


القسم : الفنون التشكيليةالكلية : الفنون الجميلة

الشهادة : بكالوريوس

اسم دورة التخرج : رقم وتاريخ االمر الجامعي : 11256 في 1/7/2007

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول80,66ياسين علي ظاهر 1
االول79,83بشير ابراهيم علي 2
االول77,45رند محمود احمد 3
االول77,12سنحاريب توما مقدس 4
االول76,58عذراء سمير مارزينا 5
االول76,11رواء حكمت صبحي 6
االول75,42عمار محمد علي عبد الهادي 7
االول74,25ميادة آريم مجيد 8
االول73,988شيماء عدنان زآي 9
االول73,984عارف عبد السالم عبد الغني 10
االول72,77ايفان ميرزا آريمو 11
االول72,43آرم عبد العظيم سعيد 12
االول70,33رؤى فائز فتح اهللا 13
االول69,61اشرف زهير عبد االحد 14
االول69,589ياسر فواز جبار 15
االول69,588نبيل غانم محمد 16
االول67,41آمال عزيز محمد علي 17
االول66,66نور اياد عبد الحميد 18
االول64,56نوار بهنام اسحق 19
االول64صهيب جالل جميل محمد 20
االول63,12ثائر محمد قدوري 21

الجامعة : الموصل

الدراسة : ( صباحي )

سنة التخرج : 2007-2006



القسم : الفنون المسرحيةالكلية : الفنون الجميلة

الشهادة : بكالوريوس

اسم دورة التخرج : رقم وتاريخ االمر الجامعي : 11256 في 1/7/2007

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول80,98وسام خضر موسى 1
االول80,33توخيب احمد قرو 2
االول79,03رنا غازي رجب 3
االول78,1محمد عادل محمد علي 4
االول75,76نصير اسحق بهنام 5
االول74,78فراس ناظم حسين 6
االول74,32براق هادي خضر7
االول73,78حسين محمد علي حبيب 8
االول69,49آيدن فصيح انطانيوس 9
االول64,77صالح زهير حميد 10
االول62,39محمد عبد القادر احمد 11

الدراسة : ( صباحي )

سنة التخرج : 2007-2006

الجامعة : الموصل





القسم : الفنون التشكيليةالكلية : الفنون الجميلة

الشهادة : بكالوريوس

اسم دورة التخرج : رقم وتاريخ االمر الجامعي : 9/33/16116 في 1/10/2007

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني73,21منهل اسماعيل محمود 1
الثاني68,33نغم اياد صالح يحيى 2
الثاني67,02لينا فرج نيسان 3
الثاني66,16مراد خليل موسى 4
الثاني63,85صالح يوسف سليمان 5
الثاني63,72مصعب اسحق عبد المحسن 6
الثاني63,63بسام سامي عبد الهادي 7
الثاني63,39عمار مجيد طوبيا 8
الثاني63,38نغم ناطق عزيز 9
الثاني62,85منهل مؤيد خليل 10
الثاني62,61ستيفن صباح ايشوع 11
الثاني61,9اآنس مرقوس اسحاق 12
الثاني59,77ياسر سليمان حسين 13
الثاني59,64أحمد سعد نيازي 14
الثاني59,31عمر أحمد محمد أمين 15
الثاني56,61أحمد حسين حامد 16

الجامعة : الموصل

الدراسة : ( صباحي )

سنة التخرج : 2007-2006


