
 هـ:254م الموافق     3128/   4/    37في        ش ط ر  5234المرقم :   بموجب األمر الجامعي
 المالحظات التقدير المعدل الترتيب جنسيةال الجنس االسم ت
  امتياز 97.471 االولى عراقية أنثى ىند نوفل كريم أحمد الشاىين  .1
  امتياز 97.735 الثانية عراقية أنثى إيناس محمد شريف محمد احمد   .2
  جيد جدا 88.746 الثالثة عراقية أنثى أسماء طالل نايف عبد الكريم   .3
  جيد جدا 88.767 الرابع عراقية ذكر احمدرضوان وليد عبد الرحمن   .4
  جيد جدا 87.687 الخامسة عراقية أنثى زينب أحمد محمود سمو آل يحيى   .5
  جيد جدا 87.669 السادس عراقية ذكر أثير محمود ثامر نجم الكالكجي  .6
  جيد جدا 87.615 السابعة عراقية أنثى ميا موفق حسين عمي الزبيدي  .7
  جيد جدا 86.843 الثامن عراقية ذكر اهللعمار ياسر احمد عبد   .8
  جيد جدا 85.927 التاسع عراقية ذكر عدي نوري عالوي عبد الرحمن  .9

  جيد جدا 84.866 العاشرة عراقية أنثى إبراىيمابتسام محمد توفيق   .17
  جيد جدا 84.735 الحادية عشرة عراقية أنثى ميادة عبد السالم مؤيد كمال   .11
  جيد جدا 84.273 الثانية عشرة عراقية أنثى ي عبدالجبارىديل عمار عبد الغن  .12
  جيد جدا 83.963 الثالثة عشر عراقية أنثى نور اليدى عيسى محمد داود   .13

 (                   توقيع العميد4( )نوراليدى عيسى محمد(                  عدد الذكور: )13( )ىند نوفل كريم احمد( وتنتيي ت )1ت ) تبدأ
 (                   ختم الكمية9: )اإلناثعدد                                                   (                      17)( من 1ائمة )الق

 جامعة الموصل
 اإلسالمية/ قسم عموم القرآن الكريم والتربية  اإلنسانيةخريجو كمية التربية لمعموم 

 / الدور االول / الدراسة الصباحية 3125/  3124لمعام الدراسي 



 ىـ1439     م الموافق 2717/   3/    26في       ش ط ر  4123لجامعي المرقم :  بموجب األمر ا
 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االسم ت
  جيد جدا 82.738 الرابعة عشر عراقية أنثى زينة عبد اهلل فتحي مصطفى  .14
  جيد جدا 82.354 الخامسة عشر اقيةعر  أنثى حامد محمود جاسم إيمان  .15
  جيد جدا 82.327 السادسة عشر عراقية أنثى ىدى محمد عمي  يونس النعمان  .16
  جيد جدا 81.445 السابعة عشر عراقية أنثى ندى احمد حسن خطاب  .17
  جيد جدا 87.538 الثامن عشر عراقية ذكر أحمد رمضان عزيز محمد الجبوري  .18
  جيد جدا 87.757 التاسعة عشر عراقية أنثى شديضحى صباح حسين محمد الرا  .19
  جيد 79.885 عشرون عراقية أنثى آمنة رياض طو محمد يحيى الطائي  .27
  جيد 79.716 الحادي وعشرون عراقية ذكر طو ياسين محمد طو الجبوري  .21
  جيد 79.682 الثانية وعشرون عراقية أنثى يونس احمد األحمد إبراىيمىدى   .22
  جيد 79.673 الثالث والعشرون عراقية ذكر الحميد جبر عبد الستار عبد  .23
  جيد 79.244 الرابع والعشرون عراقية ذكر فرحان خموس عكاب مطمك  .24
  جيد 78.877 الخامس والعشرون عراقية ذكر عالء عيسى حسن مطر  .25
  جيد 78.751 السادس والعشرون عراقية ذكر سيف شكر مصطفى جاسم  .26
  جيد 78.711 السابع والعشرون عراقية ذكر حسين إبراىيماحمد خمف   .27

 (                   توقيع العميد7(                      عدد الذكور: )إبراىيماحمد خمف ( )27( وتنتيي ت )زينة عبد اهلل فتحي( )14تبدأ ت )
 (                   ختم الكمية7عدد اإلناث: )                                                                    (     17)( من 2القائمة )

 اإلسالمية/ قسم عموم القرآن الكريم والتربية  اإلنسانيةخريجو كمية التربية لمعموم 
 / الدور االولة/ الدراسة الصباحي 2714/  2713لمعام الدراسي 



 ىـ1439م الموافق          2717/   3/    26ش ط ر      في     4123بموجب األمر الجامعي المرقم :  
 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االسم ت
  جيد 78.698 الثامن والعشرون عراقية ذكر سميمانمحمد نسيم طو   .28
  جيد 78.443 التاسعة والعشرون عراقية أنثى بشرى عمر يوسف عمي  .29
  جيد 78.342 الثالثون عراقية أنثى لقاء سمير محمود فتاح احمد الطائي  .37
  جيد 78.219 الحادي والثالثون عراقية ذكر أشرف عدنان محمود محمد الحديدي  .31
  جيد 78.189 الثانية والثالثون عراقية أنثى رحمة مزىر محمد ذنون  .32
  جيد 78.118 الثالثة والثالثون عراقية أنثى زىراء عبدالعظيم عبد الجبار عبدالرحيم    .33
  جيد 77.961 الرابع والثالثون عراقية ذكر عمي معروففاضل عبد اهلل   .34
  جيد 77.684 الخامس والثالثون عراقية ذكر لؤي حميد حمد محمود  .35
  جيد 77.285 السادسة والثالثون عراقية أنثى مريم زيد حازم جرجيس العفاص  .36
  جيد 77.283 السابع والثالثون عراقية ذكر أسامة عبد اهلل عمر عمي الجريسي  .37
  جيد 77.234 الثامنة والثالثون عراقية أنثى آمنة غازي حميد سمطان  .38
  جيد 77.797 التاسعة والثالثون عراقية أنثى ندى نزار عمي بشير النعمة  .39
  جيد 76.214 األربعون عراقية ذكر أمجد عبد صالح  عمي  .47
  جيد 76.271 واألربعونالحادية  عراقية أنثى إكرام سممان محمد سممان  .41

 (                   توقيع العميد6عدد الذكور: )            (      إكرام سممان محمد( )41( وتنتيي ت )محمد نسيم طو سميمان( )28دأ ت )تب
 تم الكمية(                   خ8عدد اإلناث: )                                                               (          17)( من 3القائمة )

 اإلسالمية/ قسم عموم القرآن الكريم والتربية  اإلنسانيةخريجو كمية التربية لمعموم 
 / الدور االول / الدراسة الصباحية 2714/  2713لمعام الدراسي 



 ىـ1439م الموافق          2717/   3/    26في       ش ط ر  4123بموجب األمر الجامعي المرقم :  
 المالحظات التقدير المعدل الترتيب جنسيةال الجنس االسم ت
  جيد 76.147 واألربعونالثانية  عراقية أنثى ريم ىيثم سعد اهلل عزيز  .42
  جيد 76.792 واألربعونالثالثة  عراقية أنثى فرح إسماعيل  خالد حسين  .43
  جيد 76.723 واألربعوناألربع  عراقية ذكر عبد اهلل نذير مصطفى عبد اهلل  .44
  جيد 75.936 واألربعونالخامسة  عراقية أنثى حسن محمد الرفاعيعبير حسين   .45
  جيد 75.976 واألربعونالسادسة  عراقية أنثى بسمة جاسم مالو شيت  .46
  جيد 75.687 واألربعونالسابعة  عراقية أنثى زينب مازن محمد أمين احمد  .47
  جيد 75.487 واألربعونالثامنة  عراقية أنثى إيمان عبد المحسن سعدون يحيى   .48
  جيد 75.436 واألربعونالتاسع  عراقية ذكر عالء محمد شمدين خمف المولى  .49
  جيد 75.372 الخمسون عراقية ذكر أحمد عبد خضر خمف الحديدي  .57
  جيد 75.219 الحادية والخمسون عراقية أنثى سرى خالد عبد الستار محمد   .51
  جيد 75.734 والخمسونالثانية  عراقية أنثى زىراء ىالل شاحوذ غزال المييبي  .52
  جيد 74.916 الثالثة والخمسون عراقية أنثى زينب جاسم محمد عزيز عبداهلل   .53
  جيد 74.975 الرابع والخمسون عراقية ذكر عبد الخالق نزار عبد الحكيم  .54
  جيد 74.765 الخامسة والخمسون عراقية أنثى نرجس رعد عذاب مطمك الدليمي  .55

 (                   توقيع العميد4عدد الذكور: ) (                  نرجس رعد عذاب( )55( وتنتيي ت )د اهلل عزيزريم ىيثم سع( )42تبدأ ت )
 (                   ختم الكمية17عدد اإلناث: )                                                        (                 17)( من 4القائمة )

 اإلسالمية/ قسم عموم القرآن الكريم والتربية  اإلنسانيةخريجو كمية التربية لمعموم 
 / الدور االول/ الدراسة الصباحية 2714/  2713لمعام الدراسي 



 ىـ1439م الموافق          2717/   3/    26في        ش ط ر  4123بموجب األمر الجامعي المرقم :  
 المالحظات التقدير لالمعد الترتيب الجنسية الجنس االسم ت
  جيد 74.587 السادس والخمسون عراقية ذكر حسن جاسم صالح محمد   .56
  جيد 74.526 السابعة والخمسون عراقية أنثى أسماء غانم سعد اهلل عزيز  .57
  جيد 74.493 الثامن والخمسون عراقية ذكر إبراىيمحسين عمي حسين   .58
  جيد 74.411 خمسونالتاسع وال عراقية ذكر رشيد جالل رشيد مصطفى  .59
  جيد 74.285 الستون عراقية أنثى ىدى مروان متعب محمود العزو  .67
  جيد 74.194 الحادي والستون عراقية ذكر ميند حمداوي حسين محمد  .61
  جيد 74.187 الثاني والستون عراقية ذكر عبد الحافظ محمود سميمان الدليمي  .62
  جيد 74.726 ثة والستونالثال عراقية أنثى لبنى زاىر محمد زكي جرجيس  .63
  جيد 73.813 الرابعة والستون عراقية أنثى ىدى عزالدين محمد  .64
  جيد 73.875 الخامس والستون عراقية ذكر حيدر عواد تماوي عمي الجبوري  .65
  جيد 73.872 السادسة والستون عراقية أنثى ىند عبد الغني يحيى عبد اهلل الطائي  .66
  جيد 73.716 السابعة والستون ةعراقي أنثى رؤى حسن عمي حسين  .67
  جيد 73.711 الثامن والستون عراقية ذكر أياد الياس حسين محمد  .68
  جيد 73.658 التاسع والستون عراقية ذكر مظفر احمد سمطان خالد الجبوري  .69

 توقيع العميد                  ( 8(               عدد الذكور: )مظفر احمد سمطان( )69( وتنتيي ت )حسن جاسم صالح محمد( )56تبدأ ت )
 (                   ختم الكمية6عدد اإلناث: )                                               (                          17)( من 5القائمة )

 اإلسالمية/ قسم عموم القرآن الكريم والتربية  اإلنسانيةالتربية لمعموم  خريجو كمية
 / الدور االول/ الدراسة الصباحية 2714/  2713لمعام الدراسي 



 ىـ1439م الموافق          2717/   3/    26ش ط ر     في     4123بموجب األمر الجامعي المرقم :  
 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االسم ت

  جيد 73.417 السبعون عراقية أنثى بيداء رمضان حسن درويش  .77
  جيد 73.366 الحادي والسبعون عراقية ذكر عبد اإللو خالد أحميد طو الحمادة  .71
  جيد 73.153 الثاني والسبعون عراقية ذكر خمف عطا اهلل خمف رشيد الالمي  .72
  جيد 73.143 الثالثة والسبعون عراقية أنثى زىراء نوفل جاسم محمد  .73
  جيد 72.953 نوالسبعو الرابع  عراقية ذكر ضياء إبراىيم عوض مياوش   .74
  جيد 72.923 الخامس والسبعون عراقية ذكر إسالم رياض عبد اهلل محمد المشيداني  .75
  جيد 72.855 السادسة والسبعون عراقية أنثى شيد جاسم حسين محمد آل عزيز   .76
  جيد 72.826 السابعة والسبعون عراقية أنثى عفراء مؤيد ىاشم أحمد  المنصور  .77
  جيد 72.696 الثامن والسبعون عراقية ذكر درانيسعد عمي حسين عمي الب  .78
  جيد 72.677 التاسعة والسبعون عراقية أنثى دنيا وليد خالد محمود  .79
  جيد 72.551 الثمانون عراقية ذكر يونس محمد يونس إحسان  .87
  جيد 72.427 الحادية والثمانون عراقية أنثى دينا عمي أسود سميمان حسين العباسي  .81
  جيد 72.757 الثاني والثمانون عراقية ذكر مود سميمانعالء شاكر مح  .82
  جيد 72.742 الثالثة والثمانون عراقية أنثى نور موفق احمد محمد  .83

 (                   توقيع العميد7(               عدد الذكور: )نور موفق احمد( )83( وتنتيي ت )بيداء رمضان حسن درويش( )77تبدأ ت )
 (                   ختم الكمية7عدد اإلناث: )                                                   (                     17) ( من6القائمة )

 اإلسالمية/ قسم عموم القرآن الكريم والتربية  اإلنسانيةخريجو كمية التربية لمعموم 
 / الدور االول/ الدراسة الصباحية 2714/  2713دراسي لمعام ال



 ىـ1439م الموافق          2717/   3/    26ش ط ر   في     4123بموجب األمر الجامعي المرقم :  
 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االسم ت
  جيد 72.727 والثمانون الرابع عراقٌة ذكر حسون عبد الرحمن إبراىيموعد   .84
  جيد 71.931 الخامسة والثمانون اقيةعر  أنثى فمة حميد محمود أحمد الخيرو  .85
  جيد 71.929 السادسة والثمانون عراقية أنثى نور زكي رشاد اسمير  .86
  جيد 71.976 السابع والثمانون عراقية ذكر سبيان عمي صالح احمد  .87
  جيد 71.841 الثامن والثمانون عراقية ذكر عمر عزيز عمي عزيز  .88
  جيد 71.677 التاسعة والثمانون عراقية نثىأ ألحاظ عبد الواحد جاسم محمد محمد   .89
  جيد 71.559 التسعون عراقية ذكر أحمد طو أحميد طو الحمادة  .97
  جيد 71.463 الحادي والتسعون عراقية ذكر أحمد عبد اهلل جرجيس خميف  .91
  جيد 71.427 الثاني والتسعون عراقية ذكر عبد العزيز شاكر محمود بالل  .92
  جيد 71.475 الثالثة والتسعون عراقية أنثى عمر شامي ىبة محمد طاىر إسماعيل  .93
  جيد 71.384 الرابعة والتسعون عراقية أنثى ميس عمار سالم عبد اهلل  .94
  جيد 71.337 الخامسة والتسعون عراقية أنثى ورقاء قاسم محمد احمد  .95
  جيد 71.215 السادس والتسعون عراقية ذكر خالد حسين عمر صالح السميفاني  .96
  جيد 77.762 السابع والتسعون عراقية ذكر ر غانم احمد عبدالمطيفياس  .97

 (                   توقيع العميد8(                      عدد الذكور: )ياسر غانم احمد( )97( وتنتيي ت )حسون إبراهٌموعد ( )84تبدأ ت )
 (                   ختم الكمية6عدد اإلناث: )                                                       (                 17)( من 7القائمة )

 اإلسالمية/ قسم عموم القرآن الكريم والتربية  اإلنسانيةخريجو كمية التربية لمعموم 
 ول/ الدور اال/ الدراسة الصباحية 2714/  2713لمعام الدراسي 



 ىـ1439م الموافق          2717/   3/    26   ش ط ر   في  4123بموجب األمر الجامعي المرقم :  
 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االسم ت
  جيد 77.734 الثامنة والتسعون عراقية أنثى دعاء ذنون مرعي حسن  .98
  جيد 77.674 التاسع والتسعون عراقية ذكر يونس عامر يونس سرحان البدراني  .99

  جيد 77.634 مئة عراقية ذكر زياد أحمد خمف عبد اهلل  .177
  جيد 77.558 مئة وواحد عراقية ذكر ريان جاسم محمد مرعي  .171
  جيد 77.527 مئة واثنان عراقية أنثى مروة ثائر إسماعيل عبد اهلل الحيالي  .172
  جيد 77.737 مئة وثالثة عراقية أنثى فرح يونس ذنون محمد الشيخ  .173
  جيد 77.719 مئة وأربعة قيةعرا ذكر عمي فالح طو عمي احمد الجحيشي  .174
  متوسط 69.984 مئة وخمسة عراقية ذكر ضياء عمي احمد حسين  .175
  متوسط 69.872 مئة وستة عراقية أنثى نادية حسن عبد العزيز حسن المختار  .176
  متوسط 69.861 مئة وسبعة عراقية أنثى دعاء صالح عزيز عبد اهلل  .177
  متوسط 69.739 ئة وثمانيةم عراقية أنثى مريم عبد القادر محمد صالح  .178
  متوسط 69.673 مئة وتسعة عراقية ذكر سمير سامي عجيل محمد  .179
  متوسط 69.647 مئة وعشرة عراقية ذكر أسل خضر رجب شيحان النعيمي  .117
  متوسط 69.599 مئة واحد عشر عراقية أنثى مروة احمد شكر محمود  .111

 (                   توقيع العميد7(                      عدد الذكور: )احمد شكر مروة( )111( وتنتيي ت )دعاء ذنون مرعي( )98تبدأ ت )
 (                   ختم الكمية7عدد اإلناث: )                                                (                       17)( من 8القائمة )

 اإلسالمية/ قسم عموم القرآن الكريم والتربية  اإلنسانيةخريجو كمية التربية لمعموم 
 / الدور االول/ الدراسة الصباحية 2714/  2713لمعام الدراسي 



 ىـ1439م الموافق          2717/   3/    26في        ش ط ر   4123بموجب األمر الجامعي المرقم :  
 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االسم ت

  متوسط 69.321 مئة واثنا عشر عراقية ذكر عبد القادر عيسى أحمد محمد  .112
  متوسط 69.267 مئة وثالثة عشر عراقية أنثى فرح سعد اهلل عناد نجم الراشدي  .113
  متوسط 69.265 عشر وأربعمئة  عراقية أنثى إيمان مثنى عبد اهلل يوسف عربو  .114
  متوسط 69.221 مئة وخمسة عشر عراقية ذكر ماىر عبد العزيز عمي مسربت   .115
  متوسط 69.123 مئة وستة عشر عراقية أنثى سنار محمود جيبو عمي  .116
  متوسط 69.122 مئة وسبعة عشر عراقية أنثى زينة خالد محمد عمي  .117
  متوسط 69.755 مئة وثمانية عشر عراقية ذكر خالد حسن فرحان حسو  .118
  متوسط 69.727 مئة وتسعة عشر عراقية أنثى رندة شاكر محمود عزيز عمي  .119
  متوسط 69.771 مئة وعشرون عراقية أنثى عماد الدين  نجم عبد اهلل إيناس  .127
  متوسط 68.773 مئة وواحد وعشرون عراقية ذكر عماد عواد محمد عيسى  .121
  متوسط 68.674 مئة واثنا وعشرون عراقية أنثى أمل أحمد عزاوي رمضان  .122
  متوسط 68.677 ثالثة وعشرونمئة و  عراقية ذكر رياض احمد حمد عبداهلل المييبي  .123
  متوسط 68.577 وعشرون وأربعةمئة  عراقية أنثى بشرى محمود جاسم عبد اهلل ا  .124
  متوسط 68.537 مئة وخمسة وعشرون عراقية أنثى حنان عبد اهلل عبد الخالق يحيى   .125

 (                   توقيع العميد5عدد الذكور: )     (          حنان عبداهلل عبد( )125( وتنتيي ت )أحمد محمد عبد القادر( )112تبدأ ت )
 (                   ختم الكمية9عدد اإلناث: )                                                                        (17)( من 9القائمة )

 اإلسالميةعموم القرآن الكريم والتربية / قسم  اإلنسانيةخريجو كمية التربية لمعموم 
 / الدور االول/ الدراسة الصباحية 2714/  2713لمعام الدراسي 



 ىـ1439م الموافق          2717/   3/    26ش ط ر    في     4123بموجب األمر الجامعي المرقم :  
 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االسم ت

  متوسط 694486 وعشرون وستة مئة عراقٌة ذكر عبد الستار أحمد ٌونس احمد الجاسم  .126
  متوسط 68.263 مئة وسبعة وعشرون عراقية ذكر محمد طو محمد  سمطان  .127
  متوسط 68.772 مئة وثمانية وعشرون عراقية أنثى سوزان غانم خضر صالح  .128
  متوسط 67.955 مئة وتسعة وعشرون عراقية ذكر محمد زوبع حسين بازو الطائي  .129
  متوسط 67.918 مئة وثالثون عراقية ذكر دين ذنون يونسعبد اهلل سيف ال  .137
  متوسط 67.759 مئة وواحد وعشرون عراقية ذكر عمر عمي عبد اهلل نير  .131
  متوسط 67.684 مئة واثنان وعشرون عراقية ذكر وليد محمد عمي  حسين  .132
  متوسط 67.532 مئة وثالثة وعشرون عراقية أنثى سجى سمير إدريس محمود الطائي  .133
  متوسط 67.492 و عشرون وأربعةمئة  عراقية أنثى حنين زياد عمي محمد  .134
  متوسط 67.491 مئة وخمسة وعشرون عراقية أنثى أرنا محمد صديق فخري محمد  .135
  متوسط 67.359 مئة وستة وثالثون عراقية أنثى زىراء إسماعيل عبد الرحمن محمد   .136
  متوسط 67.276 ة وسبعة وثالثونمئ عراقية أنثى سارة عماد الدين نجم عبد اهلل  .137
  متوسط 67.113 مئة وثمانية وثالثون عراقية ذكر إبراىيمليث طالل خميل   .138
  متوسط 67.782 مئة وتسعة وثالثون عراقية أنثى إيالف محمد يونس يونس الغساني  .139

 (                   توقيع العميد7عدد الذكور: ) (             إيالف محمد يونس يونس( )139( وتنتيي ت )عبد الستار أحمد( )126تبدأ ت )
 (                   ختم الكمية7عدد اإلناث: )                                                     (                  17)( من 17القائمة )

