
 هـ1438 /شوال  / 7م  الموافق2417/     7/       1في     14241بموجب األمر الجامعي المرقم :  ش ط ر  

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  امتٌاز 63.556 االولى عراقٌة أنثى طارق حمدون خلٌل الجواري مامهأ  .1

  امتٌاز 61.616 الثانً عراقٌة ذكر احمد حٌاوي أكرممحمد   .2

  امتٌاز 61.369 الثالث عراقٌة ذكر زٌاد علً صالح عسكرخان  .3

  امتٌاز 61.105 الرابع عراقٌة ذكر ذنون محمود أحمد الخفاجً إبراهٌم  .4

  جٌد جدا 06.154 الخامسة عراقٌة أنثى صفا محسن حمٌد احمد السبعاوي  .5

  جٌد جدا 00.069 السادس عراقٌة أنثى نوره نبٌل محمد غرٌب شبٌب   .6

  جٌد جدا 00.409 السابع عراقٌة ذكر خضر فراس خضر امٌن  .9

  جٌد جدا 09.311 الثامنة عراقٌة أنثى ظفر محمد محمود عبد هللا العبٌدي  .0

  جٌد جدا 06.669 التاسع عراقٌة ذكر سالم وعد هللا حسٌن محمد علً   .6

  جٌد جدا 06.931 العاشرة عراقٌة أنثى عمر سعٌد حسٌن أمٌرة  .11

  جٌد جدا 06.116 الحادٌة عشرة عراقٌة أنثى نبأ جالل محمود علً  .11

  جٌد جدا 05.669 الثانٌة عشرة عراقٌة أنثى خلٌل صالح المولى األمٌرهالة عبد   .12

  جٌد جدا 05.536 الثالثة عشر عراقٌة أنثى سالم عبد الرحمن عزو أالء  .13

  جٌد جدا 05.515 الرابع عشر عراقٌة ذكر عبد الرحمن احمد فرج  .14

  جٌد جدا 04.934 الخامسة عشر عراقٌة أنثى محمود ناٌف الجرٌسً إبراهٌم أسماء  .15

  جٌد جدا 04.410 السادس عشر عراقٌة ذكر صالح جوكان شٌخو حسو  .16

  جٌد جدا 04.166 السابعة عشر عراقٌة أنثى فلاير حسٌن مصطفى علً الحافظ  .19

  جٌد جدا 03.619 الثامن عشر عراقٌة ذكر محمد قٌس حامد جاسم  .10

  جٌد جدا 02.464 التاسعة عشر عراقٌة أنثى نوفل عصمت عبد المجٌد  أفنان  .16

  جٌد جدا 02.461 عشرون عراقٌة أنثى سارة سعد عزٌز حساوي  .21

  جٌد جدا 01.696 الحادي وعشرون عراقٌة ذكر زٌد منهل احمد صلو  .21

  جٌد جدا 01.624 الثانٌة وعشرون عراقٌة أنثى غازي خضر خلف ألماز  .22

 (                    توقٌع العمٌد6عدد الذكور: )                       (    غازي خضر ألماز)( 22( وتنتهً ت )طارق حمدون مامةأ( )1تبدأ ت )

 الكلٌة(                   ختم 13عدد اإلناث: )                            (                                                           9( من )1القائمة )

 جامعة الموصل
 والتربية اإلسالمية / الدراسة الصباحية الكريم خريجو كلية التربية للعلوم اإلنسانية / قسم علوم القرآن

 / الدور األول2417/ 2412للعام الدراسي 
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 هـ1430 /شوال / 9م  الموافق 2119/     9/       1فً     11241بموجب األمر الجامعً المرقم :  ش ط ر  

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  جٌد جدا 01.460 الثالث والعشرون عراقٌة ذكر شامل احمد صالح محمود  .23

  جٌد جدا 01.405 الرابعة والعشرون عراقٌة أنثى دنٌا حمٌد سعٌد حمدي المشمرانً  .24

  جٌد جدا 01.123 الخامس والعشرون عراقٌة ذكر ٌونس غالب حسٌن حٌاوي   .25

  جٌد جدا 01.963 السادسة والعشرون عراقٌة أنثى نورا محمد علً جرجٌس الخزرجً  .26

  جٌد جدا 01.959 السابعة والعشرون عراقٌة أنثى الحمدانً إبراهٌمسحر محمد هادي   .29

  جٌد جدا 01.643 الثامنة والعشرون عراقٌة أنثى عبٌر قاسم ٌحٌى سلطان العبٌدي  .20

  جٌد جدا 01.306 التاسعة والعشرون عراقٌة أنثى شهد ٌشكر محمود حامد العبادي  .26

  جٌد جدا 01.161 الثالثون عراقٌة ذكر مصطفى حسٌن علً حسٌن  .31

  جٌد 96.692 الحادٌة والثالثون عراقٌة أنثى ندى مال هللا احمد حسٌن شمام  .31

  جٌد 96.013 الثانٌة والثالثون عراقٌة أنثى شٌماء نواف عبد ٌحٌى العبادي  .32

  جٌد 96.110 الثالثة والثالثون عراقٌة أنثى هند سعد محمود حكٌم المزوري  .33

  جٌد 96.114 الرابع والثالثون عراقٌة ذكر رشد زٌاد احمد قاسم الحمودات  .34

  جٌد 90.906 الخامسة والثالثون عراقٌة أنثى مٌنا مقداد حازم علً بك  .35

  جٌد 90.695 السادس والثالثون عراقٌة ذكر معاذ محمود طه حسن  .36

  جٌد 90.612 السابع والثالثون عراقٌة ذكر صالح جاسم خلٌل شاهر  .39

  جٌد 90.456 الثامنة والثالثون عراقٌة أنثى مشعل عٌدان قاطع أالء  .30

  جٌد 90.451 التاسع والثالثون عراقٌة ذكر إسماعٌلمحمد فخري محمد   .36

  جٌد 90.416 األربعون عراقٌة أنثى احمد العنزي إبراهٌمسارة علً   .41

  جٌد 90.194 واألربعونالحادٌة  عراقٌة أنثى رغد لقمان مصطفى نجم البدرانً  .41

  جٌد 99.664 واألربعونالثانً  عراقٌة ذكر احمد إبراهٌممحمد  إٌاد  .42

  جٌد 99.096 واألربعونالثالث  عراقٌة ذكر محمد خضر طه علً  .43

  جٌد 99.041 واألربعوناألربعة  عراقٌة أنثى هبة محمد مصطفى  .44

  جٌد 99.903 واألربعونالخامسة  عراقٌة أنثى زٌنب سعد محمود ذنون الطائً  .45

 (                    توقٌع العمٌد6عدد الذكور: )                        (   زٌنب سعد محمود)( 45( وتنتهً ت )شامل احمد صالح( )23تبدأ ت )

 ختم الكلٌة      (             14عدد اإلناث: )                   (                                                                   9( من )2القائمة )

 والتربٌة اإلسالمٌة / الدراسة الصباحٌة الكرٌم خرٌجو كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم علوم القرآن
 / الدور األول2119/ 2116للعام الدراسً 
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 هـ1430 /شوال / 9م  الموافق 2119/     9/       1فً     11241بموجب األمر الجامعً المرقم :  ش ط ر  

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  جٌد 99.611 واألربعون السادسة عراقٌة أنثى ٌونس السبعاوي إبراهٌمحبشة محمد   .46

  جٌد 96.652 واألربعون السابع عراقٌة ذكر الطائً أٌوباحمد محمد ٌونس   .49

  جٌد 96.031 واألربعون الثامنة عراقٌة أنثى براء شاكر محمود سلطان  .40

  جٌد 96.026 واألربعون التاسع عراقٌة ذكر محمد مصطفى محمد شٌت  .46

  جٌد 96.011 الخمسون عراقٌة أنثى رشٌد طالل شذى  .51

  جٌد 96.622 والخمسون الحادي عراقٌة ذكر موسى إبراهٌمعالء عامر   .51

  جٌد 96.515 والخمسون الثانً عراقٌة ذكر علً جمال دحام  .52

  جٌد 96.221 والخمسون الثالثة عراقٌة أنثى خلٌل غانم محمد إزهار  .53

  جٌد 96.210 والخمسون الرابعة عراقٌة أنثى فالح عبد الطائً أسامة أالء  .54

  جٌد 96.160 والخمسون الخامسة عراقٌة أنثى محمود  إسماعٌلرواء محمد   .55

  جٌد 96.160 والخمسون السادس عراقٌة ذكر برزان احمد هالل عصفور الجبوري  .56

  جٌد 95.664 والخمسون السابعة عراقٌة أنثى سالم جارو عثمان الصراف أسماء  .59

  جٌد 95.006 والخمسون الثامنة عراقٌة أنثى نورا نزار نذٌر سلٌمان  .50

  جٌد 95.641 والخمسون التاسع عراقٌة ذكر ادهام عبد هللا خضر حمود  .56

  جٌد 95.560 الستون عراقٌة ذكر رٌاض احمد محمد رحٌل  .61

  جٌد 95.516 والستون الحادٌة عراقٌة أنثى عمرة عبد الحق جبوري داود  .61

  جٌد 95.211 والستون الثانً عراقٌة ذكر ضٌاء محمد سخً  .62

  جٌد 95.211 والستون الثالث عراقٌة ذكر داود سلٌمان الشماع أكرمحاتم   .63

  جٌد 95.160 والستون الرابعة عراقٌة أنثى نور محمد توفٌق غزال العبٌدي  .64

  جٌد 95.160 والستون الخامسة عراقٌة أنثى زٌنب زٌاد هادي حسن الدلٌمً  .65

  جٌد 95.114 والستون السادسة عراقٌة أنثى تقوى احمد مجٌد محمد الطائً  .66

  جٌد 94.661 والستون السابع عراقٌة ذكر احمد حنظل احمد محمود  .69

  جٌد 94.944 والستون الثامن عراقٌة أنثى الهادي توفٌق الصمديمٌنا هانً عبد  .60

 (                    توقٌع العمٌد11الذكور: )عدد                     (  الهاديمٌنا هانً عبد)( 60( وتنتهً ت )إبراهٌمحبشة محمد ( )46تبدأ ت )

 ختم الكلٌة           (          13عدد اإلناث: )                     (                                                                 9( من )3القائمة )

 والتربٌة اإلسالمٌة / الدراسة الصباحٌة الكرٌم خرٌجو كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم علوم القرآن
 / الدور األول2119/ 2116للعام الدراسً 
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 هـ1430 /شوال / 9م  الموافق  2119/     9/       1فً     11241بموجب األمر الجامعً المرقم :  ش ط ر  

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  جٌد 94.464 والستون التاسع عراقٌة ذكر السبعاويبكر محسن بكر حسن   .66

  جٌد 94.402 السبعون عراقٌة ذكر خالص محمد خلف سلٌمان  .91

  جٌد 94.356 والسبعون الحادٌة عراقٌة أنثى رضاب ٌونس بالل علً الحدٌدي  .91

  جٌد 94.266 والسبعون الثانٌة عراقٌة أنثى رشا احمد حمدي مصطفى السنجري  .92

  جٌد 94.161 والسبعون الثالثة عراقٌة أنثى هبة حازم غانم جمعة العلً  .93

  جٌد 94.115 نوالسبعو الرابع عراقٌة ذكر علً حسٌن علً فندي  .94

  جٌد 94.169 والسبعون الخامس عراقٌة ذكر غسان خالد موسى خلٌف  .95

  جٌد 93.616 والسبعون السادسة عراقٌة أنثى نور حمٌد احمد علً  .96

  جٌد 93.523 والسبعون السابع عراقٌة ذكر ومٌض رمضان عبد علً  .99

  جٌد 93.441 والسبعون الثامن عراقٌة ذكر ساهر عباس بالل  .90

  جٌد 93.423 والسبعون التاسعة عراقٌة أنثى الزٌوانً إسماعٌلمحمد  إٌاد تماره  .96

  جٌد 93.395 الثمانون عراقٌة ذكر عبد الكرٌم مؤٌد احمد علً  .01

  جٌد 93.215 والثمانون الحادي عراقٌة ذكر مصطفى شٌت مصطفىمحمود   .01

  جٌد 93.211 والثمانون الثانً عراقٌة ذكر سمٌر الفً إبراهٌممحمد   .02

  جٌد 92.601 والثمانون الثالثة عراقٌة أنثى زهرة عباس علً  .03

  جٌد 92.009 والثمانون الرابع عراقٌة ذكر عبد هللا ٌونس طه كعود  .04

  جٌد 92.019 والثمانون الخامسة عراقٌة أنثى مرٌم عزٌز خلٌل محمد  .05

  جٌد 92.012 والثمانون السادس عراقٌة ذكر محمد سعد محمد حمود  .06

  جٌد 92.594 والثمانون السابع عراقٌة ذكر انس سالم علً خضٌر  .09

  جٌد 92.194 والثمانون الثامنة عراقٌة أنثى حسٌن الربٌعً إبراهٌمسماء خلٌل   .00

  جٌد 92.112 والثمانون التاسع عراقٌة ذكر هشام عباس فتحً  .06

  جٌد 92.101 التسعون عراقٌة أنثى نور نبٌل حسام الدٌن عبد هللا المال  .61

  جٌد 91.039 والتسعون الحادي عراقٌة ذكر زكرٌا عبد المنعم مصطفى  .61

 (                    توقٌع العمٌد6عدد الذكور: )                             (  زكرٌا عبد المنعم)( 61( وتنتهً ت )بكر محسن بكر( )66تبدأ ت )

 (                   ختم الكلٌة14عدد اإلناث: )                                          (                                            9( من )4القائمة )

 والتربٌة اإلسالمٌة / الدراسة الصباحٌة الكرٌم خرٌجو كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم علوم القرآن
 / الدور األول2119/ 2116للعام الدراسً 
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 هـ1438/ شوال/  7م  الموافق 2417/     7/       1في     14241بموجب األمر الجامعي المرقم :  ش ط ر  

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  امتٌاز 92.184 األول عراقٌة ذكر إبراهٌمعبد الرحمن احمد ظاهر   .1

