  ناجح  مصطفى قيس سلمان  8
  ناجح  ھيثم حسن مزعل  9

  مكمل  حيدر ربيع موسى  10
  ناجح  علي ماجد  11
  ناجح  امير صباح مھدي  12
  ناجح  محمد سمير محمد   13
  مكمل  مھدي كاظم عبد بدر  14
  ناجح  اركان عبد الرضا  15
  ناجح  مينا باسم ابراھيم  16
  ناجح  علي ھاشم علي  17
  ناجح  مصطفى علي جابر  18
  ناجح  منتظر ھاشم علي  19
  مكمل  احمد رياض بكر   20
  مكمل  صادق صباح  21
  ناجح  قاسم عبد الخالق    22
  ناجح  انسام علي ابراھيم  23
  ناجح  احمد محمد سلمان  24

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  كلية الفنون الجميلة
  سينما صباحي/  ثالثةرحلة القسم الفنون السينمائية والتلفزيونية             الم

  
  النتيجة  ا�سم   ت

  ناجح  بشار عبد الحسين  1
  مكمل  شكر محمود شكر  2
  ناجح  مجيد سفير  3
  ناجح  سعيد مثنى سعيد  4
  ناجح  علي ساجد  5
  ناجح  اوس عبد الجليل  6
  ناجح  حمزة محمد محمد علي  7
  ناجح  علي مھدي   8
  ناجح  ليلو زمرد ابراھيم   9

  ناجح  عزيز رسل عباس  10
  ناجح  سالي صباح شاكر   11
  ناجح  سؤدد زياد شريف   12
  ناجح  مالك ع@وي ص@ل  13
  ناجح  زياد صفوان صديق  14
  ناجح  محي الدين انور  15
  مكمل  نور عامر حمودي  16
  ناجح  ناطق سعدي ھادي   17
  مكمل  اسامه صباح احمد   18
  ناجح  محمد  عدنان حسين  19
  جحنا  وفي صاحب كريم  20
  ناجح  منتظر عبد الرسول  21
  ناجح  محمد ساطع شاكر  22
  ناجح  محمد سامي جواد  23
  ناجح  شھد عصام عبد الرحمن  24

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  كلية الفنون الجميلة



  سينما سمائي/  ثالثةقسم الفنون السينمائية والتلفزيونية             المرحلة ال
  
  النتيجة  ا�سم   ت

  ناجح  ا حمد ابراھيم محمود  1
  بقرارمكمل   ارغد كامل فرحان  2
  ناجح  ايمان خضير عباس  3
  ناجح  حسام الدين منشد  4
  راسب  حسام صالح حمد  5
  مكمل  فرحانحيدر جبار   6
  ناجح  حيدر ص@ح عبد المھدي  7
 ناجح  حيدر محمد عباس  8

 بقرار ناجح  سامر غالي رشك  9

 ناجح  س@م عبد الصاحب   10

 ناجح  سمير محسن منديل   11

 بقرار ناجح  شيماء يوسف منير   12

  مكمل  طارق حسن زبون  13
  ناجح  طالب كاظم محمد  14
 بقرار ناجح  طه عبد الرحيم رشيد  15

 بقرار ناجح  ع@ء جابر سعدون  16

  مكمل  ع@ء زايد كاظم  17
  مكمل  علي عبد كاظم خلف  18
  راسب  علي ھادي بدع  19
  مكمل  عماد كاظم محمد علي  20
  ناجح  فراس محمد نجيب  21
  مكمل  قاسم دليمي حمزة  22
 بقرار ناجح  قاسم محمد سلمان  23

 ناجح  محمد سعيد كطيف  24

 بقرار ناجح  مدلل فخري رشيد  24

  ناجح  نصر عبد ا�مير حبيب  25

 بقرار ناجح  ياسر كاطع حسن  26

 بقرار ناجح  ھند جليل فاضل  27

 بقرار ناجح  عدنان كمال علي  28

  
  
  
  
  
  
  
  

   كلية الفنون الجميلة



  مسائيتلفزيون /  ثالثةقسم الفنون السينمائية والتلفزيونية             المرحلة ال
  النتيجة  ا�سم   ت

