
 موزعٌن حسب التخصص والدراسة2021-2020المتقدمٌن للدراسات العلٌا 

الدراسةالتخصصالقسماسم الطالب الرباع2ًت1ت
دكتوراهالتربٌة الفنٌةاحمد خضر عبد الواحد مجٌد11

دكتوراهالتربٌة الفنٌةاحمد عٌدان محمود جامل22

دكتوراهالتربٌة الفنٌةامال نوري عبود جلوب33

دكتوراهالتربٌة الفنٌةانمار عباس فاضل احمد44

دكتوراهالتربٌة الفنٌةحسام حسٌن عباس جواد55

دكتوراهالتربٌة الفنٌةزٌنه سلٌم كمال سلٌم66

دكتوراهالتربٌة الفنٌةعمر علً حمادي حمد77

دكتوراهالتربٌة الفنٌةمحمد عبدالحمٌد عبدالحسٌن محمد88

دكتوراهالتربٌة الفنٌةمروج جبار كاظم حسن99

دكتوراهالتربٌة الفنٌةمروه عبد الواحد كمر تق1010ً

دكتوراهالتربٌة الفنٌةمنال اسماعٌل سعد عجٌل1111

دكتوراهالتربٌة الفنٌةود ظافر نعمه موسى1212

ماجستٌرالتربٌة الفنٌةابتسام عزٌز عبدهللا حسٌن131

ماجستٌرالتربٌة الفنٌةازهار صاحب حسن عابدٌن142

ماجستٌرالتربٌة الفنٌةاوطان حٌدر عبد الحسٌن حمد153

ماجستٌرالتربٌة الفنٌةاٌناس عبد الرزاق خلٌفه مبارك164

ماجستٌرالتربٌة الفنٌةحسام فالح حسن عل175ً

ماجستٌرالتربٌة الفنٌةحسن علً عبد الكرٌم حسن186

ماجستٌرالتربٌة الفنٌةحنٌن علً سالم فرهود197

ماجستٌرالتربٌة الفنٌةروٌده راتب صالح مزبن208

ماجستٌرالتربٌة الفنٌةسلوى صالح عبد االمٌر امٌن219

ماجستٌرالتربٌة الفنٌةسٌناء طالب جواد عباس2210

ماجستٌرالتربٌة الفنٌةشمام حمزه كاظم بدٌوي2311

ماجستٌرالتربٌة الفنٌةشموس عبداالمٌر محمد صفر2412

ماجستٌرالتربٌة الفنٌةشهد عدنان صاحب حمزه2513

ماجستٌرالتربٌة الفنٌةشٌرٌن راشد فٌاض سلمان2614

ماجستٌرالتربٌة الفنٌةشٌرٌن سعدي محمد حمودي2715

ماجستٌرالتربٌة الفنٌةصادق والً سلمان صبر2816

ماجستٌرالتربٌة الفنٌةصالح حسن علوان عبد2917

ماجستٌرالتربٌة الفنٌةعبدالناصر عبداالله زكً احمد3018

ماجستٌرالتربٌة الفنٌةعذراء عبد الرحٌم اسلم اكرم3119

ماجستٌرالتربٌة الفنٌةعلً حبٌب مصطفى علوان3220

ماجستٌرالتربٌة الفنٌةعلً عوده زامل وناس3321

ماجستٌرالتربٌة الفنٌةفادٌه علً جعفر محسن3422

ماجستٌرالتربٌة الفنٌةفاطمه الزهراء مالك نعمه غال3523ً

ماجستٌرالتربٌة الفنٌةفاطمه نزار علً عباس3624

ماجستٌرالتربٌة الفنٌةفراس محمد جواد طاهر محمد حسٌن3725

ماجستٌرالتربٌة الفنٌةمحمد علً حسٌن عل3826ً

ماجستٌرالتربٌة الفنٌةمحمد ولٌد جمٌل احمد3927

ماجستٌرالتربٌة الفنٌةهدٌر منٌر ٌوسف سلٌمان4028
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الدراسةالتخصصالقسماسم الطالب الرباع2ًت1ت
ماجستٌرالتربٌة الفنٌةهمسه نصٌر هادي حسٌن4129