  امتٌاز 90.915 الثانً عراقٌة أنثى إبراهٌمعبٌر احمد   .2

  جٌد جدا 89.787 الثالث عراقٌة أنثى ماهر عزٌز  أمنة  .3

  جٌد جدا 89.508 الرابع عراقٌة ذكر احمد خلف احمد خلف   .4

  جٌد جدا 88.679 الخامس عراقٌة أنثى تمارا نوفل نوري محمد  .5

  جٌد جدا 88.314 السادس عراقٌة أنثى عائشة نزار مصطفى   .6

  جٌد جدا 87.872 السابع عراقٌة أنثى مها عز الدٌن محمود عبد القادر  .9

  جٌد جدا 87.172 الثامن عراقٌة ذكر عبد الرحمن عكلة حسٌن  .0

  جٌد جدا 87.115 التاسع عراقٌة ذكر عادل صالح حمود حمٌد  .6

  جٌد جدا 86.403 العاشر عراقٌة ذكر طه محمود رشٌد احمد  .11

  جٌد جدا 85.957 الحادي عشر عراقٌة أنثى منى رعد عبد العزٌز شٌاع  .11

  جٌد جدا 85.904 الثانً عشر عراقٌة ذكر هاشم  أٌمنعبد الرحمن   .12

  جٌد جدا 85.594 الثالث عشر عراقٌة ذكر احمد محمد علً معروف  .13

  جٌد جدا 85.466 عشرالرابع  عراقٌة ذكر حمد حسن ثنٌان  .14

  جٌد جدا 84.3 الخامس عشر عراقٌة ذكر ساٌر عوٌد مزعل  .15

  جٌد جدا 83.663 السادس عشر عراقٌة أنثى فاتن سالم محمود  .16

  جٌد جدا 83.602 السابع عشر عراقٌة ذكر ولٌد محمود احمد محمد  .19

  جٌد جدا 83.498 الثامن عشر عراقٌة أنثى نور عبدالرافع علً احمد  .10

  جٌد جدا 83.155 التاسع عشر عراقٌة أنثى حنٌن لقمان سعٌد  .16

  جٌد جدا 82.823 العشرون عراقٌة ذكر محمود مولود عباس عمر  .21

  جٌد جدا 82.311 الحادي والعشرون عراقٌة أنثى صابرٌن محمد تاٌه وكاع  .21

  جٌد جدا 81.989 الثانً والعشرون عراقٌة ذكر عمر فاضل محمود  .22

 توقٌع العمٌد              (    12عدد الذكور: )                   (  عمر فاضل محمود)( 22( وتنتهً ت )عبد الرحمن احمد ظاهر( )1تبدأ ت )

 ةختم الكلٌ    (               11عدد اإلناث: )                (                                                                       0( من )1القائمة )

 جامعة الموصل
 / الدراسة الصباحية العربيةاللغة تربية للعلوم اإلنسانية / قسم خريجو كلية ال

 / الدور األول2417/ 2412للعام الدراسي 



 هـ1430/ شوال/  9م  الموافق 2119/     9/       1فً     11241بموجب األمر الجامعً المرقم :  ش ط ر  

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  جٌد جدا 81.869 الثالث والعشرون عراقٌة ذكر احمد سعد عباس فرحان  .23

  جٌد جدا 81.765 الرابع والعشرون عراقٌة ذكر عبدالرحمن خالد مخلف حٌاوي  .24

  جٌد جدا 81.261 الخامس والعشرون عراقٌة ذكر ذٌاب ناجً محمد شعٌب  .25

  جٌد جدا 81.008 السادس والعشرون عراقٌة أنثى رندة علً ٌونس محمد  .26

  جٌد جدا 80.766 السابع والعشرون عراقٌة ذكر سالم احمد خضٌر حسٌن  .29

  جٌد جدا 80.676 الثامن والعشرون عراقٌة أنثى هاجر أزهر احمد حسن  .20

  جٌد جدا 80.476 التاسع والعشرون عراقٌة أنثى زهور عبدالرحمن ٌحٌى  .26

  جٌد جدا 80.298 الثالثون عراقٌة ذكر محمد خلٌل إسماعٌل   .31

  جٌد جدا 80.267 الحادي والثالثون عراقٌة أنثى إٌمان محمد طه حسن  .31

  جٌد جدا 80.245 الثانً والثالثون عراقٌة ذكر شهاب احمد محمد جاسم  .32

  جٌد جدا 80.189 الثالث والثالثون عراقٌة ذكر قٌس سعدون علً محمود  .33

  جٌد جدا 80.072 الرابع والثالثون عراقٌة أنثى براء حكمت سعٌد سلٌمان  .34

  جٌد جدا 80.026 الخامس والثالثون عراقٌة أنثى أسماء عواد محمود عبٌد  .35

  جٌد 79.93 السادس والثالثون عراقٌة أنثى ابتسام احمد محمد علً  .36

  جٌد 79.535 السابع والثالثون عراقٌة أنثى رند محمد صالح الدٌن  .39

  جٌد 79.294 الثامن والثالثون عراقٌة أنثى مصطفى رند سمٌر جبار  .30

  جٌد 79.251 التاسع والثالثون عراقٌة أنثى حسناء نبٌل عبداألمٌر احمد  .36

  جٌد 79.227 األربعون عراقٌة ذكر ٌاسر جاسم محمد  .41

  جٌد 78.978 الحادي واألربعون عراقٌة أنثى إسراء عبدالمحسن طه معٌوف  .41

  جٌد 78.843 الثانً واألربعون عراقٌة ذكر محمد لقمان زكً حسن  .42

  جٌد 78.823 الثالث واألربعون عراقٌة ذكر عبدالواحد عبدالحمٌد جبر فارس  .43

  جٌد 78.769 الرابع واألربعون عراقٌة أنثى نور احمد عبدالرحمن عبو  .44

  جٌد 78.763 الخامس واألربعون عراقٌة ذكر رضوان حسٌن نجم  .45
 توقٌع العمٌد                (    11عدد الذكور: )                         (  رضوان حسيه وجم)( 45( وتنتهً ت )عباس احمد سعد( )23تبدأ ت )

 ةختم الكلٌ            (        12عدد اإلناث: )                (                                                                      0( من )2القائمة )

 / الدراسة الصباحٌة اللغة العربٌةتربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم خرٌجو كلٌة ال
 / الدور األول2119/ 2116للعام الدراسً 



 هـ1430/ شوال/  9م  الموافق 2119/     9/       1فً     11241بموجب األمر الجامعً المرقم :  ش ط ر  

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  جٌد 77.693 السادس واألربعون عراقٌة ذكر مبرد فنش إسماعٌلمحمد   .46

  جٌد 77.528 السابع واألربعون عراقٌة ذكر فاروق طه عبدهللا كعود  .49

  جٌد 77.412 الثامن واألربعون عراقٌة أنثى دعاء صالل سالم فتحً  .40

  جٌد 77.138 التاسع  واألربعون عراقٌة ذكر محمد احمد مطر محمد  .46

  جٌد 77.108 الخمسون عراقٌة أنثى سمة صالح سالم ٌوسف  .51

  جٌد 76.743 الحادي والخمسون عراقٌة ذكر إبراهٌماحمد علً نعمة   .51

  جٌد 76.682 الثانً والخمسون عراقٌة ذكر إبراهٌماحمد عاٌش   .52

  جٌد 76.502 الثالث والخمسون عراقٌة أنثى منتهى محمود عواد محمد  .53

  جٌد 76.053 الرابع والخمسون عراقٌة ذكر ولٌد خالد كفاش شاوي  .54

  جٌد 76.012 الخامس والخمسون عراقٌة ذكر احمد حسٌن محمد حالول  .55

  جٌد 75.810 السادس والخمسون عراقٌة ذكر إبراهٌمعلً محمد   .56

  جٌد 75.804 السابع والخمسون عراقٌة أنثى سارة مندٌل عجاج  .59

  جٌد 75.373 الثامن والخمسون عراقٌة أنثى إسماعٌلعهد مظفر خلٌل   .50

  جٌد 75.344 التاسع والخمسون عراقٌة أنثى آٌة طه محمد علً  .56

  جٌد 75.328 الستون عراقٌة أنثى عبدالهادي علً فرحان إسراء  .61

  جٌد 75.292 الحادي والستون عراقٌة ذكر وس عبدالجواد محمد أ  .61

  جٌد 75.186 الثانً والستون عراقٌة أنثى حامد هانً داؤد أنغام  .62

  جٌد 74.903 الثالث والستون عراقٌة أنثى دالل نذٌر علً حسٌن  .63

  جٌد 74.83 الرابع والستون عراقٌة أنثى وسن سعد قاسم  .64

  جٌد 74.806 الخامس والستون عراقٌة أنثى رقٌة موفق سالم  .65

  جٌد 74.448 والستونالسادس  عراقٌة ذكر محسن علً حسٌن أركان  .66

  جٌد 74.437 السابع والستون عراقٌة ذكر صالح قاسم محمد عبدهللا  .69

  جٌد 74.080 الثامن والستون عراقٌة ذكر مانع شٌحان حسٌن أنور  .60

 توقٌع العمٌد                 (    12عدد الذكور: )                       ( مانع شٌحان أنور)( 60( وتنتهً ت )مبرد إسماعٌلمحمد ( )46تبدأ ت )

 ةختم الكلٌ         (            11عدد اإلناث: )                (                                                                     0( من )3القائمة )

 / الدراسة الصباحٌة اللغة العربٌةتربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم خرٌجو كلٌة ال
 / الدور األول2119/ 2116للعام الدراسً 



 هـ1430/ شوال/  9م  الموافق 2119/     9/       1فً     11241بموجب األمر الجامعً المرقم :  ش ط ر  

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  جٌد 74.048 التاسع والستون عراقٌة أنثى مروة جعفر صبحً محمد  .66

  جٌد 73.884 السبعون عراقٌة أنثى صالح شهاب احمد أمانً  .91

  جٌد 73.854 الحادي والسبعون عراقٌة ذكر ماهر وعد حسن عبدالقادر   .91

  جٌد 73.758 الثانً والسبعون عراقٌة ذكر مصطفى عادل محمد  .92

  جٌد 73.583 الثالث والسبعون عراقٌة ذكر رضوان رٌاض سعٌد قاسم  .93

  جٌد 73.368 الرابع والسبعون عراقٌة ذكر عالء سالم محمد طه  .94

  جٌد 73.33 الخامس والسبعون عراقٌة ذكر مهند عناد احمد رمضان  .95

  جٌد  73.036 السادس والسبعون عراقٌة ذكر قصً غسان داود  .96

  جٌد 72.875 السابع والسبعون عراقٌة ذكر ٌونس إدرٌسمحمد   .99

  جٌد 72.757 والسبعونالثامن  عراقٌة ذكر احمد زهٌر حسٌن حمد  .90

  جٌد 72.56 التاسع والسبعون عراقٌة ذكر عالء حسن محمد مصطفى  .96

  جٌد 72.265 الثمانون عراقٌة أنثى لمٌس ظافر حمدي فتحً  .01

  جٌد 72.202 الحادي والثمانون عراقٌة ذكر فالح غضبان شطً بشر  .01

  جٌد 72.002 الثانً والثمانون عراقٌة ذكر حسن غازي حسن عباوي  .02

  جٌد 71.823 الثالث والثمانون عراقٌة ذكر طالل طه محمود ٌونس  .03

  جٌد 71.658 الرابع والثمانون عراقٌة أنثى ضحى خالد ذنون ٌونس  .04

  جٌد 71.645 الخامس والثمانون عراقٌة ذكر فتحً حمادي فرج كردي  .05

  جٌد 71.62 السادس والثمانون عراقٌة ذكر سالم احمد طه خضٌر  .06

  جٌد 71.589 السابع والثمانون عراقٌة أنثى عبدهللا محمدذكرى   .09

  جٌد 71.454 الثامن والثمانون عراقٌة أنثى رحمة عماد قاسم حمودي  .00

  جٌد 71.247 التاسع  والثمانون عراقٌة أنثى جوان صدٌق حسٌن محمد  .06

  جٌد 71.199 التسعون عراقٌة ذكر كرم طلب عبدهللا عالوي  .61

  جٌد 70.903 الحادي والتسعون عراقٌة أنثى نور فاخر محمد  .61

 توقٌع العمٌد                (    15عدد الذكور: )                         (  نور فاخر محمد)( 61( وتنتهً ت )مروة جعفر صبحً( )66تبدأ ت )

 ةختم الكلٌ         (             0عدد اإلناث: )                 (                                                                     0( من )4القائمة )

 / الدراسة الصباحٌة اللغة العربٌةتربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم خرٌجو كلٌة ال
 / الدور األول2119/ 2116للعام الدراسً 



 هـ1430/ شوال/  9م  الموافق 2119/     9/       1فً     11241بموجب األمر الجامعً المرقم :  ش ط ر  

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  جٌد 70.888 الثانً والتسعون عراقٌة أنثى هبة صالح محمود  .62

  جٌد 70.795 والتسعونالثالث  عراقٌة ذكر عبدالمحسن احمد إٌادمحمد   .63

  جٌد 70.529 الرابع والتسعون عراقٌة ذكر عامر مجٌد خلٌل   .64

  جٌد 70.463 الخامس والتسعون عراقٌة ذكر محمد سعٌد علً احمد محمد  .65

  جٌد 70.436 السادس والتسعون عراقٌة ذكر عمر كرٌم عزٌز محمد  .66

  جٌد 70.215 السابع والتسعون عراقٌة أنثى براء شعالن عبدالرحمن  .69

  جٌد 70.209 الثامن والتسعون عراقٌة أنثى صابرٌن رؤوف محمد علً  .60

  جٌد 70.160 التاسع  والتسعون عراقٌة ذكر أٌسر سالم محمود  .66

  جٌد 70.113 المئة عراقٌة ذكر محمد خالد هاٌس سلطان  .111

  جٌد 70.092 األول بعد المئة عراقٌة ذكر محمد عبدهللا احمد عبدهللا  .111

  جٌد 70.015 الثانً بعد المئة عراقٌة أنثى أزهار شكر محمود  .112

  متوسط 69.705 الثالث بعد المئة عراقٌة ذكر هٌثم غنام نجم عبدهللا  .113

  متوسط 69.689 الرابع بعد المئة عراقٌة ذكر خضر صالح علً  حسٌن  .114

  متوسط 69.596 الخامس بعد المئة عراقٌة ذكر ضٌاء علً محمود خضٌر  .115

  متوسط 69.587 السادس بعد المئة عراقٌة ذكر محمود حسٌن علً رٌان  .116

  متوسط 69.365 السابع بعد المئة عراقٌة أنثى حنٌن خالد سلٌمان عمر  .119

  متوسط 69.363 الثامن بعد المئة عراقٌة ذكر محمد عبدالمنعم نوح موسى  .110

  متوسط 69.351 التاسع بعد المئة عراقٌة أنثى إسماعٌلزهرة جبل احمد   .116

  متوسط 69.240 العاشر بعد المئة عراقٌة أنثى ندوة محمد احمد عبدهللا  .111

  متوسط 69.182 الحادي عشر بعد المئة عراقٌة ذكر محسن ملوح برغش  .111

  متوسط 69.176 الثانً عشر بعد المئة عراقٌة ذكر علً صالح عبدهللا رشٌد  .112

  متوسط 69.059 المئةالثالث عشر بعد  عراقٌة أنثى رؤى عثمان علً خلف  .113

  متوسط 69.051 الرابع عشر بعد المئة عراقٌة ذكر دروٌش إبراهٌمطارق  أٌمن  .114

 توقٌع العمٌد              (    16عدد الذكور: )                      (  إبراهٌمطارق  أٌمن)( 114( وتنتهً ت )هبة صالح محمود( )62تبدأ ت )

 ةختم الكلٌ          (          9عدد اإلناث: )                    (                                                                   0( من )5القائمة )

 / الدراسة الصباحٌة اللغة العربٌةتربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم خرٌجو كلٌة ال
 / الدور األول2119/ 2116للعام الدراسً 



 هـ1430/ شوال/  9م  الموافق 2119/     9/       1فً     11241بموجب األمر الجامعً المرقم :  ش ط ر  

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  متوسط 68.934 الخامس عشر بعد المئة عراقٌة أنثى بسمة ٌحٌى محمود  .115

