


القسم : الفنون التشكيليةالكلية : الفنون الجميلة

الشهادة : بكالوريوس

اسم دورة التخرج : رقم وتاريخ االمر الجامعي : 9/33/11669 في 16/7/2006

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول84.43رعد حامد مصطفى 1
االول83.56انتصار بهاء الدين حاجي 2
االول82.04زينب سعد عز الدين 3
االول81.84هناء حمودي سعيد 4
االول81.39حال مصطفى حسن 5
االول81.2سهى بهنام حبيب 6
االول80.91دعاء أحمد مجيد 7
االول79.98عمر فواز جبار 8
االول79.92أزهار حكمت محمود 9
االول79.81هيوا عبد اهللا جواد 10
االول79.44زينة أحمد بشير 11
االول79.18أشرف طه ياسين 12
االول78.19نجوان أحمد حسين 13
االول76.12علي مازن أحمد 14
االول75.23مروان باسم حمودي 15
االول75.21أحمد خليل أبراهيم 16
االول74.59شرمين حسين علي 17
االول73.35وسيم خضر متي 18
االول73.28آاميران أحمد علي 19
االول72.63سيفان حميد آورآيس 20
االول72.11فردوس بهنام أيشوع 21
االول72.07لؤي نزار حكمت 22
االول71.65واثق محمد صالح عبد القادر 23
االول71.54أنوار خلف أحمد 24
االول71.26حسين فيصل حسين 25
االول71.22سنان توفيق أسماعيل 26
االول70.79زينة عماد سعيد 27
االول70.61نبراس مؤيد عبد اهللا 28
االول69.87مازن محمد عبد اهللا 29
االول69.8ندى عبد الوهاب صالح30
االول69.56محمد حازم حميد 31
االول69.49معن صالح الدين صالح 32
االول69.45صفوان حامد سيد حسين 33
االول69.37فراس عبد السالم حسين 34

الجامعة : الموصل

الدراسة : ( صباحي + مسائي)

سنة التخرج : 2006-2005



االول69.31يونس أبراهيم حسام الدين 35
االول69.093فائز يوسف فرنسو 36
االول69.092أنفال أدريس حميد 37

القسم : الفنون التشكيليةالكلية : الفنون الجميلة

الشهادة : بكالوريوس

اسم دورة التخرج : رقم وتاريخ االمر الجامعي : 9/33/11669 في 16/7/2006

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول68.88ندى حميد محمد علي 38
االول68.74أحمد محمد جاسم محمد 39
االول68.54بان عارف ذنون  40
االول68.46محمد رضوان رشيد عبد اهللا 41
االول68,40نوزت حسين يوسف 42
االول68,24عمر محمد رمضان حزيران 43
االول68,18زهراء نزار بكر 44
االول68,14مهند نجم عبد صالح 45
االول67,83سحر هاني عبد الهادي 46
االول67,76أآرم جمعة فتحي 47
االول67,52حسام الدين أنور سعيد 48
االول67,06صفاء فاضل مجيد 49
االول66,27حمدان جاسم عيسى 50
االول66,21صفوان عبد النافع محمد سعيد51
االول66,16قحطان محمد محمد شيت 52
االول66,09جاسم محمد محمود 53
االول65,93ثائرة أفريم عبوش 54
االول65,73أحمد محمد غالب عزيز 55
االول65,55صفوان ذنون يونس 56
االول65,41فارس آمال سليمان 57
االول65,39فواز آمال سليمان 58
االول65,01زهراء عارف ذنون 59
االول64,65عمر غانم حمدون 60
االول64,55مروان تحسين صالح 61
االول63,81عادل تحسين صالح 62
االول63,31ريان عدنان عبد محمود 63
االول62,32محمد غانم مرعي حسن 64
االول60,98أحمد محمود حمادة 65
االول59,51قتيبة ياسين حامد 66

الجامعة : الموصل

الدراسة : ( صباحي + مسائي)

سنة التخرج : 2006-2005



القسم : الفنون المسرحيةالكلية : الفنون الجميلة

الشهادة : بكالوريوس

اسم دورة التخرج : رقم وتاريخ االمر الجامعي : 9/33/11669 في 16/7/2006

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول83,90عمرمحمد جنداري 1
االول83,01فادي نوئيل عزو 2
االول81,12صدام سالم حنا 3
االول78,63رنا محمد آامل بهاء الدين 4
االول78,14عقيل ماجد حامد 5
االول75,99رياض رحيم يوسف 6
االول73,78سلوان عبد الجبار أفرام 7
االول72,56أسامة نور الدين يوسف 8
االول70,83ميثاق ميخائيل بهنام 9
االول69,02نصير جورج يعقوب 10
االول66,71آرم خضر عزو 11
االول64,64أزور نور الدين يوسف 12
االول64,02صفاء عبد الكريم ناجي 13
االول64سفيان حازم مبارك 14
االول62,43عمر يحيى حسون 15
االول61,47أدمون وعد اهللا متي 16
االول60,63حازم جالل بشير 17
االول60,49فواز سالم ياسين 18
االول59,29رائد ججو يونس 19
االول56,86حسين خلف حسن 20
االول56,33مثنى أآرم سعد اهللا 21

الدراسة : ( صباحي )

سنة التخرج : 2006-2005

الجامعة : الموصل





القسم : الفنون التشكيليةالكلية : الفنون الجميلة

الشهادة : بكالوريوس

اسم دورة التخرج : رقم وتاريخ االمر الجامعي : 15691 في 25/9/2006

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني59,38احمد زياد محمد خطاب1

الجامعة : الموصل

الدراسة : ( صباحي + مسائي)

سنة التخرج : 2006-2005


