
القسم : الفنون التشكيليةالكلية : الفنون الجميلة الجامعة : الموصل



الشهادة : بكالوريوس

اسم دورة التخرج : رقم وتاريخ االمر الجامعي : 6331 في 30/6/2005

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول92،6اوس مروان عبد العزيز 1
االول85،96اريج حسيب حنا  2
االول83،85ارجوان يعقوب اسكندر 3
االول82،99اسماء عبد المنعم محمد  4
االول82،66محمد سلطان محمد سلطان  5
االول81،34زينة منير حامد 6
االول81،16ديالن عابدين امين 7
االول80،46نور محمد حنش 8
االول80عبير عبد االله حسن  9
االول79،41صهيب صالح رمضان 10
االول78،14عزة نزار عبد 11
االول78،07علي عباس خليل 12
االول77،07لهيب جمال ابراهيم 13
االول76،70لبنى جرجيس عبوش14
االول76،55نور امير جاسم 15
االول76،30رائدة مارزينا آرومي 16
االول76،25شروق ادريس مال اهللا 17
االول75،99عمار بهنام اسحاق 18
االول75،86ابراهيم محمد حسن  19
االول75،66ليث سلمان داؤد 20
االول75،23مهند حازم احمد 21
االول74،80ريم رياض وديع 22
االول74،71لينا شاآر عبداهللا 23
االول73،90ميالن جرجيس عبوش 24
االول73،67سيمون حكمت حنا 25
االول73،44نواف مخلد يحيى 26
االول72،99لونا جنان آامل  27
االول72،65نور زهير شيت 28
االول71،43رافع عزيز بهنام 29
االول71،29ابراهيم علي حسن 30
االول71،12احمد محي الدين محمد جالل 31
االول70،65انسام يوسف منصور 32
االول68،80نجوى سالم علي 33
االول68،71ماجد عبد السالم حمد 34
االول67،78فرح جرجيس بحو 35
االول67،54صدام هادي سوادي 36

الدراسة : ( صباحي )

سنة التخرج : 2005-2004



االول67،17عمار يحيى ياسين 37
االول65،46محمد عبد المالك محمد يحيى 38

االول64،52فارس محمد حسين  39
االول63،51علي راآان احمد 40
االول63،37اسراء احمد يونس 41
االول62،90افراح نوح توحي 42
االول62،68عمار رافع حسن 43
االول62،64محمد عبد االله جاسم 44
االول61،83محمد انيس عون 45
االول61،65احمد فؤاد خلف 46
االول61عدي جاسم حمادي 47

القسم : الفنون المسرحيةالكلية : الفنون الجميلة

الشهادة : بكالوريوس

اسم دورة التخرج : رقم وتاريخ االمر الجامعي : 6331 في 30/6/2005

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول88،03مصعب ابراهيم محمد  1
االول87،3حنان يوسف آاظم  2
االول80،1ابراهيم سالم محمد 3
االول79،21عدنان خضر مرزينا 4
االول 77،58ماجد عصام سعدون  5
االول75،75وجيه سالم متي 6
االول72،53نهاد طارق عبد المسيح 7
االول70،64وسام ادور بحو 8
االول 70،62عزيز سالم نوح 9
االول70،17سنبل حميد مجيد 10
االول69،16صفاء صباح ابلحد 11
االول68،79اسماء مسعود زيدان 12
االول68،14رغيد يوسف حنوآة 13
االول67،76ابراهيم الياس اسحق 14
االول67،53قصي موفق هادي 15
االول 67،4احمد سالم علي 16
االول65،98محمود عبد العزيز عبداهللا 17
االول 65،90عدي موفق محمد  18
االول 65،75شكر محمود عزيز 19
االول 64،51راوي منشد ذنون 20
االول63،18احمد بشير محمد 21

الدراسة : ( صباحي )

سنة التخرج : 2005-2004

الجامعة : الموصل



االول62،24عمار شهاب احمد 22





القسم : الفنون التشكيليةالكلية : الفنون الجميلة

الشهادة : بكالوريوس

اسم دورة التخرج : رقم وتاريخ االمر الجامعي : 10530 في 3/10/2005

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني72،32زهراء عماد الدين محمد 1
الثاني65،24بسمان سمير متي 2
الثاني64،16سنان صالح الدين قاسم 3

الجامعة : الموصل

الدراسة : ( صباحي )

سنة التخرج : 2005-2004