  متوسط 68.916 عشر بعد المئة السادس عراقٌة أنثى احمد حسن مجٌد أالء  .116

  متوسط 68.838 السابع عشر بعد المئة عراقٌة أنثى نبأ نجم الدٌن عبدهللا محمد  .119

  متوسط 68.766 الثامن عشر بعد المئة عراقٌة ذكر عمر هادي عباس  .110

  متوسط 68.734 التاسع عشر بعد المئة عراقٌة ذكر محسن إبراهٌمحسام   .116

  متوسط 68.73 العشرون بعد المئة عراقٌة ذكر عبدالوهاب محمودمهند فتح هللا   .121

  متوسط 68.716 الحادي والعشرون بعد المئة عراقٌة أنثى نور مصطفى محمد صالح  .121

  متوسط 68.606 الثانً والعشرون بعد المئة عراقٌة ذكر عبدهللا ولٌد محمد نذٌر  .122

  متوسط 68.157 بعد المئةالثالث والعشرون  عراقٌة أنثى مها ولٌد خضر سعٌد  .123

  متوسط 68.086 الرابع والعشرون بعد المئة عراقٌة ذكر حسن مزهر عبدالهادي محمد  .124

  متوسط 68.004 الخامس والعشرون بعد المئة عراقٌة ذكر علً جدعان حمادي  .125

  متوسط 67.449 السادس والعشرون بعد المئة عراقٌة ذكر زكرٌا عالء أزهر ٌونس  .126

  متوسط 67.332 السابع والعشرون بعد المئة عراقٌة ذكر محمود سنجار فاهم عثمان  .129

  متوسط 67.292 الثامن والعشرون بعد المئة عراقٌة ذكر رشوان خلف حمٌد احمد  .120

  متوسط 67.105 التاسع والعشرون بعد المئة عراقٌة ذكر خٌري علً صالح  .126

  متوسط 67.032 الثالثون بعد المئة عراقٌة ذكر محمد نشوان حازم  .131

  متوسط 66.718 الحادي والثالثون بعد المئة عراقٌة ذكر لٌث كوكب خضر سلٌم  .131

  متوسط 66.674 الثانً والثالثون بعد المئة عراقٌة أنثى ضحى محمد صبري عبدهللا  .132

  متوسط 66.604 الثالث والثالثون بعد المئة عراقٌة ذكر إسماعٌلحسٌن  إسماعٌل  .133

  متوسط 66.551 الرابع والثالثون بعد المئة عراقٌة ذكر مصطفى سمٌر حازم  .134

  متوسط 66.528 الخامس والثالثون بعد المئة عراقٌة ذكر ٌاسر نّصار اقصٌر عبٌد  .135

  متوسط 66.388 السادس والثالثون بعد المئة عراقٌة ذكر منهل خضر صالح  .136

  متوسط 65.87 السابع والثالثون بعد المئة عراقٌة أنثى نور خالد حامد عبد  .139

 توقٌع العمٌد                (    16عدد الذكور: )                       (  نور خالد حامد)( 139( وتنتهً ت )بسمة ٌحٌى محمود( )115تبدأ ت )

 ةختم الكلٌ        (               9عدد اإلناث: )                       (                                                              0( من )6القائمة )

 / الدراسة الصباحٌة اللغة العربٌةتربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم خرٌجو كلٌة ال
 / الدور األول2119/ 2116للعام الدراسً 



 هـ1430شوال/ /  9م  الموافق 2119/     9/       1فً     11241بموجب األمر الجامعً المرقم :  ش ط ر  

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  متوسط 65.842 الثامن والثالثون بعد المئة عراقٌة أنثى فاطمة شحاذة فتحً ٌونس  .130

  متوسط 65.804 التاسع والثالثون بعد المئة عراقٌة أنثى شهد محمد صالح خلٌل  .136

  متوسط 65.778 األربعون بعد المئة عراقٌة ذكر مهند احمد شهاب احمد  .141

  متوسط 65.358 الحادي واألربعون بعد المئة عراقٌة ذكر عمر خطاب عبدهللا  .141

  متوسط 65.088 الثانً واألربعون بعد المئة عراقٌة ذكر محمد غانم خطاب محمد  .142

  متوسط 65.067 الثالث واألربعون بعد المئة عراقٌة ذكر محمد فوزي عبدالرحمن  .143

  متوسط 64.834 واألربعون بعد المئةالرابع  عراقٌة ذكر عراك فهد عكاب محسن  .144

  متوسط 64.792 واألربعون بعد المئة الخامس عراقٌة أنثى مروة عبد الغنً محسوب عبد  .145

  متوسط 64.708 واألربعون بعد المئة السادس عراقٌة أنثى إبراهٌمآٌة ولٌد خلٌل   .146

  متوسط 64.677 واألربعون بعد المئةالسابع  عراقٌة ذكر صخر عباس جمعة  .149

  متوسط 64.414 واألربعون بعد المئةالثامن  عراقٌة أنثى سندس مؤٌد محمود حامد  .140

  متوسط 64.202 واألربعون بعد المئةالتاسع  عراقٌة أنثى زٌنب عبد العزٌز عبد الرزاق  .146

  متوسط 64.078 الخمسون بعد المئة  عراقٌة ذكر مٌسر شهاب احمد محمد  .151

  متوسط 63.708 الحادي والخمسون بعد المئة عراقٌة ذكر خلف  إبراهٌمٌوسف   .151

  متوسط 63.675 الثانً والخمسون بعد المئة عراقٌة ذكر احمد عزام خلٌل  .152

  متوسط 63.489 والخمسون بعد المئةالثالث  عراقٌة أنثى مصطفى ناٌف مصطفى هنور  .153

  متوسط 63.474 والخمسون بعد المئةالرابع  عراقٌة ذكر سعدي فٌصل محمود محمد  .154

  متوسط 63.165 والخمسون بعد المئة الخامس عراقٌة أنثى هبة خٌر الدٌن نجم  .155

  متوسط 61.737 السادس والخمسون بعد المئة عراقٌة ذكر أٌوبعبدالرحمن محمد   .156

  متوسط 61.668 والخمسون بعد المئةالسابع  عراقٌة ذكر حسن موسى عبدهللا  .159

  متوسط 61.385 والخمسون بعد المئةالثامن  عراقٌة ذكر رائد ٌونس علً خلٌل  .150

  متوسط 61.192 التاسع والخمسون بعد المئة عراقٌة ذكر حسٌن عبدهللا حسن حمود  .156

  متوسط 61.094 الستون بعد المئة عراقٌة ذكر محمد صالح ٌونس حسن  .161

 توقٌع العمٌد                (    15عدد الذكور: )                   (  محمد صالح ٌونس)( 161ت ) ( وتنتهًفاطمة شحاذة فتحً( )130تبدأ ت )

 ةختم الكلٌ        (              0عدد اإلناث: )                (                                                                      0( من )9القائمة )

 / الدراسة الصباحٌة اللغة العربٌةتربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم خرٌجو كلٌة ال
 / الدور األول2119/ 2116للعام الدراسً 



 هـ1430/ شوال/  9م  الموافق 2119/     9/       1فً     11241بموجب األمر الجامعً المرقم :  ش ط ر  

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  متوسط 60.190 الحادي والستون بعد المئة عراقٌة ذكر أٌمن حٌدر زكر  .161

  مقبول 58.676 الثانً والستون بعد المئة عراقٌة ذكر سالم زهدي محمد سلطان  .162

  مقبول 57.125 الثالث والستون بعد المئة عراقٌة أنثى بٌداء محمد خلف  .163

  مقبول 56.437 بعد المئة الرابع والستون عراقٌة ذكر قتٌبة مرعً حسن  .164

 توقٌع العمٌد                (    3عدد الذكور: )                          ( قتٌبة مرعً حسن)( 164( وتنتهً ت )أٌمن حٌدر زكر( )161تبدأ ت )

 ةختم الكلٌ           (         1عدد اإلناث: )                     (                                                                   0( من )0القائمة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 / الدراسة الصباحٌة اللغة العربٌةتربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم ة الخرٌجو كلٌ
 / الدور األول2119/ 2116للعام الدراسً 



 هـ1438/ شوال/  7م  الموافق 2417/     7/       1في     14241بموجب األمر الجامعي المرقم :  ش ط ر  

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  ممتاز 650154 ىاألول عراقٌة أنثى رفاه عبد الكرٌم ادهم   .1

  جٌد جدا  050026 الثانً عراقٌة أنثى سارة رٌاض ناظم  .2

  جٌد جدا 050591 الثالث عراقٌة أنثى أزهرزمن ٌاسر   .3

  جٌد جدا 050102 الرابع عراقٌة أنثى صدٌق خضر حكمً  أالء  .4

  جٌد جدا 040092 الخامس عراقٌة أنثى ود عبد الرزاق عبد هللا   .5

  جٌد جدا 040209 السادس عراقٌة ذكر حسن  إدرٌسمحمد   .6

  جٌد جدا 020459 السابع عراقٌة أنثى لقاء عبد الستار عبد الرحٌم   .9

  جٌد جدا 020256 الثامن عراقٌة أنثى علً محمد عزٌز  إٌمان  .0

  جٌد جدا 020104 التاسع عراقٌة أنثى أفراح محمود إسماعٌل  .6

  جٌد جدا 010393 العاشر عراقٌة أنثى نبأ هشام سلٌمان  .11

  جٌد جدا 010555 الحادي عشر عراقٌة أنثى مرٌم خلف خالد خلف   .11

  جٌد جدا 010166 الثانً عشر عراقٌة أنثى نور درٌد فائق   .12

  جٌد 960924 الثالث عشر عراقٌة ذكر حمزة عثمان محمد  .13

  جٌد 960922 الرابع عشر عراقٌة أنثى عمر دروٌش أمل  .14

  جٌد 960690 الخامس عشر عراقٌة ذكر انمار صالح احمد   .15

  جٌد 900061 السادس عشر عراقٌة أنثى محمود شكرثواب   .16

  جٌد 900453 السابع عشر عراقٌة ذكر احمد شهاب احمد ٌحٌى  .19

  جٌد 990926 الثامن عشر عراقٌة أنثى سارة عصام محمد شٌت  .10

  جٌد 990369 التاسع عشر عراقٌة أنثى رنا نوفل كرٌم احمد   .16

  جٌد 990331 العشرون عراقٌة ذكر محمود احمد محمد  إبراهٌم  .21

  جٌد 960043 الحادي والعشرون عراقٌة أنثى آٌة سبهان محمد طٌب  .21

  جٌد 960326 الثانً والعشرون عراقٌة ذكر اوس نبٌل عزٌز  .22

 توقٌع العمٌد               (    6عدد الذكور: )                                   ( اوس نبٌل عزٌز)( 22( وتنتهً ت )رفاه عبد الكرٌم( )1تبدأ ت )

 ةختم الكلٌ        (          16عدد اإلناث: )                  (                                                                      6( من )1القائمة )

 جامعة الموصل
 / الدراسة الصباحية اللغة االنكليزيةخريجو كلية التربية للعلوم اإلنسانية / قسم 

 / الدور األول2417/ 2412للعام الدراسي 



 هـ1430/ شوال/  9م  الموافق 2119/     9/       1فً     11241بموجب األمر الجامعً المرقم :  ش ط ر  

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  جٌد 960166 الثالث والعشرون عراقٌة أنثى عال سلٌمان محمد علً   .23

  جٌد 950651 الرابع والعشرون عراقٌة ذكر ٌوسف شهاب احمد علً   .24

  جٌد 950045 الخامس والعشرون عراقٌة أنثى آمنة هانً حمو الٌاس  .25

  جٌد 950964 السادس والعشرون عراقٌة ذكر مٌالد عبد الغفور سلٌمان   .26

  جٌد 950946 السابع والعشرون عراقٌة ذكر حسٌن غانم حسٌن احمد   .29

  جٌد 950913 الثامن والعشرون عراقٌة أنثى عبد علً أكرمأرٌج   .20

  جٌد 950633 التاسع والعشرون عراقٌة أنثى إبراهٌمهدٌل ثائر   .26

  جٌد 950524 الثالثون عراقٌة أنثى اسراء حمٌد ٌونس جاسم   .31

  جٌد 950495 الحادي والثالثون عراقٌة ذكر ٌاسر موسى حمد   .31

  جٌد 950166 الثانً والثالثون عراقٌة ذكر تٌمور زٌنل نجم حسن   .32

  جٌد 950131 الثالث والثالثون عراقٌة أنثى إبراهٌمرؤى محمد إسماعٌل   .33

  جٌد 950152 الرابع والثالثون عراقٌة أنثى مٌسم قحطان بشٌر  .34

  جٌد 950123 الخامس والثالثون عراقٌة أنثى                                      آمنة سالم مصطفى محمد                                                                                                           .35

  جٌد 940036 السادس والثالثون عراقٌة ذكر بسام عبد القادر رستم   .36

  جٌد 940911 السابع والثالثون عراقٌة أنثى حنٌن محمد سعٌد عثمان  .39

  جٌد 940693 الثامن والثالثون عراقٌة ذكر خالد احمد طه محمود  .30

  جٌد 940631 التاسع والثالثون عراقٌة أنثى سونه كمال رشٌد   .36

  جٌد 940193 األربعون عراقٌة أنثى إبراهٌممهى جالل خلٌل   .41

  جٌد 930020 األربعونالحادي و  عراقٌة أنثى شٌماء احمد مخلف عبد الرزاق   .41

  جٌد 930496 األربعونالثانً و  عراقٌة ذكر أوراس فارس خٌرهللا  .42

  جٌد 930351 األربعونالثالث و  عراقٌة أنثى كوكب ولٌد ناٌف  .43

  جٌد 930232 األربعونالرابع و  عراقٌة أنثى احمد محمود عبو  أسماء  .44

  جٌد 930135 األربعونالخامس و  عراقٌة أنثى إٌالف جمال خلٌل  .45

 توقٌع العمٌد                (    0عدد الذكور: )                            ( إٌالف جمال خلٌل)( 45( وتنتهً ت )عال سلٌمان محمد( )23تبدأ ت )

 ةختم الكلٌ          (        15عدد اإلناث: )                (                                                                        6( من )2القائمة )

 / الدراسة الصباحٌة اللغة االنكلٌزٌةخرٌجو كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم 
 / الدور األول2119/ 2116للعام الدراسً 



 هـ1430/ شوال/  9م  الموافق 2119/     9/       1فً     11241بموجب األمر الجامعً المرقم :  ش ط ر  

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  جٌد 920666 األربعونالسادس و  عراقٌة أنثى ناثر محمد خلٌل أمنٌه  .46

