


القسم : الفنون التشكيليةالكلية : الفنون الجميلة

الشهادة : بكالوريوس

اسم دورة التخرج : رقم وتاريخ االمر الجامعي : 4211 في 2/8/2003

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول93,2الوان خليف محمود 1
االول84,6مها شاآر محمود 2
االول84,24محمد ذنون صالح محمد3
االول80,6شيماء مازن يونس 4
االول80,1احمد جاسم محمد 5
االول79,77ماهرة ناصر عيسى 6
االول79,76ابراهيم حسين يونس 7
االول79,26امامة نوح قاسم 8
االول78,30فداء سوالقا ايوب 9
االول78,14زينة منصور وديع 10
االول76,84اميرة ادريس حميد 11
االول76,76عمر حمادة علي 12
االول76,70عالء وعداهللا عزيز 13
االول75,54بديع محمد علي ياسين14
االول75,22وميض متي فرنسيس 15
االول75,12فتيان ايوب رشيد16
االول74,78د الناصر اسماعيل محمو17
االول74,58االء شكر محمود 18
االول74,4ايناس ادور قرياقوس 19
االول74,38سعد محمد يوسف 20
االول74,2براس خدو شابا آرومي21
االول74,1انغام يوسف يعقوب 22
االول73,9عمار طارق محمد 23
االول73,7ميادة عاصم محمود 24
االول73,22سوزان متي نوح 25
االول72,9هار محمد نامق شيخ علي26
االول72,12رياض حميد يونس 27
االول71,77هيثم عبد االله يوسف 28
االول71,76عيدان عشيوي عيسى 29
االول71,73زينة سمير عبد الرحمن30
االول71,5ياسين خلف حسين 31
االول71,16مها فخر الدين حسين 32
االول70,66مؤيد محمد جاسم شريف33
االول70,58مصعب حازم قاسم 34
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االول70,56مها عودة عيدان 35
االول69,7ندى مشعان يونس 36
االول69,2اياد ياسين قاسم 37
االول69,4فاروق عزو حموش 38
االول68,5عالء داؤد محمود 39
االول67,2عادل صبيح هرمز 40
االول65,6زياد عبد الرزاق عبداهللا 41
االول64,9فراس حميد يوسف 42
االول62,72عمار ذنون يونس 43

القسم : الفنون المسرحيةالكلية : الفنون الجميلة

الشهادة : بكالوريوس

اسم دورة التخرج : رقم وتاريخ االمر الجامعي : 4211 في 2/8/2003

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول81,3زياد حلو جاد اهللا1
االول80,9طارق عبدالكريم صالح2
االول79,4غزوان رزق اهللا الياس3
االول79,1ربيع عبدالواحد اسماعيل4
االول77,65ماجد سليم منيزل5
االول77,63صدام محمد خضر6
االول77,47مد عبدالمحسن محمد نو7
االول75,16حمزة منصور هالل8
االول71,86عدي احمد محمود9
االول71,14لؤي سهيل سالم10
االول68,2اشرف غانم صبري 11
االول67,5مروان ناطق عباس12
االول67,3عبداهللا جاسم محمد13
االول64,25سالم عبد الغني ياسين14

الجامعة : الموصل

الدراسة : ( صباحي  )
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القسم : الفنون المسرحيةالكلية : الفنون الجميلة

الشهادة : بكالوريوس

اسم دورة التخرج : رقم وتاريخ االمر الجامعي : 5400 في 23/9/2003

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني64,7نيرمين عزيز محمد صالح1

الجامعة : الموصل

الدراسة : ( صباحي  )

سنة التخرج : 2003-2002