  ناجح  احمد جميل جھاد   1
  مكمل   حمد شوكت كاظما  2
  مكمل  اسامة محمد فرحان  3
  ناجح  اكرم حسن عباس  4
  ناجح  جاسمثامر علي   5
  كملم  حسام تحسين عاشور  6
  ناجح  حيدر عزيز باحي   7
   خالد زامل جمعة   8

 ناجح  رنا غازي عبد الحسين  9

 ناجح  زيد كريم صالح  10

 ناجح  سالم فاروق سالم  11

 ناجح  سرمد ص@ح الدين  12

 ناجح  سعد محي الدين  13

    شكر محمد جوي   14
 ناجح  صادق جميل محمد  15

 ناجح  عبير عبد الكريم فرحان  16

 ناجح  د الخالقعدي عب  17

 ناجح  عذراء ياسين خضير  18

    عقيل كريم فرحان  19
    علي سلمان خليفة  20
    علي صالح جاسم  21
 بقرار ناجح  علي صباح نوري  22

 بقرار ناجح  علي نصرت عبد الجليل  23

 بقرار ناجح  عماد فاضل ھاشم  24

   عمار عبد المحمد عذاب  25

   عمر عبد الكريم احمد  26

 ناجح  عبد هللا سلمانعواطف   27

 ناجح  ماجد احمد كريم  28

 ناجح  محمد عبد الزھرة طاھر   29

 ناجح  محمد كاظم داود  30

 ناجح  مصطفى محمد حمزة  31

 ناجح  ھادي علي ھاشم   32

 بقرار ناجح  وسام جعفر كاطع  33

 ناجح  عاكف كمال عاكف  34

 ناجح  نزاراحمد علوان  35

  مكمل  احمد محسن دنبوس  36
 ناجح  راس حسين حموديف  37

 ناجح  قاسم عبد الخالق شاكر  38

   كلية الفنون الجميلة



  صباحي سينما/ رابع قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية             المرحلة 
  النتيجة  ا�سم   ت

  ناجح  احمد عبد المھدي  1
 ناجح  امنية مصطفى   2

 ناجح  ايوب عمار  3

  ناجح  حسين ف@ح  4
    حيدر عباس  5
  ناجح  حيدر عبد الغني  6
    دعاء حامد  7
   دعاء عبد القادر  8

 ناجح  رعد ياسين  9

 ناجح  سامر مقداد  10

 ناجح  سجى باسم  11

 ناجح  سجاد جمال  12

 ناجح  عمر رياض  13

  ناجح  كرار غالب  14
   ليث فؤاد  15

   ناجحمالك   16

 ناجح  محمد سعد  17

   محمود شواش  18

 ناجح  مريم علي  19

 ناجح  نورس صفاء  20

  ناجح  ياسر عبد هللا صاحب  21
   ياسر عبد هللا شويع  22

 ناجح  حسين علي حسين  23

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     

33     

34     

35     

36      
37     

38     

   كلية الفنون الجميلة



  تلفزيون صباحي/  رابع قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية             المرحلة
  النتيجة  ا�سم   ت

  ناجح  احمد بدري  1
  ناجح  باقر جاسم  2
    بان نجم  3
  ناجح  بتول نبيل  4
  ناجح  بشار عبد الحميد  5
  ناجح  حسين محمد  6
    سامر مجيد  7
 ناجح  سيف حسين  8

 ناجح  علي طارش  9

 ناجح  علي ف@ح  10

 ناجح  علي كريم  11

 ناجح  غادة طالب  12

 ناجح  طمة محمدفا  13

    محمد علي  14
 ناجح  محمد نعيم  15

   مصطفى محمد  16

   موسى مكي  17

 ناجح  وسام صباح  18

 ناجح  وسيم حنا  19

 ناجح  و�ء فالح  20

 ناجح  مصطفى يوسف  21

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      
     

     

     



   كلية الفنون الجميلة
  سينما مسائي/ رابعن السينمائية والتلفزيونية             المرحلة قسم الفنو

  النتيجة  ا�سم   ت

  ناجح  اثير عبد الحسين  1
  ناجح  احمدج عبد ا�مير حبيب   2
  ناجح  احمد عبد عذاب   3
  ناجح  اديب عباس عبد هللا  4
  ناجح  انس قصي عبد جواد  5
  مكمل  بسمان عبد الكريم   6
  ناجح  جاسم مظھر ص@ل   7
 ناجح  جعفر جمعة صالح  8