  جٌد 920533 األربعونالسابع و  عراقٌة ذكر علً عبد العزٌز خضر محمود   .49

  جٌد 920162 األربعونالثامن و  عراقٌة أنثى صفا وعد احمد علً  .40

  جٌد 920132 األربعونالتاسع و  عراقٌة ذكر سٌف محمد حٌدر  .46

  جٌد 920123 الخمسون عراقٌة ذكر محمد عبدالكرٌم مصطفى سعد هللا  .51

  جٌد 910093 والخمسونالحادي  عراقٌة أنثى رشا فاتك محمد سلٌمان   .51

  جٌد 910063 الثانً والخمسون عراقٌة أنثى راوند داود سلمان ٌوسف   .52

  جٌد 910662 الثالث والخمسون عراقٌة أنثى صفو  براء محمد رمزي عبدالرحمن  .53

  جٌد 910662 الرابع والخمسون عراقٌة ذكر اوس عونً احمد  .54

  جٌد 910290 والخمسونالخامس  عراقٌة ذكر محسن ابراهٌم احمد  .55

  جٌد 910166 السادس والخمسون عراقٌة ذكر وسام فاضل داؤد صالح   .56

  جٌد 910113 السابع والخمسون عراقٌة ذكر امجد محمد الٌاس  .59

  جٌد 910661 الثامن والخمسون عراقٌة أنثى نور مؤٌد ٌونس حسن  .50

  جٌد 910611 والخمسونالتاسع  عراقٌة أنثى الرا عبد الناصر عبد هللا شٌت   .56

  جٌد 910562 الستون عراقٌة أنثى آمنة خالد محمد علً  .61

  جٌد 910561 الحادي والستون عراقٌة أنثى علً إسماعٌلنور سالم   .61

  جٌد 910225 الثانً والستون عراقٌة ذكر نبٌل جمعة داؤد  .62

  جٌد 910103 الثالث والستون عراقٌة أنثى مرح احمد محمد حسو   .63

  جٌد 910193 الرابع والستون عراقٌة ذكر محمود محمد ٌوسف شاكر  .64

  جٌد 910150 الخامس والستون عراقٌة أنثى رفل بشار سالم جارو  .65

  متوسط 660953 السادس والستون عراقٌة ذكر سعد احمد علً  .66

  متوسط 660461 السابع والستون عراقٌة ذكر رمضان طاهر عبد الكرٌم   .69

  متوسط    660311 الثامن والستون عراقٌة  أنثى هللا محمود عزة معن عطا  .60

 توقٌع العمٌد               (    11عدد الذكور: )                              ( هللاعزة معن عطا)( 60( وتنتهً ت )امنٌة ناثر محمد( )46تبدأ ت )

 ةختم الكلٌ               (    12عدد اإلناث: )                   (                                                                    6( من )3القائمة )

 / الدراسة الصباحٌة اللغة االنكلٌزٌةخرٌجو كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم 
 / الدور األول2119/ 2116للعام الدراسً 



 هـ1430/ شوال/  9م  الموافق 2119/     9/       1فً     11241بموجب األمر الجامعً المرقم :  ش ط ر  

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  متوسط 660292 التاسع والستون عراقٌة أنثى منار هٌثم محمد   .66

  متوسط 660291 السبعون عراقٌة أنثى حنان احمد بكر  .91

  متوسط 660240 الحادي و السبعون عراقٌة ذكر ابو عبٌدة محمد شاكر   .91

  متوسط 660212 الثانً و السبعون عراقٌة أنثى تقى غسان منذر عبد الرحمن   .92

  متوسط 660130 الثالث و السبعون عراقٌة ذكر رائد احمد رمو  .93

  متوسط 660126 الرابع والسبعون عراقٌة ذكر ضٌاء صبحً خلٌل  .94

  متوسط 600634 الخامس و السبعون عراقٌة أنثى مها رمزي محمد   .95

  متوسط 600611 السادس و السبعون عراقٌة أنثى أسٌل محمد ٌونس طاهر  .96

  متوسط 600634 السابع و السبعون عراقٌة ذكر وسٌم نزار عبدالرحمن سعٌد  .99

  متوسط 600569 الثامن و السبعون عراقٌة ذكر محمد عامر حمادي مجٌد   .90

  متوسط 600130 التاسع و السبعون عراقٌة أنثى رؤى محمود مجٌد عٌسى   .96

  متوسط 690666 الثمانون عراقٌة أنثى فرح وعد خلٌل احمد   .01

  متوسط 690633 الحادي و الثمانون عراقٌة أنثى مها خالد محمد ذنون  .01

  متوسط 690956 الثانً و الثمانون عراقٌة أنثى ازهار محمد جواد   .02

  متوسط 690536 الثالث و الثمانون عراقٌة ذكر حسن حامد حمٌد   .03

  متوسط 660651 الرابع و الثمانون عراقٌة أنثى اكرام عبد الجبار ذنون  .04

  متوسط 660095 الخامس و الثمانون عراقٌة أنثى سهى محمود فتحً  .05

  متوسط 660011 السادس و الثمانون عراقٌة ذكر مازن دحام ادرٌس   .06

  متوسط 660545 السابع و الثمانون عراقٌة أنثى رفل عبدالمنعم حٌدر  .09

  متوسط 660444 الثامن و الثمانون عراقٌة أنثى آالء نبٌل محمد نذٌر  .00

  متوسط 660411 التاسع و الثمانون عراقٌة أنثى زٌنب عبد الوهاب فاضل   .06

  متوسط 660361 التسعون عراقٌة أنثى رحمة ظاهر شوٌت عبوش  .61

  متوسط 660352 الحادي و التسعون عراقٌة أنثى نور سعد محمود   .61

 توقٌع العمٌد                (    9عدد الذكور: )                                 (نور سعد محمود)( 61( وتنتهً ت )منار هٌثم محمد( )66تبدأ ت )

 ةختم الكلٌ         (         16عدد اإلناث: )                 (                                                                       6( من )4القائمة )

 / الدراسة الصباحٌة اللغة االنكلٌزٌةخرٌجو كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم 
 / الدور األول2119/ 2116للعام الدراسً 



 هـ1430/ شوال/  9م  الموافق 2119/     9/       1فً     11241بموجب األمر الجامعً المرقم :  ش ط ر  

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  متوسط 660166 الثانً و التسعون عراقٌة ذكر إبراهٌمزكرٌا ٌحٌى   .62

  متوسط 650695 التسعونالثالث و  عراقٌة أنثى محمود  ماجد ضحى  .63

  متوسط 650615 الرابع و التسعون عراقٌة أنثى رند لٌث سالم   .64

  متوسط 650399 الخامس و التسعون عراقٌة أنثى زٌنة صبحً ٌونس  .65

  متوسط 650261 السادس و التسعون عراقٌة ذكر رغٌد عبدهللا كامل عبد هللا  .66

  متوسط 650166 التسعونالسابع و  عراقٌة ذكر محمد عبد الغنً وٌس  .69

  متوسط 640040 الثامن و التسعون عراقٌة ذكر احمد عبد الرزاق رؤوف   .60

  متوسط 640665 التاسع و التسعون عراقٌة أنثى آٌة مهند عبدالرزاق سلٌمان  .66

  متوسط 640630 ةالمائ عراقٌة ذكر إسماعٌلسالم ٌونس صالح   .111

  متوسط 640435 المئة وواحد عراقٌة ذكر خالد عزو احمد   .111

  متوسط 640422 واثنان المئة عراقٌة أنثى رمضان  إبراهٌمسهام   .112

  متوسط 640351 وثالثة المئة عراقٌة أنثى صبا نذٌر جرجس  .113

  متوسط 640116 وأربعةالمئة عراقٌة ذكر مهند ٌونس صالح   .114

  متوسط 640114 وخمسة المئة عراقٌة ذكر احمد لمٌس سالم  .115

  متوسط 630090 وستة المئة عراقٌة أنثى امنٌة عماد حمٌد   .116

  متوسط 630963 وسبعة المئة عراقٌة ذكر طالل رافع مجٌد   .119

  متوسط 630911 وثمانٌةالمئة  عراقٌة أنثى إسراء سالم محمد حسن  .110

  متوسط 630443 وتسعة المئة عراقٌة ذكر شامل فاضل عز الدٌن   .116

  متوسط 630111 وعشرة المئة عراقٌة ذكر علً مجٌد حمٌد احمد  .111

  متوسط 630112 عشر وإحدىالمئة عراقٌة ذكر داؤد عبدالنافع دواد  .111

  متوسط 620664 واثنا عشر المئة عراقٌة أنثى زهراء خٌرالدٌن جاسم  .112

  متوسط 620601 وثالثة عشر المئة عراقٌة أنثى نهى عبدالرحمن عبدهللا وهب  .113

  متوسط 620464 عشر وأربعةالمئة عراقٌة أنثى جهان خلف حسٌن   .114

 توقٌع العمٌد                   ( 12عدد الذكور: )                     ( جهان خلف حسٌن)( 114( وتنتهً ت )إبراهٌمزكرٌا ٌحٌى ( )66تبدأ ت )

 ةختم الكلٌ               (      11عدد اإلناث: )               (                                                                      6( من )5القائمة )

 / الدراسة الصباحٌة اللغة االنكلٌزٌةخرٌجو كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم 
 / الدور األول2119/ 2116للعام الدراسً 



 هـ1430/ شوال/  9م  الموافق 2119/     9/       1فً     11241األمر الجامعً المرقم :  ش ط ر  بموجب 

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  متوسط 610661 وخمسة عشر المئة عراقٌة أنثى زهر ٌعرب عبدالخالق  .115

  متوسط 610625 وست عشر المئة عراقٌة أنثى سجى محمود عبد نجم  .116

  متوسط 610501 المئة وسبعة عشر عراقٌة ذكر وائل علً جاسم عبد الرحٌم   .119

  متوسط 610452 وثمانٌة عشر المئة عراقٌة أنثى مها لقمان نذٌر  .110

  متوسط 610410 وتسع عشر المئة عراقٌة ذكر عبدالرحمن شهاب احمد  .116

  مقبول 560645 والعشرون المئة عراقٌة ذكر عمر سهٌل امٌن حسٌن  .121

  مقبول 560569 وواحد وعشرون المئة عراقٌة أنثى ضحى ماهر حمٌد   .121

  مقبول 560122 واثنان وعشرون المئة عراقٌة ذكر احمد صائل عبود   .122

  مقبول 560145 وثالثة وعشرون المئة عراقٌة أنثى شهد نجٌب عبدهللا   .123

  مقبول 560144 وعشرون وأربعةالمئة عراقٌة أنثى رواء مضر جري  .124

  مقبول 560126 وخمسة وعشرونالمئة عراقٌة ذكر قاسم أٌوبمصطفى ٌوسف   .125

  مقبول 500326 وست وعشرونالمئة عراقٌة ذكر احمد خلٌل رشٌد   .126

  مقبول 500143 وسبع وعشرونالمئة عراقٌة ذكر فهد نواف ادرٌس   .129

  مقبول 590631 وثمان وعشرونالمئة عراقٌة ذكر محمد مجاهد عبد الواحد   .120

  مقبول 550513 المئة و تسع وعشرون عراقٌة ذكر المعتصم باهلل عبدالقادر   .126

 توقٌع العمٌد                (    6عدد الذكور: )             ( المعتصم باهلل عبدالقادر)( 126( وتنتهً ت )زهر ٌعرب عبدالخالق( )115تبدأ ت )

 ةختم الكلٌ                (    6عدد اإلناث: )                (                                                                        6( من )6القائمة )

 

 

 

 

 

 

 

 / الدراسة الصباحٌة اللغة االنكلٌزٌةخرٌجو كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم 
 / الدور األول2119/ 2116للعام الدراسً 



 هـ1438/ شوال/  14م  الموافق 2417/     14/       1في     14344بموجب األمر الجامعي المرقم :  ش ط ر  

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  متوسط 66.901 الدور الثانً عراقٌة ذكر حسٌن عبد احمد محمد  .1

  متوسط 650390 الدور الثانً عراقٌة ذكر عمر عبد اللطٌف حسٌن   .2

  متوسط 63.312 الدور الثنً عراقٌة  ذكر  عمر عبدهللا عٌسى  .3

  متوسط 610565 الدور الثانً عراقٌة أنثى شهد محمد توفٌق ٌونس  .4

  متوسط 610105 الدور الثانً عراقٌة ذكر فٌصل شرابً سند   .5

  متوسط 61.023 الدور الثانً عراقٌة ذكر  حاتم حٌسن علً ورٌدي  .6

  متوسط 610150 الدور الثانً عراقٌة ذكر إبراهٌمنجم عبدهللا خلف   .9

  مقبول 560005 الدور الثانً عراقٌة ذكر طارق فتحً نزال   .0

  مقبول 560163 الدور الثانً عراقٌة ذكر فراس طالل خزعل  .6

  مقبول 500091 الدور الثانً عراقٌة أنثى محمد  إسماعٌلفاطمة   .11

  مقبول 500521 الدور الثانً عراقٌة أنثى حسناء انس محمود   .11

  مقبول 590141 الدور الثانً عراقٌة أنثى عبدالرحمن  إبراهٌمعلٌاء مشعل   .12

  مقبول 560966 الدور الثانً عراقٌة أنثى ٌسرى عبدالحكم مصطفى  .13

 توقٌع العمٌد                (    0عدد الذكور: )                ( ٌسرى عبدالحكم مصطفى)( 13( وتنتهً ت )حسٌن عبد احمد محمد( )1تبدأ ت )

 ةختم الكلٌ                (    5عدد اإلناث: )                (                                                                        1( من )1القائمة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 جامعة الموصل
 / الدراسة الصباحية اللغة االنكليزيةخريجو كلية التربية للعلوم اإلنسانية / قسم 

 / الدور الثاني2417/ 2412للعام الدراسي 



 هـ1438/ شوال/  7م  الموافق 2417/     7/       1في     14241بموجب األمر الجامعي المرقم :  ش ط ر  

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  امتٌاز 93.335 االول عراقٌة أنثى هاجر عادل احمد  .1

  امتٌاز 91.009 الثانً عراقٌة ذكر مصطفى مزاحم علً  .2

  جٌد جدا 89.124 الثالث عراقٌة أنثى رقٌة جاسم محمد فتحً  .3

  جٌد جدا 88.948 الرابع عراقٌة ذكر انٌس براء ماهر محمد  .4

  جٌد جدا 87.851 الخامس عراقٌة أنثى غفران داؤد سلٌمان  .5

  جٌد جدا 87.103 السادس عراقٌة ذكر ربٌع صابر عبدالكرٌم  .6

  جٌد جدا 87.008 السابع عراقٌة ذكر جاسم  إبراهٌممعن محمد   .9

  جٌد جدا 86.939 الثامن عراقٌة ذكر صالح سلطان دبوس   .0

  جٌد جدا 85.506 التاسع عراقٌة ذكر محمد عبدالوهاب خلٌل  .6

  جٌد جدا 85.422 العاشر عراقٌة ذكر السالم جمعه حسن نزالعبد   .11

  جٌد جدا 85.187 الحادي عشر عراقٌة ذكر جاسم محمد أركان  .11

  جٌد جدا 84.834 الثانً عشر عراقٌة ذكر شٌروان خٌري جمال   .12

  جٌد جدا 84.721 الثالث عشر عراقٌة أنثى رحمة سالم عبد علً  .13

  جٌد جدا 84.606 الرابع عشر عراقٌة أنثى مروة قاسم محمد ٌحٌى  .14

  جٌد جدا 84.259 الخامس عشر عراقٌة ذكر احمد تحسٌن محمد سالم  .15

  جٌد جدا 83.830 السادس عشر عراقٌة أنثى نهادم سلطان عبدهللا   .16

  جٌد جدا 83.600 السابع عشر عراقٌة ذكر ٌوسف صالح محمود  .19

  جٌد جدا 83.598 الثامن عشر عراقٌة أنثى حنان محمد رشٌد  .10

  جٌد جدا 83.146 العشرون عراقٌة ذكر ٌوسف ابراهٌم بشٌر  .16

  جٌد جدا 82.299 الحادي والعشرون عراقٌة ذكر محمود سمٌط حسٌن  .21

  جٌد جدا 82.298 الثانً والعشرون عراقٌة أنثى سولٌن مصطفى عبدالقادر   .21

  جداجٌد  82.194 الثالث والعشرون عراقٌة ذكر جمال مجٌد مجبل  .22

 توقٌع العمٌد              (    14عدد الذكور: )                              ( جمال مجٌد مجبل)( 22( وتنتهً ت )هاجر عادل احمد( )1تبدأ ت )