دكتوراهداخلًالتصمٌماحمد طالب جساس حزام421

دكتوراهداخلًالتصمٌمازل محمد سعٌد كاظم حمزة432

دكتوراهداخلًالتصمٌمبهاء طالب عبداالمٌر جاسم443

دكتوراهداخلًالتصمٌمشٌماء سامً احمد جمعة454

دكتوراهداخلًالتصمٌمعمار طه محمود نصٌف465

دكتوراهداخلًالتصمٌممروة محمد قاسم حسن476

دكتوراهداخلًالتصمٌممنتهى عبد النبً حسن نجدي487

دكتوراهداخلًالتصمٌممهند حمٌد ناجً فلٌح498

ماجستٌرداخلًالتصمٌماحمد سعد غالب فٌاض501

ماجستٌرداخلًالتصمٌماحمد محمد جعفر حمودي محمد جواد512

ماجستٌرداخلًالتصمٌمانسام غنً عبد الحسٌن محمد523

ماجستٌرداخلًالتصمٌماٌناس كاظم هواش عبد534

ماجستٌرداخلًالتصمٌمحٌدر كاظم جخٌور باش545ً

ماجستٌرداخلًالتصمٌمدعاء ظاهر ابراهٌم عبدالكرٌم556

ماجستٌرداخلًالتصمٌمرؤى موسى كاظم حسٌن567

ماجستٌرداخلًالتصمٌمزهراء حازم محمد كامل578

ماجستٌرداخلًالتصمٌمزهراء نبٌل حمٌد قاسم589

ماجستٌرداخلًالتصمٌمزٌنب هاشم علوان ناٌف5910

ماجستٌرداخلًالتصمٌمطٌبه محمد كاظم صالح6011

ماجستٌرداخلًالتصمٌممارٌنا نصرت فرنسٌس جبو6112

ماجستٌرداخلًالتصمٌممحمد عبد العزٌز مطلك خضر6213

ماجستٌرداخلًالتصمٌممكارم صالح حسن صٌهود6314

ماجستٌرداخلًالتصمٌمهشام مالك انس طالب6415

ماجستٌرداخلًالتصمٌمهند حامد مرزوك جواد6516

دكتوراهصناعًالتصمٌمباقر صاحب زكً حسٌن661

دكتوراهصناعًالتصمٌمعمر رشٌد صالح محمود672

ماجستٌرصناعًالتصمٌماسامه عبدالحسٌن حمد محٌسن681

ماجستٌرصناعًالتصمٌمدانٌه سلمان نور الدٌن سلمان692

ماجستٌرصناعًالتصمٌمشهد زكً ٌحٌى عباس703

ماجستٌرصناعًالتصمٌممرتضى سالم مرتضى محمد714

ماجستٌرصناعًالتصمٌممروة عبد الخالق حمود كرخ725ً

ماجستٌرصناعًالتصمٌممرٌم كفاح كرٌم فرحان736

ماجستٌرصناعًالتصمٌممصطفى محمد خلف ناصر747

ماجستٌرصناعًالتصمٌمملوك حمدي حشمت نصرهللا758

ماجستٌرصناعًالتصمٌمنادٌه حسٌن علً احمد769

ماجستٌرصناعًالتصمٌمود نورالدٌن عبدهللا ابراهٌم7710

ماجستٌرصناعًالتصمٌمٌاسمٌن طارق مجٌد حسن7811

دكتوراهطباعًالتصمٌمامل ابراهٌم محسن كاظم791

دكتوراهطباعًالتصمٌماٌاس عباس ٌاسٌن صالح802
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الدراسةالتخصصالقسماسم الطالب الرباع2ًت1ت
دكتوراهطباعًالتصمٌمبراء مهدي محسن سلمان813