 اإلسالميةة / قسم عموم القرآن الكريم والتربي اإلنسانيةخريجو كمية التربية لمعموم 
 / الدور االول/ الدراسة الصباحية 2714/  2713لمعام الدراسي 



 ىـ1439م الموافق          2717/   3/    26ش ط ر    في     4123بموجب األمر الجامعي المرقم :  
 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االسم ت

  متوسط 66.995 وأربعون مئة عراقية ذكر عبد الرحمن حسن شعبان احمد   .147
  متوسط 66.986 مئة وواحد وأربعون عراقية ذكر عالء حسين عمي خميف  .141
  متوسط 66.883 وأربعونمئة واثنان  عراقية أنثى ضحى سعد محمد مالو الدليمي  .142
  متوسط 66.828 وأربعونمئة وثالثة  عراقية ذكر عزاوي ىزاع كمال سطام  .143
  متوسط 66.554 وأربعونمئة وأربعة  ةعراقي ذكر إبراىيممحمد يحيى   .144
  متوسط 66.486 وأربعونمئة وخمسة  عراقية أنثى أفراح عبد المطيف بشير كريم  .145
  متوسط 66.331 وأربعونمئة وستة  عراقية ذكر حارث محمد حسين عبو  .146
  متوسط 66.271 وأربعونمئة سبعة  عراقية ذكر ربيع سعيد عبد المطيف محمد   .147
  متوسط 66.192 وأربعونمئة وثمانية  عراقية أنثى  إبراىيمماعيل زينب زياد إس  .148
  متوسط 65.984 وأربعونمئة وتسعة  عراقية أنثى صفاء قاسم محمد احمد  .149
  متوسط 65.773 مئة وخمسون عراقية أنثى إسراء عمي حسين عمي المولى  .157
  متوسط 65.723 مئة وواحد وخمسون عراقية أنثى زينب سمير أحمد مرعي  .151
  متوسط 65.653 مئة واثنان وخمسون عراقية أنثى ىدى رعد رشاد خورشيد العبيدي  .152
  متوسط 65.649 مئة وثالثة وخمسون عراقية ذكر محمد عبد الرزاق فتحي عبداهلل   .153

 توقيع العميد           (        7(              عدد الذكور: )إيالف محمد يونس يونس( )153( وتنتيي ت )عبد الستار أحمد( )147تبدأ ت )
 (                   ختم الكمية7عدد اإلناث: )                                                                       (17)( من 11القائمة )

 سالميةاإل/ قسم عموم القرآن الكريم والتربية  اإلنسانيةخريجو كمية التربية لمعموم 
 / الدور االول/ الدراسة الصباحية 2714/  2713لمعام الدراسي 



 ىـ1439م الموافق          2717/   3/    26ش ط ر    في     4123بموجب األمر الجامعي المرقم :  
 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االسم ت

  وسطمت 65.596 وخمسون وأربعةمئة  عراقية ذكر عمي حسين فتحي يوسف الجبوري  .154
  متوسط 65.515 مئة وخمسة وخمسون عراقية ذكر احمد عصام يونس وىب البواب  .155
  متوسط 65.494 مئة وستة وخمسون عراقية ذكر إبراىيمعمي أحمد سمطان   .156
  متوسط 65.464 مئة وسبعة وخمسون عراقية أنثى خضر الخالدي إبراىيمران خميل   .157
  متوسط 65.415 وخمسون مئة وثمانية عراقية ذكر سعد حسين عمي حسن  .158
  متوسط 65.477 وخمسونة التاسعو  مئة عراقية أنثى ىيفاء محمد سالم محمد أحمد البدراني  .159
  متوسط 65.313 الستونمئة و  عراقية ذكر قاسم ياسين محمود سمطان  .167
  متوسط 65.213 الحادية والستونمئة و  عراقية ذكر عثمان إسماعيل عصمان محمد  .161
  متوسط 65.138 الثانية والستونمئة و  عراقية ذكر صالحصفوك سعد أحمد   .162
  متوسط 64.841 الثالثة والستونمئة و  عراقية ذكر عبد اهلل أحمد عبد اهلل احمد  .163
  متوسط 64.827 الرابعة والستونمئة و  عراقية أنثى ميا حسان يحيى حسين  .164
  متوسط 64.876 الخامسة والستونمئة و  عراقية أنثى عبير عبد اهلل فتاح احمد  .165
  متوسط 64.764 السادسة والستونمئة و  عراقية أنثى مروة عبد اليادي صالح السالمي  .166
  متوسط 64.657 السابعة والستونمئة و  عراقية ذكر أنمار عمي عبود محيميد زعيتر  .167

 (                   توقيع العميد9ور: )(              عدد الذكأنمار عمي عبود محيميد( )167( وتنتيي ت )عمي حسين فتحي( )154تبدأ ت )
 (                   ختم الكمية5عدد اإلناث: )                                                                        (17)( من 12القائمة )

 اإلسالمية/ قسم عموم القرآن الكريم والتربية  اإلنسانيةخريجو كمية التربية لمعموم 
 / الدور االول/ الدراسة الصباحية 2714/  2713لمعام الدراسي 



 ىـ1439م الموافق          2717/   3/    26ش ط ر   في     4123بموجب األمر الجامعي المرقم :  
 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االسم ت

  متوسط 64.674 نة والستونالثاممئة و  عراقية ذكر مازن محمد عمي  نزال الخاتوني  .168
  متوسط 64.671 التاسعة والستونمئة و  عراقية ذكر سعد ياسين حسين خمف الراشدي  .169
  متوسط 64.594 السبعونمئة و  عراقية أنثى زينة عبد الناصر عوض سميم   .177
  متوسط 64.535 الحادية والسبعونمئة و  عراقية ذكر مدين نزار ذنون احمد الطائي  .171
  متوسط 64.449 الثانية والسبعونمئة و  عراقية ذكر مر محمدضياء احمد ع  .172
  متوسط 64.412 الثالثة والسبعونمئة و  عراقية ذكر احمد محمود احمد خمف  .173
  متوسط 64.348 نوالسبعو الرابعة مئة و  عراقية ذكر محمود عباوي محمود ثالج المحمود  .174
  متوسط 64.294 والسبعون امسةالخو  مئة عراقية أنثى أنغام أحمد شياب احمد البدراني  .175
  متوسط 64.261 السادسة والسبعونمئة و  عراقية ذكر عبد اهلل عبد الحافظ عبد الباقي ا  .176
  متوسط 64.267 السابعة والسبعونمئة و  عراقية ذكر عمر رافع ذياب سميمان الراشدي  .177
  متوسط 64.138 الثامنة والسبعونمئة و  عراقية ذكر كرم لؤي داود سميمان الحيالي  .178
  متوسط 64.789 والسبعون التاسعةمئة و  عراقية ذكر عمر أحمد محمود احمد الحياوي  .179
  متوسط 64.779 الثمانونمئة و  عراقية ذكر محمود صالح محمد  .187
  متوسط 63.967 الحادية والثمانونمئة و  عراقية أنثى بيان سعد محمود  .181

 (                  توقيع العميد11(                    عدد الذكور: )بيان سعد محمود)( 181( وتنتيي ت )مازن محمد علً  ( )168تبدأ ت )
 (                   ختم الكمية3عدد اإلناث: )                                                                       (17)( من 13القائمة )

 اإلسالمية/ قسم عموم القرآن الكريم والتربية  اإلنسانيةخريجو كمية التربية لمعموم 
 / الدور االول/ الدراسة الصباحية 2714/  2713لمعام الدراسي 



 ىـ1439م الموافق          2717/   3/    26ش ط ر   في     4123بموجب األمر الجامعي المرقم :  
 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االسم ت

  متوسط 63.718 الثانية والثمانونمئة و  عراقية أنثى د شكر محمودنور احم  .182
  متوسط 63.697 الثالثة والثمانونمئة و  عراقية أنثى مرعي حسن أميرة  .183
  متوسط 63.667 الرابعة والثمانونمئة و  عراقية ذكر دريعي عبد المحسن حنش إيياب  .184
  متوسط 63.524 الثمانونالخامسة و مئة و  عراقية ذكر عبد الكريم محمد خطاب زكو  .185
  متوسط 63.461 السادسة والثمانونمئة و  عراقية ذكر إبراىيميونس محمد أحمد   .186
  متوسط 63.436 السابعة والثمانونمئة و  عراقية ذكر محسن يوسف حمود بالل  .187
  متوسط 63.397 الثامنة والثمانونمئة و  عراقية أنثى صافية جاسم محمد يونس  .188
  متوسط 63.375 التاسعة والثمانونمئة و  عراقية ذكر نديبشار سالم احمد ى  .189
  متوسط 63.285 التسعونمئة و  عراقية ذكر محمد فارس حسين عبيد العبيد  .197
  متوسط 63.283 الحادية والتسعونمئة و  عراقية ذكر ليث سييل نجم  عبد الطائي  .191
  متوسط 63.249 نالثانية والتسعو مئة و  عراقية أنثى إيمان عادل عثمان بشير النعمة  .192
  متوسط 63.274 الثالثة والتسعونمئة و  عراقية ذكر طو عمي حسين عمي البياتي  .193
  متوسط 63.149 الرابعة والتسعونمئة و  عراقية ذكر معن محمد عثمان حسين  .194
  متوسط 63.143 الخامسة والتسعونمئة و  عراقية ذكر عمي جاسم محمد سميمان  .195

 توقيع العميد             (    17عدد الذكور: )                     (   عمي جاسم محمد( )195وتنتيي ت ) (رنور احمد شك( )182تبدأ ت )
 (                   ختم الكمية4عدد اإلناث: )                                                                  (      17( من )14القائمة )

 اإلسالميةقسم عموم القرآن الكريم والتربية  / اإلنسانيةخريجو كمية التربية لمعموم 
 / الدور االول/ الدراسة الصباحية 2714/  2713لمعام الدراسي 



 ىـ1439م الموافق          2717/   3/    26ش ط ر   في     4123بموجب األمر الجامعي المرقم :  
 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االسم ت

  متوسط 63.117 السادسة والتسعونمئة و  عراقية ذكر أحمد صباح جمعة عبد اهلل  .196
  متوسط 63.727 السابعة والتسعونمئة و  عراقية ذكر محمود طالل حسيب عمي الطائي  .197
  متوسط 62.999 الثامنة والتسعونمئة و  عراقية ذكر طو احمد خمف عبد السبعاوي  .198
  متوسط 62.868 التاسعة والتسعونمئة و  عراقية ذكر إبراىيمأشرف احمد حسن   .199
  متوسط 62.724 مئتان عراقية ذكر ميند حازم عبد اهلل زيدان  .277
  متوسط 62.449 مئتان وواحد عراقية أنثى رحمة عمي طو خضر  .271
  متوسط 62.123 مئتان واثنان عراقية أنثى عبير احمد خضر مصطفى  .272
  متوسط 62.793 مئتان وثالثة ةعراقي ذكر حسين عمي  حمد إبراىيم  .273
  متوسط 62.747 مئتان وأربعة عراقية ذكر ياسر إياد عبود ميدي العزاوي  .274
  متوسط 61.812 مئتان وخمسة عراقية أنثى اليام حسن فتحي  .275
  متوسط 61.429 مئتان وستة عراقية أنثى مروة عامر محمود عبود  .276
  متوسط 61.478 ةمئتان وسبع عراقية ذكر خالد صالح  حمادي سيد  .277
  متوسط 61.397 مئتان وثمانية عراقية أنثى ىبة وعد اهلل سميمان مطر الجبوري  .278
  متوسط 61.357 مئتان وتسعة عراقية ذكر عيد حمد محمود حسين  .279

 توقيع العميد       (           9(                     عدد الذكور: )عيد حمد محمود( )279( وتنتيي ت )أحمد صباح جمعة( )196تبدأ ت )
 (                   ختم الكمية5عدد اإلناث: )                                    (                                    17( من )15القائمة )

 اإلسالمية/ قسم عموم القرآن الكريم والتربية  اإلنسانيةلمعموم  خريجو كمية التربية
 / الدور االول/ الدراسة الصباحية 2714/  2713لمعام الدراسي 



 ىـ1439م الموافق          2717/   3/    26ش ط ر     في     4123بموجب األمر الجامعي المرقم :  
 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االسم ت

  متوسط 61.354 مئتان وعشرة عراقية ذكر محمد عبد الواحد عبد اهلل  .217
  متوسط 61.243 مئتان واحد عشر عراقية أنثى ا عبد العزيز نوح احمدنور   .211
  متوسط 67.973 مئتان واثنا عشر عراقية ذكر حمزة سميمان صالح جاسم  .212
  متوسط 67.878 مئتان وثالثة عشر عراقية ذكر ياسين الياس ياسين إبراىيم  .213
  متوسط 67.874 مئتان واربعة عشر عراقية ذكر أحمد عبد اهلل رمضان إياد  .214
  متوسط 67.587 مئتان وخمسة عشر عراقية ذكر برىان نجيب خمف عبد الرحمن  .215
  متوسط 67.574 مئتان وستة عشر عراقية أنثى سراء ماجد فيصل مصطفى عزيز  .216
  متوسط 67.477 مئتان وسبعة عشر عراقية ذكر يوسف محمود يونس محمد العدول  .217
  متوسط 67.274 مئتان وثمانية عشر عراقية ذكر محمود ذياب  خضر حسين    .218
  متوسط 67.246 مئتان وتسعة عشر عراقية أنثى عبد اهلل  إبراىيمإيناس عطا اهلل   .219
  متوسط 67.745 مئتان وعشرون عراقية ذكر عمي إدريس خضير محمد  .227
  مقبول 59.995 مئتان وواحد وعشرون عراقية أنثى ياسين إبراىيمصفا سعد   .221
  مقبول 59.878 مئتان واثنا وعشرون عراقية ذكر مؤيد مطر نجم  .222
  مقبول 59.853 مئتان وثالثة وعشرون عراقية أنثى غفران عبد السالم سميمان حسن  .223

 (                  توقيع العميد9(               عدد الذكور: )غفران عبد السالم سميمان( )223( وتنتيي ت )محمد عبد الواحد( )217تبدأ ت )
 (                   ختم الكمية5عدد اإلناث: )                                     (                                    17( من )16ة )القائم

 اإلسالمية/ قسم عموم القرآن الكريم والتربية  اإلنسانيةخريجو كمية التربية لمعموم 
 / الدور االول/ الدراسة الصباحية 2714/  2713لمعام الدراسي 



 ىـ1439م الموافق          2717/   3/    26ش ط ر     في     4123بموجب األمر الجامعي المرقم :  
 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االسم ت

  مقبول 59.764 وعشرون وأربعةمئتان  عراقية ذكر احمد يونس مجيد حمادي البارودي  .224
  مقبول 59.727 مئتان وخمسة وعشرون عراقية ذكر الميدييل حسن وليد حاجي إسماع  .225
  مقبول 59.361 مئتان وستة وعشرون عراقية أنثى سجى مزاحم حمدون جاسم  .226
  مقبول 58.535 مئتان وسبعة وعشرون عراقية ذكر ىشام اسعد حميد احمد  .227
  مقبول 58.424 مئتان وثمانية وعشرون عراقية ذكر طارق محمد بشير مصطفى إياد  .228
  مقبول 58.177 مئتان وتسعة وعشرون عراقية ذكر محمود محمد عمي أسامة  .229
  مقبول 57.839 مئتان وثالثون عراقية ذكر فضل عبد المطيف عباس محمد  .237
  مقبول 57.797 مئتان وواحد وثالثون عراقية ذكر إحسان ميسر جاسم محمد الجبوري  .231
  مقبول 57.545 واثنان وثالثونمئتان  عراقية أنثى عال قاسم خميل رجب  .232
  مقبول 56.717 مئتان وثالثة وثالثون عراقية أنثى روما أنصار خضر بكر قروط  .233
  مقبول 56.565 و وثالثون وأربعةمئتان  عراقية ذكر حذيفة صالح محمد عبد اهلل الرحاوي  .234
  مقبول 55.663 مئتان وخمسة و ثالثون عراقية ذكر ياسين عبد اهلل خضر  .235
  مقبول 55.759 مئتان وستة و ثالثون عراقية ذكر مي يحيى قاسمرا  .236
  مقبول 54.395 مئتان وسبعة وثالثون عراقية ذكر قاسم جاسم محمد خمف الحبابي  .237

 ميدتوقيع الع             (    11عدد الذكور: )       (         قاسم جاسم محمد خمف( )237( وتنتيي ت )احمد يونس مجيد( )224تبدأ ت )
 (                   ختم الكمية3عدد اإلناث: )                                    (                                    17( من )17القائمة )

 اإلسالمية/ قسم عموم القرآن الكريم والتربية  اإلنسانيةخريجو كمية التربية لمعموم 
 / الدور االول/ الدراسة الصباحية 2714/  2713لمعام الدراسي 



 هـ:254م الموافق          3128/   4/    37ش ط ر    في     5234بموجب األمر الجامعي المرقم :  
 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االسم ت
  جيد جدا 828842 االول عراقية أنثى  سندس فالح محمد عمي  .1
  جدا جيد 82.748 الثاني عراقية أنثى رغد قيدار غانم  .2
  جيد جدا 828741 الثالث عراقية أنثى ناريمان حمدون يونس  .3
  جيد جدا 818373 الرابع عراقية أنثى ظفر ىشام عثمان  .4
  جيد جدا 878566 الخامس عراقية أنثى ميسم طارق محمود  .5
  جيد 798671 السادس عراقية أنثى نورا محمد سميم سعيد  .6
  جيد 778483 السابع راقيةع أنثى رانية صالح سميمان  .7
  جيد 778364 الثامن عراقية أنثى رحمة الزم حامد  .8
  جيد 778185 التاسع عراقية أنثى رؤى احمد خضر  .9

  جيد 768519 العاشر عراقية أنثى ايناس جميل عياش  .17
  جيد 768167 الحادي عشر عراقية أنثى زينب مثنى عبد العزيز  .11
  جيد 768747 الثاني عشر راقيةع أنثى ايمان ماجد فتحي مصطفى  .12
  جيد 758996 الثالث عشر عراقية أنثى رنا رافد محمود عزيز  .13

 (                   توقيع العميد7(                عدد الذكور: )رنا رافد محمود عزيز( )13( وتنتيي ت )سندس فالح محمد عمي( )1تبدأ ت )
 (                   ختم الكمية13عدد اإلناث: )                                                    (                    17( من )1القائمة )

 جامعة الموصل
 الدراسة الصباحيةالمغة االنكميزية/ / قسم  اإلنسانيةخريجو كمية التربية لمعموم 

 الدور األول  /  3125/  3124لمعام الدراسي 



 ىـ1439م الموافق          2717/   3/    26ر    في    ش ط  4123بموجب األمر الجامعي المرقم :  
 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االسم ت
  جيد 758875 الرابع عشر عراقية أنثى نادية خالد جياد  .14
  جيد 758786 الخامس عشر عراقية ذكر احمد محمد عمي  .15
  جيد 758648 السادس عشر عراقية ذكر مصعب نجاح محمد  .16
  جيد 758118 السابع عشر عراقية أنثى سالم احمد أسيل  .17
  جيد 758755 الثامن عشر عراقية أنثى ليمى محمد جواد كاظم  .18
  جيد 748487 التاسع عشر عراقية أنثى رغدة راكان محمد شيت  .19
  جيد 748375 العشرون عراقية أنثى امجد عبد اهلل أمال  .27
  جيد 738632 الحادي والعشرون يةعراق أنثى وفاء خميل نعمي ذنون  .21
  جيد 738536 الثاني والعشرون عراقية ذكر نكتل حارث مرعي خطاب  .22
  جيد 738179 الثالث والعشرون عراقية أنثى أيوبشيرين عباس   .23
  جيد 728959 الرابع والعشرون عراقية أنثى خميل ابراىيم أفنان  .24
  جيد 728872 والعشرونالخامس  عراقية ذكر عبد اهلل عبد الرزاق محمد  .25
  جيد 728377 السادس والعشرون عراقية أنثى نور طارق عزواي يحيى  .26
  جيد 728287 السابع والعشرون عراقية ذكر يمان مؤيد عبد اهلل  .27

 توقيع العميد            (       5(                          عدد الذكور: )يمان مؤيد عبد اهلل( )27( وتنتيي ت )نادية خالد جياد( )14تبدأ ت )
 (                   ختم الكمية9(                                                                         عدد اإلناث: )17( من )2القائمة )

 الدراسة الصباحيةالمغة االنكميزية/ / قسم  اإلنسانيةخريجو كمية التربية لمعموم 
 الدور األول  /  2714/  2713لمعام الدراسي 



 ىـ1439م الموافق          2717/   3/    26ش ط ر   في     4123بموجب األمر الجامعي المرقم :  
 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االسم ت
  جيد 728247 الثامن والعشرون عراقية أنثى خنساء سميمان احمد  .28
  جيد 728175 التاسع والعشرون عراقية ىأنث عبوش حمود براء محمد  .29
  جيد 718887 الثالثون عراقية أنثى نيرمين سعود محمد شريف  .37
  جيد 718717 الحادي والثالثون عراقية أنثى ميس ناىض عبد اهلل  .31
  جيد 718621 الثاني والثالثون عراقية أنثى ىبة صباح الدين محي الدين  .32
  جيد 718584 الث والثالثونالث عراقية أنثى عفراء سعدي سعيد  .33
  جيد 718436 الرابع والثالثون عراقية أنثى شياب احمد عمي أالء  .34
  جيد 718385 الخامس والثالثون عراقية أنثى يعقوب إيادميرنا   .35
  جيد 718321 السادس والثالثون عراقية أنثى عبد الرحمن محمود أحالم  .36
  جيد 778973 الثالثونالسابع و  عراقية أنثى عبد احمد حميد أنفال  .37
  جيد 778785 الثامن والثالثون عراقية أنثى سنا عاطف عبد اهلل  .38
  جيد 778775 التاسع والثالثون عراقية أنثى دانيا عبد القادر حسين  .39
  جيد 778543 االربعون عراقية أنثى زينة عبد المنعم فتحي  .47
  جيد   778748 الحادي و االربعون عراقية أنثى سارة رائد يحيى  .41

 (                   توقيع العميد7(                         عدد الذكور: )سارة رائد يحيى( )41( وتنتيي ت )خنساء سميمان احمد( )28تبدأ ت )
 ختم الكمية               (    14(                                                                          عدد اإلناث: )17( من )3القائمة )

 الدراسة الصباحيةالمغة االنكميزية/ / قسم  اإلنسانيةخريجو كمية التربية لمعموم 
 الدور األول  /  2714/  2713لمعام الدراسي 