 ةختم الكلٌ               (     0عدد اإلناث: )                (                                                                       0( من )1القائمة )

 جامعة الموصل
 / الدراسة الصباحية التاريخخريجو كلية التربية للعلوم اإلنسانية / قسم 

 / الدوراألول2417/ 2412للعام الدراسي 



 هـ1430/ شوال/  9م  الموافق 2119/     9/       1فً     11241بموجب األمر الجامعً المرقم :  ش ط ر  

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  جٌد جدا 82.162 التاسع عشر عراقٌة ذكر عثمان نوفل محمد  .23

  جٌد جدا 81.451 الرابع والعشرون عراقٌة ذكر ماهر احمد خلٌف   .24

  جٌد جدا 81.405 الخامس والعشرون عراقٌة ذكر سعد عبدهللا ذنون  .25

  جٌد جدا 81.246 السادس والعشرون عراقٌة ذكر علً فٌصل علً محمد  .26

  جٌد جدا 81.123 السابع والعشرون عراقٌة أنثى شهد نعمان حمٌد  .29

  جٌد جدا 81.073 الثامن والعشرون عراقٌة أنثى زهراء احمد نجم عبدالموجود  .20

  جٌد جدا 81.037 التاسع والعشرون عراقٌة أنثى سالم أكرمحنٌن   .26

  جٌد جدا 80.944 الثالثون عراقٌة أنثى صباح حسن سلطان   .31

  جٌد جدا 80.667 الحادي والثالثون عراقٌة أنثى سماء سالم احمد  .31

  جٌد جدا 80.460 الثانً والثالثون عراقٌة ذكر راغب سعد سلٌمان  .32

  جٌد جدا 80.436 الثالث والثالثون عراقٌة أنثى شهد ماهر عزالدٌن  .33

  جٌد جدا 80.420 والثالثونالرابع  عراقٌة أنثى سحر محمود فتحً  .34

  جٌد جدا 80.302 الخامس والثالثون عراقٌة ذكر براء صبحً محمود  .35

  جٌد جدا 80.123 السادس والثالثون عراقٌة ذكر عمر محمد طاهر مهٌدي  .36

  جٌد جدا 80.071 السابع والثالثون عراقٌة ذكر عبدالرحمن ولٌد صالح  .39

  جٌد 79.990 الثامن والثالثون عراقٌة ذكر إبراهٌممحمد عطا هللا   .30

  جٌد 79.266 التاسع والثالثون عراقٌة ذكر رٌان محمد سوٌلم  .36

  جٌد 79.232 األربعون عراقٌة أنثى هبة علً عواد صالح  .41

  جٌد 79.205 األربعونالحادي و  عراقٌة ذكر سمو شكر خدٌدة   .41

  جٌد 79.027 األربعونالثانً و  عراقٌة ذكر رفل قٌدار عبد الحمٌد   .42

  جٌد 78.864 األربعونالثالث و  عراقٌة ذكر إبراهٌموعد محمد   .43

  جٌد 78.710 األربعونالرابع و  عراقٌة أنثى سرى عامر سالم  .44

  جٌد 78.621 األربعونالخامس و  عراقٌة أنثى رنا فارس فائق  .45

 توقٌع العمٌد               (    12عدد الذكور: )                                ( رنا فارس فائق)( 45( وتنتهً ت )عثمان نوفل محمد( )23بدأ ت )

 ةختم الكلٌ              (      11عدد اإلناث: )                 (                                                                      0( من )2القائمة )

 / الدراسة الصباحٌة التارٌخخرٌجو كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم 
 / الدوراألول2119/ 2116للعام الدراسً 



 هـ1430/ شوال/  9م  الموافق 2119/     9/       1فً     11241بموجب األمر الجامعً المرقم :  ش ط ر  

 تالمالحظا التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  جٌد 78.616 األربعونالسادس و  عراقٌة أنثى رٌام غسان  ذٌاب حسن  .46

  جٌد 78.548 األربعونالسابع و  عراقٌة ذكر اوس فوزي عبدالجبار  .49

  جٌد 78.511 األربعونالثامن و  عراقٌة أنثى رغدة داؤد عبد داؤد  .40

  جٌد 78.509 األربعونالتاسع و  عراقٌة ذكر عوده عواد عبٌد   .46

  جٌد 78.432 الخمسون عراقٌة أنثى علً  إحسانرنا   .51

  جٌد 78.382 الحادي والخمسون عراقٌة أنثى ماري راكان محمد احمد  .51

  جٌد 78.371 الثانً والخمسون عراقٌة ذكر هٌثم محمد علً  .52

  جٌد 78.185 الثالث والخمسون عراقٌة أنثى عبد عبوش حمادي أسماء  .53

  جٌد 78.047 الرابع والخمسون عراقٌة أنثى زٌنة فائز غانم  .54

  جٌد 77.988 الخامس والخمسون عراقٌة ذكر حمود سلمان هزاع محمد   .55

  جٌد 77.965 السادس والخمسون عراقٌة أنثى عادل محمود أزهار  .56

  جٌد 77.934 السابع والخمسون عراقٌة أنثى نور غانم جاسم  .59

  جٌد 77.787 الثامن والخمسون عراقٌة ذكر معاذ فوزي محمود  .50

  جٌد 77.590 التاسع والخمسون عراقٌة ذكر عادل مٌسر محمود ازغٌر  .56

  جٌد 77.555 الستون عراقٌة أنثى رشا محمود خلٌل محمد  .61

  جٌد 77.356 الحادي والستون عراقٌة أنثى إسماعٌلرانٌا خالد   .61

  جٌد 77.271 الثانً والستون عراقٌة أنثى صابرٌن غازي ٌاسٌن طه  .62

  جٌد 77.142 الثالث والستون عراقٌة ذكر ولٌد خالد طاهر   .63

  جٌد 77.046 الرابع والستون عراقٌة ذكر مصطفى فارس كمال  .64

  جٌد 76.860 الخامس والستون عراقٌة ذكر فائز هوٌدي عالوي   .65

  جٌد 76.759 السادس والستون عراقٌة ذكر محمد غازي عبد الرزاق  .66

  جٌد 76.371 السابع والستون عراقٌة أنثى خدٌجة غانم ٌونس  .69

  جٌد 76.268 الثامن والستون عراقٌة ذكر عٌسى احمد خلف  .60

 توقٌع العمٌد               (    11عدد الذكور: )                           ( عٌسى احمد خلف)( 60( وتنتهً ت )رٌام غسان  ذٌاب( )46بدأ ت )

 ةختم الكلٌ             (       12عدد اإلناث: )                    (                                                                  0( من )3القائمة )

 / الدراسة الصباحٌة التارٌخخرٌجو كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم 
 / الدوراألول2119/ 2116للعام الدراسً 



 هـ1430/ شوال/  9م  الموافق 2119/     9/       1فً     11241معً المرقم :  ش ط ر  بموجب األمر الجا

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  جٌد 75.953 التاسع والستون عراقٌة أنثى مرٌم خلٌل عزٌز  .66

  جٌد 75.786 السبعون عراقٌة ذكر عمار رجب صالح  .91

  جٌد 75.670 الحادي و السبعون عراقٌة ذكر مهٌدي صالح احمد  .91

  جٌد 75.602 الثانً و السبعون عراقٌة ذكر خالد محمد خضٌر حمٌد  .92

  جٌد 75.498 الثالث و السبعون عراقٌة ذكر لوٌس لطٌف محمد حسٌن  .93

  جٌد 75.441 الرابع و السبعون عراقٌة ذكر حسٌن فارس محمد علً  .94

  جٌد 75.424 الخامس و السبعون عراقٌة أنثى سارة صفاء محمود  .95

  جٌد 75.371 السادس و السبعون عراقٌة أنثى زهراء محمد خضر محمد  .96

  جٌد 75.347 السابع و السبعون عراقٌة ذكر صادق خدٌدة محمود جانكٌر  .99

  جٌد 75.251 الثامن و السبعون عراقٌة أنثى نور عمار حازم  .90

  جٌد 75.204 السبعونالتاسع و  عراقٌة أنثى رٌم الٌاس احمد  .96

  جٌد 75.180 الثمانون عراقٌة ذكر حسن إسماعٌلطه   .01

  جٌد 75.143 و الثمانون لواحدا عراقٌة ذكر محمد فاضل راكان  .01

  جٌد 75.054 الثانً و الثمانون عراقٌة ذكر حسام خالد الٌاس  .02

  جٌد 75.022 الثالث و الثمانون عراقٌة ذكر ماهر محمود ٌونس  .03

  جٌد 74.541 الرابع و الثمانون عراقٌة أنثى حازمشهد سعد   .04

  جٌد 74.340 الخامس و الثمانون عراقٌة أنثى رغدة غانم احمد  .05

  جٌد 74.308 السادس و الثمانون عراقٌة أنثى سارة سمٌر عبدالكرٌم  .06

  جٌد 74.256 السابع و الثمانون عراقٌة أنثى هٌثم عبدهللا أٌة  .09

  جٌد 74.253 الثامن و الثمانون عراقٌة أنثى رٌم محمد محمود حسٌن  .00

  جٌد 73.997 التاسع و الثمانون عراقٌة ذكر قاسم غانم محمود   .06

  جٌد 73.912 تسعون عراقٌة ذكر احمد خمٌس فتحً علً  .61

  جٌد 73.877 و التسعون لواحدا عراقٌة أنثى صفا محمد احمد محمد  .61

 توقٌع العمٌد               (   12عدد الذكور: )                              ( صفا محمد احمد)( 61( وتنتهً ت )مرٌم خلٌل عزٌز( )66بدأ ت )

 ةختم الكلٌ            (       11عدد اإلناث: )                 (                                                                     0( من )4القائمة )

 / الدراسة الصباحٌة التارٌخخرٌجو كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم 
 / الدوراألول2119/ 2116للعام الدراسً 



 هـ1430/ شوال/  9م  الموافق 2119/     9/       1فً     11241بموجب األمر الجامعً المرقم :  ش ط ر  

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  جٌد 73.823 الثانً و التسعون عراقٌة أنثى علً محمودفاطمة   .62

  جٌد 73.807 الثالث و التسعون عراقٌة ذكر إحسانلٌث عدنان   .63

  جٌد 73.804 الرابع و التسعون عراقٌة ذكر احمد محمد عبد الرحمن   .64

  جٌد 73.803 الخامس و التسعون عراقٌة أنثى سرى احمد حسون  .65

  جٌد 73.660 السادس و التسعون عراقٌة أنثى عبٌر ولٌد مرعً حسن  .66

  جٌد 73.561 السابع و التسعون عراقٌة أنثى هالة عبدالستار جاسم  .69

  جٌد 73.502 الثامن و التسعون عراقٌة أنثى اسعد الٌاس  إٌمان  .60

  جٌد 73.191 التاسع و التسعون عراقٌة ذكر نواف خضٌر عواد هادي  .66

  جٌد 73.186 ةالمائ عراقٌة أنثى سالم حمٌد بالل إٌمان  .111

  جٌد 73.142 المئة وواحد عراقٌة أنثى إبراهٌممرٌم سفر فتحً   .111

  جٌد 73.088 واثنانالمئة عراقٌة ذكر خلف إسماعٌلحسٌن علً   .112

  جٌد 73.015 وثالثة المئة عراقٌة أنثى زهر احمد سالم احمد  .113

  جٌد 73.005 وأربعةالمئة عراقٌة أنثى رغد عماد سالم  .114

  جٌد 72.983 وخمسة المئة عراقٌة ذكر إسماعٌلمحمد باسل   .115

  جٌد 72.972 وستة المئة عراقٌة أنثى سارة صالح حسٌن   .116

  جٌد 72.888 وسبعة المئة عراقٌة أنثى رشا زكً فهد  .119

  جٌد 72.658 وثمانٌةالمئة  عراقٌة أنثى لقاء مؤٌد ٌونس  .110

  جٌد 72.626 وتسعة المئة عراقٌة أنثى شعاع عبدهللا حسٌن  .116

  جٌد 72.563 وعشرة المئة عراقٌة أنثى لٌلى خلٌل عبد الكرٌم   .111

  جٌد 72.539 عشر وإحدىالمئة عراقٌة ذكر إسماعٌلمحمد جاسم   .111

  جٌد 72.476 واثنا عشر المئة عراقٌة أنثى سعدون حامد محمد إٌالف  .112

  جٌد 72.458 وثالثة عشر المئة عراقٌة أنثى هبة حسن توفٌق  .113

  جٌد 72.401 عشر وأربعة المئة عراقٌة ذكر اسعد محمد عزٌز  .114

 توقٌع العمٌد                  (   9عدد الذكور: )                         ( اسعد محمد عزٌز)( 114( وتنتهً ت )فاطمة علً محمود( )62بدأ ت )

 ةختم الكلٌ               (     16عدد اإلناث: )              (                                                                        0( من )5القائمة )

 / الدراسة الصباحٌة التارٌخالتربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم خرٌجو كلٌة 
 / الدوراألول2119/ 2116للعام الدراسً 



 هـ1430/ شوال/  9م  الموافق 2119/     9/       1فً     11241بموجب األمر الجامعً المرقم :  ش ط ر  

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  جٌد 72.086 وخمسة عشر المئة عراقٌة ذكر ٌونس  إبراهٌمسامً   .115