 ناجح  ج@ل نعمة سكران   9

 ناجح  حارث حسين جبار  10

 ناجح  رشا يعقوب يوسف  11

 ناجح  رند عدنان محسن  12

   رياض ص@ح ماشاء هللا  13

  ناجح  سليم حسين محمد  14
 ناجح  سيف عقيل الدين زين  15

   صادق علي دارا  16

 ناجح  عبد هللا كامل عبود  17

 ناجح  ء عبد الكاظم محمدع@  18

 ناجح  علي عزيز جازع  19

   لؤي يوسف علي  20

 ناجح  مازن منذر جواد  21

 ناجح  محمد حازم علي  

 ناجح  منتظر حميد غضبان  

 ناجح  ھند عبد الحسين كريم  

 ناجح  ياسر علي محمد  

 ناجح  يونس محمد جبر  

 ناجح  حسين علي حسين  

     

     

     

     

     

     

     

     

      
     

     



   كلية الفنون الجميلة
  تلفزيون  مسائي/ رابعقسم الفنون السينمائية والتلفزيونية             المرحلة 

  النتيجة  ا�سم   ت

  ناجح  احمد رشيد جادر عساف  1
  ناجح  يوياحمد غالب غني عل  2
  ناجح  احمد اسعد مكي كاظم  3
  ناجح  اكرم كاطع قاسم كاظم  4
  ناجح  راضي انسام جاسم محمد  5
  ناجح  بدر عبد عباس عبيد  6
  ناجح  رجاء كاظم مكي مھدي   7
 ناجح  زيد صالح شاكر حسين  8

   صباح نوري جمعة عبد هللا  9

 ناجح  ضرغام سمير ياس دھش  10

 ناجح  علي حسون سلمان علوان  11

 ناجح  علي زيد محمد لطيف   12

 ناجح  علي عبود شلش قدير  13

  ناجح  موديعلي والي عبد هللا ح  14
 ناجح  عماد عادل جبار حسين  15

 ناجح  عمر جمال ابراھيم محمد  16

 ناجح  عمر محمد حميد حمدان  17

 ناجح  لفتة علي حسين زيدان   18

 ناجح  مدحلقاء فائق جاسم م  19

 ناجح  ليال صفاء اخمد  20

 ناجح  محمد زينل خماس محمد صالح  21

 ناجح  م محسن كاظمد عباس مح  22

 ناجح  حامد حميد حمدان مروان   23

 مؤديد  مھند مؤيد صفوك شغناب  24

   نجاح عبود علي   25

 ناجح  ھزار ناظم فرمان صيوان  26

 ناجح  ھناء مجيد كاظم  27

 ناجح  يوسف حسن حسين حسن  28

     

     

     

     

     

     

     

      
     

     



   كلية الفنون الجميلة
  سينما صباحي/ رابع المرحلة         قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية     

  النتيجة  ا�سم   ت

  ناجح  احمد عبد المھدي  1
 ناجح  امنية مصطفى   2

 ناجح  ايوب عمار  3

  ناجح  حسين ف@ح  4
  مكمل  حيدر عباس  5
  ناجح  حيدر عبد الغني  6
 مكمل  دعاء حامد  7

 مكمل  دعاء عبد القادر  8

 ناجح  رعد ياسين  9

 ناجح  سامر مقداد  10

 ناجح  سجى باسم  11

 ناجح  سجاد جمال  12

 ناجح  عمر رياض  13

    كرار غالب  14
 مكمل  ليث فؤاد  15

 مكمل  مالك ناجح  16

 ناجح  محمد سعد  17

 مكمل  محمود شواش  18

  ناجح  مريم علي  19
  ناجح  نورس صفاء  20
  ناجح  ياسر عبد هللا صاحب  21
 مكمل  ياسر عبد هللا شويع  22

 جحنا  حسين علي حسين  23

  ناجح    24

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     

33     

34     

35     

36      
37     

38     



   كلية الفنون الجميلة
  تلفزيون صباحي/  رابعقسم الفنون السينمائية والتلفزيونية             المرحلة 