 ىـ1439م الموافق          2717/   3/    26ش ط ر   في     4123بموجب األمر الجامعي المرقم :  
 المالحظات التقدير المعدل الترتيب ةالجنسي الجنس االسم ت
  جيد 778734 األربعونالثاني و  عراقية أنثى خالص حمو أالء  .42
  متوسط 698934 األربعونالثالث و  عراقية أنثى حسن حسين رويده  .43
  متوسط 698864 األربعونالرابع و  عراقية أنثى دالل ميند احمد محمد  .44
  متوسط 698686 األربعونخامس و ال عراقية أنثى نور اليدى يوسف يونس  .45
  متوسط 698592 األربعونالسادس و  عراقية أنثى شيرين جمال جرجيس  .46
  متوسط 698547 األربعونالسابع و  عراقية  أنثى ىالة احمد عمي  .47
  متوسط 698484 األربعونالثامن و  عراقية أنثى إدريسشيد وعد اهلل   .48
  متوسط 698476 األربعونالتاسع و  قيةعرا أنثى نجاح الدين عبد الحسين أمنة  .49
  متوسط 698383 الخمسون عراقية أنثى دنيا شاكر احمد  .57
  متوسط 698376 الحادي والخمسون عراقية ذكر فاضل سالم عزيز  .51
  متوسط 698226 الثاني والخمسون عراقية أنثى أيوبزينب كمال الدين   .52
  متوسط 698169 الثالث والخمسون عراقية أنثى نور باسم ثامر   .53
  متوسط 688966 الرابع والخمسون عراقية أنثى نبأ عبد العزيز جرجيس  .54
  متوسط 688729 الخامس والخمسون عراقية أنثى غفران رافع ادىام احمد  .55

 توقيع العميد          (         1عدد الذكور: )                    (       غفران رافع ادىام( )55( وتنتيي ت )خالص حمو أالء( )42تبدأ ت )
 ختم الكمية         (         13(                                                                          عدد اإلناث: )17( من )4القائمة )

 الدراسة الصباحيةالمغة االنكميزية/ / قسم  اإلنسانيةخريجو كمية التربية لمعموم 
 الدور األول  /  2714/  2713لمعام الدراسي 



 ىـ1439م الموافق          2717/   3/    26ش ط ر   في     4123بموجب األمر الجامعي المرقم :  
 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االسم ت
  متوسط 688777 السادس والخمسون عراقية أنثى شيد احمد خميل  .56
  متوسط 688628 السابع والخمسون  عراقية ثىأن بسمة باسم فتحي محمد عمي  .57
  متوسط 688296 الثامن والخمسون عراقية أنثى غفران سعد اهلل يونس  .58
  متوسط 688264 التاسع والخمسون عراقية أنثى حنين ماجد مجدي  .59
  متوسط 688157 الستون عراقية أنثى مروة عبد اهلل حسين  .67
  متوسط 678983 لستونالحادي وا عراقية أنثى دالل ىالل محمد  .61
  متوسط 678949 الثاني والستون عراقية أنثى عمياء جاسم مالك  .62
  متوسط 678941 الثالث والستون عراقية أنثى زىراء سعد سالم طو  .63
  متوسط 678893 الرابع والستون         عراقية أنثى ناصر يوسف إيمان  .64
  متوسط 678777 ونالخامس والست عراقية أنثى عمي نايف عبد اهلل أسيل  .65
  متوسط 678567 السادس والستون عراقية أنثى ىويدا عبد السالم سالم  .66
  متوسط 678547 السابع والستون عراقية أنثى شيد ثامر ابراىيم  .67
  متوسط 678346 الثامن والستون عراقية أنثى شيد صالح الدين صبحي احمد  .68
  متوسط 678181 التاسع والستون عراقية أنثى شيد رياض زكي  .69

 (                   توقيع العميد7(                            عدد الذكور: )شيد رياض زكي( )69( وتنتيي ت )شيد احمد خميل( )56تبدأ ت )
 ختم الكمية             (     14(                                                                          عدد اإلناث: )17( من )5القائمة )

 الدراسة الصباحيةالمغة االنكميزية/ / قسم  اإلنسانيةخريجو كمية التربية لمعموم 
 الدور األول  /  2714/  2713لمعام الدراسي 



 ىـ1439م الموافق          2717/   3/    26ش ط ر    في     4123بموجب األمر الجامعي المرقم :  
 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االسم ت
  متوسط 678745 السبعون عراقية أنثى ميا ىاشم محمد صالح  .77
  متوسط 668874 الحادي و السبعون عراقية أنثى شيد عبد الباري عبد الوىاب  .71
  متوسط 668627 الثاني و السبعون عراقية أنثى ميسون نزار محمود  .72
  متوسط 668587 لثالث و السبعونا عراقية أنثى عز الدين مجيد أالء  .73
  متوسط 668573 الرابع و السبعون عراقية أنثى داليا احمد محمد سمطان  .74
  متوسط 668437 الخامس و السبعون عراقية أنثى نور جار اهلل خميل محمد  .75
  متوسط 668142 السادس و السبعون عراقية ذكر زىير مؤيد توفيق  .76
  متوسط 668718 السابع و السبعون عراقية أنثى خالد توفيق إيمان  .77
  متوسط 658934 الثامن و السبعون عراقية أنثى عبد الغني حامد إسراء  .78
  متوسط 658858 التاسع و السبعون عراقية ذكر اينور عمي شعيب  .79
  متوسط 658842 الثمانون عراقية أنثى نغم ليث ياسين  .87
  متوسط 658837 الحادي و الثمانون عراقية أنثى ميا رابح حسن مرعي  .81
  متوسط 658768 الثاني و الثمانون عراقية أنثى ىدى رافع عبد القادر عبد الوىاب  .82
  متوسط 658767 الثالث و الثمانون عراقية ذكر أمينحسن محمد   .83

 توقيع العميد             (      3(                     عدد الذكور: )أمينحسن محمد ( )83( وتنتيي ت )ميا ىاشم محمد صالح( )77تبدأ ت )
 (                  ختم الكمية11(                                                                          عدد اإلناث: )17( من )6القائمة )

 الدراسة الصباحيةالمغة االنكميزية/ / قسم  اإلنسانيةخريجو كمية التربية لمعموم 
 الدور األول  /  2714/  2713لمعام الدراسي 



 ىـ1439م الموافق          2717/   3/    26في        ش ط ر  4123الجامعي المرقم :   بموجب األمر
 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االسم ت
  متوسط 658725 الرابع و الثمانون عراقية أنثى نور عدنان حامد ذياب  .84
  متوسط 658521 الخامس و الثمانون عراقية أنثى سدعاء فاضل عبا  .85
  متوسط 658481 السادس و الثمانون عراقية ذكر بالل فاضل عبد الغفور  .86
  متوسط 658137 السابع و الثمانون عراقية أنثى مجد السموئل عبد اليادي احمد  .87
  متوسط 658755 الثامن و الثمانون عراقية أنثى صالح قاسم إيالف  .88
  متوسط   658777 التاسع و الثمانون عراقية ذكر الل صالحمحمد ج  .89
  متوسط 648864 التسعون عراقية ذكر ىافال موفق حسن  .97
  متوسط 648717 الحادي و التسعون عراقية ذكر عمي محمد حسن  .91
  متوسط 648698 الثاني و التسعون عراقية ذكر فادي عائد محمود  .92
  متوسط 648536 الثالث و التسعون يةعراق أنثى نور محمد فخر الدين احمد  .93
  متوسط 648577 الرابع و التسعون عراقية أنثى سارة نجاح حسن  .94
  متوسط 648577 الخامس و التسعون عراقية أنثى زبيدة احمد عبد الوىاب  .95
  متوسط 648467 السادس و التسعون عراقية أنثى سارة محمد نوري  .96
  متوسط 648297 و التسعونالسابع  عراقية أنثى احمد فتحي أمنة  .97

 توقيع العميد           (      5عدد الذكور: )              (        احمد فتحي أمنة( )97( وتنتيي ت )نور عدنان حامد ذياب( )84تبدأ ت )
 (                  ختم الكمية9ناث: )(                                                                          عدد اإل17( من )7القائمة )

 الدراسة الصباحيةالمغة االنكميزية/ / قسم  اإلنسانيةخريجو كمية التربية لمعموم 
 الدور األول  /  2714/  2713لمعام الدراسي 



 ىـ1439م الموافق          2717/   3/    26في      ش ط ر   4123بموجب األمر الجامعي المرقم :  
 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االسم ت
  متوسط 638863 الثامن و التسعون عراقية أنثى داليا عبد الكريم عبد الرحمن  .98
  متوسط 638415 التاسع و التسعون عراقية أنثى سروين الزكين حسين  .99

  متوسط 638195 المئة عراقية أنثى سارة محمد داؤد مغير  .177
  متوسط 638743 المئة وواحد عراقية أنثى اهلل ىديل محمد نجم عبد  .171
  متوسط 628848 واثنانالمئة عراقية أنثى دالل سالم احمد  .172
  متوسط 628778 وثالثة المئة عراقية أنثى سندس خميل ابراىيم  .173
  متوسط 628593 وأربعة المئة عراقية ذكر سمطان ميسر محمد  .174
  متوسط 628586 وخمسة ئةالم عراقية أنثى ابتسام ذنون خميل ابراىيم  .175
  متوسط 628557 وستة المئة عراقية ذكر محمود احمد حسن  .176
  متوسط 628243 وسبعة المئة عراقية أنثى نور صبيح مارزينا  .177
  متوسط 628134 وثمانيةالمئة  عراقية أنثى دلين عبد اهلل عرب  .178
  متوسط 628796 وتسعة المئة عراقية أنثى إسماعيلنادية عبيد   .179
  متوسط 628744 وعشرة المئة عراقية أنثى راء موفق محمد خميلزى  .117
حدى  المئة عراقية أنثى ياسمين رفعت ىاشم  .111   متوسط 618593 عشر وا 

 (                 توقيع العميد2(            عدد الذكور: )ياسمين رفعت ىاشم( )111( وتنتيي ت )داليا عبد الكريم عبد الرحمن( )98تبدأ ت )
 (                  ختم الكمية14(                                                                          عدد اإلناث: )17( من )8ئمة )القا

 الدراسة الصباحيةالمغة االنكميزية/ / قسم  اإلنسانيةخريجو كمية التربية لمعموم 
 الدور األول  /  2714/  2713لمعام الدراسي 



 ىـ1439م الموافق          2717/   3/    26ش ط ر     في     4123جب األمر الجامعي المرقم :  بمو 
 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االسم ت

  متوسط   618536 واثنا عشر المئة عراقية ذكر بيخال جعفر بيرة  .112
  متوسط 618197 وثالثة عشر المئة عراقية ذكر عمي يحيى قاسم  .113
  متوسط 618127 عشر وأربعة المئة عراقية أنثى سناء محمد حسين  .114
  متوسط 678937 وخمسة عشر المئة عراقية أنثى حنين رمضان محمد  .115
  متوسط 678876 وست عشر المئة عراقية ذكر ماىر زينل احمد  .116
  متوسط 678766 المئة وسبعة عشر عراقية أنثى رغدة ىشام جمال الدين  .117
  متوسط 678678 وثمانية عشر المئة عراقية ذكر خالد صديقصديق   .118
  متوسط 678673 وتسع عشر المئة عراقية أنثى صبا فيصل يحيى  .119
  متوسط 678545 والعشرون المئة عراقية ذكر عمي حسين تاج الدين  .127
  متوسط 678379 وواحد وعشرون المئة عراقية أنثى سارة ليث تحسين عثمان  .121
  متوسط 678279 واثنان وعشرون المئة عراقية أنثى حنين ليث جار اهلل  .122
  متوسط 678271 وثالث وعشرون المئة عراقية أنثى اثمار مروان سميم  .123
  متوسط 678167 واربع وعشرون المئة عراقية أنثى فرح حيدر يونس   .124
  متوسط 678796 وخمس وعشرون المئة عراقية أنثى رحمة ناظم محمد  .125

 (                 توقيع العميد5(                       عدد الذكور: )رحمة ناظم محمد( )125( وتنتيي ت )جعفر بيرة بيخال( )112تبدأ ت )
 (                  ختم الكمية9(                                                                          عدد اإلناث: )17( من )9القائمة )

 الدراسة الصباحيةالمغة االنكميزية/ / قسم  اإلنسانيةخريجو كمية التربية لمعموم 
 الدور األول  /  2714/  2713لمعام الدراسي 



 ىـ1439م الموافق          2717/   3/    26ش ط ر     في     4123بموجب األمر الجامعي المرقم :  
 اتالمالحظ التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االسم ت

  متوسط 678755 وست وعشرون المئة عراقية أنثى دالل ابراىيم قاسم  .126
  متوسط 678732 وسبع وعشرون المئة عراقية ذكر شاكر رعد شاكر  .127
  مقبول 598934 وثمان وعشرون المئة عراقية ذكر عمي محمد احمد حمادي  .128
  مقبول 598822 وتسع وعشرون المئة عراقية أنثى رحمة ميسر فاضل ذياب  .129
  مقبول 598798 وثالثون المئة عراقية أنثى شيماء محمد محمود  .137
  مقبول 598724 وواحد وثالثون المئة عراقية أنثى غفران عدنان محمد  .131
  مقبول 598694 واثنان وثالثون المئة عراقية أنثى نور عبد المنعم محمد  .132
  مقبول 598437 المئة وثالث وثالثون عراقية أنثى ميس خير الدين  .133
  مقبول 598427 وثالثون وأربع المئة عراقية أنثى فاطمة محمد بالل  .134
  مقبول 598333 وخمس وثالثون المئة عراقية أنثى كوالر محمد صالح  .135
  مقبول 598247 وست وثالثون المئة عراقية ذكر عبودي دواد أسد  .136
  مقبول 588934 وثالثونوسبع  المئة عراقية أنثى عبد الجواد قاسم أسماء  .137
  مقبول 588874 وثمان وثالثون المئة عراقية أنثى نيى ذنون يونس   .138
  مقبول 588839 وتسع وثالثون المئة عراقية ذكر شعالن احمد حميد حمادي  .139

 العميد(                 توقيع 4(                     عدد الذكور: )شعالن احمد حميد( )139( وتنتيي ت )دالل ابراىيم قاسم( )126تبدأ ت )
 ختم الكمية         (        17(                                                                        عدد اإلناث: )17( من )17القائمة )

 الدراسة الصباحيةالمغة االنكميزية/ / قسم  اإلنسانيةية التربية لمعموم خريجو كم
 الدور األول  /  2714/  2713لمعام الدراسي 



 ىـ1439م الموافق          2717/   3/    26ش ط ر       في     4123بموجب األمر الجامعي المرقم :  
 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االسم ت

  مقبول 588776 وأربعون المئة عراقية أنثى نور وعد اهلل عبد الغفور  .147
  مقبول 588657 وأربعونوواحد  المئة ةعراقي أنثى عبد الرحمن احمد إسراء  .141
  مقبول 588393 وأربعونواثنان  المئة عراقية أنثى نور وليد مصطفى   .142
  مقبول 588377 وأربعونوثالث  المئة عراقية ذكر محمد احمد خميفة  .143
  مقبول 588297 وأربعون وأربع المئة عراقية أنثى عصام محمد يحيى أروى  .144
  مقبول 578871 وأربعونوخمس  المئة عراقية كرذ انس عبد الباري باكوز  .145
  مقبول 578672  وأربعونالمئة وست  عراقية أنثى منار ياسين محمد  .146

 (                 توقيع العميد2(                عدد الذكور: )منار ياسين محمد( )146( وتنتيي ت )نور وعد اهلل عبد الغفور( )147تبدأ ت )
 (                 ختم الكمية5(                                                                         عدد اإلناث: )17( من )17القائمة )

 
 
 
 
 
 

 الدراسة الصباحيةالمغة االنكميزية/ / قسم  اإلنسانيةخريجو كمية التربية لمعموم 
 ألول الدور ا /  2714/  2713لمعام الدراسي 



 هـ:254م الموافق          3128/  6 / 41في         ش ط ر 93:9 بموجب األمر الجامعي المرقم :  
 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االسم ت
  جيد 718958 االول عراقية ذكر عمر ياسين ثامر  .1
  متوسط 678927 الثاني عراقية أنثى سعد احمد أمنة  .2
  متوسط 628238 الثالث عراقية أنثى ارميناك سيمفا نوبار  .3
  متوسط 618182 الرابع عراقية أنثى حنين نبيل زكي  .4
  مقبول 588755 الخامس عراقية أنثى ابراىيم عبو إيمان  .5
  مقبول 588716 السادس عراقية ذكر ليث احمد خمف  .6
  مقبول 588672 السابع عراقية أنثى ىبو منذر نافع  .7
  مقبول 588474 الثامن عراقية أنثى الستارمفاز نزار عبد   .8
  مقبول 588266 التاسع عراقية ذكر ايفان مرشو الياس  .9

  مقبول 588794 العاشر عراقية أنثى كموديا نواف بديل  .17
  مقبول 578967 الحادي عشر عراقية أنثى ضحى خميل مصطفى  .11
  مقبول 578824 الثاني عشر عراقية أنثى مريم سعيد مجيد  .12
  مقبول 578766 الثالث عشر عراقية ذكر يد خدر جوقياوم  .13

 (                 توقيع العميد4عدد الذكور: )                   (          اوميد خدر جوقي( )13( وتنتيي ت )عمر ياسين ثامر( )1تبدأ ت )
 ختم الكمية      (             9عدد اإلناث: )                   (                                                         2( من )1القائمة )

 جامعة الموصل
 الدراسة الصباحيةالمغة االنكميزية/ / قسم  اإلنسانيةخريجو كمية التربية لمعموم 

  الدور الثاني /  3125/  3124لمعام الدراسي 



 ىـ1439فق          م الموا2717/  5/  37ش ط ر      في    8298 بموجب األمر الجامعي المرقم :  
 المالحظات   التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االسم ت
  مقبول 578348 الرابع عشر عراقية ذكر ريمون عايد خضر  .14
  مقبول 578273 الخامس عشر عراقية أنثى ميساء عبد اهلل حسن  .15
  مقبول 578794 السادس عشر عراقية أنثى مائدة ميزر يونس  .16
  مقبول 568636 السابع عشر عراقية أنثى جميل محمد  إستبرق  .17
  مقبول 548183 الثامن عشر عراقية ذكر عمر خالد توفيق  .18

 (                 توقيع العميد2(                         عدد الذكور: )عمر خالد توفيق( )18( وتنتيي ت )ريمون عايد خضر( )14تبدأ ت )
 (                   ختم الكمية3عدد اإلناث: )                                                                (            2( من )2القائمة )

 
 
 
 
 
 
 
 

 الدراسة الصباحيةالمغة االنكميزية/ / قسم  اإلنسانيةخريجو كمية التربية لمعموم 
 الدور الثاني  /  2714/  2713لمعام الدراسي 



 هـ2541م الموافق          3122/   4/    32ش ط ر       في     5234معي المرقم :  بموجب األمر الجا

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  امتٌاز 90.641 االول عراقٌة ذكر حسٌن احمد حماد هالل  14

  جٌد جدا 89.277 الثانً عراقٌة أنثى عبدهللا عزٌز حسٌن زاهر أسماء  24

  جٌد جدا 88.727 الثالث عراقٌة أنثى إبراهٌممروة احمد   34

  جٌد جدا 88.596 الرابع عراقٌة أنثى هاشم إٌادسارة   44

  جٌد جدا 87.591 الخامس عراقٌة أنثى محمد طلٌع أمنة  54

  جٌد جدا 87.230 السادس عراقٌة أنثى رغدة عبدالكرٌم مال هللا خلٌل  64

  جٌد جدا 86.683 السابع عراقٌة ذكر مدحادهام رجب عواد ا  74

  جٌد جدا 86.272 الثامن عراقٌة أنثى والء حازم ٌعقوب  94

  جٌد جدا 86.246 التاسع عراقٌة أنثى نور عبدالكرٌم ٌونس علً  84

  جٌد جدا 85.576 العاشر عراقٌة أنثى سارة طلعت ٌاسٌن جاسم   114

  جٌد جدا 84.788 الحادي عشر عراقٌة ذكر حسٌب محمود ذٌاب احمد  114

  جٌد جدا 84.765 الثانً عشر عراقٌة أنثى شفاء خضر ٌوسف سلٌمان  124

  جٌد جدا 84.762 الثالث عشر عراقٌة أنثى صالح محمود إٌناس  134

  جٌد جدا 84.460 الرابع عشر عراقٌة ذكر احمد علً عٌسى  144

  جٌد جدا 83.905 الخامس عشر عراقٌة أنثى رانٌا محمود ٌونس احمد  154

  جٌد جدا 83.607 السادس عشر عراقٌة أنثى طٌفهلبٌن عبٌد عبدالل  164

  جٌد جدا 83.516 السابع عشر عراقٌة ذكر عبد علً أكرممحمد   174

  جٌد جدا 83.497 الثامن عشر عراقٌة أنثى رندة ثائر طارق حمودي  194

  جٌد جدا 83.485 التاسعة عشر عراقٌة ذكر محمد علً حمادة جاسم  184

  جٌد جدا 83.463 عشرون عراقٌة أنثى عبدالباقً محمد أدٌب أنسام  214

  جٌد جدا 83.271 الحادي وعشرون عراقٌة أنثى مها عبدالعزٌز محمد  214

  جٌد جدا 83.196 الثانٌة وعشرون عراقٌة ذكر ثائر هشام حسن   224

 توقٌع العمٌد                    ( 7عدد الذكور: )               (          ثائر هشام حسن( )22( وتنتهً ت )حسٌن احمد حماد هالل( )1تبدأ ت )

 ختم الكلٌة             (       15عدد اإلناث: )                                                                   (                 12( من )1القائمة )

 جامعة الموصل
 / الدراسة الصباحيةالتاريخخريجو كلية التربية للعلوم اإلنسانية / قسم 

 /  الدور األول  3125/  3124للعام الدراسي 



 هـ1438م الموافق          2117/   3/    26ش ط ر   فً     4123بموجب األمر الجامعً المرقم :  