  جٌد 71.764 وست عشر المئة عراقٌة أنثى نغم سلمان قاسم  .116

  جٌد 71.705 المئة وسبعة عشر عراقٌة ذكر محمد حسٌن علً كٌجلً   .119

  جٌد 71.532 وثمانٌة عشر المئة عراقٌة أنثى نور زٌاد احمد  .110

  جٌد 71.355 وتسع عشر المئة عراقٌة ذكر نكتل محسن مرعً  .116

  جٌد 71.304 والعشرون المئة عراقٌة أنثى سحر نجم عطاهللا  .121

  جٌد 70.948 وواحد وعشرون المئة عراقٌة ذكر خضر  إبراهٌمقائد   .121

  جٌد 70.702 واثنان وعشرون المئة عراقٌة ذكر محمد سعد محمود مجٌد  .122

  جٌد 70.627 وثالثة وعشرون المئة عراقٌة أنثى زٌنب مروان مٌسر  .123

  جٌد 70.595 وعشرون وأربعةالمئة عراقٌة أنثى وداد داؤد فندي  .124

  جٌد 70.560 وخمسة وعشرونالمئة عراقٌة أنثى إسماعٌلوسن خزعل   .125

  جٌد 70.252 وست وعشرونالمئة عراقٌة ذكر بسام محمد شرٌف محمد  .126

  جٌد 70.232 وسبع وعشرونالمئة عراقٌة أنثى سارة خالد قادر  .129

  جٌد 70.227 وثمان وعشرونالمئة عراقٌة أنثى حنان سلٌمان ٌونس محمد  .120

  جٌد 70.221 المئة و تسع وعشرون عراقٌة ذكر محمدزكرٌا احمد محمود   .126

  متوسط 69.911 المئة وثالثون عراقٌة ذكر راكان جعفر زٌنل علً  .131

  متوسط 69.902 وثالثون وإحدىالمئة  عراقٌة ذكر ٌشار عادل محمد  .131

  متوسط 69.833 المئة واثنتان وثالثون عراقٌة أنثى رٌم ٌاسٌن ٌحٌى داؤد  .132

  متوسط 69.781 المئة وثالث وثالثون عراقٌة ذكر عبدالرحٌم محمد عماد احمد  .133

  متوسط 69.694 وثالثون وأربعالمئة  عراقٌة أنثى بثٌنة جمٌل عزٌز عبدهللا  .134

  متوسط 69.669 المئة وخمسة وثالثون عراقٌة ذكر سٌف احمد عبد الرزاق  .135

  متوسط 69.253 المئة وستة وثالثون عراقٌة ذكر محمد رشاد إٌاداسعد   .136

  متوسط 69.118 المئة وسبعة وثالثون عراقٌة ذكر عبدهللا كهمز رمضان  .139

 توقٌع العمٌد                (    13عدد الذكور: )                  ( عبدهللا كهمز رمضان)( 139( وتنتهً ت )ٌونس إبراهٌمسامً ( )115بدأ ت )

 ةختم الكلٌ               (     11عدد اإلناث: )                  (                                                                     0( من )6القائمة )

 / الدراسة الصباحٌة التارٌخخرٌجو كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم 
 لالدور األو/ 2119/ 2116للعام الدراسً 



 هـ1430/ شوال/  9م  الموافق 2119/     9/       1فً     11241بموجب األمر الجامعً المرقم :  ش ط ر  

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  متوسط 69.050 مئة وثمانٌة وثالثون عراقٌة ذكر هشام فاضل سلٌمان  .130

  متوسط 69.014 وثالثونمئة وتسعة  عراقٌة ذكر حسام حسٌن علً  .136

  متوسط 68.978 مئة وأربعون عراقٌة ذكر عاٌد حماد سلمو   .141

  متوسط 68.774 مئة وواحد وأربعون عراقٌة ذكر حسن مرعً حسن  .141

  متوسط 68.718 مئة واثنان وأربعون عراقٌة أنثى ظافر احمد إٌمان  .142

  متوسط 68.566 مئة وثالثة وأربعون عراقٌة ذكر زٌاد خلف حمود  .143

  متوسط 68.356 مئة وأربعة وأربعون عراقٌة ذكر علً حسن إبراهٌمحاتم   .144

  متوسط 67.654 مئة وخمسة وأربعون عراقٌة أنثى رنده احمد خضر محمد  .145

  متوسط 67.645 مئة وستة وأربعون عراقٌة ذكر حسن اكرم فاضل عبدهللا  .146

  متوسط 67.579 مئة سبعة وأربعون عراقٌة أنثى نور ناظم حسٌن علً  .149

  متوسط 67.552 مئة وثمانٌة وأربعون عراقٌة ذكر احمد عباس فاضل حسن  .140

  متوسط 67.268 مئة وتسعة وأربعون عراقٌة ذكر عمر عبدالستار عطاهللا  .146

  متوسط 67.205 مئة وخمسون عراقٌة أنثى داحمد عضٌ أسماء  .151

  متوسط 67.162 مئة وواحد وخمسون عراقٌة ذكر هوار حسٌب توفٌق   .151

  متوسط 66.810 مئة واثنان وخمسون عراقٌة ذكر سعدهللا حسن محمد  .152

  متوسط 66.444 مئة وثالثة وخمسون عراقٌة ذكر نزار سعٌد حجً عابد  .153

  متوسط 66.413 مئة وأربعة وخمسون عراقٌة أنثى فاطمة حمد حمود  .154

  متوسط 66.270 مئة وخمسة وخمسون عراقٌة ذكر حاتم محمد اسود احمد  .155

  متوسط 66.103 مئة وستة وخمسون عراقٌة ذكر احمد شكٌب محمود مجٌد  .156

  متوسط 66.035 مئة وسبعة وخمسون عراقٌة ذكر سٌف سعد حسن  .159

  متوسط 66.011 مئة وثمانٌة وخمسون عراقٌة ذكر حسٌن حسن حسٌن  .150

  متوسط 65.928 التاسعة والخمسونمئة و عراقٌة أنثى خلٌل إبراهٌمصبا   .156

  متوسط 65.545 الستونمئة و عراقٌة ذكر عٌسى خضرمحمود   .161

 توقٌع العمٌد                  (  19عدد الذكور: )                     ( محمود عٌسى خضر)( 161( وتنتهً ت )هشام فاضل سلٌمان( )130بدأ ت )

 ةختم الكلٌ               (       6عدد اإلناث: )                   (                                                                      0( من )9القائمة )

 / الدراسة الصباحٌة التارٌخخرٌجو كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم 
 األول / الدور2119/ 2116للعام الدراسً 



 هـ1430/ شوال/  9م  الموافق 2119/     9/       1فً     11241بموجب األمر الجامعً المرقم :  ش ط ر  

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  متوسط 65.473 الحادٌة والستونمئة و عراقٌة ذكر مهند زٌاد احمد ٌونس  .161

  متوسط 64.695 الثانٌة والستونمئة و عراقٌة ذكر مصطفى عبدالهادي صالح  .162

  متوسط 64.353 الثالثة والستونمئة و عراقٌة ذكر منٌف مدي حمادة   .163

  متوسط 64.135 الرابعة والستونمئة و عراقٌة أنثى هاجر توفٌق عبدهللا  .164

  متوسط 63.986 الخامسة والستونمئة و عراقٌة ذكر عبد السالم احمد إبراهٌم  .165

  متوسط 63.878 السادسة والستونمئة و عراقٌة ذكر خالد عباس امٌن عزت   .166

  متوسط 63.356 السابعة والستونمئة و عراقٌة ذكر سرحان إبراهٌمعالء   .169

  متوسط 62.842 الثامنة والستونمئة و عراقٌة ذكر عمر سالم عبدالعزٌز  .160

  متوسط 62.592 التاسعة والستونمئة و عراقٌة ذكر عبدالرحمن احمد محمد  .166

  متوسط 62.410 السبعونمئة و عراقٌة ذكر صهٌب سعٌد مصطفى  .191

  متوسط 62.281 الحادٌة والسبعونمئة و عراقٌة ذكر محمد نوري عبدالعزٌز  .191

  متوسط 62.184 الثانٌة والسبعونمئة و عراقٌة ذكر فؤاد جمٌل عنجو ال ناسو   .192

  متوسط 61.644 والسبعونالثالثة مئة و عراقٌة أنثى نور لٌث خلٌل  .193

  متوسط 61.304 الرابعة والسبعونمئة و عراقٌة ذكر إحسانعمر امجد   .194

  متوسط 60.576 الخامسة والسبعونمئة و عراقٌة ذكر علً محمد علً أٌمن  .195

  مقبول 59.904 السادسة والسبعونمئة و عراقٌة ذكر علً إسماعٌلراغب   .196

  مقبول 59.334 السابعة والسبعونمئة و عراقٌة أنثى شٌماء احمد سطام  .199

  مقبول 58.260 الثامنة والسبعونمئة و عراقٌة ذكر طه عبدالحمٌد محمد  .190

  مقبول 57.532 تسعة وسبعونمئة  عراقٌة ذكر فواز غازي صالح  .196

  مقبول 56.213 مئة وثمانون عراقٌة ذكر جابر عاٌد خالف   .101

 توقٌع العمٌد                 (    19عدد الذكور: )                                (جابر عاٌد خالف)( 101( وتنتهً ت )مهند زٌاد احمد( )161بدأ ت )

 ةختم الكلٌ                 (      3عدد اإلناث: )                    (                                                                      0( من )0القائمة )

 

 

 / الدراسة الصباحٌة التارٌخخرٌجو كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم 
 لالدور األو/ 2119/ 2116للعام الدراسً 



 هـ1438/ شوال/  7م  الموافق 2417/     7/       1في     14241بموجب األمر الجامعي المرقم :  ش ط ر  

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  جٌد جدا 86.52 االول عراقٌة ذكر صدٌق إٌادهٌثم   .1

  جٌد جدا 85.52 الثانً عراقٌة أنثى نور فارس حمد سلو  .2

  جٌد جدا 82.43 الثالث عراقٌة ذكر إسماعٌلعز الدٌن عواد   .3

  جٌد جدا 81.97 الرابع عراقٌة ذكر رٌسان غانم كانون الٌاس  .4

  جٌد جدا 81.46 الخامس عراقٌة ذكر زٌد عبد سلطان  .5

  جٌد جدا 80.73 السادس عراقٌة ذكر عٌسى ناٌف محمد جاسم  .6

  جٌد جدا 80.55 السابع عراقٌة ذكر بالل جالل بشٌر  .9

  جٌد جدا 80.28 الثامن عراقٌة ذكر سكفان توفٌق عمر رشٌد  .0

  جٌد جدا 80.24 التاسع عراقٌة ذكر فادي حسن صبري حسن  .6

  جٌد 79.94 العاشر عراقٌة ذكر فتحً جاسمرٌاض محمد   .11

  جٌد  79.79 الحادي عشر عراقٌة أنثى زٌنب لؤي عبد القادر  .11

  جٌد  79.48 الثانً عشر عراقٌة ذكر سعد صالح جاسم  .12

  جٌد  79.18 الثالث عشر عراقٌة ذكر داود إبراهٌمسعد خلٌل   .13

  جٌد  79.06 الرابع عشر عراقٌة أنثى حنٌن مهند حسن خالد  .14

  جٌد  78.66 الخامس عشر عراقٌة أنثى لمٌاء خلٌل عباس   .15

  جٌد  78.41 السادس عشر  عراقٌة أنثى غفران عبد االله رؤوف شرٌف  .16

  جٌد  78.18 السابع عشر عراقٌة ذكر بارق فارس احمد  .19

  جٌد  77.96 الثامن عشر عراقٌة ذكر عالء مهند صدٌق  .10

  جٌد  77.96 التاسع عشر عراقٌة ذكر مروان عبو إبراهٌم  .16

  جٌد  77.66 العشرون عراقٌة أنثى نور فارس عبد ٌونس  .21

  جٌد 77.63 الحادي والعشرون عراقٌة أنثى رنا قاسم سالم محمد  .21

  جٌد  77.45 الثانً والعشرون عراقٌة أنثى سوزان ٌونس تمر علً  .22

 توقٌع العمٌد               (     14عدد الذكور: )                               ( سوزان ٌونس تمر)( 22( وتنتهً ت )صدٌق إٌادهٌثم ( )1بدأ ت )

 ةختم الكلٌ               (       0عدد اإلناث: )                      (                                                                9( من )1القائمة )

 جامعة الموصل
 / الدراسة الصباحية الجغرافيةخريجو كلية التربية للعلوم اإلنسانية / قسم 

 األول/ الدور 2417/ 2412للعام الدراسي 



 هـ1430/ شوال/  9م  الموافق 2119/     9/       1فً     11241بموجب األمر الجامعً المرقم :  ش ط ر  

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  جٌد  77.06 الثالث والعشرون عراقٌة أنثى صالح دنٌا محمد محمد  .23

  جٌد  77.00 الرابع والعشرون عراقٌة ذكر حسن أكرمبهاء   .24

  جٌد  76.98 الخامس والعشرون عراقٌة أنثى فاطمة زٌاد الدٌن محمد  .25

  جٌد  76.97 السادس والعشرون عراقٌة ذكر احمد خالد جمعة خلف  .26

  جٌد  76.64 السابع والعشرون عراقٌة أنثى إبراهٌمعبد هللا  أمٌرة  .29

  جٌد  76.57 الثامن والعشرون عراقٌة أنثى اصاٌل نزار عبد القادر  .20

  جٌد  76.47 التاسع والعشرون عراقٌة ذكر خلف إبراهٌمعلً حسٌن   .26

  جٌد  76.42 الثالثون  عراقٌة ذكر ساري عوٌد مزعل عجٌل  .31

  جٌد  76.17 والثالثونالحادي  عراقٌة أنثى مها كفاح حسٌن ناصر  .31

  جٌد  76.06 الثانً والثالثون عراقٌة ذكر سعٌد شعبان عٌدان  .32

  جٌد  75.87 الثالث والثالثون عراقٌة أنثى فرح حمود خضر  .33

  جٌد  75.84 الرابع والثالثون عراقٌة ذكر سٌف نزار سعدون  .34

  جٌد  75.82 الخامس والثالثون عراقٌة ذكر علً احمد محمد قدوري  .35

  جٌد  75.71 السادس والثالثون عراقٌة ذكر ٌونس حسٌن علً مبارك  .36

  جٌد 75.46 السابع والثالثون عراقٌة أنثى إسماعٌلبٌداء عبٌد مصطفى   .39

  جٌد  75.45 الثامن والثالثون عراقٌة ذكر ماهر ٌوسف عواد  .30

  جٌد  75.33 التاسع والثالثون عراقٌة ذكر ضٌاء سلطان الٌاس حسن  .36

  جٌد  75.16 األربعون عراقٌة ذكر نغٌمش فرج جبرحمود   .41

  جٌد  75.13 واألربعونالحادي  عراقٌة أنثى حسٌن سعٌد حمو أالء  .41

  جٌد  75.06 واألربعونالثانً  عراقٌة أنثى رسلٌة بسام محمود  .42

  جٌد  74.99 واألربعونالثالث  عراقٌة أنثى رٌم عبد المجٌد توفٌق  .43

  جٌد  74.77 واألربعونالرابع  عراقٌة أنثى جاسم فتاح إسماعٌل نازدار  .44

  جٌد 74.72 واألربعونالخامس  عراقٌة أنثى سٌران نادر قادر مصطفى  .45

 العمٌد توقٌع            (       11عدد الذكور: )                               ( سٌران نادر قادر)( 45( وتنتهً ت )دنٌا محمد محمد( )23بدأ ت )

 ةختم الكلٌ            (       12عدد اإلناث: )                (                                                                       9( من )2القائمة )

 / الدراسة الصباحٌة الجغرافٌةم اإلنسانٌة / قسم خرٌجو كلٌة التربٌة للعلو
 / الدور األول2119/ 2116للعام الدراسً 



 هـ1430/ شوال/  9م  الموافق 2119/     9/       1فً     11241بموجب األمر الجامعً المرقم :  ش ط ر  

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  جٌد  74.65 واألربعونالسادس  عراقٌة أنثى رواء عامر حسٌن مرعً  .46