دكتوراهطباعًالتصمٌمحاتم كاطع لكن حسن824

ماجستٌرطباعًالتصمٌمالمجتبى حسٌن عبود راض831ً

ماجستٌرطباعًالتصمٌمامنه عامر سلمان كاظم842

ماجستٌرطباعًالتصمٌمباقر باسم فٌصل عودة853

ماجستٌرطباعًالتصمٌمدٌنا مصطفى محمد محمود864

ماجستٌرطباعًالتصمٌمرسل مهدي كاظم انصٌف875

ماجستٌرطباعًالتصمٌمرقٌه كاظم احمد مرواح886

ماجستٌرطباعًالتصمٌمرٌام محمد محمود صالح897

ماجستٌرطباعًالتصمٌمصبا ستار ماجد محمد908

ماجستٌرطباعًالتصمٌمعبدهللا بشار جبر سلمان919

ماجستٌرطباعًالتصمٌمعلً هشام حكمت جمٌل9210

ماجستٌرطباعًالتصمٌمفاطمة رعد احمد رجب9311

ماجستٌرطباعًالتصمٌملمى عبد الرزاق علً محمد امٌن9412

ماجستٌرطباعًالتصمٌملٌنا محمد عدنان حمودي9513

ماجستٌرطباعًالتصمٌممازن رحٌم سالم مرٌوش9614

ماجستٌرطباعًالتصمٌممحمد عالء عبد الحسٌن حمزه9715

ماجستٌرطباعًالتصمٌممحمد كرٌم سالم جون9816ً

ماجستٌرطباعًالتصمٌممرٌم محمد غرٌب غالم9917

ماجستٌرطباعًالتصمٌمهناء حسون حاشوش عل10018ً

ماجستٌرالخط العربً والزخرفةاحمد علً حسٌن علوان1011

ماجستٌرالخط العربً والزخرفةاحمد غانم خٌرهللا سعٌد1022

ماجستٌرالخط العربً والزخرفةبشٌر عباس شنٌن كحام1033ً

ماجستٌرالخط العربً والزخرفةحسٌن علً عباس جدي1044

ماجستٌرالخط العربً والزخرفةحٌدر كاظم سباهً صالح1055

ماجستٌرالخط العربً والزخرفةسمٌر علً حسٌن احمد1066

ماجستٌرالخط العربً والزخرفةسٌف محمد مزعل حسن1077

ماجستٌرالخط العربً والزخرفةطٌف محمد حدٌد حمود1088

ماجستٌرالخط العربً والزخرفةعبد االمٌر رسمً ٌاسر ٌونس1099

ماجستٌرالخط العربً والزخرفةعلً عطٌة حمود كعٌد11010

ماجستٌرالخط العربً والزخرفةنورا جاسم حسن بندر11111

ماجستٌرالخط العربً والزخرفةهدى اسماعٌل عبدالرضا جبر11212

دكتوراهتلفزٌونالسٌنما والتلفزٌوناسٌل كامل زٌدان خلف1131

دكتوراهتلفزٌونالسٌنما والتلفزٌونحسام عباس جلوب عباس1142

دكتوراهتلفزٌونالسٌنما والتلفزٌونسلوان بهاء كاظم موسى1153

دكتوراهتلفزٌونالسٌنما والتلفزٌونصابرٌن كامل زٌدان خلف1164

دكتوراهتلفزٌونالسٌنما والتلفزٌونعشتار حبٌب جاسم حسن1175

دكتوراهتلفزٌونالسٌنما والتلفزٌونعلً كرٌم عبد الحسن طارش1186

دكتوراهتلفزٌونالسٌنما والتلفزٌونكمال شناوي ذٌاب دوس1197

ماجستٌرتلفزٌونالسٌنما والتلفزٌوناٌمان حسن علوان منصور1201
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الدراسةالتخصصالقسماسم الطالب الرباع2ًت1ت
ماجستٌرتلفزٌونالسٌنما والتلفزٌونبٌمان كرٌم كاظم داخل1212