 المالحظات   التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت 

  جٌد جدا 83.168 الثالثة والعشرون عراقٌة ذكر احمد عزالدٌن صالح  234

  جٌد جدا 82.797 الرابعة والعشرون عراقٌة ذكر احمد محمد سلٌم محمد  244

  جٌد جدا 82.645 الخامس والعشرون عراقٌة أنثى دعاء حسٌن عبٌد  254

  جٌد جدا 82.456 السادس والعشرون عراقٌة ذكر عمر عبدالسالم عبدالرزاق  264

  جٌد جدا 82.336 السابع والعشرون  عراقٌة ذكر محمود زكرٌا محمد  274

  جٌد جدا 82.225 الثامن والعشرون عراقٌة أنثى علً عبدالهادي  وٌدهر  294

  جٌد جدا 82.143 التاسع والعشرون عراقٌة ذكر محمد حمٌد صالح طه  284

  جٌد جدا 82.132 الثالثون عراقٌة أنثى عبٌر مثنى خالد طه  314

  جٌد جدا 82.058 الحادي والثالثون عراقٌة ذكر معن علً محمود  314

  جٌد جدا 81.051 الثانً والثالثون عراقٌة ذكر وريطلعت علً ن  324

  جٌد جدا 81.843 الثالث والثالثون عراقٌة ذكر ولٌد سالم عبدهللا علً   334

  جٌد جدا 81.805 الرابع والثالثون عراقٌة ذكر مروان محمد جاسم زٌدان  344

  جٌد جدا 81.580 الخامس والثالثون عراقٌة ذكر علً عبدالرزاق خلف محٌمٌد  354

  جٌد جدا 81.530 السادس والثالثون عراقٌة ذكر سالم عبدهللا سالم حسون  364

  جٌد جدا 81.046 السابع والثالثون عراقٌة أنثى رحمة سعد طلٌع  374

  جٌد جدا 81.000 الثامن والثالثون عراقٌة أنثى تقى عامر خلف   394

  جٌد جدا 80.728 التاسع والثالثون عراقٌة أنثى نور موفق محمد  384

  جٌد جدا 80.576 أربعون عراقٌة ذكر ٌمان حسٌن سلمانسل  414

  جٌد جدا 80.552 الحادي واألربعون عراقٌة أنثى أفراح عبدالسالم ٌونس قاسم  414

  جٌد جدا 80.537 الثانً واألربعون عراقٌة ذكر رٌان لٌث ذنون   424

  جٌد جدا 80.521 الثالث واألربعون عراقٌة أنثى زهراء عبدالهادي محمد ٌونس  434

  جٌد جدا 80.465 الرابع واألربعون عراقٌة أنثى شهد شامل ٌونس  444

  جٌد جدا 80.425 الخامس واألربعون عراقٌة ذكر عبدالستار عواد علً حامد  454

 توقٌع العمٌد                 (  14عدد الذكور: )               (       عبدالستار عواد علً( )45( وتنتهً ت )احمد عزالدٌن صالح( )23تبدأ ت )

 ختم الكلٌة              (       8عدد اإلناث: )                                                            (                         12( من )2القائمة )

 خرٌجو كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم التارٌخ/ الدراسة الصباحٌة
 /  الدور األول  2114/  2113الدراسً  للعام



 هـ1438م الموافق          2117/   3/    26ش ط ر    فً     4123بموجب األمر الجامعً المرقم :  

 المالحظات   التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت 

  جٌد جدا 80.278 واألربعون السادسة عراقٌة أنثى صفا زهٌر سعٌد  464

  جٌد جدا 80.208 واألربعون السابعة عراقٌة ذكر كٌالن عبدهللا فتحً محمود  474

  جٌد جدا 80.081 واألربعون الثامنة عراقٌة ذكر خالد جمال كنعان  494

  جٌد جدا 80.018 واألربعون التاسع عراقٌة أنثى نور حازم نجم عبدهللا  484

  جٌد 79.993 الخمسون عراقٌة أنثى مروة منهل شرٌف  514

  جٌد 79.842 والخمسون الحادٌة ٌةعراق أنثى نهى محمود جارهللا   514

  جٌد 79.841 والخمسون الثانٌة عراقٌة ذكر محمد خضٌر محمد   524

  جٌد 79.716 والخمسون الثالثة عراقٌة ذكر صدام سالم سلٌمان  534

  جٌد 79.676 والخمسون الرابع عراقٌة ذكر خالد عبدالكرٌم محمد أٌمن  544

  جٌد 79.653 والخمسون الخامسة عراقٌة أنثى   إسماعٌلخولة هزاع   554

  جٌد 79.541 والخمسون السادس عراقٌة أنثى رؤى ذنون سلطان  564

  جٌد 79.501 والخمسون السابعة عراقٌة أنثى رشٌد سعٌد إدرٌسمروة   574

  جٌد 79.175 والخمسون الثامن عراقٌة أنثى سونٌا عبدالسالم عطٌة سعٌد  594

  جٌد 79.155 خمسونوال التاسع عراقٌة أنثى فاطمة مهدي صالح فٌاض  584

  جٌد 79.072 الستون عراقٌة ذكر احمد صابور جمٌل   614

  جٌد 78.866 والستون الحادي عراقٌة أنثى عبدالقادر إسماعٌلمرٌم   614

  جٌد 78.812 والستون الثانً عراقٌة أنثى نور بشار سالم جارو  624

  جٌد 78.773 والستون الثالثة عراقٌة ذكر لٌل اخزٌمهسعود   634

  جٌد 78.567 والستون الرابعة عراقٌة أنثى ار هاشم رٌم نز  644

  جٌد 78.416 والستون الخامس عراقٌة ذكر هشام علً محمود خضر  654

  جٌد 78.256 والستون السادسة عراقٌة أنثى سجى غانم مصطفى داؤد  664

  جٌد 78.252 والستون السابعة عراقٌة أنثى دٌنا طالل سعدون  674

  جٌد 78.241 والستون الثامن اقٌةعر ذكر محمود خلف علً محمود  694

 توقٌع العمٌد                   (  8عدد الذكور: )              (        محمود خلف علً محمود( )69( وتنتهً ت )صفا زهٌر سعٌد( )46تبدأ ت )

 ختم الكلٌة             (       14عدد اإلناث: )                                                          (                            12( من )3القائمة )

 خرٌجو كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم التارٌخ/ الدراسة الصباحٌة
 /  الدور األول  2114/  2113للعام الدراسً 



 هـ1438   م الموافق       2117/   3/    26ش ط ر     فً     4123بموجب األمر الجامعً المرقم :  

 المالحظات   التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت 

  جٌد 78.227 التاسع والستون عراقٌة ذكر السالم فٌصل احمد عبد  684

  جٌد 78.197 السبعون عراقٌة ذكر محمد حمٌد عثمان   714

  جٌد 78.186 الحادي والسبعون عراقٌة أنثى احمد إبراهٌمتقوى   714

  جٌد 78.036 الثانً والسبعون عراقٌة ذكر كرم فارس محمد   724

  جٌد 78.028 الثالثة والسبعون عراقٌة أنثى زٌنة صالح حسن  734

  جٌد 77.663 نوالسبعوالرابع  عراقٌة ذكر مروان محمد جاسم محمد  744

  جٌد 77.427 الخامس والسبعون عراقٌة أنثى سلطان إبراهٌمالجلٌل  زمن عبد  754

  جٌد 77.418 السادسة والسبعون ةعراقٌ أنثى رواء ذٌاب حٌدر  764

  جٌد 77.121 السابعة والسبعون عراقٌة ذكر حاتم غانم سمٌر   774

  جٌد 77.061 الثامن والسبعون عراقٌة ذكر محمد أكرمعلً   794

  جٌد 77.011 التاسعة والسبعون عراقٌة ذكر سعد كاظم حنود محمد  784

  جٌد 76.918 الثمانون عراقٌة أنثى هاجر سعٌد عطاهلل  914

  جٌد 76.897 الحادٌة والثمانون عراقٌة ذكر علً رعد فتحً حسن  914

  جٌد 76.763 الثانً والثمانون عراقٌة ذكر طاهر  إبراهٌماحمد خلٌل   924

  جٌد 76.725 الثالثة والثمانون عراقٌة ذكر عبدالكرٌم درك خلوف  934

  جٌد 76.671 الرابع والثمانون عراقٌة ذكر رٌاض احمد خلف تمر  944

  جٌد 76.642 الخامسة والثمانون عراقٌة ذكر جمٌل مٌرخان أزاد  954

  جٌد 76.626 السادسة والثمانون عراقٌة أنثى رحاب احمد عادل طه   964

  جٌد 76.625 السابع والثمانون عراقٌة ذكر حسان لقمان عبدالغنً مصطفى  974

  جٌد 76.622 الثامن والثمانون عراقٌة ذكر عقٌل عبدهللا عثمان  994

  جٌد 76.602 التاسعة والثمانون عراقٌة ذكر حسن  محمد احمد  984

  جٌد 76.918 التسعون عراقٌة ذكر خالد محمود ٌونس  814

  جٌد 76.575 الحادي والتسعون عراقٌة ذكر محمد علً جدوع داؤد  814

 توقٌع العمٌد                (  17عدد الذكور: )                   (        محمد علً جدوع( )81( وتنتهً ت )السالم فٌصل عبد( )68تبدأ ت )

 ختم الكلٌة             (       6عدد اإلناث: )                                                         (                           12( من )4القائمة )

 خرٌجو كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم التارٌخ/ الدراسة الصباحٌة
 /  الدور األول  2114/  2113للعام الدراسً 



 هـ1438م الموافق          2117/   3/    26ش ط ر    فً     4123بموجب األمر الجامعً المرقم :  

 المالحظات   التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت 

  جٌد 76.566 الثانً والتسعون عراقٌة أنثى زهور ٌوسف هالل فتحً  824

  جٌد 76.416 الثالثة والتسعون عراقٌة ذكر حسن علًغانم   834

  جٌد 76.401 الرابعة والتسعون عراقٌة ذكر  إبراهٌماحمد علً محمد   844

  جٌد 76.148 الخامسة والتسعون عراقٌة أنثى لٌنا حكمت عبدهللا   854

  جٌد 76.110 السادس والتسعون عراقٌة ذكر ٌاسر عباس محمود  864

  جٌد 76.108 السابع والتسعون عراقٌة رذك مهند عماد طارق شاكر  874

  جٌد 76.055 الثامنة والتسعون عراقٌة ذكر عمار احمد مشهور خضر  894

  جٌد 75.935 التاسع والتسعون عراقٌة ذكر زٌد حسٌن عبدهللا عٌسى  884

  جٌد 75.790 مئة عراقٌة أنثى هبة عبدالرحمن ٌونس  1114

  جٌد 75.757 مئة وواحد عراقٌة ذكر حسٌن سلمان علً  1114

  جٌد 75.748 مئة واثنان عراقٌة ذكر خالد مطر جاجان خضٌر   1124

  جٌد 75.688 مئة وثالثة عراقٌة أنثى مهدي مصطفى وادي أمنة  1134

  جٌد 75.682 مئة وأربعة عراقٌة ذكر خلٌل  إبراهٌمٌونس خلٌل   1144

  جٌد 75.666 مئة وخمسة عراقٌة ذكر سعد ثامر محمود ٌاسٌن  1154

  جٌد 75.597 مئة وستة عراقٌة ذكر سعد صلبً خلف خلٌل  1164

  جٌد 75.573 مئة وسبعة عراقٌة أنثى سوزان صدٌق محمود  1174

  جٌد 75.550 مئة وثمانٌة عراقٌة ذكر صالح إبراهٌمٌونس خلٌل   1194

  جٌد 75.336 مئة وتسعة عراقٌة ذكر احمد عبدالرافع سعٌد احمد  1184

  جٌد 75.222 مئة وعشرة عراقٌة ذكر محمد عبدهللا إبراهٌماحمد   1114

  جٌد 75.221 مئة واحد عشر عراقٌة ذكر بسام محسن محمد محسن  1114

  جٌد 75.178 مئة واثنا عشر عراقٌة ذكر رٌاض احمد خضٌر ٌونس  1124

  جٌد 75.173 مئة وثالثة عشر عراقٌة ذكر عمر حمٌد صالح محمد  1134

  جٌد 75.081 مئة واربع عشر عراقٌة ذكر مشعل محمد مطٌر  1144

 توقٌع العمٌد                (  19عدد الذكور: )               (        مشعل محمد مطٌر( )114( وتنتهً ت )ور ٌوسف هاللزه( )82تبدأ ت )

 ختم الكلٌة                (     5عدد اإلناث: )                                                                               (       12( من )5القائمة )

 خرٌجو كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم التارٌخ/ الدراسة الصباحٌة
 /  الدور األول  2114/  2113الدراسً  للعام



 هـ1438م الموافق          2117/   3/    26فً      ش ط ر   4123الجامعً المرقم :  بموجب األمر 

 المالحظات   ٌرالتقد المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت 

  جٌد 74.962 مئة وخمسة عشر عراقٌة أنثى زهراء مؤٌد رمضان   1154

  جٌد 74.918 مئة وستة عشر عراقٌة ذكر محمد ٌونس خضر فتحً  1164

  جٌد 74.903 مئة وسبعة عشر عراقٌة ذكر عبدالهادي علً خلٌل  1174

  جٌد 74.882 مئة وثمانٌة عشر عراقٌة أنثى منال خلف جاسم خلٌل  1194

  جٌد 74.775 مئة وتسعة عشر عراقٌة ذكر حمد عبد بشٌرزٌد ا  1184

  جٌد 74.732 مئة وعشرون عراقٌة ذكر شهد خزعل سلٌمان فرج  1214

  جٌد 74.648 مئة وواحد وعشرون عراقٌة ذكر رزكار صالح خالد احمد  1214

  جٌد 74.617 مئة واثنا وعشرون عراقٌة أنثى محمود طه إٌناس  1224

  جٌد 74.557 مئة وثالثة وعشرون اقٌةعر ذكر عبو إبراهٌمعلً خالد   1234

  جٌد 74.528 مئة وأربعة وعشرون عراقٌة ذكر علً قٌس زكً  1244

  جٌد 74.502 مئة وخمسة وعشرون عراقٌة أنثى حنٌن رعد غانم محمد  1254

  جٌد 74.291 مئة وستة وعشرون عراقٌة ذكر علً جدعان فاضل ٌاسٌن  1264

  جٌد 74.197 عشرونمئة وسبعة و عراقٌة ذكر امجد عزٌز علً عزو  1274

  جٌد 74.035 مئة وثمانٌة وعشرون عراقٌة أنثى دالل تحسٌن حمندي  1294

  جٌد 73.983 مئة وتسعة وعشرون عراقٌة أنثى حمدون إدرٌسحنٌن ٌاسر   1284

  جٌد 73.957 مئة وثالثون عراقٌة ذكر دلشاد عٌسى صالح  1314

  جٌد 73.957 مئة وواحد وعشرون عراقٌة ذكر محمد عبدهللا سلطان حسن  1314

  جٌد 73.938 مئة واثنان وعشرون عراقٌة ذكر وعدهللا نجم حسٌن علً  1324

  جٌد 73.905 مئة وثالثة وعشرون عراقٌة أنثى نبأ محمد وجٌه سلٌمان  1334

  جٌد 73.861 مئة وأربعة و عشرون عراقٌة ذكر علً مروان جاجان ٌحٌى  1344

  جٌد 73.857 مئة وخمسة و عشرون عراقٌة ذكر اسمجٌوسف هاشم علً   1354

  جٌد 73.846 مئة وستة وثالثون عراقٌة انثى رؤى عبدالرافع علً  1364

  جٌد 73.798 مئة وسبعة وثالثون عراقٌة انثى سنن فائق طلب عبدالعزٌز  1374

 توقٌع العمٌد                  (  14عدد الذكور: )                  (      سنن فائق طلب( )137( وتنتهً ت )زهراء مؤٌد رمضان( )115تبدأ ت )

 ختم الكلٌة               (       8عدد اإلناث: )                                                                        (             12( من )6القائمة )

 خرٌجو كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم التارٌخ/ الدراسة الصباحٌة
 /  الدور األول  2114/  2113للعام الدراسً 



 هـ1438م الموافق          2117/   3/    26فً       ش ط ر   4123:   بموجب األمر الجامعً المرقم

 المالحظات   التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت 

  جٌد 73.797 مئة وثمانٌة وثالثون عراقٌة ذكر سٌف الدٌن خالد طارق  1394

  جٌد 73.796 مئة وتسعة وثالثون عراقٌة أنثى دعاء ضٌاء علً  1384

  جٌد 73.697 مئة وأربعون عراقٌة ذكر محمد سمٌر ٌونس  1414

  جٌد 73.605 مئة وواحد وأربعون عراقٌة أنثى صفاء خالد محمود حسن  1414

  جٌد 73.588 وأربعونمئة واثنان  عراقٌة ذكر احمد عبدهللا احمد ظاهر   1424

  جٌد 73.583 وأربعونثالثة مئة و عراقٌة أنثى رواء محمد خلف   1434

  جٌد 73.530 وأربعونمئة وأربعة  عراقٌة ذكر سعٌد صالح حسن  1444

  جٌد 73.530 وأربعونمئة وخمسة  عراقٌة ذكر عمر خلف صالح سلطان  1454

  جٌد 73.487 وأربعونمئة وستة  عراقٌة ذكر صالح محمد حبش  1464

  جٌد 73.485 وأربعونمئة سبعة  عراقٌة أنثى تٌسٌر ٌونس محمد قاسم  1474

  جٌد 73.241 وأربعونمئة وثمانٌة  عراقٌة ذكر بسمان طه شرٌف  1494

  جٌد 73.216 وأربعونمئة وتسعة  عراقٌة أنثى عبٌر نجاح علً  1484

  جٌد 73.120 مئة وخمسون عراقٌة ذكر ٌاسمٌن ٌحٌى هاشم محمدعلً  1514

  جٌد 73.041 مئة وواحد وخمسون عراقٌة ذكر شاكر سعدون محمد حسٌن   1514

  جٌد 73.022 مئة واثنان وخمسون عراقٌة أنثى ء ٌاسر محمدوال  1524

  جٌد 73.000 مئة وثالثة وخمسون عراقٌة ذكر ٌونس جاسم إبراهٌممحمود   1534

  جٌد 72.975 وخمسون وأربعةمئة  عراقٌة أنثى الٌزا شوقً خدر علً  1544

  جٌد 72.825 مئة وخمسة وخمسون عراقٌة ذكر متعب علً حنٌف خلٌف  1554

  جٌد 72.687 مئة وستة وخمسون عراقٌة أنثى ر ٌحٌى محمد علًزهٌ أمنة  1564

  جٌد 72.658 مئة وسبعة وخمسون عراقٌة ذكر  طالل عبود مرعً  1574

  جٌد 72.582 مئة وثمانٌة وخمسون عراقٌة أنثى عباس حسٌن أزهر  1594

  جٌد 72.577 والخمسون التاسعةمئة و عراقٌة أنثى احمد جمعة أحالم  1584

  جٌد 72.556 الستونمئة و عراقٌة أنثى دلفٌن نوري مصطفى  1614

 توقٌع العمٌد                 (  12عدد الذكور: )                (        دلفٌن نوري مصطفى( )161( وتنتهً ت )سٌف الدٌن خالد( )139تبدأ ت )

 ختم الكلٌة             (       11عدد اإلناث: )                                                                              (        12( من )7القائمة )

 خرٌجو كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم التارٌخ/ الدراسة الصباحٌة
 /  الدور األول  2114/  2113للعام الدراسً 



 هـ1438        م الموافق  2117/   3/    26فً      ش ط ر   4123الجامعً المرقم :   بموجب األمر

 المالحظات   التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت 

  جٌد 72.517 الحادٌة والستونمئة و عراقٌة ذكر محمد صالح عٌد خلف  1614

  جٌد 72.406 الثانٌة والستونمئة و عراقٌة أنثى رغد علً محمود  1624

  جٌد 72.405 الثالثة والستونمئة و عراقٌة ذكر علً عبدهللا فلٌح  1634

  جٌد 72.348 الرابعة والستونمئة و عراقٌة ذكر سعدهللا عماش صاٌغ محمد  1644

  جٌد 72.215 الخامسة والستونمئة و عراقٌة أنثى وجدان رقٌب محمد انور  1654

  جٌد 72.185 السادسة والستونمئة و عراقٌة ذكر عمار سالم حبٌب سالم  1664

  جٌد 72.182 ونالسابعة والستمئة و عراقٌة أنثى زهراء حٌدر علً   1674

  جٌد 72.151 الثامنة والستونمئة و عراقٌة ذكر محمد إبراهٌمفراس ٌوسف   1694

  جٌد 72.014 التاسعة والستونمئة و عراقٌة ذكر احمد حازم حمٌد سلطان   1684

  جٌد 71.973 السبعونمئة و عراقٌة ذكر علً سلٌمان محمد  1714

  جٌد 71.938 الحادٌة والسبعونمئة و عراقٌة ذكر احمد عونً مرعً  1714

  جٌد 71.916 الثانٌة والسبعونمئة و عراقٌة ذكر فالح حسن محمد  1724

  جٌد 71.896 الثالثة والسبعونمئة و عراقٌة أنثى شهد سمٌر عبدالمجٌد  1734

  جٌد 71.727 نوالسبعوالرابعة مئة و عراقٌة أنثى دعاء عادل حامد  1744

  جٌد 71.458 بعونوالس الخامسةمئة و عراقٌة ذكر محمد خضٌر مطٌران خضٌر   1754

  جٌد 71.406 والسبعون السادسةمئة و عراقٌة ذكر فٌصل دمحمود احم  1764

  جٌد 71.290 السابعة والسبعونمئة و عراقٌة ذكر وسام الطاف عبدالحمٌد  1774

  جٌد 71.140 الثامنة والسبعونمئة و عراقٌة ذكر سٌف صالح حسن   1794

  جٌد 70.885 التاسعة والسبعونمئة و عراقٌة أنثى زهراء طالل فارس حمود  1784

  جٌد 70.741 الثمانونمئة و عراقٌة ذكر محمد سلطان أكرمرمزي   1914

  جٌد 70.665 الحادٌة والثمانونمئة و عراقٌة ذكر عبدالستار حسن شعبان احمد  1914

  جٌد 70.491 الثانٌة والثمانونمئة و عراقٌة ذكر كمال جمٌل خلٌل  1924

  جٌد 70.432 الثالثة والثمانونمئة و عراقٌة ذكر محمد عبدالمنعم ٌاسٌن محمد  1934

 توقٌع العمٌد                   (  17عدد الذكور: )        (        محمد عبدالمنعم ٌاسٌن( )193( وتنتهً ت )محمد صالح عٌد خلف( )161تبدأ ت )

 ختم الكلٌة               (       6عدد اإلناث: )                                                                              (         12( من )9القائمة )

 خرٌجو كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم التارٌخ/ الدراسة الصباحٌة
 /  الدور األول  2114/  2113للعام الدراسً 



 هـ1438الموافق          م 2117/   3/    26فً      ش ط ر   4123الجامعً المرقم :  بموجب األمر 