  جٌد  74.26 واألربعونالسابع  عراقٌة ذكر فهمً زٌنل فاضل علً  .49

  جٌد 74.23 واألربعونالثامن  عراقٌة أنثى كوثر ذنون محمود حسٌن  .40

  جٌد  74.17 واألربعونالتاسع  عراقٌة أنثى شٌماء محمود حسن  .46

  جٌد  73.91 الخمسون عراقٌة ذكر محمود بالل إسماعٌل أٌمن  .51

  جٌد  73.83 والخمسونالحادي  عراقٌة ذكر طه الٌاس طه صالح  .51

  جٌد  73.68 الثانً والخمسون عراقٌة ذكر محمود عٌدان غدٌر  .52

  جٌد  73.61 الثالث والخمسون عراقٌة ذكر سٌروان نعو علً برو  .53

  جٌد  73.18 الرابع والخمسون عراقٌة ذكر عمار فالح دهام  .54

  جٌد  73.16 الخامس والخمسون عراقٌة ذكر رعد محمد رحٌل عبد هللا  .55

  جٌد  73.03 السادس والخمسون عراقٌة ذكر عدي علً الٌاس  .56

  جٌد  72.88 السابع والخمسون عراقٌة ذكر قتٌبة ٌوسف محمد صالح  .59

  جٌد  72.83 الثامن والخمسون عراقٌة ذكر علً سلٌمان إبراهٌمعلً   .50

  جٌد  72.74 التاسع والخمسون عراقٌة ذكر بهاء الدٌن حسٌن رشٌد  .56

  جٌد  72.68 ستون عراقٌة أنثى ناهً محمد سعٌدسرى   .61

  جٌد  72.61 الحادي والستون عراقٌة ذكر سٌف ولٌد طالل  .61

  جٌد  72.461 الثانً والستون عراقٌة أنثى سجى علً حسٌن عبد الرحمن  .62

  جٌد  72.460 الثالث والستون عراقٌة ذكر جمال عاٌد حمٌد محمد  .63

  جٌد  72.42 الرابع والستون عراقٌة أنثى نور سعد شرٌف  .64

  جٌد  72.37 الخامس والستون عراقٌة أنثى صابرٌن حازم احمد  .65

  جٌد  72.34 السادس والستون عراقٌة أنثى دالل نبٌل محمود شكر  .66

  جٌد  72.22 السابع والستون عراقٌة ذكر خلٌل كنعان خلٌل محمد الجبوري  .69

  جٌد  72.20 والستونالثامن  عراقٌة ذكر فرحان مٌزر علً  .60

 توقٌع العمٌد              (       15عدد الذكور: )                           (فرحان مٌزر علً)( 60( وتنتهً ت )رواء عامر حسٌن( )46بدأ ت )

 ةختم الكلٌ              (         0عدد اإلناث: )                  (                                                                   9( من )3القائمة )

 / الدراسة الصباحٌة الجغرافٌةخرٌجو كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم 
 الدور األول/ 2119/ 2116للعام الدراسً 



 هـ1430/ شوال/  9م  الموافق 2119/     9/       1فً     11241بموجب األمر الجامعً المرقم :  ش ط ر  

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  جٌد  72.02 التاسع والستون عراقٌة أنثى هاجر احمد محسن  .66

  جٌد  71.95 سبعون عراقٌة ذكر دلدار شاكر عبد هللا  .91

  جٌد  71.88 الحادي والسبعون عراقٌة ذكر عبد العزٌز طالع منوخ شكٌر  .91

  جٌد  71.72 الثانً والسبعون عراقٌة ذكر ٌوسف خلف أمٌن أزاد  .92

  جٌد  71.67 الثالث والسبعون عراقٌة أنثى شهد حسٌن محمد صالح  .93

  جٌد  71.44 الرابع والسبعون عراقٌة أنثى جٌالن فارس رضا  .94

  جٌد  71.43 الخامس والسبعون عراقٌة ذكر رٌان نجٌب ذنون  .95

  جٌد  71.35 السادس والسبعون عراقٌة أنثى رحمة عبد السالم محمد ٌاسٌن  .96

  جٌد  71.21 السابع والسبعون عراقٌة ذكر صكر عذال ضحوي رمثان الراشد  .99

  جٌد 71.09 الثامن والسبعون عراقٌة أنثى ندى قاسم عباس جمعة  .90

  جٌد  71.03 التاسع والسبعون عراقٌة ذكر ناصر إبراهٌمغانم محمد   .96

  جٌد  70.93 ثمانون عراقٌة ذكر هانً الٌاس ظافر  .01

  جٌد  70.91 الحادي والثمانون عراقٌة أنثى حنٌن فرات غانم  .01

  جٌد  70.87 الثانً والثمانون عراقٌة ذكر احمد عامر غائب  .02

  جٌد  70.84 الثالث والثمانون عراقٌة ذكر مؤمن جمال كامل   .03

  جٌد  70.78 الرابع والثمانون عراقٌة أنثى ندى عبد هللا حامد  .04

  جٌد  70.75 الخامس والثمانون عراقٌة أنثى علً عباسمٌعاد   .05

  جٌد 70.46 السادس والثمانون عراقٌة أنثى احمد أكرم إٌمان  .06

  جٌد  70.43 السابع والثمانون عراقٌة أنثى نور عبد الخالق عمر  .09

  متوسط 69.74 الثامن والثمانون عراقٌة ذكر بالل محمد علً ٌونس  .00

  متوسط 69.63 التاسع والثمانون عراقٌة ذكر ساهر طه عباس  .06

  متوسط 69.57 التسعون عراقٌة ذكر احمد علً عمر أسامة  .61

  متوسط 69.48 الحادي والتسعون عراقٌة ذكر احمد جاسم محمد جاسم  .61

 توقٌع العمٌد            (       13عدد الذكور: )                            ( احمد جاسم محمد)( 61( وتنتهً ت )هاجر احمد محسن( )66بدأ ت )

 ةختم الكلٌ            (        11عدد اإلناث: )                     (                                                                  9( من )4القائمة )

 / الدراسة الصباحٌة الجغرافٌةخرٌجو كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم 
 / الدور األول2119/ 2116للعام الدراسً 



 هـ1430/ شوال/  9م  الموافق 2119/     9/       1فً     11241بموجب األمر الجامعً المرقم :  ش ط ر  

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  متوسط 69.45 الثانً والتسعون عراقٌة أنثى جمعة محمد عبد هللا أسٌل  .62

  متوسط 69.41 الثالث والتسعون عراقٌة أنثى روعة حسٌن علً   .63

  متوسط 69.38 الرابع والتسعون عراقٌة ذكر إبراهٌممشتاق خلٌل   .64

  متوسط 69.36 الخامس والتسعون عراقٌة أنثى علً خلٌل أسٌل  .65

  متوسط 69.36 السادس والتسعون عراقٌة ذكر علً عوٌد عباس عكلة  .66

  متوسط 69.16 السابع والتسعون عراقٌة ذكر إبراهٌممهدي صالح محمد   .69

  متوسط 69.11 الثامن والتسعون عراقٌة أنثى نشوان غانم أمنة  .60

  متوسط 68.81 التاسع والتسعون عراقٌة ذكر عزٌز مشعل سالم  .66

  متوسط 68.41 المئة عراقٌة ذكر حامد محمد شحاذة محمد  .111

  متوسط 68.34 الحادي بعد المئة عراقٌة أنثى صالح خلٌل جرجٌس المولى إسراء  .111

  متوسط 68.27 الثانً بعد المئة عراقٌة أنثى محمد نوري جرجٌس أنغام  .112

  متوسط 68.02 الثالث بعد المئة عراقٌة ذكر علً خالد محمد حسن  .113

  متوسط 67.98 الرابع بعد المئة عراقٌة ذكر عمار حسٌن طه حسن  .114

  متوسط 67.91 الخامس بعد المئة عراقٌة ذكر قحطان حسن صالح  .115

  متوسط 67.75 السادس بعد المئة عراقٌة أنثى نور احمد محمود محمد  .116

  متوسط 67.58 السابع بعد المئة عراقٌة أنثى عائشة عامر غانم  .119

  متوسط 67.48 الثامن بعد المئة عراقٌة ذكر موسى محمد خلف جبارة  .110

  متوسط 67.39 بعد المئةالتاسع  عراقٌة ذكر شٌخو طاهر خضر شٌخو  .116

  متوسط 67.27 العاشر بعد المئة عراقٌة ذكر ٌونس شكر محمود عبدهللا  .111

  متوسط 67.12 الحادي عشر بعد المئة عراقٌة ذكر عباس جمعة األمٌردعلً عب  .111

  متوسط 67.06 الثانً عشر بعد المئة عراقٌة ذكر محمد صدٌق سفر رسول  .112

  متوسط 66.93 الثالث عشر بعد المئة عراقٌة ذكر حسن صالح محمود عبدهللا  .113

  متوسط 66.86 الرابع عشر بعد المئة عراقٌة ذكر لؤي زٌدان خلف  .114

 توقٌع العمٌد              (      15عدد الذكور: )                           ( لؤي زٌدان خلف)( 114( وتنتهً ت )جمعة محمد أسٌل( )62بدأ ت )

 ةختم الكلٌ              (         0عدد اإلناث: )                      (                                                                9( من )5القائمة )

 / الدراسة الصباحٌة الجغرافٌةخرٌجو كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم 
 / الدور األول2119/ 2116للعام الدراسً 



 هـ1430/ شوال/  9م  الموافق 2119/     9/       1فً     11241بموجب األمر الجامعً المرقم :  ش ط ر  

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  متوسط 66.67 الخامس عشر بعد المئة عراقٌة ذكر إبراهٌماحمد خضر محمود   .115

  متوسط 66.62 السادس عشر بعد المئة عراقٌة ذكر حسام عبد الستار زغٌر عالوي  .116

  متوسط 66.51 السابع عشر بعد المئة عراقٌة ذكر هانً ٌاسٌن علً إبراهٌم  .119

  متوسط 66.19 الثامن عشر بعد المئة عراقٌة ذكر محمد الٌاس خضرالماللً  .110

  متوسط 66.10 التاسع عشر بعد المئة عراقٌة ذكر بسام ثامر محمد ٌوسف  .116

  متوسط 65.73 العشرون بعد المئة عراقٌة أنثى مظفر سعد هللا حمدزٌنب   .121

  متوسط 65.54 الحادي والعشرون بعد المئة عراقٌة ذكر نشوان خلف بشار رشو  .121

  متوسط 65.52 الثانً والعشرون بعد المئة عراقٌة ذكر محمد رعد محمود مجٌد  .122

  متوسط 65.50 بعد المئةالثالث والعشرون  عراقٌة ذكر ماهر احمد محمد سلطان  .123

  متوسط 65.50 الرابع والعشرون بعد المئة عراقٌة ذكر فالح حسن محمد حسن  .124

  متوسط 65.23 الخامس والعشرون بعد المئة عراقٌة أنثى ٌاس احمد شهابالسماء   .125

  متوسط 64.74 السادس والعشرون بعد المئة عراقٌة ذكر مهند سعد صبري  .126

  متوسط 64.60 السابع والعشرون بعد المئة عراقٌة ذكر احمد محمد سلٌمان علً  .129

  متوسط 64.59 الثامن والعشرون بعد المئة عراقٌة ذكر مظفر عاٌد حمٌد  .120

  متوسط 64.58 التاسع والعشرون بعد المئة عراقٌة أنثى عبد الغفار أسامةفرح   .126

  متوسط 64.43 الثالثون بعد المئة عراقٌة ذكر مسعود رشٌد عنتر  .131

  متوسط 64.42 الحادي والثالثون بعد المئة عراقٌة ذكر جاسم خضر محمد صالح  .131

  متوسط 64.36 الثانً والثالثون بعد المئة عراقٌة أنثى مها سالم احمد نزال  .132

  متوسط 64.17 الثالث والثالثون بعد المئة عراقٌة ذكر رعد سالم نجرس حمزة  .133

  متوسط 64.07 والثالثون بعد المئةالرابع  عراقٌة أنثى رستم سالم أمنة  .134

  متوسط 64.05 الخامس والثالثون بعد المئة عراقٌة ذكر محمد احمد محمد سباك  .135

  متوسط 63.79 السادس والثالثون بعد المئة عراقٌة ذكر الٌاس حسٌن الٌاس عباس  .136

  متوسط 63.36 السابع والثالثون بعد المئة عراقٌة ذكر لٌث طالل غانم  .139

 توقٌع العمٌد             (       10عدد الذكور: )                        ( لٌث طالل غانم)( 139( وتنتهً ت )احمد خضر محمود( )115بدأ ت )

 ةختم الكلٌ                (      5عدد اإلناث: )                (                                                                      9( من )6القائمة )

 / الدراسة الصباحٌة الجغرافٌةخرٌجو كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم 
 / الدور األول2119/ 2116للعام الدراسً 



 هـ1430/ شوال/  9م  الموافق 2119/     9/       1فً     11241بموجب األمر الجامعً المرقم :  ش ط ر  

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  متوسط 63.14 الثامن والثالثون بعد المئة عراقٌة أنثى برٌندار إبراهٌمفائزة كوري   .130

  متوسط 63.09 التاسع والثالثون بعد المئة عراقٌة أنثى رحمة عبد الرزاق مجٌد  .136

  متوسط 62.63 بعد المئة األربعون عراقٌة ذكر علً ٌونس علً محمد  .141

  متوسط 62.55 بعد المئه واألربعونالحادي  عراقٌة ذكر محمود محمد نجٌب  .141

  متوسط 62.35 بعد المثه واألربعونالثانً  عراقٌة ذكر عامر تمٌم خلٌف هادي  .142

  متوسط 61.93 بعد المثه واألربعونالثالث  عراقٌة أنثى شٌرٌن سمٌر حسن  .143

  متوسط 61.11 بعد المثه واألربعونالرابع  عراقٌة ذكر علً هانً عبد الكرٌم  .144

  متوسط 61.06 المئةبعد واألربعون الخامس عراقٌة أنثى نجمة ذنون ٌونس  .145

  متوسط 61.05 بعد المئة واألربعونالسادس  عراقٌة ذكر ضٌاء ٌونس بدر جمعة  .146

  متوسط 60.47 بعد المئة واألربعونالسابع  عراقٌة أنثى نشوة وعد رشٌد  .149

  مقبول 59.25 بعد المئه واألربعونالثامن  عراقٌة ذكر داؤد سلٌمانعبد السالم   .140

  مقبول 59.15 بعد المئة واألربعونالتاسع  عراقٌة ذكر فتحً عبدهللا فتحً احمد  .146

  مقبول 57.88 الخمسون بعد المئه عراقٌة ذكر صكر اسعد حسن احمد  .151

  مقبول 57.84 الحادي والخمسون بعد المئه عراقٌة ذكر سعد عبد هللا محمد سعٌد  .151

  مقبول 57.77 الثانً والخمسون بعد المئة عراقٌة ذكر حمود فواز حماد الشمري  .152

  مقبول 56.66 الثالث والخمسون بعد المئة عراقٌة ذكر عامر خلف صالح نزال  .153

 توقٌع العمٌد              (    11عدد الذكور: )                       ( عامر خلف صالح)( 153( وتنتهً ت )إبراهٌمفائزة كوري ( )130بدأ ت )