ماجستٌرتلفزٌونالسٌنما والتلفزٌونحسٌن عالء رضا حسٌن1223

ماجستٌرتلفزٌونالسٌنما والتلفزٌوندعاء عاصم فرحان ذٌاب1234

ماجستٌرتلفزٌونالسٌنما والتلفزٌونرضا خٌرهللا ناظم لفته1245

ماجستٌرتلفزٌونالسٌنما والتلفزٌونزهراء عبد مزعل غن1256ً

ماجستٌرتلفزٌونالسٌنما والتلفزٌونزٌد غازي عباس محسن1267

ماجستٌرتلفزٌونالسٌنما والتلفزٌونطالب محسن عبٌد خلٌف1278

ماجستٌرتلفزٌونالسٌنما والتلفزٌونعلً موفق اسكندر جمٌل1289

ماجستٌرتلفزٌونالسٌنما والتلفزٌونعمر خلٌل ابراهٌم مخٌلف12910

ماجستٌرتلفزٌونالسٌنما والتلفزٌونفاطمه عصام حمدون حسن13011

ماجستٌرتلفزٌونالسٌنما والتلفزٌونفراس عدنان محمد كشكول13112

ماجستٌرتلفزٌونالسٌنما والتلفزٌونلبنى عرفان ضٌاء منٌر13213

ماجستٌرتلفزٌونالسٌنما والتلفزٌونمصطفى هادي حمزة كاظم13314

ماجستٌرتلفزٌونالسٌنما والتلفزٌونمنه هللا حسٌن غفوري حمٌد13415

ماجستٌرتلفزٌونالسٌنما والتلفزٌوننادٌن علً حسٌن عل13516ً

ماجستٌرتلفزٌونالسٌنما والتلفزٌوننظٌر سامً مجبل ماهود13617

ماجستٌرتلفزٌونالسٌنما والتلفزٌونهدى علً والً سرحان13718

دكتوراهسٌنماالسٌنما والتلفزٌوناسٌا علً محمود حسون1381

دكتوراهسٌنماالسٌنما والتلفزٌونسعد ناظم عٌسى جالب1392

دكتوراهسٌنماالسٌنما والتلفزٌونعباس فاضل عبد مطر1403

ماجستٌرسٌنماالسٌنما والتلفزٌوناثٌر عبدالحسٌن مؤنس فرج1411

ماجستٌرسٌنماالسٌنما والتلفزٌوناحمد خلٌل احمد برٌس1422

ماجستٌرسٌنماالسٌنما والتلفزٌوناحمد خٌرهللا حسٌن داود1433

ماجستٌرسٌنماالسٌنما والتلفزٌوناٌاد احمد عبدالحسٌن دروٌش1444

ماجستٌرسٌنماالسٌنما والتلفزٌوناٌفان عماد سعد الدٌن محمد1455

ماجستٌرسٌنماالسٌنما والتلفزٌونبدر شوقً بدران جاسم1466

ماجستٌرسٌنماالسٌنما والتلفزٌونبراء عاصم فرحان ذٌاب1477

ماجستٌرسٌنماالسٌنما والتلفزٌونحسنٌن هانً عمران عٌسى1488

ماجستٌرسٌنماالسٌنما والتلفزٌونحمزه كنعان هاشم غانم1499

ماجستٌرسٌنماالسٌنما والتلفزٌونحنٌن رٌاض اسماعٌل عناد15010

ماجستٌرسٌنماالسٌنما والتلفزٌونحٌدر عباس كرٌم بدن15111

ماجستٌرسٌنماالسٌنما والتلفزٌونخلدون شهٌد عبد زٌد جمعه15212

ماجستٌرسٌنماالسٌنما والتلفزٌوندنٌا عادل صادق جاسم15313

ماجستٌرسٌنماالسٌنما والتلفزٌونسارة هاشم عبد الكرٌم امٌن15414

ماجستٌرسٌنماالسٌنما والتلفزٌونسحر رافل عبدالجبار عبدالقادر15515

ماجستٌرسٌنماالسٌنما والتلفزٌونسفٌان فؤاد رزوقً مكاوي15616

ماجستٌرسٌنماالسٌنما والتلفزٌونسٌف الدٌن بدر عبدالحسن عبدالواحد15717

ماجستٌرسٌنماالسٌنما والتلفزٌونشهاب احمد علً عبد المجٌد15818

ماجستٌرسٌنماالسٌنما والتلفزٌونعباس محمد محمدعلً عبدعل15919ً

ماجستٌرسٌنماالسٌنما والتلفزٌونعلً حمٌد حسن جمعة16020
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الدراسةالتخصصالقسماسم الطالب الرباع2ًت1ت
ماجستٌرسٌنماالسٌنما والتلفزٌونعلً مصطفى عصام محمود16121