  النتيجة  ا�سم   ت

  ناجح  احمد بدري  1
  ناجح  باقر جاسم  2
  مكمل  نجمبان   3
  ناجح  بتول نبيل  4
  ناجح  بشار عبد الحميد  5
  ناجح  حسين محمد  6
  مكمل  سامر مجيد  7
 ناجح  سيف حسين  8

 ناجح  علي طارش  9

 ناجح  علي ف@ح  10

 ناجح  علي كريم  11

 ناجح  غادة طالب  12

 ناجح  فاطمة محمد  13

  ناجح  محمد علي  14
 ناجح  محمد نعيم  15

 مكمل  مصطفى محمد  16

 مكمل  موسى مكي  17

 ناجح  وسام صباح  18

 ناجح  وسيم حنا  19

 ناجح  و�ء فالح  20

 ناجح  مصطفى يوسف  21

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      
     

     



   كلية الفنون الجميلة
  سينما مسائي/ رابعقسم الفنون السينمائية والتلفزيونية             المرحلة 

  النتيجة  ا�سم   ت

  ناجح  اثير عبد الحسين  1
  ناجح  احمدج عبد ا�مير حبيب   2
  ناجح  احمد عبد عذاب   3
  ناجح  اديب عباس عبد هللا  4
  ناجح  انس قصي عبد جواد  5
  مكمل  بسمان عبد الكريم   6
  ناجح  جاسم مظھر ص@ل   7
 ناجح  جعفر جمعة صالح  8

 ناجح  ج@ل نعمة سكران   9

 ناجح  جبار حارث حسين  10

 ناجح  رشا يعقوب يوسف  11

 ناجح  رند عدنان محسن  12

 مكمل  رياض ص@ح ماشاء هللا  13

  ناجح  سليم حسين محمد  14
 ناجح  سيف عقيل الدين زين  15

 مكمل  صادق علي دارا  16

 ناجح  عبد هللا كامل عبود  17

 ناجح  ع@ء عبد الكاظم محمد  18

 مكمل  علي عزيز جازع  19

 ناجح  ف عليلؤي يوس  20

 ناجح  مازن منذر جواد  21

 ناجح  محمد حازم علي  

 ناجح  منتظر حميد غضبان  

 ناجح  ھند عبد الحسين كريم  

 ناجح  ياسر علي محمد  

 ناجح  يونس محمد جبر  

 ناجح  حسين علي حسين  

     

     

     

     

     

     

     

     

      
     

     



   كلية الفنون الجميلة
  تلفزيون  مسائي/ رابعة والتلفزيونية             المرحلة قسم الفنون السينمائي

  النتيجة  ا�سم   ت

  ناجح  احمد رشيد جادر عساف  1
  ناجح  احمد غالب غني عليوي  2
  ناجح  احمد اسعد مكي كاظم  3
  ناجح  اكرم كاطع قاسم كاظم  4
  ناجح  انسام جاسم محمد راضي  5
  ناجح  بدر عبد عباس عبيد  6
  ناجح  مھدي رجاء كاظم مكي   7
 ناجح  زيد صالح شاكر حسين  8

 مكمل  صباح نوري جمعة عبد هللا  9

 ناجح  ضرغام سمير ياس دھش  10

 ناجح  علي حسون سلمان علوان  11

 ناجح  علي زيد محمد لطيف   12

 ناجح  علي عبود شلش قدير  13

  ناجح  علي والي عبد هللا حمودي  14
 ناجح  عماد عادل جبار حسين  15

 ناجح  ل ابراھيم محمدعمر جما  16

 ناجح  عمر محمد حميد حمدان  17

 ناجح  لفتة علي حسين زيدان   18

 ناجح  لقاء فائق جاسم محمد  19

 ناجح  ليال صفاء اخمد  20

 ناجح  محمد زينل خماس محمد صالح  21

 مكمل  محمد عباس محسن كاظم   22

 ناجح  مروان حامد حميد حمدان   23

 حناج  مھند مؤيد صفوك شغناب  24

 مكمل  نجاح عبود علي   25

 ناجح  ھزار ناظم فرمان صيوان  26

 ناجح  ھناء مجيد كاظم  27

 ناجح  يوسف حسن حسين حسن  28

     

     

     

     

     

     

     

      
     

     



  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 