 المالحظات   التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت 

  جٌد 70.326 الرابعة والثمانونمئة و عراقٌة ذكر حسن فاضل عباس  1944

  جٌد 70.290 الخامسة والثمانونمئة و عراقٌة ذكر شهم محمود صالح   1954

  جٌد 70.187 ثمانونالسادسة والمئة و عراقٌة ذكر هود محمد دخٌل محمد  1964

  جٌد 70.082 السابعة والثمانونمئة و عراقٌة ذكر كرم دروٌش الٌاس  1974

  متوسط 69.907 الثامنة والثمانونمئة و عراقٌة ذكر عبدالعزٌز طه حسٌن محمد  1994

  متوسط 69.841 التاسعة والثمانونمئة و عراقٌة ذكر محمد ذنون ٌونس محمد   1984

  متوسط 69.801 التسعونمئة و ٌةعراق ذكر عبدهللا علً سلطان   1814

  متوسط 69.753 الحادٌة والتسعونمئة و عراقٌة ذكر علً احمد حسن  1814

  متوسط 69.548 الثانٌة والتسعونمئة و عراقٌة ذكر محمد صالح مجذاب حمٌد  1824

  متوسط 69.482 الثالثة والتسعونمئة و عراقٌة أنثى نورالهدى محمد وعدهللا  1834

  متوسط 69.428 الرابعة والتسعونمئة و عراقٌة أنثى نوال فواز جاسم  1844

  متوسط 69.320 الخامسة والتسعونمئة و عراقٌة ذكر بشوار محمد ٌاسٌن اسعد  1854

  متوسط 69.270 السادسة والتسعونمئة و عراقٌة ذكر ولٌد عبدالكرٌم ٌونس  1864

  متوسط 69.256 السابعة والتسعونمئة و عراقٌة ذكر سالمة احمد إبراهٌم  1874

  متوسط 69.091 الثامنة والتسعونمئة و عراقٌة ذكر ود احمد عبدهللا حسنمحم  1894

  متوسط 69.073 التاسعة والتسعونمئة و عراقٌة ذكر نكتل زٌدان احمد محمد  1884

  متوسط 69.012 مئتان عراقٌة أنثى رهام احمد صبري جاسم  2114

  متوسط 68.791 مئتان وواحد عراقٌة ذكر عالء هادي محمود  2114

  متوسط 68.711 مئتان واثنان عراقٌة ذكر ن محمدمحمد حسٌ  2124

  متوسط 68.701 مئتان وثالثة عراقٌة أنثى ندى رمضان حسٌن  2134

  متوسط 68.677 مئتان وأربعة عراقٌة ذكر عمر صالح محمد  2144

  متوسط 68.608 مئتان وخمسة عراقٌة ذكر نزار زكً احمد  2154

  متوسط 68.533 مئتان وستة عراقٌة ذكر محمد عبدالمنعم جاسم محمد  2164

 (                  توقٌع العمٌد18عدد الذكور: )                    ( محمد عبدالمنعم جاسم( )216( وتنتهً ت )حسن فاضل عباس( )194تبدأ ت )

 (                    ختم الكلٌة4دد اإلناث: )ع                                                (                                       12( من )8القائمة )

 خرٌجو كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم التارٌخ/ الدراسة الصباحٌة
 /  الدور األول  2114/  2113للعام الدراسً 



 هـ1438م الموافق          2117/   3/    26فً      ش ط ر    4123الجامعً المرقم :   بموجب األمر

 المالحظات   التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت 

  متوسط 68.516 مئتان وسبعة عراقٌة  أنثى مروة محفوظ محمد عباس  2174

  متوسط 68.513 مئتان وثمانٌة عراقٌة ذكر محمد صالح أثٌر  2194

  متوسط 68.508 مئتان وتسعة عراقٌة ذكر مثنى محمد احمد  2184

  متوسط 68.488 ان وعشرةمئت عراقٌة أنثى خلٌل إسماعٌلرؤى   2114

  متوسط 68.060 مئتان واحد عشر عراقٌة ذكر ٌحٌى صالح أٌمن  2114

  متوسط 68.042 مئتان واثنا عشر عراقٌة ذكر زٌد مال هللا شاكر عباس  2124

  متوسط 67.910 مئتان وثالثة عشر عراقٌة ذكر سٌف الدٌن جمٌل محمد عبدهللا  2134

  متوسط 67.637 عشر بعةوأرمئتان  عراقٌة ذكر ٌاسٌن شرٌف أٌوب  2144

  متوسط 67.621 مئتان وخمسة عشر عراقٌة أنثى سارة عبدالفتاح خضٌر   2154

  متوسط 67.287 مئتان وستة عشر عراقٌة ذكر نزال إبراهٌمنوفل عطٌة   2164

  متوسط 67.311 مئتان وسبعة عشر عراقٌة ذكر نشأت حسن رشٌد  2174

  متوسط 67.256 شرمئتان وثمانٌة ع عراقٌة ذكر سعد زوزان علً صالح  2194

  متوسط 66.940 مئتان وتسعة عشر عراقٌة أنثى شهد خزعل حسن سلو  2184

  متوسط  66.597 مئتان وعشرون عراقٌة أنثى حمادي  إبراهٌممحمود خلٌل   2214

  متوسط 66.540 مئتان وواحد وعشرون عراقٌة ذكر سعٌد علً احمد  2214

  متوسط 66.463 ونمئتان واثنا وعشر عراقٌة ذكر احمد إبراهٌمزٌد علً   2224

  متوسط 66.427 مئتان وثالثة وعشرون عراقٌة أنثى زٌنب محسن ٌونس  2234

  متوسط 66.315 وعشرون وأربعةمئتان  عراقٌة ذكر محمد إبراهٌممحمد خلٌل   2244

  متوسط 66.288 مئتان وخمسة وعشرون عراقٌة ذكر فرٌقعلً عباس توفٌق   2254

  متوسط 66.275 شرونمئتان وستة وع عراقٌة ذكر مٌسر ٌوسف نجم  2264

  متوسط 65.770 مئتان وسبعة وعشرون عراقٌة أنثى وسن الٌاس خلف  2274

  متوسط 65.661 مئتان وثمانٌة وعشرون عراقٌة ذكر سعد محمد نور محمد علً  2294

  متوسط 65.652 مئتان وتسعة وعشرون عراقٌة ذكر احمد صبحً فتحً عبدهللا   2284

 (                  توقٌع العمٌد16عدد الذكور: )                 (      احمد صبحً فتحً( )228هً ت )( وتنتمروة محفوظ محمد( )217تبدأ ت )

 (                    ختم الكلٌة7عدد اإلناث: )                                              (                                       12( من )11القائمة )

 خرٌجو كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم التارٌخ/ الدراسة الصباحٌة
 /  الدور األول  2114/  2113للعام الدراسً 



 هـ1438م الموافق          2117/   3/    26ش ط ر    فً     4123بموجب األمر الجامعً المرقم :  

 المالحظات   التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت 

  متوسط 65.561 مئتان وثالثون عراقٌة ذكر دهللا ندٌم شهابعب  2314

  متوسط 65.488 مئتان وواحد وثالثون عراقٌة ذكر فالح حبٌب خضر   2314

  متوسط 65.398 مئتان واثنان وثالثون عراقٌة ذكر مهند طه محمود  2324

  متوسط 65.235 مئتان وثالثة وثالثون عراقٌة ذكر طه عبدالخالق حسٌن محمد  2334

  متوسط 65.034 و ثالثون اربعهمئتان و عراقٌة ذكر عبدهللا سلطان علً  أزاد  2344

  متوسط 65.022 مئتان وخمسة و ثالثون عراقٌة ذكر محمد حسن فاضل   2354

  متوسط 64.921 مئتان وستة و ثالثون عراقٌة ذكر محمد طالل نوح عبدهللا  2364

  متوسط 64.678 مئتان وسبعة وثالثون عراقٌة أنثى عائشة مؤٌد سالم   2374

  متوسط 64.677 مئتان وثمان وثالثون عراقٌة ذكر محمد صالح جارو  2394

  متوسط 64.282 وثالثون مئتان وتسعة عراقٌة ذكر احمد عمعوم مجبل  2384

  متوسط 64.202 وأربعونمئتان  عراقٌة ذكر محمد فارس راكان ٌحٌى  2414

  وسطمت 64.076 وأربعونمئتان وواحد  عراقٌة ذكر محمد فارس حسن موسى  2414

  متوسط 63.733 وأربعون انتواثنمئتان  عراقٌة أنثى زٌنب موسى بابا  2424

  متوسط 63.706 وأربعونمئتان وثالث  عراقٌة أنثى سمٌة فتحً محمد  2434

  متوسط 63.557 وأربعون وأربعمئتان  عراقٌة ذكر حسام سلطان عزٌز  2444

  متوسط 63.352 وأربعونمئتان وخمس  عراقٌة ذكر  محمود علًامجد   2454

  متوسط 62.898 عونبوأرمئتان وست  عراقٌة أنثى رغد حسٌن علً   2464

  متوسط 62.365 وأربعونمئتان وسبع  عراقٌة ذكر عمر صالح قاسم   2474

  متوسط 61.853 وأربعونمئتان وثمانٌة  عراقٌة ذكر عمر عبدالسالم خلٌل إبراهٌم  2494

  متوسط 61.517 وأربعونمئتان وتسعة  عراقٌة ذكر مروان عدنان جمعة   2484

  متوسط 61.420 مئتان وخمسون عراقٌة أنثى رحاب احمد ٌونس عٌسى  2514

  متوسط 61.340 مئتان وواحد وخمسون عراقٌة أنثى نور الهدى غزال ذنون  2514

  متوسط 60.815 مئتان واثنتان وخمسون عراقٌة ذكر أكرم احمد جاسم  2524

 (                  توقٌع العمٌد17عدد الذكور: )                           (مد جاسمأكرم اح)( 252( وتنتهً ت )عبدهللا ندٌم شهاب( )231تبدأ ت )

 (                    ختم الكلٌة6عدد اإلناث: )                                             (                                       12( من )11القائمة )

 ٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم التارٌخ/ الدراسة الصباحٌةخرٌجو كل
 /  الدور األول  2114/  2113للعام الدراسً 



 هـ1438م الموافق          2117/   3/    26ش ط ر     فً     4123بموجب األمر الجامعً المرقم :  

 المالحظات    التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت 

  متوسط 60.570 مئتان وثالث وخمسون عراقٌة رذك عمر جالل بشٌر  2534

  مقبول 59.866 مئتان وأربع وخمسون عراقٌة ذكر محمد باسل محمود  2544

  مقبول 58.437 مئتان وخمس وخمسون عراقٌة ذكر ٌحٌى محمد احمد   2554

  مقبول 56.944 وخمسون ستةمئتان و عراقٌة ذكر عبدالستار غانم حسٌن علً   2564

 توقٌع العمٌد       (             4عدد الذكور: )                     (عبدالستار غانم حسٌن)( 256( وتنتهً ت )اسل محمودمحمد ب( )253تبدأ ت )

 ختم الكلٌة(                    1عدد اإلناث: )                                              (                                       12( من )12القائمة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م اإلنسانٌة / قسم التارٌخ/ الدراسة الصباحٌةخرٌجو كلٌة التربٌة للعلو
 /  الدور األول  2114/  2113للعام الدراسً 



 هـ2541م الموافق          3122/   4/    32ش ط ر     في     5234بموجب األمر الجامعي المرقم :  

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة نسالج االسم ت

  جٌد جدا 84.15 األول عراقٌة أنثى رٌم احمد عبد هللا محمود  14

  جٌد جدا 82.54 الثانً عراقٌة أنثى رنا محمد عبد هللا حسٌن  24

  جٌد جدا 81.81 الثالث عراقٌة أنثى شٌالن حسٌن مصطفى حسن  34

  جٌد جدا 81.79 رابعال عراقٌة ذكر علــــً احمد علً مسلم  44

  جٌد جدا 81.31 الخامس عراقٌة ذكر سلمان عبد الحمٌد سلمان  54

  جٌد جدا 80.78 السادس عراقٌة ذكر محمـــد مصلح عبد عبدا هلل  64

  جٌد جدا 80.32 السابع عراقٌة أنثى فٌروز محمد حسٌن عباس  74

  جٌد 79.4 الثامن عراقٌة ذكر مهند ذنون محمد عبدهللا  94

  جٌد 78.53 التاسع عراقٌة أنثى حمد طاهر احمد محمدرنا م  84

  جٌد 78.08 العاشر عراقٌة ذكر عبد الرحمن علً حسن محمد  114

  جٌد 77.58 الحادي عشر عراقٌة ذكر احمــد رضا عباس تقــً  114

  جٌد 77.39 الثانً عشر عراقٌة أنثى حنـان حسٌن محمد احمد  124

  جٌد 77.08 الثالث عشر عراقٌة أنثى صفاء خضٌر عطا هللا عبادي  134

  جٌد 76.17 الرابع عشر عراقٌة أنثى وفاء جاسم محمد سلٌمان  144

  جٌد 75.55 الخامس عشر عراقٌة أنثى دجلة خالد رمضان حماد  154

  جٌد 75.05 السادس عشر عراقٌة ذكر محمود إسماعٌل محمد شهاب  164

  جٌد 74.6 السابع عشر عراقٌة أنثى رحمه راكان محفوظ سعٌد  174

  جٌد 74.57 الثامن عشر عراقٌة ذكر إبراهٌم حمود ظاهر إبراهٌم  194

  جٌد 74.17 التاسع عشر عراقٌة أنثى غرٌبة اخسٌر عبدو عٌس  184

  جٌد 74.09 العشرون عراقٌة أنثى سارة فارس ٌاسٌن عبد  214

  جٌد 73.93 الحادي والعشرون عراقٌة ذكر سمٌر محمد شرٌف صطام  214

  جٌد 73.9 الثانً والعشرون عراقٌة ذكر ثعبد هللا إبراهٌم ٌوسف غثٌ  224

 (                  توقٌع العمٌد11عدد الذكور: )                                  (عبد هللا إبراهٌم)( 22( وتنتهً ت )رٌم احمد عبد هللا( )1تبدأ ت )

 (                    ختم الكلٌة12عدد اإلناث: )                                                (                                       8( من )1القائمة )

 جامعة الموصل
 / الدراسة الصباحيةجغرافيةلخريجو كلية التربية للعلوم اإلنسانية / قسم ا

 /  الدور األول  3125/  3124للعام الدراسي 



 هـ1438م الموافق          2117/   3/    26فً     ش ط ر    4123الجامعً المرقم :  بموجب األمر 

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  جٌد 73.82 الثالث والعشرون عراقٌة ذكر محمود عاشور دروٌش برجس  234

  جٌد 73.33 الرابع والعشرون عراقٌة ذكر عالء محمد خلٌل موسى  244

  جٌد 73.23 والعشرون الخامس عراقٌة ذكر زٌاد خلٌفة زٌدان محمد الجحٌشً  254

  جٌد 72.67 السادس والعشرون عراقٌة ذكر محمد تقً غنً عبدهللا  264

  جٌد 72.52 السابع والعشرون عراقٌة أنثى مٌــادة شاكـــر أمٌن خضر  274

  جٌد 72.44 الثامن والعشرون عراقٌة ذكر فراس حسن سلمان محمد  294

  جٌد 72.34 عشرونالتاسع وال عراقٌة أنثى شهــد ثامر إبراهٌم قاسم  284

  جٌد 72.33 الثالثون عراقٌة ذكر أركان مثنى محسن محمد  314

  جٌد 72.18 الحادي والثالثون عراقٌة ذكر عبد هللا فتحً حسٌن علو  314

  جٌد 71.95 الثانً والثالثون عراقٌة أنثى أمثال فرحان خلف لزام ألشمري  324

  جٌد 71.55 الثالث والثالثون عراقٌة ذكر سفٌان هادي حسن مرعً  334

  جٌد 71.52 الرابع والثالثون عراقٌة أنثى شهد ألفً عبد هللا عطا هللا  344

  جٌد 71.38 الخامس والثالثون عراقٌة أنثى رنـدا عبد الكرٌم بشٌر  354

  جٌد 71.32 السادس والثالثون عراقٌة ذكر جمال سطام عزاوي هزاع  364

  جٌد 70.88 السابع والثالثون عراقٌة أنثى عال محمد خضر نجم  374

  جٌد 70.83 الثامن والثالثون عراقٌة ذكر محمود احمد محمد حسٌن  394

  جٌد 70.7 التاسع والثالثون عراقٌة ذكر برو أربٌعكمال حسن   384

  جٌد 70.69 األربعون عراقٌة أنثى خٌري حمو مراد أنسام  414

  جٌد 70.63 واألربعونالحادي  عراقٌة ذكر ساهر داود نزال عٌسى  414

  جٌد 70.55 واألربعونالثانً  عراقٌة ذكر عدي أٌوبعمر أنور س  424

  جٌد 70.34 واألربعونالثالث  عراقٌة ذكر صالح نعمان صالح نوري  434

  جٌد 70.14 واألربعونالرابع  عراقٌة ذكر علً عبد المحسن خضر علً  444

  جٌد 70.05 واألربعونالخامس  عراقٌة ذكر إبراهٌم جاسم ٌونس جاسم  454

 (                  توقٌع العمٌد16عدد الذكور: )                    (إبراهٌم جاسم ٌونس)( 45( وتنتهً ت )د عاشور دروٌشمحمو( )23تبدأ ت )

 تم الكلٌة(                    خ7عدد اإلناث: )                                                (                                       8( من )2القائمة )

 / الدراسة الصباحٌةلجغرافٌة خرٌجو كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم ا
 /  الدور األول  2114/  2113للعام الدراسً 



 هـ1438م الموافق          2117/   3/    26فً        ش ط ر  4123ر الجامعً المرقم :  بموجب األم

 المالحظات قدٌرالت المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  متوسط 69.95 واألربعونالسادس  عراقٌة أنثى سمٌة سالم خلٌل  إبراهٌم  464

  متوسط 69.79 واألربعونالسابع  عراقٌة ذكر عرٌفا ن يخالد علً طار  474

  متوسط 69.79 واألربعونالثامن  عراقٌة ذكر إسماعٌـــل جاسم قاســـم  494

  متوسط 69.66 واألربعونع التاس عراقٌة أنثى زٌنـب عبد جاسم هــالل  484

  متوسط 69.45 الخمسون عراقٌة ذكر احمد فارس شكر محمود  514

  متوسط 69.39 الحادي والخمسون عراقٌة ذكر الصدٌق احمد عبد احمد  514

  متوسط 69.25 الثانً والخمسون عراقٌة ذكر خالد كرٌم موسى لوالح  524

  متوسط 69.18 الثالث والخمسون عراقٌة ذكر احمـد محمد علً جاسم  534

  متوسط 69.12 الرابع والخمسون عراقٌة ذكر عبد هللا محمود عبدا لرزاق محمود  544

  متوسط 69.06 الخامس والخمسون عراقٌة ذكر محمــد عاٌـد احمــد  554

  متوسط 68.88 السادس والخمسون عراقٌة ذكر شبــل خالـد محمـد  564

  متوسط 68.59 سونالسابع والخم عراقٌة ذكر عبد هللا محمد فتحً جاسم  574

  متوسط 68.58 الثامن والخمسون عراقٌة ذكر دٌار جوهر عمر احمــد  594

  متوسط 68.54 التاسع والخمسون عراقٌة ذكر الزم عبدهللا خلف إبراهٌم  584

  متوسط 68.31 ستون عراقٌة ذكر حسٌن علً إبراهٌم عبد الرحمن  614

  متوسط 68.3 الحادي والستون عراقٌة ذكر مانع نجاح محمد سرحان  614

  متوسط 68.08 الثانً والستون عراقٌة ذكر احمد ناجً تحٌان محمود  624

  متوسط 67.82 الثالث والستون عراقٌة ذكر قٌس غربً ٌونس احمد  634

  متوسط 67.78 الرابع والستون عراقٌة أنثى رغــد ٌاسٌن طه ٌونس  644

  متوسط 67.72 الخامس والستون عراقٌة أنثى حنان رشٌد حسٌن حسن  654

  متوسط 67.26 السادس الستون عراقٌة أنثى سهر ناصر احمد فتحً  664

  متوسط 67.18 السابع والستون عراقٌة أنثى فاطمة عبد الجمال مهدي جرجٌس  674

  متوسط 67.1 الثامن والستون عراقٌة ذكر لؤي عبدا لكرٌم زهٌر إسحاق  694

 (                  توقٌع العمٌد17عدد الذكور: )                       (زهٌر ملكرٌلؤي عبدا)( 69( وتنتهً ت )سمٌة سالم خلٌل  ( )46تبدأ ت )

 (                    ختم الكلٌة6عدد اإلناث: )                                                (                                       8( من )3القائمة )

 / الدراسة الصباحٌةلجغرافٌة خرٌجو كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم ا
 /  الدور األول  2114/  2113للعام الدراسً 



 هـ1438م الموافق          2117/   3/    26فً      ش ط ر   4123الجامعً المرقم :   بموجب األمر

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  متوسط 66.99 التاسع والستون عراقٌة أنثى هاجـر مهـدي علً عبد هللا  684

  متوسط 66.96 سبعون عراقٌة ذكر احمــــد عزٌز احمد صالح  714

  متوسط 66.9 الحادي والسبعون عراقٌة ذكر محمد بشار احمد إبراهٌم  714

  متوسط 66.85 الثانً والسبعون عراقٌة ذكر محمد موسى خضر محمد  724

  متوسط 66.82 الثالث والسبعون عراقٌة نثىأ تماره محمد ثائرعبدالرحمن علً  734

  متوسط 66.78 الرابع والسبعون عراقٌة ذكر عالء رافع جاسم  744

  متوسط 66.73 الخامس والسبعون عراقٌة ذكر مثنى مؤٌد محمد جعفر  754

  متوسط 66.67 السادس والسبعون عراقٌة ذكر مالك  حسٌن إسماعٌل محمد  764

  متوسط 66.63 السابع والسبعون ٌةعراق ذكر لٌث محمد عباس سلٌمان  774

  متوسط 66.5 الثامن والسبعون عراقٌة ذكر سورٌان ماهر جمعة حسو  794

  متوسط 66.46 التاسع والسبعون عراقٌة ذكر أٌـــاد سـالم عمـر محمود  784

  متوسط 66.42 ثمانون عراقٌة ذكر احمد عبدا هلل احمد فتحً  914

  متوسط 66.4 ي والثمانونالحاد عراقٌة ذكر ساجد حسٌن ٌونس جمعة  914

  متوسط 66.08 الثانً والثمانون عراقٌة ذكر احمد سلٌمان خضر رجب  924

  متوسط 65.95 الثالث والثمانون عراقٌة ذكر علً مسعود هادي موس  934

  متوسط 65.95 الرابع والثمانون عراقٌة أنثى دعاء رعد ٌاسٌن عبد هللا  944

  متوسط 65.9 امس والثمانونالخ عراقٌة ذكر لٌث فرمان عزٌز عبدهللا  954

  متوسط 65.8 السادس والثمانون عراقٌة ذكر علً عبدالعزٌز احمد حاج  964

  متوسط 65.69 السابع والثمانون عراقٌة ذكر ٌاسٌن ٌونس ذنون إسماعٌل  974

  متوسط 65.65 الثامن والثمانون عراقٌة ذكر فاضل عذاب خلف جسام  994

  متوسط 65.59 التاسع والثمانون عراقٌة ذكر نجم عبدهللا محمود مصطفى  984

  متوسط 65.57 تسعون عراقٌة ذكر قاسم علً سلٌمان حسٌن  814

  متوسط 65.57 الحادي والتسعون عراقٌة ذكر راكان مصلح احمد سلطان  814

 توقٌع العمٌد             (     21عدد الذكور: )                         (راكان مصلح احمد)( 81( وتنتهً ت )هاجـر مهـدي علً( )68تبدأ ت )