ماجستٌرسٌنماالسٌنما والتلفزٌونفراس محمد نجٌب عبدهللا احمد16222

ماجستٌرسٌنماالسٌنما والتلفزٌونفرٌد شهاب احمد عران16323

ماجستٌرسٌنماالسٌنما والتلفزٌونكرٌم حسن حمزه حسٌن16424

ماجستٌرسٌنماالسٌنما والتلفزٌونلمى حاتم سلطان دهام16525

ماجستٌرسٌنماالسٌنما والتلفزٌونمالك عبد الحسٌن صالح جابر16626

ماجستٌرسٌنماالسٌنما والتلفزٌونمحمد علً طالب غضبان16727

ماجستٌرسٌنماالسٌنما والتلفزٌونمحمد فاضل نجم عبد16828

ماجستٌرسٌنماالسٌنما والتلفزٌونمنال علً احمد دهش16929

ماجستٌرسٌنماالسٌنما والتلفزٌونمنتظر برٌر هاشم حٌدر17030

ماجستٌرسٌنماالسٌنما والتلفزٌوننور الدٌن ناصر شاكر ناصر17131

ماجستٌرسٌنماالسٌنما والتلفزٌونٌاسر عبد هللا شوٌع حسٌن17232

ماجستٌرسٌنماالسٌنما والتلفزٌونٌسر حسن بخٌت جاسم17333

ماجستٌرسٌنماالسٌنما والتلفزٌونٌوسف عبدهللا مرزوك بشٌر17434

دكتوراهخزفالفنون التشكٌلٌةحٌدر عبدالحسٌن مجهول تال1751ً

دكتوراهخزفالفنون التشكٌلٌةمهند عبد الكاظم غانم عبد النب1762ً

دكتوراهخزفالفنون التشكٌلٌةنٌبال عبد الكرٌم نعمان عبد الكرٌم1773

ماجستٌرخزفالفنون التشكٌلٌةرٌاض صدام والً خف1781ً

ماجستٌرخزفالفنون التشكٌلٌةزٌنب رسول سلمان غالم1792

ماجستٌرخزفالفنون التشكٌلٌةغٌث حٌدر محمد طاهر1803

ماجستٌرخزفالفنون التشكٌلٌةمروه رعد كرٌم اسماعٌل1814

ماجستٌرخزفالفنون التشكٌلٌةمها عزٌز هوٌدي علوان1825

ماجستٌرخزفالفنون التشكٌلٌةمهند خالد عبد الحافظ مهدي1836

ماجستٌرخزفالفنون التشكٌلٌةمٌاسه موفق عبد الكرٌم توفٌق1847

ماجستٌرخزفالفنون التشكٌلٌةناصرالدٌن عباس محمد حسٌن1858

ماجستٌرخزفالفنون التشكٌلٌةنغم عبدالقادر خلٌل سلمان1869

ماجستٌرخزفالفنون التشكٌلٌةورقاء فٌصل محمد مسلط18710

دكتوراهرسمالفنون التشكٌلٌةاٌناس غازي عٌدان فٌروز1881

دكتوراهرسمالفنون التشكٌلٌةصبا ٌوسف ٌعقوب محمد سالمة1892

دكتوراهرسمالفنون التشكٌلٌةعدي فاضل عبد الكرٌم سلمان1903

دكتوراهرسمالفنون التشكٌلٌةعمر مصطفى عباس محمد1914

ماجستٌررسمالفنون التشكٌلٌةازل رحٌم سلمان طعمه1921

ماجستٌررسمالفنون التشكٌلٌةاستبرق شوكت كاظم خضٌر1932

ماجستٌررسمالفنون التشكٌلٌةانس عبد الكرٌم محمود حسٌن1943

ماجستٌررسمالفنون التشكٌلٌةاٌناس سامً عبد الحمٌد نوري1954

ماجستٌررسمالفنون التشكٌلٌةجٌهان هادي عبد االمٌر شٌال1965

ماجستٌررسمالفنون التشكٌلٌةحسن مهدي كا ظم لفته1976

ماجستٌررسمالفنون التشكٌلٌةحكمت صبار حردان زاه1987ً

ماجستٌررسمالفنون التشكٌلٌةحوراء علً اموري رشٌد1998

ماجستٌررسمالفنون التشكٌلٌةرشا ناجً كاظم علوي2009
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ماجستٌررسمالفنون التشكٌلٌةزٌنب حسٌن عمران عطٌه20110