 ةختم الكلٌ              (      5عدد اإلناث: )                  (                                                                       9( من )9القائمة )

 

 

 

 

 

 / الدراسة الصباحٌة الجغرافٌةخرٌجو كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم 
 / الدور األول2119/ 2116للعام الدراسً 



 هـ1438/ شوال/  7م  الموافق 2417/     7/       1في     14241بموجب األمر الجامعي المرقم :  ش ط ر  

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  جٌد جداً  86.44 األول عراقٌة أنثى صفا غانم عبدهللا محمود  .1

  جٌد جداً  86.32 الثانً عراقٌة أنثى عبٌر قصً مؤٌد حمادي  .2

  جٌد جداً  84.225 الثالث عراقٌة أنثى وفاء علً خضر نوح  .3

  جٌد جداً  82.92 الرابع عراقٌة أنثى ذكرى محمد ٌونس كاظم  .4

  جٌد جداً  82.795 الخامس عراقٌة ذكر احمد اٌاد سالم علً  .5

  جٌد جداً  82.065 السادس عراقٌة ذكر ماهر رٌاض فٌصل خورشٌد  .6

  جٌد  79.225 السابع عراقٌة أنثى رٌم سعدالدٌن ٌحٌى خضر  .9

  جٌد  78.22 الثامن عراقٌة أنثى إبراهٌمزهاد خالد ٌاسٌن   .0

  جٌد  77.96 التاسع عراقٌة ذكر محمد داؤد احمد داؤد  .6

  جٌد  77.66 العاشر عراقٌة أنثى رنا طارق شاكر عبدهللا  .11

  جٌد  77.41 الحادي عشر عراقٌة أنثى حنٌن شكٌب محمود مجٌد  .11

  جٌد  77.385 الثانً عشر عراقٌة أنثى اٌة سالم عزٌز احمد  .12

  جٌد  77.295 الثالث عشر عراقٌة أنثى عباس ٌاسٌن عبدهللا أفراح  .13

  جٌد  77.105 الرابع عشر عراقٌة ذكر محمد درٌد محمد علوان  .14

  جٌد  76.89 الخامس عشر عراقٌة أنثى سجى علً دحام صالح  .15

  جٌد  76.885 السادس عشر عراقٌة أنثى صفا عبدالكرٌم عبد ٌونس  .16

  جٌد  76.77 السابع عشر عراقٌة أنثى هدى صالح محمود  .19

  جٌد  76.655 الثامن عشر عراقٌة ذكر احمد طارق صالح طه  .10

  جٌد  76.645 التاسع عشر عراقٌة ذكر عبدالرحمن حسن علً حمد  .16

  جٌد  76.43 العشرون عراقٌة ذكر طه حمود محسن احمد  .21

  جٌد  76.28 الحادي والعشرون عراقٌة ذكر ٌوسف احمد إدرٌسعبدهللا   .21

  جٌد  75.51 الثانً والعشرون عراقٌة أنثى شعلة عبدهللا حسن  .22

 توقٌع العمٌد              (    0عدد الذكور: )                                ( شعلة عبدهللا حسن)( 22( وتنتهً ت )صفا غانم عبدهللا( )1بدأ ت )

 ةختم الكلٌ           (      14عدد اإلناث: )                (                                                                        4( من )1القائمة )

 جامعة الموصل
 / الدراسة الصباحية العلوم التربوية والنفسيةخريجو كلية التربية للعلوم اإلنسانية / قسم 

 / الدور األول2417/ 2412للعام الدراسي 



 هـ1430/ شوال/  9م  الموافق 2119/     9/       1فً     11241بموجب األمر الجامعً المرقم :  ش ط ر  

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  جٌد  74.88 الثالث والعشرون عراقٌة ذكر احمد محمد عسكر رشد  .23

  جٌد  74.795 الرابع والعشرون عراقٌة أنثى هجران قصً سالم  .24

  جٌد  74.7 الخامس والعشرون عراقٌة ذكر احمد محمد حمد حسٌن  .25

  جٌد  73.81 السادس والعشرون عراقٌة أنثى حسٌن علً حسٌن أسٌل  .26

  جٌد  73.505 السابع والعشرون عراقٌة ذكر مصطفى احمد عبدالجبار حسن  .29

  جٌد  73.48 الثامن والعشرون عراقٌة أنثى مروى ارشد مجٌد سفر  .20

  جٌد  73.225 التاسع والعشرون عراقٌة ذكر صطوان محمد علً خلف صالح  .26

  جٌد  73 الثالثون عراقٌة ذكر ابوبكر عماد عبداالله  .31

  جٌد  72.93 الحادي والثالثون عراقٌة أنثى محمد إسماعٌلمرٌم محمود   .31

  جٌد  72.88 الثانً والثالثون عراقٌة ذكر عباس خلٌل احمد سنجار  .32

  جٌد 72.3 الثالث والثالثون عراقٌة أنثى هدى ٌونس ذنون  .33

  جٌد  71.88 الرابع والثالثون عراقٌة أنثى رونق عبدالكرٌم بشٌر حمٌد  .34

  جٌد  71.575 الخامس والثالثون عراقٌة أنثى شٌماء ماجد سلٌمان حسٌن  .35

  جٌد  71.52 السادس والثالثون عراقٌة أنثى سارة طارق احمد السالم  .36

  جٌد  71.495 السابع والثالثون عراقٌة ذكر نداء جراد إبراهٌمعبدالرحمن   .39

  جٌد  71.29 الثامن والثالثون عراقٌة أنثى رؤى جاسم ناٌف هزال  .30

  جٌد  71.245 التاسع والثالثون عراقٌة أنثى مها كاظم دروٌش  .36

  جٌد  71.09 األربعون عراقٌة ذكر علً انور سعدي  .41

  جٌد  70.785 الحادي واألربعون عراقٌة ذكر ستوري عطوان أثٌر  .41

  جٌد  70.51 الثانً واألربعون عراقٌة ذكر حمودي إبراهٌمعمر محمد   .42

  جٌد  70.455 الثالث واألربعون عراقٌة أنثى عمادالدٌن نجم عبدهللا إٌالف  .43

  جٌد  70.395 الرابع واألربعون عراقٌة أنثى سالم ٌونس صالح أمنة  .44

  جٌد  70.265 الخامس واألربعون عراقٌة ذكر عبدهللا ٌوسفمحمد   .45

 توقٌع العمٌد              (    11عدد الذكور: )                          ( محمد عبدهللا ٌوسف)( 45( وتنتهً ت )احمد محمد عسكر( )23بدأ ت )

 ةختم الكلٌ          (         12عدد اإلناث: )                 (                                                                      4( من )2القائمة )

 / الدراسة الصباحٌة العلوم التربوٌة والنفسٌةخرٌجو كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم 
 / الدور األول2119/ 2116للعام الدراسً 



 هـ1430/ شوال/  9م  الموافق 2119/     9/       1فً     11241بموجب األمر الجامعً المرقم :  ش ط ر  

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  متوسط 69.905 السادس واألربعون عراقٌة ذكر جاسم علً حنظل خلٌل  .46

  متوسط 69.72 السابع واألربعون عراقٌة أنثى عصام دحام نجم أسماء  .49

  متوسط 69.6 الثامن واألربعون عراقٌة أنثى عناد أنورمها   .40

  متوسط 69.46 التاسع  واألربعون عراقٌة أنثى رحمة ذنون صابر سعٌد  .46

  متوسط 68.945 الخمسون عراقٌة أنثى رحمة محمد عبدالكرٌم بشٌر  .51

  متوسط 68.84 والخمسونالحادي  عراقٌة ذكر دلشاد محمد علً حسٌن  .51

  متوسط 68.81 الثانً والخمسون عراقٌة ذكر رٌاض احمد خضر  .52

  متوسط 68.355 الثالث والخمسون عراقٌة ذكر فرحان دحام مخٌبر صباح  .53

  متوسط 68.125 الرابع والخمسون عراقٌة أنثى فرح موفق زكً عبدالرحمن  .54

  متوسط 67.35 والخمسونالخامس  عراقٌة ذكر حسام عدنان عزٌز احمد  .55

  متوسط 67.33 السادس والخمسون عراقٌة أنثى بٌداء صالح محمود  .56

  متوسط 67 السابع والخمسون عراقٌة ذكر إبراهٌممهدي صالح   .59

  متوسط 66.81 الثامن والخمسون عراقٌة أنثى عبدهللا إبراهٌمنورا احمد   .50

  متوسط 66.155 التاسع والخمسون عراقٌة أنثى خلود خالد محمد علً  .56

  متوسط 65.93 الستون عراقٌة أنثى لبة عماد كرٌم   .61

  متوسط 65.895 الحادي والستون عراقٌة أنثى بدور فؤاد ذٌبان عباس  .61

  متوسط 65.885 الثانً والستون عراقٌة أنثى سارة عبدالغنً عمر خطاب  .62

  متوسط 65.785 الثالث والستون عراقٌة ذكر مهند مروان ٌحٌى علً  .63

  متوسط 65.715 الرابع والستون عراقٌة ذكر علً فارس سعٌد طاهر  .64

  متوسط 65.605 الخامس والستون عراقٌة أنثى هدٌل عبدالجبار مهٌدي سلطان  .65

  متوسط 65.58 السادس والستون عراقٌة أنثى دعاء محمد محمود محمد  .66

  متوسط 65.33 السابع والستون عراقٌة أنثى وفاق عبدالمالك حسٌن محمد علً  .69

  متوسط 65.17 الثامن والستون عراقٌة ذكر فارس عبدالحمٌد صالح  .60

 توقٌع العمٌد               (    6عدد الذكور: )                               (فارس عبدالحمٌد)( 60( وتنتهً ت )جاسم علً حنظل( )46بدأ ت )

 ةختم الكلٌ         (         14عدد اإلناث: )                    (                                                                   4( من )3القائمة )

 / الدراسة الصباحٌة العلوم التربوٌة والنفسٌةخرٌجو كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم 
 األول/ الدور 2119/ 2116للعام الدراسً 



 هـ1430/ شوال/  9م  الموافق 2119/     9/       1فً     11241بموجب األمر الجامعً المرقم :  ش ط ر  

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  متوسط 65.155 التاسع والستون عراقٌة ذكر خالد وائل خالد محمد  .66

  متوسط 64.945 السبعون عراقٌة ذكر عبدالباسط شٌت عبدالغنً إٌهاب  .91

  متوسط 64.865 الحادي والسبعون عراقٌة ذكر عمار سالم مجٌد عباس  .91

  متوسط 64.62 الثانً والسبعون عراقٌة ذكر عمر صهٌب عبدالستار عبدالرحمن  .92

  متوسط 64.565 الثالث والسبعون عراقٌة ذكر حسن شبٌب حسن  .93

  متوسط 64.18 والسبعونالرابع  عراقٌة ذكر إبراهٌمرأفت خالد فتاح   .94

  متوسط 64.015 الخامس والسبعون عراقٌة ذكر سٌف الدٌن ٌونس عجٌل  .95

  متوسط 63.89 السادس والسبعون عراقٌة أنثى سارة قتٌبة عبداللطٌف   .96

  متوسط 63.825 السابع والسبعون عراقٌة أنثى صعب هزاع ٌاداهدٌل   .99

  متوسط 63.8 والسبعونالثامن  عراقٌة ذكر عمار محمد سلٌمان  .90

  متوسط 63.66 التاسع والسبعون عراقٌة أنثى مروة محمد ضٌاء فالح  .96

  متوسط 63.35 الثمانون عراقٌة ذكر حسام شحاذة حسٌن جراد  .01

  متوسط 63.34 الحادي والثمانون عراقٌة ذكر محمد زهٌر خٌري محمد  .01

  متوسط 63.33 الثانً والثمانون عراقٌة ذكر ناجً جاسم عبد نجم  .02

  متوسط 62.425 الثالث والثمانون عراقٌة أنثى سالً حسن كاظم حمٌد  .03

  متوسط 61.66 الرابع والثمانون عراقٌة أنثى قٌس كنعان إكرام  .04

  مقبول 59.425 الخامس والثمانون عرقٌة ذكر ثامر محمد عباس موسى  .05

  مقبول 59.42 السادس والثمانون عراقٌة ذكر حسن حسٌن محمود  .06

  مقبول 59.22 السابع والثمانون عراقٌة أنثى نور غانم صالح  .09

  مقبول 57.39 الثامن والثمانون عراقٌة ذكر احمد حسن علً  .00

  مقبول 55.88 التاسع  والثمانون عراقٌة ذكر وناس صالح محمود  .06

 توقٌع العمٌد                 (    15عدد الذكور: )                            (وناس صالح محمود)( 06( وتنتهً ت )خالد وائل خالد( )66بدأ ت )

 ةختم الكلٌ               (        6عدد اإلناث: )               (                                                                      4( من )4القائمة )

 

 / الدراسة الصباحٌة العلوم التربوٌة والنفسٌةخرٌجو كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم 
 / الدور األول2119/ 2116للعام الدراسً 



 هـ1438/ شوال/  14م  الموافق 2417/     14/      1في     14344بموجب األمر الجامعي المرقم :  ش ط ر  

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  جٌد 73.26 دور ثانً عرقٌة أنثى إسماعٌلندى عمار محمد نافع   .1

  جٌد 70.945 دور ثانً عرقٌة أنثى ثامر محمود احمد قاسم أمنة  .2

  متوسط 62.88 دور ثانً عرقٌة ذكر عبدالقادر حسن علً أٌمن  .3

  متوسط 62.38 دور ثانً عرقٌة ذكر فٌصل عامر حسٌن  .4

  متوسط 61.615 دور ثانً عرقٌة ذكر مروان هانً محمود  .5

  متوسط 60.61 دور ثانً عرقٌة أنثى رحمة محمد عزٌز مصطفى  .6

  متوسط 60.345 دور ثانً عرقٌة ذكر محمود ظاهر عبٌد إبراهٌم  .9

  مقبول 59.425 دور ثانً عراقٌة ذكر ثامر محمد عباس موسى  .0

  مقبول 58.755 دور ثانً عرقٌة ذكر عبدالرحمن محمد عبدهللا  .6

  مقبول 58.67 دور ثانً عراقٌة ذكر عمار صباح باقر معروف  .11

  مقبول 58.45 دور ثانً عرقٌة أنثى لٌزا الٌاس حسن  .11

  مقبول 58.155 دور ثانً عرقٌة ذكر خضر إبراهٌمسالم   .12

  مقبول 56.265 دور ثانً عرقٌة ذكر عبدالناصر سعدي احمد  .13

 توقٌع العمٌد                (    6عدد الذكور: )                           (عبدالناصر سعدي احمد)( 13( وتنتهً ت )محمد ندى عمار( )1بدأ ت )

 ةختم الكلٌ            (        4عدد اإلناث: )                  (                                                                      1( من )1القائمة )

 

 جامعة الموصل
 / الدراسة الصباحية العلوم التربوية والنفسيةخريجو كلية التربية للعلوم اإلنسانية / قسم 

 / الدور الثاني2417/ 2412للعام الدراسي 