 (                    ختم الكلٌة3عدد اإلناث: )                                                (                                       8( من )4القائمة )

 / الدراسة الصباحٌةلجغرافٌة نسانٌة / قسم اخرٌجو كلٌة التربٌة للعلوم اإل
 /  الدور األول  2114/  2113للعام الدراسً 



 هـ1438م الموافق          2117/   3/    26فً       ش ط ر   4123الجامعً المرقم :   بموجب األمر

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  متوسط 65.42 الثانً والتسعون عراقٌة ذكر علً حسون علً ٌاسٌن  824

  متوسط 65.20 الثالث والتسعون عراقٌة ذكر ل خلٌل مصطفىباسم اسماعٌ  834

  متوسط 65.19 الرابع والتسعون عراقٌة ذكر قٌصر سامً صالح عبدهللا  844

  متوسط 65.04 الخامس والتسعون عراقٌة أنثى رغده سالم محمود إبراهٌم  854

  متوسط 64.91 السادس والتسعون عراقٌة ذكر سعد هللا مهٌدي أكرممحمد   864

  متوسط 64.89 السابع والتسعون عراقٌة ذكر ٌـان إسماعٌل خلٌل جمعهسف  874

  متوسط 64.85 الثامن والتسعون عراقٌة ذكر هٌثم محمد بشٌر علً محمود  894

  متوسط 64.74 التاسع والتسعون عراقٌة أنثى خلود محمد احمد صالح  884

  متوسط 64.65 مائة عراقٌة ذكر عمر عبدا للطٌف محمد جاسم  1114

  متوسط 64.64 مائة واحد عراقٌة أنثى حمد اسمر إبراهٌمندى ا  1114

  متوسط 64.58 مائة واثنان عراقٌة أنثى فاطمة خلٌل عبد الكرٌم خلٌل  1124

  متوسط 64.47 مائة و ثالثة عراقٌة ذكر عمران عبد هللا محمـود  1134

  متوسط 64.44 وأربعةمائة  عراقٌة ذكر محمـود ٌاسٌن حمـــــود جاسم  1144

  متوسط 64.39 مائة وخمسة عراقٌة ذكر عطا هللا احمد أركان علً  1154

  متوسط 64.15 مائة وستة عراقٌة أنثى سـنار فارس حمٌـد محمد  1164

  متوسط 64.14 مائة وسبعة عراقٌة ذكر إسماعٌلسهٌل نجم عبدهللا   1174

  متوسط 64.06 مائة وثمانٌة عراقٌة ذكر ولٌـد وعـد عبد علـً  1194

  متوسط 63.84 مائة وتسعة عراقٌة ذكر ٌفةعمـــــــار محمد عباس خل  1184

  متوسط 63.76 مائة وعشرة عراقٌة أنثى مروة عامر سالم حسٌن  1114

  متوسط 63.73 مائة واحد عشر عراقٌة أنثى فاتــن احمـــد مجٌد حاجً  1114

  متوسط 63.71 عشر واثنًمائة  عراقٌة ذكر إبراهٌمحٌدر خورشٌد  أنور  1124

  متوسط 63.56 مائة وثالثة عشر عراقٌة أنثى حنان محمد حسٌن عباس  1134

  متوسط 63.48 عشر وأربعةمائة  عراقٌة ذكر سروٌن خٌري عبو حسو  1144

 (                  توقٌع العمٌد15عدد الذكور: )              (سروٌن خٌري عبو حسو)( 114( وتنتهً ت )علً حسون علً ٌاسٌن( )82تبدأ ت )

 (                    ختم الكلٌة9عدد اإلناث: )                                                                              (           8( من )5القائمة )

 / الدراسة الصباحٌةلجغرافٌة خرٌجو كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم ا
 /  الدور األول  2114/  2113دراسً للعام ال



 هـ1438م الموافق          2117/   3/    26ش ط ر    فً     4123المرقم :   بموجب األمر الجامعً

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  متوسط 63.47 مائة وخمسة عشر عراقٌة ذكر معـن محمد احمد محمد  1154

  متوسط 63.35 مائة وستة عشر عراقٌة ذكر عمر محمد عبد الواحد محمد  1164

  متوسط 63.31 مائة وسبعة عشر عراقٌة ذكر كرم سعد سالم عبو  1174

  متوسط 63.18 مائة وثمانٌة عشر عراقٌة أنثى ابتهال ذرار مجدل ملكو  1194

  متوسط 63.08 مائة وتسعة عشر عراقٌة ذكر فراس جالل سالم عبد المجٌد  1184

  متوسط 62.85 مائة وعشرون عراقٌة أنثى عال محسن محمد خضٌر  1214

  متوسط 62.84 مائة و واحد وعشرون عراقٌة ذكر صالح علً عوٌد محمـــد  1214

  متوسط 62.84 مائة و اثنان وعشرون عراقٌة أنثى عبٌـر مٌسر حسٌن علـً  1224

  متوسط 62.77 مائة وثالثة وعشرون عراقٌة ذكر حمزة عبد الكرٌم عطا هللا احمد  1234

  متوسط 62.76 وعشرون عةوأربمائة  عراقٌة ذكر محمد محمود عبدا لسالم عبدا لرزاق  1244

  متوسط 62.74 مائة وخمسة وعشرون عراقٌة ذكر محمــد علً احمد اسود  1254

  متوسط 62.71 مائة وستة وعشرون عراقٌة ذكر مصطفى خالد صدٌق عبدا لرحمن  1264

  متوسط 62.63 مائة وسبعة وعشرون عراقٌة ذكر حسن ماجد محمد ٌحٌى  1274

  متوسط 62.63 مائة وثمانٌة وعشرون عراقٌة ذكر احمد رعد محمد علً حامد  1294

  متوسط 62.57 مائة وتسعة وعشرون عراقٌة ذكر علً نجم عبد محمد  1284

  متوسط 62.53 مائة وثالثون عراقٌة ذكر احـمد سعد احمــد حسن  1314

  متوسط 62.13 مائة و واحد وثالثون عراقٌة ذكر بأرق محمـــد عزٌز احمد  1314

  متوسط 61.97 مائة واثنان وثالثون ةعراقٌ ذكر فرات  علــً حمٌد صكر  1324

  متوسط 61.9 مائة وثالثة وثالثون عراقٌة ذكر وحٌد حمٌد احمد قادر  1334

  متوسط 61.78 وثالثون وأربعةمائة  عراقٌة ذكر ٌوسف خالد رمٌثان برجس  1344

  متوسط 61.77 مائة وخمسة وثالثون عراقٌة ذكر هشام رعد حمدون ذنون  1354

  متوسط 61.72 مائة وستة وثالثون عراقٌة رذك عالء لقمــان رمضان  1364

  متوسط 61.54 مائة وسبعة وثالثون عراقٌة ذكر عمر احمد محمد صالح  1374

 (                  توقٌع العمٌد21عدد الذكور: )             (عمر احمد محمد صالح)( 137( وتنتهً ت )معـن محمد احمد محمد( )115تبدأ ت )

 (                    ختم الكلٌة3عدد اإلناث: )                                                                                    (   8( من )6القائمة )

 / الدراسة الصباحٌةلجغرافٌة خرٌجو كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم ا
 /  الدور األول  2114/  2113للعام الدراسً 



 هـ1438م الموافق          2117/   3/    26ش ط ر    فً     4123لجامعً المرقم :  بموجب األمر ا

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  متوسط 61.46 مائة وثمانٌة وثالثون عراقٌة ذكر حارث ظاهر احمد محمود  1394

  متوسط 61.46 ثونمائة وتسعة وثال عراقٌة أنثى الهام نور الدٌن بكر مصطفى  1384

  متوسط 61.4 وأربعونمائة  عراقٌة أنثى سـارة ولٌد خلٌل حسن  1414

  متوسط 61.31 وأربعونمائة وواحد  عراقٌة أنثى إٌمان ٌاووز محمد حسٌن  1414

  متوسط 61.17 وأربعونمائة واثنان  عراقٌة أنثى عاتكــة ناصـر عبـد فرحان  1424

  متوسط 61.15 وأربعونثالثة مائة و عراقٌة ذكر أمٌر ٌونس فاضل جاسم  1434

  متوسط 61.11 وأربعون وأربعةمائة  عراقٌة أنثى مرٌم راكع توفٌق عبد هللا  1444

  متوسط 61.06 وأربعونمائة وخمسة  عراقٌة ذكر ٌونس عبداالمٌر سعٌد فاضل  1454

  متوسط 61.02 وأربعونمائة وستة  عراقٌة أنثى عبٌر عبد لعظٌم محمد جمعه  1464

  متوسط 60.97 وأربعونمائة وسبعة  عراقٌة ذكر حسٌن لــؤي شكٌب قاسم  1474

  متوسط 60.77 وأربعونمائة وثمانٌة  عراقٌة أنثى عال رٌاض طـه حمادي  1494

  متوسط 60.76 وأربعونمائة وتسعة  عراقٌة ذكر بشار رائد إبراهٌم ٌونس  1484

  متوسط 60.56 مائة وخمسون عراقٌة ذكر عباس قاسم عباس محمد ال عباس  1514

  متوسط 60.43 مائة وواحد وخمسون عراقٌة أنثى نشوان ٌونس قاسم سارة  1514

  متوسط 60.34 مائة واثنان وخمسون عراقٌة ذكر ماهر محمد عبد هللا سلطان  1524

  متوسط 60.31 مائة وثالثة وخمسون عراقٌة ذكر أٌاد عٌسى خضر محمد  1534

  متوسط 60.09 مائة واربع وخمسون عراقٌة ذكر ناظم محمد مقداد حسن  1544

  مقبول 59.85 مائة وخمسة وخمسون عراقٌة ذكر فرهاد محمد رشٌد عبدا هلل علً  1554

  مقبول 59.67 مائة وستة وخمسون عراقٌة ذكر إسماعٌل عبدا لمناف إسماعٌل محمد  1564

  مقبول 59.62 مائة وسبعة وخمسون عراقٌة ذكر محمود سلطان سعدون عباس  1574

  مقبول 59.62 ة وثمانٌة وخمسونمائ عراقٌة ذكر احمد سلٌمان حسام الدٌن  1594

  مقبول 59.58 مائة وتسعة وخمسون عراقٌة ذكر لغنً مصطفى جمال عبدا  1584

  مقبول 59.54 ستون عراقٌة ذكر رٌان عماد ٌونس جرجٌس  1614

 توقٌع العمٌد      (            15عدد الذكور: )       (رٌان عماد ٌونس جرجٌس)( 161( وتنتهً ت )حارث ظاهر احمد محمود( )139تبدأ ت )

 (                    ختم الكلٌة9عدد اإلناث: )                                                 (                                       8( من )7القائمة )

 / الدراسة الصباحٌةلجغرافٌة خرٌجو كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم ا
 /  الدور األول  2114/  2113للعام الدراسً 



 هـ1438م الموافق          2117/   3/    26فً      ش ط ر   4123الجامعً المرقم :   بموجب األمر

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  مقبول 59.47 مائة وواحد وستون عراقٌة ذكر زٌد خالد محمود بكر  1614

  مقبول 59.43 مائة واثنان وستون عراقٌة ذكر ودٌاسر احمد علً محم  1624

  مقبول 59.21 مائة وثالثة وستون عراقٌة ذكر احمـد صالح علً احمـد  1634

  مقبول 59.14 وستون وأربعةمائة  عراقٌة ذكر كـــرم وسـام زكــــً داود  1644

  مقبول 59.02 مائة وخمسة وستون عراقٌة أنثى زهراء ٌعرب حسٌن عبدا لقادر  1654

  مقبول 58.88 مائة وستة وستون عراقٌة ذكر سعد هاشم عبد هللا عمر  1664

  مقبول 58.81 مائة وسبعة وستون عراقٌة ذكر محمد عبدو عمً موسى  1674

  مقبول 58.76 مائة وثمانٌة وستون عراقٌة أنثى إبراهٌمنسرٌن خالد   1694

  مقبول 58.44 مائة وتسعة وستون عراقٌة أنثى غفران سعد جدعان عبدهللا  1684

  مقبول 58.41 مائة وسبعون عراقٌة ذكر محمد راكان صالح غلب  1714

  مقبول 58.39 مائة وواحد وسبعون عراقٌة ذكر سٌف فارس غانم محمد علً  1714

  مقبول 58.27 مائة واثنان وسبعون عراقٌة ذكر مصطفى نزار عبدالحكٌم محمود  1724

  ولمقب 58.23 مائة ثالثة وسبعون عراقٌة أنثى فاتن مقصود حسٌن علً  1734

  مقبول 58.21 وسبعون وأربعةمائة  عراقٌة أنثى هاجــر أٌاد علـً زٌنو  1744

  مقبول 58.05 مائة وخمسة وسبعون عراقٌة أنثى زٌنه عبد هللا عباس علً  1754

  مقبول 58.01 مائة وستة وسبعون عراقٌة ذكر بأرق سعدي علً دوكان  1764

  مقبول 57.92 مائة وسبعة وسبعون عراقٌة ذكر أثٌـر بشا ر محمود مرعً  1774

  مقبول 57.88 مائة وثمانٌة وسبعون عراقٌة ذكر عبد العزٌز احمد فتحـً  1794

  مقبول 57.77 مائة وتسعة وسبعون عراقٌة أنثى شذى خلف جاسم خلٌل  1784

  مقبول 57.65 مائة وثمانون عراقٌة ذكر سهم حسٌن محمود حمٌد  1914

  مقبول 57.54 نمائة وواحد وثمانو عراقٌة أنثى إٌمان محمود طه محمود  1914

  مقبول 57.47 مائة واثنان وثمانون عراقٌة ذكر علــً ٌوســف مجٌد عمر  1924

  مقبول 57.13 مائة وثالثة وثمانون عراقٌة ذكر عبد هللا حسٌن علً حسٌن المولى  1934

 (                  توقٌع العمٌد15ور: )عدد الذك                    (عبد هللا حسٌن علً)( 193( وتنتهً ت )زٌد خالد محمود بكر( )161تبدأ ت )

 (                    ختم الكلٌة9عدد اإلناث: )                                                (                                       8( من )9القائمة )

 / الدراسة الصباحٌةلجغرافٌة خرٌجو كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم ا
 /  الدور األول  2114/  2113للعام الدراسً 



 هـ1438م الموافق          2117/   3/    26ش ط ر    فً     4123بموجب األمر الجامعً المرقم :  

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  بولمق 57.02 مائة وأربعة وثمانون عراقٌة ذكر محمـد ألفً دلٌمً علً  1944

  مقبول 56.7 مائة وخمسة وثمانون عراقٌة أنثى سجى جمال سالم كامل  1954

  مقبول 56.68 مائة وستة وثمانون عراقٌة ذكر احمد حسٌن الٌاس حمودي  1964

  مقبول 56.56 مائة سبعة وثمانون عراقٌة ذكر حكم احمد مهند ز عبد هللا  1974

  مقبول 56.53 مائة وثمانٌة وثمانون عراقٌة أنثى غفران قاسم شهاب  1994

  مقبول 56.38 مائة وتسعة وثمانون عراقٌة ذكر نزار علو احمد جردو  1984

  مقبول 56.38 مائة وتسعون عراقٌة ذكر زٌدون إسماعٌل محمود جاسم  1814

  مقبول 56.32 مائة وواحد وتسعون عراقٌة ذكر علً اسعد عبدهللا حمادي  1814

  مقبول 56.21 وتسعون مائة واثنان عراقٌة ذكر أٌاد عبدا لسالم احمد حسٌن  1824

  مقبول 55.87 مائة وثالثة وتسعون عراقٌة ذكر احمد شهاب احمد حسٌن  1834

  مقبول 55.71 مائة وأربعة وتسعون عراقٌة ذكر عبٌدة محمد سالم محمد  1844

  مقبول 55.42 مائة وخمسة وتسعون عراقٌة ذكر احمد عبد السالم جاسم محمد  1854

  مقبول 55.07 مائة وستة وتسعون قٌةعرا ذكر محمــد احمـــد عبود احمد  1864

  مقبول 55.01 مائة وسبعة وتسعون عراقٌة ذكر علً جمٌل علً  1874

  مقبول 55 مائة وثمانٌة وتسعون عراقٌة ذكر خلٌـل نجـم عبــد هللا  1894

  مقبول 54.92 مائة وتسعة وتسعون عراقٌة ذكر ســاالر سلٌمــان نون  1884

  مقبول 54.83 ئتانما عراقٌة ذكر احمد نبٌل عزٌز قاسم  2114

  مقبول 54.7 مائتان و واحد عراقٌة ذكر فراس فٌصل حمادي  2114

  مقبول 54.05 مائتان و اثنان عراقٌة ذكر احمد عمر عبدا لعزٌز  2124

  مقبول 53.99 ثالثمائتان و  عراقٌة ذكر حسام محمد محمود علً  2134

 (                  توقٌع العمٌد19عدد الذكور: )                      (ودحسام محمد محم)( 213( وتنتهً ت )محمـد ألفً دلٌمً( )194تبدأ ت )

 (                    ختم الكلٌة2عدد اإلناث: )                                                (                                       8( من )8القائمة )

 

 

 احٌة/ الدراسة الصبلجغرافٌة خرٌجو كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم ا
 /  الدور األول  2114/  2113للعام الدراسً 



 هـ2541م الموافق          3122/   4/    32في       ش ط ر    5234الجامعي المرقم :  بموجب األمر 

 تالمالحظا التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  جٌد جدا   88.166 األول عراقٌة ذكر علً عمر خلٌل  14

  جٌد جدا   83.134 الثانً عراقٌة ذكر لٌث غانم محمد  24

  جٌد جدا   82.932 الثالث عراقٌة أنثى هدٌل عطٌة حسٌن  34

  جٌد جدا   82.792 الرابع عراقٌة أنثى حنٌن ماهر عبد  44

  جٌد جدا   82.782 الخامس عراقٌة أنثى سجى قصً سالم  54

  جٌد جدا   81.79 السادس عراقٌة أنثى رسل صباح محمد  64

  جٌد جدا   81.291 السابع عراقٌة ذكر مراد مراد جوقً  74

  جٌد 79.767 الثامن عراقٌة أنثى ٌوسف محمد محمود إسراء  94

  جٌد 78.892 التاسع عراقٌة ذكر عالء جمعة احمد  84

  جٌد 78.742 العاشر عراقٌة أنثى دالٌا ناظم توفٌق  114

  جٌد 77.299 الحادي عشر عراقٌة ذكر عادل خٌري شٌت  114

  جٌد 76.599 الثانً عشر عراقٌة ذكر شبٌب إسماعٌلاشرف   124

  جٌد 76.17 الثالث عشر عراقٌة ذكر ٌاسر محمد حسٌن  134

  جٌد 76.121 الرابع عشر عراقٌة ذكر رامز منٌر نوري  144

  جٌد 75.54 الخامس عشر عراقٌة أنثى هند موفق احمد  154

  جٌد 75.42 السادس عشر عراقٌة ذكر محمد خلٌل حمزة  164

  جٌد 75.294 السابع عشر عراقٌة أنثى نبٌل عناد أروى  174

  جٌد 75.175 الثامن عشر عراقٌة أنثى زٌنة طارق احمد  194

  جٌد 75.115 التاسع عشر عراقٌة أنثى هدى احمد محمد  184

  جٌد 74.644 العشرون عراقٌة أنثى رغد عبدالمحسن حامد  214

  جٌد 74.48 الحادي والعشرون عراقٌة أنثى مٌرفت عدنان حسن  214

  جٌد 74.381 الثانً والعشرون عراقٌة أنثى برهان حمٌد حسٌن  224

 توقٌع العمٌد      (               8عدد الذكور: )                                (برهان حمٌد حسٌن)( 22( وتنتهً ت )علً عمر خلٌل( )1تبدأ ت )
 (                    ختم الكلٌة13عدد اإلناث: )                           (                                                            6( من )1القائمة )

 جامعة الموصل
 / الدراسة الصباحيةعلوم التربوية والنفسيةللعلوم اإلنسانية / قسم ال خريجو كلية التربية

 /  الدور األول  3125/  3124للعام الدراسي 



 هـ1438م الموافق          2117/   3/    26ش ط ر    فً     4123بموجب األمر الجامعً المرقم :  

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  جٌد 74.146 الثالث والعشرون عراقٌة أنثى نور سعد وعدهللا  234