ماجستٌررسمالفنون التشكٌلٌةزٌنب عامر عبد الوهاب احمد20211

ماجستٌررسمالفنون التشكٌلٌةسرور عادل جبار فهد20312

ماجستٌررسمالفنون التشكٌلٌةصفاء صالح رشٌد جوهر20413

ماجستٌررسمالفنون التشكٌلٌةعادل عبد عطبان خنٌاب20514

ماجستٌررسمالفنون التشكٌلٌةعالء مٌري عواد نعمة20615

ماجستٌررسمالفنون التشكٌلٌةفرح عادل شكري سلمان20716

ماجستٌررسمالفنون التشكٌلٌةقاسم هٌشان جاسم جرو20817

ماجستٌررسمالفنون التشكٌلٌةمروه عبد الكرٌم عصاد عٌسى20918

ماجستٌررسمالفنون التشكٌلٌةهدٌل عادل مجٌد وال21019ً

ماجستٌررسمالفنون التشكٌلٌةوسام عبدالزهره حسن باج21120ً

ماجستٌررسمالفنون التشكٌلٌةوسن ٌونس جاسم محمد21221

دكتوراهاخراجالفنون المسرحٌةجرٌر عبدهللا حسٌن عل2131ً

دكتوراهاخراجالفنون المسرحٌةعالء قحطان زغٌر نافل2142

ماجستٌراخراجالفنون المسرحٌةاالن هٌوا صابر كاكو2151

ماجستٌراخراجالفنون المسرحٌةشكو عمر كاكا رش سعٌد2162

ماجستٌراخراجالفنون المسرحٌةطالب غافل عبد شوٌش2173

ماجستٌراخراجالفنون المسرحٌةعلً سعد لطٌف حمد2184

ماجستٌراخراجالفنون المسرحٌةعلً عبد الكرٌم رحٌمة مهر2195

ماجستٌراخراجالفنون المسرحٌةلٌلى فارس ٌاسٌن عبد الرزاق2206

ماجستٌراخراجالفنون المسرحٌةمثنى فاضل اسماعٌل مهنا2217

ماجستٌراخراجالفنون المسرحٌةٌاسر قاسم عبدهللا هاشم2228

دكتوراهادب ونقدالفنون المسرحٌةاحمد عدنان محمد اسماعٌل2231

دكتوراهادب ونقدالفنون المسرحٌةعالء عبدهللا راضً حسٌن2242

دكتوراهادب ونقدالفنون المسرحٌةمحمد علً ابراهٌم محمد2253

ماجستٌرادب ونقدالفنون المسرحٌةحمزه احمد غنً كاظم2261

ماجستٌرادب ونقدالفنون المسرحٌةحٌدر سالم مصطاح صكبان2272

دكتوراهتقنٌاتالفنون المسرحٌةاٌناس عبد علً ناجً اٌوب2281

دكتوراهتقنٌاتالفنون المسرحٌةبراء شكٌب كرم بهجت2292

دكتوراهتقنٌاتالفنون المسرحٌةخالد عباس شاٌع جابر2303

دكتوراهتقنٌاتالفنون المسرحٌةرؤى حامد كامل صاف2314ً

دكتوراهتقنٌاتالفنون المسرحٌةعقٌل عبد علً محمد مفٌرش2325

ماجستٌرتقنٌاتالفنون المسرحٌةامال محمود عطٌه عل2331ً

ماجستٌرتقنٌاتالفنون المسرحٌةزٌنة شاكر ناصر حسٌن2342