  جٌد 73.634 الرابع والعشرون عراقٌة أنثى حنان حسن ٌحٌى  244

  جٌد 73.489 الخامس والعشرون عراقٌة أنثى منى مال هللا مجٌد  254

  جٌد 73.484 السادس والعشرون عراقٌة أنثى هٌفاء مجٌد رشٌد  264

  جٌد 73.32 السابع والعشرون عراقٌة أنثى ثامر اسود خلف  274

  جٌد 72.865 الثامن والعشرون عراقٌة ذكر برزان محمد سلطان محمد  294

  جٌد 72.764 التاسع والعشرون عراقٌة ذكر مظفر محمد علً عبدهللا  284

  جٌد 72.305 الثالثون عراقٌة أنثى روعة ناظم احمد  314

  جٌد 71.884 الحادي والثالثون عراقٌة أنثى احمد فٌصل أرٌج  314

  جٌد 71.859 الثانً والثالثون عراقٌة أنثى جمال حازم إستبرق  324

  جٌد 71.68 الثالث والثالثون عراقٌة ذكر هٌمإبرااحمد الٌاس   334

  جٌد 71.289 الرابع والثالثون عراقٌة أنثى غفران احمد محمد  344

  جٌد 71.161 الخامس والثالثون عراقٌة ذكر د حسٌنحسن محم  354

  جٌد 71 السادس والثالثون عراقٌة أنثى طالل حامد صفاوي إسرار  364

  جٌد 70.866 سابع والثالثونال عراقٌة ذكر ٌحٌى تحسٌن عبدالموجود  374

  جٌد 70.734 الثامن والثالثون عراقٌة أنثى غٌداء غانم ٌحٌى  394

  جٌد 70.501 التاسع والثالثون عراقٌة أنثى حسٌن محسن أسٌل  384

  جٌد 70.378 األربعون عراقٌة ذكر فٌصل احمد فاضل  414

  جٌد 70.365 واألربعونالحادي  عراقٌة أنثى نور عبدالكرٌم حسٌن  414

  جٌد 70.18 واألربعونالثانً  عراقٌة ذكر ولٌد خالد عرب  424

  جٌد 70.13 واألربعونالثالث  عراقٌة ذكر غٌث نشأت عز الدٌن  434

  متوسط 69.859 واألربعونالرابع  عراقٌة أنثى دعاء محمد خلٌل  444

  متوسط 69.75 واألربعونالخامس  عراقٌة ذكر علً درمان علً  454

 توقٌع العمٌد           (         8عدد الذكور: )                                (علً درمان علً)( 45( وتنتهً ت )نور سعد وعدهللا( )23تبدأ ت )
 تم الكلٌة(                    خ14عدد اإلناث: )                                                (                                       6( من )2القائمة )

 / الدراسة الصباحٌةعلوم التربوٌة والنفسٌةالخرٌجو كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم 
 /  الدور األول  2114/  2113للعام الدراسً 



 هـ1438م الموافق          2117/   3/    26ش ط ر   فً     4123بموجب األمر الجامعً المرقم :  

 المالحظات التقدٌر المعدل بالترتٌ الجنسٌة الجنس االسم ت

  متوسط 69.716 واألربعونالسادس  عراقٌة ذكر كنعان عبٌد عكلة  464

  متوسط 69.289 واألربعونالسابع  عراقٌة ذكر احمد عبدااالله ٌونس احمد  474

  متوسط 68.762 واألربعونالثامن  عراقٌة ذكر محمد موفق حامد   494

  متوسط 68.733 عونواألربالتاسع  عراقٌة أنثى رنا لؤي سالم  484

  متوسط 68.71 الخمسون عراقٌة ذكر رضوان تقً الدٌن هاشم  514

  متوسط 68.655 الحادي والخمسون عراقٌة أنثى إبراهٌمشهد خلٌل   514

  متوسط 68.423 الثانً والخمسون عراقٌة ذكر طارق ذنون إٌادمحمد   524

  طمتوس 68.347 الثالث والخمسون عراقٌة أنثى صابرٌن موفق زٌدان  534

  متوسط 68.311 الرابع والخمسون عراقٌة أنثى دعاء محمد جمٌل شاهٌن  544

  متوسط 68.1 الخامس والخمسون عراقٌة ذكر وارس حسام محمد رشٌد  554

  متوسط 67.848 السادس والخمسون عراقٌة أنثى دنٌا محمد جٌاد  564

  متوسط 67.455 السابع والخمسون عراقٌة ذكر مٌثم عبد محمد احمد  574

  متوسط 67.266 الثامن والخمسون عراقٌة ذكر فندي حسٌن ٌاسر  594

  متوسط 67.217 التاسع والخمسون عراقٌة ذكر صبار أمٌنمحمد   584

  متوسط 67.099 ستون عراقٌة ذكر محمد مامند ظاهر  614

  متوسط 67.079 الحادي والستون عراقٌة أنثى زهراء خالد عبدالمجٌد  614

  متوسط 66.995 والستون الثانً عراقٌة ذكر علً محمود سعٌد  624

  متوسط 66.994 الثالث والستون عراقٌة أنثى إبراهٌمبرهان خلف   634

  متوسط 66.85 الرابع والستون عراقٌة أنثى نور عماد محمد  644

  متوسط 66.826 الخامس والستون عراقٌة أنثى حماد احمد أسماء  654

  متوسط 66.61 السادس الستون عراقٌة أنثى إدرٌسمثنى  أمنة  664

  متوسط 66.475 السابع والستون عراقٌة ذكر سٌف سعد محمود  674

  متوسط 66.443 الثامن والستون عراقٌة أنثى احمد أزهرمرٌم   694

 (                  توقٌع العمٌد12عدد الذكور: )                               (احمد أزهرمرٌم )( 69( وتنتهً ت )كنعان عبٌد عكلة( )46تبدأ ت )
 (                    ختم الكلٌة11عدد اإلناث: )                                                (                                       6( من )3ائمة )الق

 / الدراسة الصباحٌةعلوم التربوٌة والنفسٌةالخرٌجو كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم 
 /  الدور األول  2114/  2113للعام الدراسً 



 هـ1438م الموافق          2117/   3/    26فً      ش ط ر   4123الجامعً المرقم :   بموجب األمر

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  متوسط 66.068 التاسع والستون عراقٌة ذكر اشرف فارس مصباح  684

  متوسط 66.02 بعونس عراقٌة أنثى ساهرة عبدالسالم  714

  متوسط 65.94 الحادي والسبعون عراقٌة أنثى مروة طالع خدر الٌاس  714

  متوسط 65.921 الثانً والسبعون عراقٌة أنثى أنورنور صالح   724

  متوسط 65.838 الثالث والسبعون عراقٌة أنثى زٌنة فارس احمد  734

  متوسط 65.7 الرابع والسبعون عراقٌة ذكر محمد عبدهللا شجاع  744

  متوسط 65.685 الخامس والسبعون عراقٌة ذكر قصً سالم قاسم  754

  متوسط 65.65 السادس والسبعون عراقٌة ذكر نجم عبدهللا فتحً  764

  متوسط 65.48 السابع والسبعون عراقٌة ذكر ٌحٌى مؤٌد قاسم  774

  متوسط 65.258 الثامن والسبعون عراقٌة ذكر حرجان عبدالرزاق حرجان  794

  متوسط 65.231 التاسع والسبعون عراقٌة أنثى حنور عبدهللا صال  784

  متوسط 64.647 ثمانون عراقٌة ذكر عامر محمد حسٌن دخٌل  914

  متوسط 64.62 الحادي والثمانون عراقٌة ذكر مروان حسٌن رجب  914

  متوسط 64.615 الثانً والثمانون عراقٌة أنثى دالٌا دخٌل صادق  924

  متوسط 64.577 ث والثمانونالثال عراقٌة ذكر إسماعٌلعبدالمنعم طه   934

  متوسط 64.487 الرابع والثمانون عراقٌة ذكر مصطفى محمد نوري مصطفى  944

  متوسط 64.287 الخامس والثمانون عراقٌة ذكر زٌد ٌونس عبدالجبار  954

  متوسط 64.242 السادس والثمانون عراقٌة ذكر عبدهللا خلف حسن جرذي  964

  متوسط 64.078 الثمانونالسابع و عراقٌة أنثى هدى محمد دحام  974

  متوسط 64.013 الثامن والثمانون عراقٌة ذكر نازدار فارس حسن  994

  متوسط 63.92 التاسع والثمانون عراقٌة ذكر محمد زٌدان إبراهٌمعبدالرحمن   984

  متوسط 63.579 تسعون عراقٌة ذكر نبراس علً حاكم  814

  متوسط 63.433 الحادي والتسعون عراقٌة أنثى هدى عبدالرزاق ٌاسٌن  814

 (                  توقٌع العمٌد15عدد الذكور: )                          (هدى عبدالرزاق)( 81( وتنتهً ت )اشرف فارس مصباح( )68تبدأ ت )
 (                    ختم الكلٌة9ناث: )عدد اإل                                                (                                       6( من )4القائمة )

 / الدراسة الصباحٌةعلوم التربوٌة والنفسٌةالخرٌجو كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم 
 /  الدور األول  2114/  2113للعام الدراسً 



 هـ1438م الموافق          2117/   3/    26فً     ش ط ر   4123بموجب األمر الجامعً المرقم :  

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  متوسط 63.212 الثانً والتسعون عراقٌة ذكر مرتضى احمد ٌاسٌن  824

  متوسط 63.178 الثالث والتسعون عراقٌة ذكر ٌاسر عبدالغنً قاسم   834

  متوسط 63.059 الرابع والتسعون عراقٌة ذكر مازن طالل جاسم  844

  متوسط 62.783 الخامس والتسعون عراقٌة أنثى سٌنار عبداالله ٌون  854

  متوسط 62.774 السادس والتسعون عراقٌة ذكر فاضل عبدالنافع فاضل  864

  متوسط 62.665 السابع والتسعون عراقٌة أنثى رحمة معاذ ٌحٌى  874

  متوسط 62.648 الثامن والتسعون عراقٌة ذكر عمر سعدي خلٌل  894

  متوسط 62.56 والتسعون التاسع عراقٌة ذكر عبد احمد مهدي  884

  متوسط 62.535 مائة عراقٌة أنثى فرح مقداد محمود  1114

  متوسط 62.525 مائة واحد عراقٌة ذكر ولٌد كمال علً  1114

  متوسط 62.446 مائة واثنان عراقٌة ذكر رٌان صالح محمود  1124

  متوسط 62.398 مائة و ثالثة عراقٌة ذكر احمد مخلف عبدالرزاق  1134

  متوسط 62.2 وأربعةمائة  عراقٌة أنثى مإبراهٌوجدان خضر   1144

  متوسط 62.042 مائة وخمسة عراقٌة ذكر علً حسٌن احمد  1154

  متوسط 61.97 مائة وستة عراقٌة أنثى عبٌر تركً مناع  1164

  متوسط 61.741 مائة وسبعة عراقٌة أنثى ظالل محمد عبدالرحمن  1174

  متوسط 61.733 مائة وثمانٌة عراقٌة ذكر غٌث قصٌد علً  1194

  متوسط 61.025 مائة وتسعة عراقٌة ذكر احمد حسٌن شمس الدٌن  1184

  متوسط 61.021 مائة وعشرة عراقٌة أنثى سعد مجٌد أالء  1114

  متوسط 60.888 مائة واحد عشر عراقٌة ذكر إبراهٌممنٌر مظفر   1114

  متوسط 60.436 مائة واثنى عشر عراقٌة ذكر عبدهللا محمود عبدهللا  1124

  متوسط 60.385 مائة وثالثة عشر اقٌةعر أنثى امجد ذنون ٌونس  1134

  متوسط 60.012 عشر وأربعةمائة  عراقٌة أنثى رنا طالل نوح  1144

 (                  توقٌع العمٌد14عدد الذكور: )                           (رنا طالل نوح)( 114( وتنتهً ت )مرتضى احمد ٌاسٌن( )82تبدأ ت )
 (                    ختم الكلٌة8عدد اإلناث: )                                                                            (           6( من )5القائمة )

 / الدراسة الصباحٌةعلوم التربوٌة والنفسٌةالخرٌجو كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم 
 /  الدور األول  2114/  2113للعام الدراسً 



 هـ1438م الموافق          2117/   3/    26ش ط ر     فً     4123ألمر الجامعً المرقم :  بموجب ا

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  مقبول 59.965 مائة وخمسة عشر عراقٌة ذكر احمد موفق احمد عثمان  1154

  مقبول 59.944 مائة وستة عشر عراقٌة ذكر مهند صالح محمد صالح  1164

  مقبول 59.798 مائة وسبعة عشر عراقٌة ذكر أكرمقٌس خٌري   1174

  مقبول 59.79 مائة وثمانٌة عشر عراقٌة ذكر كرم خزعل شكر  1194

  مقبول 59.689 مائة وتسعة عشر عراقٌة ذكر زٌد عصام غانم  1184

  مقبول 59.565 مائة وعشرون عراقٌة ذكر حسٌن علً خلٌل  1214

  مقبول 59.443 مائة و واحد وعشرون عراقٌة ذكر عماد عبدالحمٌد حٌدر  1214

  مقبول 59.404 مائة و اثنان وعشرون عراقٌة ذكر احمد محمد حدٌد سلٌم  1224

  مقبول 59.147 مائة وثالثة وعشرون عراقٌة أنثى بارق الٌاس طه  1234

  مقبول 58.147 وعشرون وأربعةمائة  عراقٌة ذكر نوفل نوفل ٌونس  1244

  مقبول 58.082 مائة وخمسة وعشرون عراقٌة ذكر معتز داؤد دلً  1254

  مقبول 57.76 مائة وستة وعشرون عراقٌة ذكر محمد حسٌن علً  1264

  مقبول 57 مائة وسبعة وعشرون عراقٌة أنثى نور خلف احمد  1274

  مقبول 56.727 مائة وثمانٌة وعشرون عراقٌة أنثى إسماعٌلرنا هزاع   1294

  مقبول 55.62 مائة وتسعة وعشرون عراقٌة ذكر احمد هشام احمد  1284

 (                  توقٌع العمٌد12عدد الذكور: )                   (احمد هشام احمد)( 128( وتنتهً ت )احمد موفق احمد عثمان( )115تبدأ ت )
 (                    ختم الكلٌة3إلناث: )عدد ا                                                (                                       6( من )6القائمة )

 
 
 
 
 
 
 
 

 / الدراسة الصباحٌةعلوم التربوٌة والنفسٌةالخرٌجو كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم 
 /  الدور األول  2114/  2113للعام الدراسً 



 هـ:254موافق          م ال3128/  6/  41في      ش ط ر 93:9 بموجب األمر الجامعي المرقم :  

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  متوسط 68.61 لثانًالدور ا عراقٌة أنثى نوري أكرمبان   14

  متوسط 65.122 لثانًالدور ا عراقٌة أنثى احمد راشد إٌمان  24

  متوسط 65.065 لثانًالدور ا عراقٌة أنثى نور رٌاض حمادي شهاب  34

  متوسط 63.495 لثانًالدور ا عراقٌة أنثى خالد ٌونسسارة   44

  متوسط 61.665 لثانًالدور ا عراقٌة ذكر محمد نضال عزٌز  54

  متوسط 61.6 لثانًالدور ا عراقٌة أنثى صفاء عبدالكرٌم حمدون  64

  متوسط 61.06 لثانًالدور ا عراقٌة ذكر محمد صالح هاشم  74

  متوسط 60.745 لثانًر االدو عراقٌة أنثى عبدالستار جبار أمال  94

  متوسط 60.24 لثانًالدور ا عراقٌة أنثى إبراهٌم أكرمزهراء   84

  مقبول 59.575 لثانًالدور ا عراقٌة أنثى نور خالد محمد كامل  114

  مقبول 59.398 لثانًالدور ا عراقٌة ذكر محمد عبدهللا صالح  114

  لمقبو 58.59 لثانًالدور ا عراقٌة أنثى نوال حسٌن محمد علً  124

  مقبول 58.617 لثانًالدور ا عراقٌة ذكر زٌد ٌوسف سلٌمان  134

  مقبول 58.464 لثانًالدور ا عراقٌة ذكر زكرٌا محمد باقر زكر  144

  مقبول 58.42 لثانًالدور ا عراقٌة أنثى مروى خالد مراد  154

  مقبول 58.260 الدور الثانً عراقٌة انثى صفاء سالم فتحً  164

  مقبول 57.967 لثانًالدور ا اقٌةعر ذكر رامً رائد وعدهللا  174

  مقبول 56.74 لثانًالدور ا عراقٌة أنثى نرمٌن عزالدٌن عبدالقادر  194

 توقٌع العمٌد            (        6عدد الذكور: )                                   (نرمٌن عزالدٌن)( 19( وتنتهً ت )نوري أكرمبان ( )1تبدأ ت )
 ختم الكلٌة            (       12عدد اإلناث: )                                                                                    (  1( من )1القائمة )

 
 
 

 جامعة الموصل
 / الدراسة الصباحيةعلوم التربوية والنفسيةخريجو كلية التربية للعلوم اإلنسانية / قسم ال

  لثاني/  الدور ا 3125/  3124للعام الدراسي 



 هـ2541م الموافق          3122/   4/    32في      ش ط ر   5234بموجب األمر الجامعي المرقم :  

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  امتٌاز 844446 ىاألول عراقٌة أنثى براء قتٌبة محمد بهاء الدٌن   14

  امتٌاز 824742 الثانً عراقٌة ذكر فهد اسعد علً حسٌن  24

  جٌد جدا 984371 الثالث عراقٌة ذكر معتصم عزٌز عبد الكرٌم خلٌل  34

  جٌد جدا 97481 الرابع عراقٌة أنثى منتهى احمد حمود جاسم  44

  جٌد جدا 964729 الخامس عراقٌة أنثى رغد محمد جمال جمٌل  54

  جٌد جدا 964354 السادس عراقٌة ذكر ثامر صبري مجٌد عبدهللا   64

  جٌد جدا 96418 السابع عراقٌة ذكر د فاضل حمدون احمداحم  74

  جٌد جدا 954712 الثامن عراقٌة ذكر محمد ٌونس الٌاس علً   94

  جٌد جدا 954413 التاسع عراقٌة أنثى لمى صدام عبد الغنً سلٌمان   84

  جٌد جدا 944517 العاشر عراقٌة أنثى جٌالن جمٌل حسو علً  114

  جٌد جدا 934929 الحادي عشر عراقٌة ذكر هٌمأسامة أنور عبد الكرٌم إبرا  114

  جٌد جدا 934714 الثانً عشر عراقٌة أنثى صفا عبد الستار ٌونس حمٌد  124

  جٌد جدا 934334 الثالث عشر عراقٌة ذكر علً حمد عبد هللا احمد  134

  جٌد جدا 924961 الرابع عشر عراقٌة أنثى رشا معن سعدي واصف  144

  جٌد جدا 924382 الخامس عشر عراقٌة ىأنث نعم ثامر نجٌب سلٌمان   154

  جٌد جدا 914767 السادس عشر عراقٌة ذكر مؤٌد رمزي سلمان سلٌمان  164

  جٌد جدا 914632 السابع عشر عراقٌة ذكر علً عبد هللا صالح حمود  174

  جٌد جدا 914616 الثامن عشر عراقٌة ذكر احمد سلٌمان محمد صالح  194

  جٌد جدا 914156 التاسع عشر ٌةعراق ذكر أٌمن محمود صالح حبتور  184

  جٌد جدا 914978 العشرون عراقٌة أنثى أنفال عبد الوهاب حمدي قاسم  214

  جٌد جدا 914582 الحادي والعشرون عراقٌة أنثى سارة غازي ٌونس حمزة  214

  جٌد جدا 914331 الثانً والعشرون عراقٌة أنثى ٌمان علً عبدهللا محمدب  224

 توقٌع العمٌد            (        11عدد الذكور: )                                (ٌمان علً عبدهللاإ)( 22( وتنتهً ت )مدبراء قتٌبة مح( )1تبدأ ت )
 ختم الكلٌة             (       11عدد اإلناث: )                                               (                                       8( من )1القائمة )

 جامعة الموصل
 / الدراسة الصباحيةاللغة العربية خريجو كلية التربية للعلوم اإلنسانية / قسم 

  ألولا/  الدور  3125/  3124للعام الدراسي 



 هـ1438م الموافق          2117/   3/    26ش ط ر    فً     4123بموجب األمر الجامعً المرقم :  

 المالحظات التقدٌر دلالمع الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  جٌد جدا 914231 الثالث والعشرون عراقٌة ذكر  عامر صالح خضٌر عٌسى  234

  جٌد  784968 الرابع والعشرون عراقٌة ذكر علً عماد طه صالح  244

  جٌد 784311 الخامس والعشرون عراقٌة أنثى زٌنب زٌدان شكر محمود  254

  جٌد 794377 لعشرونالسادس وا عراقٌة أنثى سندس علً حسن عبد القادر  264

  جٌد 79434 السابع والعشرون عراقٌة أنثى شٌماء محمد احمد حمٌد  274

  جٌد 794165 الثامن والعشرون عراقٌة ذكر علً حسٌن محمد خضر  294

  جٌد 774563 التاسع والعشرون عراقٌة أنثى مناف هاشم محمد علً     284

  ٌدج 774529 الثالثون عراقٌة ذكر احمد حازم محمد مصطفى   314

  جٌد 774255 الحادي والثالثون عراقٌة ذكر رٌان نوري خضر الٌاس   314

  جٌد 774216 الثانً والثالثون عراقٌة أنثى شٌالن صدٌق حسٌن محمد  324

  جٌد 774162 الثالث والثالثون عراقٌة ذكر صهٌب احمد قادر جرجٌس  334

  جٌد 764792 الرابع والثالثون عراقٌة أنثى سلوى حسن سلطان  344

  جٌد 764416 الخامس والثالثون عراقٌة أنثى طمة عبد الرزاق ٌاسٌن سلطان فا  354

  جٌد 76436 السادس والثالثون عراقٌة ذكر محمد احمد رمضان إبراهٌم  364

  جٌد 764314 السابع والثالثون عراقٌة أنثى القادر أمٌن عبد نور عبد الكرٌم  374

  جٌد 754953 لثالثونالثامن وا عراقٌة ذكر محمد عبد الوهاب احمد غربً  394

  جٌد 754946 التاسع والثالثون عراقٌة أنثى ندى صابر فاضل حسٌن  384

  جٌد 754739 األربعون عراقٌة أنثى شٌرٌن سعٌد محمد سلٌم سعٌد   414

  جٌد 754541 واألربعونالحادي  عراقٌة أنثى معتوق إبراهٌمعبد الوهاب  إنعام  414

  جٌد 75449 واألربعونثانً ال عراقٌة ذكر رواد علً عبد هللا حمود  424

  جٌد 754377 واألربعونالثالث  عراقٌة أنثى ضحى أكرم سلٌمان فرج  434

  جٌد 744811 واألربعونالرابع  عراقٌة ذكر شاكر سالم سلطان جدوع  444

  جٌد 744713 واألربعونالخامس  عراقٌة ذكر مثنى محمود حسٌن ساٌر   454

 توقٌع العمٌد            (        11عدد الذكور: )                        (مثنى محمود حسٌن)( 45( وتنتهً ت )عامر صالح خضٌر( )23تبدأ ت )
 ختم الكلٌة              (       12عدد اإلناث: )                                               (                                       8( من )2القائمة )