دكتوراهتمثٌلالفنون المسرحٌةحاتم مهدي محمد عل2351ً

دكتوراهتمثٌلالفنون المسرحٌةستار داخل صٌفً عبد2362

دكتوراهتمثٌلالفنون المسرحٌةسمٌر اغا حٌدر كمر2373

دكتوراهتمثٌلالفنون المسرحٌةعقٌل رحٌم كرٌم سلٌم2384

دكتوراهتمثٌلالفنون المسرحٌةعلً مجٌد جاسم صالح2395

دكتوراهتمثٌلالفنون المسرحٌةمرتضى حبٌب دشر عوده2406
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دكتوراهتمثٌلالفنون المسرحٌةهمام عبد الجبار تركً محسن2417

دكتوراهتمثٌلالفنون المسرحٌةٌحٌى ابراهٌم فلٌح حسٌن2428

ماجستٌرتمثٌلالفنون المسرحٌةاحمد عبدالرحمن كاظم شالل2431

ماجستٌرتمثٌلالفنون المسرحٌةازهار كاظم قنبر فرحان2442

ماجستٌرتمثٌلالفنون المسرحٌةاالء حسٌن علً سلمان2453

ماجستٌرتمثٌلالفنون المسرحٌةبشار فاضل عباس عل2464ً

ماجستٌرتمثٌلالفنون المسرحٌةخطاب خلدون خزعل رحٌم2475

ماجستٌرتمثٌلالفنون المسرحٌةسالً صالح عزت عزٌز2486

ماجستٌرتمثٌلالفنون المسرحٌةشفان خضر رحٌم حسن2497

ماجستٌرتمثٌلالفنون المسرحٌةشوان جالل فارس عبدالرحمن2508

ماجستٌرتمثٌلالفنون المسرحٌةصفاء كاظم جاسم عسكر2519

ماجستٌرتمثٌلالفنون المسرحٌةعبد الجلٌل صادق منخً جبر25210

ماجستٌرتمثٌلالفنون المسرحٌةعقٌل عالوي صالل مظلوم25311

ماجستٌرتمثٌلالفنون المسرحٌةعلً صالح عبد الحسن نعٌمة25412

ماجستٌرتمثٌلالفنون المسرحٌةعلً نجم عبد دروش25513

ماجستٌرتمثٌلالفنون المسرحٌةقٌس خٌرهللا دبٌش كاطع25614

ماجستٌرتمثٌلالفنون المسرحٌةهشام ماجد رشٌد حمٌد25715

ماجستٌرتمثٌلالفنون المسرحٌةوجٌه مهدي جلود حبٌب25816

ماجستٌرتمثٌلالفنون المسرحٌةٌاس خضٌر عبٌس جلوب25917

ماجستٌرالفنون الموسٌقٌةباسم غازي خضٌر عبٌد2601

ماجستٌرالفنون الموسٌقٌةحٌدر مجٌد شافً سنٌد2612

ماجستٌرالفنون الموسٌقٌةزٌاد هادي عبدعلً حبٌب2623

ماجستٌرالفنون الموسٌقٌةصالح طالب جنزي شهٌب2634

ماجستٌرالفنون الموسٌقٌةعلً بدر الزم حمود2645

ماجستٌرالفنون الموسٌقٌةعلً قاسم فاضل عباس2656

ماجستٌرالفنون الموسٌقٌةمحمد حسٌن جبارة ون2667ً

ماجستٌرالفنون الموسٌقٌةنسرٌن محمد حسن مشاري2678