 / الدراسة الصباحٌةاللغة العربٌة خرٌجو كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم 
  ألول/  الدور ا 2114/  2113للعام الدراسً 



 هـ1438م الموافق          2117/   3/    26ش ط ر     فً     4123بموجب األمر الجامعً المرقم :  

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  جٌد 744434 واألربعونالسادس  عراقٌة أنثى نسٌم مهدي احمد محمد  464

  جٌد 744235 واألربعونالسابع  عراقٌة أنثى برٌفان مجٌد سلٌم سلٌمان  474

  جٌد 744116 واألربعونالثامن  عراقٌة أنثى مروة صالح مصلح حمود  494

  جٌد 744115 واألربعونالتاسع  عراقٌة ذكر مبشر نافع محمود جرجٌس   484

  جٌد 734964 الخمسون عراقٌة أنثى مروة ماجد أمٌن كرموش  514

  جٌد 734249 الحادي والخمسون عراقٌة أنثى رؤى إبراهٌم حمدون   514

  جٌد 73419 الثانً والخمسون عراقٌة ذكر فواز عراك محمد حسٌن  524

  جٌد 734112 الثالث والخمسون عراقٌة ذكر هاشم محمد صالح احمد   534

  جٌد 724941 الرابع والخمسون عراقٌة ذكر خلٌلأثٌر الزم محمد   544

  جٌد 724718 الخامس والخمسون عراقٌة ذكر فؤاد علً حسٌن علً   554

  جٌد 724656 السادس والخمسون عراقٌة ذكر علً خالد محمود عبد هللا  564

  جٌد 724594 السابع والخمسون عراقٌة أنثى زهراء رعد طلب عابد  574

  جٌد 724513 الثامن والخمسون اقٌةعر ذكر علً محمد فتحً خلف  594

  جٌد 724466 التاسع والخمسون عراقٌة ذكر براء عبدهللا فتحً داؤد  584

  جٌد 724443 ستون عراقٌة أنثى هبة ٌشكر محمود صافً  614

  جٌد 724438 الحادي والستون عراقٌة أنثى جٌهان إسماعٌل حقً رشٌد  614

  جٌد 724212 تونالثانً والس عراقٌة ذكر احمد محمود حسن عواد  624

  جٌد 724175 الثالث والستون عراقٌة أنثى كرٌمة مشٌر علً محمد  634

  جٌد 724125 الرابع والستون عراقٌة أنثى مسرة مؤٌد محمود حامد  644

  جٌد 714816 الخامس والستون عراقٌة أنثى سارة محمود محمد موسى  654

  جٌد 714731 السادس الستون عراقٌة أنثى عال إحسان محمود  664

  جٌد 714651 السابع والستون عراقٌة أنثى شهد امجد محمود قاسم  674

  جٌد 714553 الثامن والستون عراقٌة أنثى حنان حسٌن علً مصطفى  694

 توقٌع العمٌد                (      8عدد الذكور: )                             (حنان حسٌن علً)( 69( وتنتهً ت )نسٌم مهدي احمد( )46تبدأ ت )
 ختم الكلٌة               (      14عدد اإلناث: )                                              (                                       8( من )3القائمة )

 / الدراسة الصباحٌةاللغة العربٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم  خرٌجو كلٌة
  ألول/  الدور ا 2114/  2113للعام الدراسً 



 هـ1438م الموافق          2117/   3/    26فً       ش ط ر   4123بموجب األمر الجامعً المرقم :  

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  جٌد 714537 التاسع والستون عراقٌة أنثى ندى رعد إبراهٌم محمد  684

  جٌد 714495 سبعون عراقٌة أنثى بسمة فائز سعد هللا عزٌز  714

  جٌد 714474 الحادي والسبعون عراقٌة أنثى غفران فارس وعد هللا جمٌل   714

  جٌد 714389 الثانً والسبعون عراقٌة أنثى صفا زٌاد هاشم محمد علً  724

  جٌد 714393 الثالث والسبعون عراقٌة ذكر زٌاد عزت هاشم محو  734

  جٌد 714349 الرابع والسبعون عراقٌة ذكر احمد شاهر محٌمٌد  محمد  744

  جٌد 714123 الخامس والسبعون عراقٌة ذكر احمد وعد محمد فتحً  754

  جٌد 714148 السادس والسبعون عراقٌة أنثى إٌمان محمود ٌونس  764

  جٌد 714876 السابع والسبعون عراقٌة أنثى تمارة نبٌل صالح ٌوسف    774

  جٌد 714814 الثامن والسبعون عراقٌة أنثى ٌاسٌننبأ علً حمد   794

  جٌد 714954 التاسع والسبعون عراقٌة أنثى نور سعد وعد هللا حمٌد  784

  جٌد 714741 ثمانون عراقٌة أنثى سارة محمود فتحً زٌدان  914

  جٌد 714411 الحادي والثمانون عراقٌة أنثى سرى معن عبد إبراهٌم  914

  جٌد 714219 الثانً والثمانون ٌةعراق أنثى هبة عبد خلف حمٌد  924

  متوسط 684889 الثالث والثمانون عراقٌة ذكر اسعد عبد السالم سلطان عجاج  934

  متوسط 684878 الرابع والثمانون عراقٌة ذكر عادل محمد إبراهٌم احمد   944

  متوسط 684873 الخامس والثمانون عراقٌة أنثى آمنة فالح ممدوح محمد  954

  متوسط 684872 السادس والثمانون عراقٌة أنثى حمدزهراء محمد عنبر م  964

  متوسط 684824 السابع والثمانون عراقٌة أنثى ضحى علً حسٌن قاسم  974

  متوسط 684972 الثامن والثمانون عراقٌة أنثى كوثر عبد حسٌن عبدهللا سلٌمان  994

  متوسط 684744 التاسع والثمانون عراقٌة ذكر احمد باسل محمد حسن  984

  متوسط 684687 تسعون عراقٌة ذكر د احمد سلطانطه محمو  814

  متوسط 684487 الحادي والتسعون عراقٌة أنثى آمنة عبد الهادي محمد أمٌن  814

 توقٌع العمٌد             (        11عدد الذكور: )                             (آمنة عبد الهادي)( 81( وتنتهً ت )ندى رعد إبراهٌم( )68تبدأ ت )
 ختم الكلٌة               (      13عدد اإلناث: )                                              (                                       8( من )4لقائمة )ا

 / الدراسة الصباحٌةاللغة العربٌة خرٌجو كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم 
  ألول/  الدور ا 2114/  2113للعام الدراسً 



 هـ1438م الموافق          2117/   3/    26فً      ش ط ر   4123بموجب األمر الجامعً المرقم :  

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  متوسط 684472 الثانً والتسعون عراقٌة أنثى رحمة فرحان سالم خلٌل  824

  متوسط 684185 الثالث والتسعون عراقٌة ذكر فاضل قاسم    محمد فلح  834

  متوسط 68417 الرابع والتسعون عراقٌة أنثى زبٌدة نشوان وعدهللا   844

  متوسط 684168 الخامس والتسعون عراقٌة ذكر محمود مرعً حسن خلف  854

  متوسط 694839 السادس والتسعون عراقٌة أنثى آمنة محمد ولٌد خالد  864

  متوسط 694933 السابع والتسعون عراقٌة ذكر بد الرزاق محمد صالحع إبراهٌم  874

  متوسط 694916 الثامن والتسعون عراقٌة أنثى صفٌة حسن محمد صالح  894

  متوسط 694676 التاسع والتسعون عراقٌة أنثى هدى عمار ٌوسف سعٌد  884

  متوسط 694651 مائة عراقٌة أنثى أمٌرة ٌاسٌن حسٌن علً  1114

  متوسط 694597 مائة واحد عراقٌة ذكر نعم عربود علًتٌسٌر عبد الم  1114

  متوسط 694488 مائة واثنان عراقٌة أنثى عال أكرم احمد مصطفى  1124

  متوسط 694431 مائة و ثالثة عراقٌة أنثى دالل درٌد احمد عبد الخالق  1134

  متوسط 694349 وأربعةمائة  عراقٌة أنثى نداء حسٌن علً جان حسٌن   1144

  متوسط 694315 مائة وخمسة عراقٌة ذكر إبراهٌم سٌوف فارس هادي  1154

  متوسط 694114 مائة وستة عراقٌة أنثى هبة عماد طارق احمد  1164

  متوسط 694185 مائة وسبعة عراقٌة ذكر محمد رٌاض عبد احمد   1174

  متوسط 694137 مائة وثمانٌة عراقٌة ذكر محمد فتحً علً غزال  1194

  متوسط 674816 وتسعة مائة عراقٌة أنثى نور راغب حازم نوري  1184

  متوسط 674819 مائة وعشرة عراقٌة أنثى عبٌر عبد الكرٌم بالل سالم   1114

  متوسط 674558 مائة واحد عشر عراقٌة أنثى مٌس محمد جمٌل ذنون  1114

  متوسط 674537 عشر واثنًمائة  عراقٌة ذكر عبد الكرٌم محمود سوادي حسٌن   1124

  متوسط 674516 ئة وثالثة عشرما عراقٌة أنثى مروة عادل احمد صوٌلح  1134

  متوسط 674511 عشر وأربعةمائة  عراقٌة أنثى آمنة ٌحٌى خلٌل إبراهٌم  1144

 توقٌع العمٌد             (        9عدد الذكور: )                           (آمنة عبد الهادي)( 114( وتنتهً ت )رحمة فرحان سالم( )82تبدأ ت )
 ختم الكلٌة               (      15عدد اإلناث: )                                                                                 (    8( من )5القائمة )

 / الدراسة الصباحٌةاللغة العربٌة خرٌجو كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم 
  ألولدور ا/  ال 2114/  2113للعام الدراسً 



 هـ1438م الموافق          2117/   3/    26فً        ش ط ر  4123ر الجامعً المرقم :  بموجب األم

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  متوسط 674387 مائة وخمسة عشر عراقٌة أنثى غفران أٌاد سعٌد حمدون  1154

  متوسط 674342 مائة وستة عشر ٌةعراق أنثى سرور احمد عوٌد عباس  1164

  متوسط 674315 مائة وسبعة عشر عراقٌة ذكر نشوان محمود حسٌن حسن   1174

  متوسط 674115 مائة وثمانٌة عشر عراقٌة أنثى شهد خلٌل إبراهٌم عبو   1194

  متوسط 674146 مائة وتسعة عشر عراقٌة أنثى ندى سلٌمان داؤود عمر  1184

  متوسط 664976 مائة وعشرون عراقٌة ذكر رعبد العزٌز عمر حسن عبد القاد  1214

  متوسط 66495 مائة و واحد وعشرون عراقٌة أنثى رغد عبد الخالق محمد احمد  1214

  متوسط 664712 مائة و اثنان وعشرون عراقٌة أنثى ثواب علً عٌسى علً  1224

  متوسط 664686 مائة وثالثة وعشرون عراقٌة أنثى دالل عبد العزٌز ٌحٌى قاسم  1234

  متوسط 664697 وعشرون وأربعةمائة  عراقٌة ذكر حمدان حماد شحوذحسٌن   1244

  متوسط 66467 مائة وخمسة وعشرون عراقٌة أنثى أمانً قاسم عبد الخالق عبد الرزاق  1254

  متوسط 664624 مائة وستة وعشرون عراقٌة أنثى دنٌا محمود ٌونس صالح  1264

  متوسط 664547 مائة وسبعة وعشرون عراقٌة أنثى نادٌة نبٌل عزٌز جاسم  1274

  متوسط 664388 مائة وثمانٌة وعشرون عراقٌة أنثى إسراء عدنان سالم ضاٌع  1294

  متوسط 664279 مائة وتسعة وعشرون عراقٌة أنثى نور مهدي ذنون ٌونس  1284

  متوسط 664238 مائة وثالثون عراقٌة أنثى عبٌر ماهر محمد سعٌد سلطان  1314

  متوسط 664234 ائة و واحد وثالثونم عراقٌة ذكر محمد محمود محمد احمد حمد  1314

  متوسط 664212 مائة واثنان وثالثون عراقٌة ذكر احمد عبد الجبار احمد صالح   1324

  متوسط 664145 مائة وثالثة وثالثون عراقٌة أنثى ابتهال احمد مصطفى رجب  1334

  متوسط 664124 وثالثون وأربعةمائة  عراقٌة ذكر عالء محمد مزهر عبد  1344

  متوسط 654935 مائة وخمسة وثالثون عراقٌة ذكر مد ٌونس سعد جاسم مح  1354

  متوسط 65463 مائة وستة وثالثون عراقٌة أنثى أسماء جاسم صالح عجاج  1364

  متوسط 654613 مائة وسبعة وثالثون عراقٌة ذكر سٌف صالح ٌونس صالح  1374

 توقٌع العمٌد                (      9عدد الذكور: )                        (سٌف صالح ٌونس)( 137( وتنتهً ت )غفران أٌاد سعٌد( )115تبدأ ت )
 ختم الكلٌة               (      15عدد اإلناث: )                                              (                                       8( من )6القائمة )

 / الدراسة الصباحٌةاللغة العربٌة خرٌجو كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم 
  ألول/  الدور ا 2114/  2113للعام الدراسً 



 هـ1438م الموافق          2117/   3/    26فً       ش ط ر  4123بموجب األمر الجامعً المرقم :  

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  متوسط 654533 مائة وثمانٌة وثالثون عراقٌة ذكر د مغٌر فارس احم  1394

  متوسط 654465 مائة وتسعة وثالثون عراقٌة ذكر كرم ضرار جاسم محمد   1384

  متوسط 654328 وأربعونمائة  عراقٌة ذكر احمد محمد عطٌة حمد  1414

  متوسط 654318 وأربعونمائة وواحد  عراقٌة أنثى زٌنة ظاهر شوٌت عبوش  1414

  متوسط 654271 وأربعونمائة واثنان  عراقٌة أنثى ر محمود محمدرانٌا شك  1424

  متوسط 654259 وأربعونمائة وثالثة  عراقٌة أنثى نسرٌن سالم حسٌن عمر  1434

  متوسط 654194 وأربعون وأربعةمائة  عراقٌة أنثى دالل زٌد محمد حسن  1444

  سطمتو 654124 وأربعونمائة وخمسة  عراقٌة ذكر أسامة زٌاد طارق قاسم  1454

  متوسط 644889 وأربعونمائة وستة  عراقٌة ذكر عبد الرحمن ٌوسف فتحً محمد  1464

  متوسط 644791 وأربعونمائة وسبعة  عراقٌة ذكر نور مروان عادل عبد القادر   1474

  متوسط 644727 وأربعونمائة وثمانٌة  عراقٌة ذكر مهند مظفر عطٌة احمد   1494

  متوسط 644387 وأربعونعة مائة وتس عراقٌة ذكر غسان عبد هللا خضر  1484

  متوسط 64424 مائة وخمسون عراقٌة أنثى زهراء سالم ابراهٌم حمٌد  1514

  متوسط 634854 مائة وواحد وخمسون عراقٌة أنثى والء خالد احمد عطٌه  1514

  متوسط 634679 مائة واثنان وخمسون عراقٌة ذكر ٌوسف طالل هادي مجٌد   1524

  متوسط 634672 مائة وثالثة وخمسون عراقٌة ذكر عبدالحمٌد امبارك ابراهٌم ٌوسف  1534

  متوسط 634429 وخمسون وأربعةمائة  عراقٌة أنثى دنٌا كمال رشٌد محمد  1544

  متوسط 634272 مائة وخمسة وخمسون عراقٌة أنثى لٌلى عبد جاسم عبٌد   1554

  متوسط 634253 مائة وستة وخمسون عراقٌة أنثى إنعام محمد صادق علً  1564

  متوسط 634156 مائة وسبعة وخمسون عراقٌة ذكر سلطانعبد هللا محمود   1574

  متوسط 634132 مائة وثمانٌة وخمسون عراقٌة ذكر اكرم جاسم محمد عبدهللا   1594

  متوسط 634191 مائة وتسعة وخمسون عراقٌة أنثى هدى عزٌز عبد هللا مصطفى   1584

  متوسط 634132 مائة وستون عراقٌة ذكر محمد كامل مرعً حسن   1614

 توقٌع العمٌد             (        13عدد الذكور: )                      (محمد كامل مرعً)( 161( وتنتهً ت )فارس احمد مغٌر( )139) تبدأ ت
 ختم الكلٌة               (      11عدد اإلناث: )                                              (                                       8( من )7القائمة )

 / الدراسة الصباحٌةاللغة العربٌة  خرٌجو كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم
  ألول/  الدور ا 2114/  2113للعام الدراسً 



 هـ1438م الموافق          2117/   3/    26فً      ش ط ر   4123بموجب األمر الجامعً المرقم :  

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  متوسط 624876 مائة وواحد وستون عراقٌة ذكر احمد نبٌل محمد حٌدر  1614

  متوسط 624697 مائة واثنان وستون عراقٌة ذكر احمد علً احمد جمعة  1624

  متوسط 624172 مائة وثالثة وستون عراقٌة ذكر احمد سالم سلٌمان ٌحٌى  1634

  متوسط 614845 وستون وأربعةمائة  عراقٌة أنثى سعٌد ٌوسف مصطفى  إٌمان  1644

  متوسط 614971 مائة وخمسة وستون عراقٌة ذكر محمد ظافر صابر حسن   1654

  متوسط 614574 مائة وستة وستون عراقٌة ذكر محمد لؤي عبد هللا مجداب  1664

  متوسط 61434 مائة وسبعة وستون عراقٌة ذكر علً صالح فرج حاج  1674

  متوسط 614275 مائة وثمانٌة وستون عراقٌة ذكر ام وضاح احمد صالح وس  1694

  متوسط 614116 مائة وتسعة وستون عراقٌة ذكر عمر صالح احمد ناصر   1684

  متوسط 614813 مائة وسبعون عراقٌة أنثى ثابت عبد مخلف   إٌناس  1714

  متوسط 614691 مائة وواحد وسبعون عراقٌة ذكر خضر عبدالجبار خلف   1714

  متوسط 614665 مائة واثنان وسبعون عراقٌة أنثى ناء مصطفى علً ربٌعس  1724

  متوسط 614611 مائة ثالثة وسبعون عراقٌة أنثى دالل صالح عبد الجواد صالح  1734

  متوسط 614592 وسبعون وأربعةمائة  عراقٌة ذكر احمد عبد القادر إبراهٌم عبد الرحمن   1744

  متوسط 614465 مائة وخمسة وسبعون راقٌةع ذكر محمد عبد السالم عبد هللا محمود  1754

  متوسط 614177 مائة وستة وسبعون عراقٌة أنثى ضحى سمٌر فتحً حمودي  1764

  مقبول 584878 مائة وسبعة وسبعون عراقٌة أنثى علٌاء رٌاض عبدهللا فتحً  1774

  مقبول 584872 مائة وثمانٌة وسبعون عراقٌة ذكر عدنان حمد جاد هللا صالح  1794

  مقبول 584921 مائة وتسعة وسبعون عراقٌة أنثى دٌق تمرنور صبحً ص  1784

  مقبول 584674 مائة وثمانون عراقٌة أنثى زهراء حكٌم خلف شالل  1914

  مقبول 584411 مائة وواحد وثمانون عراقٌة أنثى إدرٌسهاشم  إٌثار  1914

  مقبول 584379 مائة واثنان وثمانون عراقٌة ذكر عماد خلف حسن داؤود    1924

  مقبول 584375 مائة وثالثة وثمانون عراقٌة ذكر لمحسن جدوع حسٌن  ضٌاء عبدا  1934

 توقٌع العمٌد             (        14عدد الذكور: )                 (ضٌاء عبدالمحسن جدوع)( 193( وتنتهً ت )احمد نبٌل محمد( )161تبدأ ت )
 ختم الكلٌة                (      8عدد اإلناث: )                                              (                                       8( من )9القائمة )

 / الدراسة الصباحٌةاللغة العربٌة خرٌجو كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم 
  ألول/  الدور ا 2114/  2113للعام الدراسً 



 هـ1438م الموافق          2117/   3/    26فً       ش ط ر  4123بموجب األمر الجامعً المرقم :  

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  مقبول 584297 الرابعة والثمانونمئة و عراقٌة ذكر أثٌر مجبل حسٌن علً   1944

  مقبول 584213 الخامسة والثمانونمئة و عراقٌة ذكر محمد محمود احمد إبراهٌم   1954

  مقبول 584177 السادسة والثمانونمئة و عراقٌة ذكر احمد صالح جمال كامل  1964

  مقبول 594666 السابعة والثمانونمئة و عراقٌة أنثى عبٌر هانً الٌاس حٌدر   1974

  مقبول 594665 الثامنة والثمانونمئة و عراقٌة ذكر بهاء الدٌن فٌصل كاظم علً  1994

  مقبول 594656 التاسعة والثمانونمئة و عراقٌة ذكر ٌاسٌن إسماعٌل نصٌف جاسم  1984

  مقبول 594612 التسعونمئة و عراقٌة أنثى سرى خلف حسن علً  1814

  مقبول 594564 الحادٌة والتسعونمئة و عراقٌة ذكر احمد اسعد سالم خلف  1814

  مقبول 594116 الثانٌة والتسعونمئة و عراقٌة ذكر لٌث إبراهٌم محمود محمد   1824

  مقبول 574788 الثالثة والتسعونمئة و عراقٌة أنثى س هالل كرفوشزٌنب فار  1834

  مقبول 574462 الرابعة والتسعونمئة و عراقٌة أنثى شهد عبد الرحمن عبد الباقً  1844

  مقبول 564831 الخامسة والتسعونمئة و عراقٌة ذكر محمود احمد خلف حسن  1854

  مقبول 564523 تسعونالسادسة والمئة و عراقٌة ذكر علً هاشم عباس مهٌدي    1864

  مقبول 564391 السابعة والتسعونمئة و عراقٌة ذكر علً حسن سوٌف  1874

  مقبول 564161 الثامنة والتسعونمئة و عراقٌة ذكر عمر احمد عالوي محٌسن  1894

  مقبول 554864 التاسعة والتسعونمئة و عراقٌة ذكر معن قٌس علً حسٌن   1884

  مقبول 554518 نمئتا عراقٌة ذكر محمد حازم محمد احمد  2114

  مقبول 554383 مئتان وواحد عراقٌة أنثى فرح احمد جاسم محمد    2114

 توقٌع العمٌد             (        13عدد الذكور: )                          (فرح احمد جاسم)( 211( وتنتهً ت )أثٌر مجبل حسٌن( )194تبدأ ت )
 ختم الكلٌة                 (      5عدد اإلناث: )                                                              (                        8( من )8القائمة )
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