
 هـ411م الموافق          2142/     7/      4في       2142بموجب األمر الجامعي المرقم : ش ط 

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  امتٌاز 11.611 األول عراقٌة ذكر عمر لقمان موسى فرمان كولوس  .1

  امتٌاز 13.334 الثانً عراقٌة أنثى وفاء كمال الدٌن عبدالمجٌد الحٌالً  .2

  جٌد جدا 71.818 الثالث عراقٌة أنثى سماء ٌاسر عبدالرزاق محمود قصاب  .3

  جٌد جدا 71.551 الرابع عراقٌة ذكر وافً قادر فهد حجاب العكٌدي  .4

  جٌد جدا 71.236 الخامسة عراقٌة ذكر أثٌر احمد خلٌل عبود النعٌمً  .5

  جٌد جدا 77.766 السادس عراقٌة ذكر عمر فتاح محمد صالح الجبوري  .6

  جٌد جدا 77.838 السابع عراقٌة أنثى نور سعد خمٌس احمد الجبوري  .8

  جٌد جدا 78.631 الثامنة عراقٌة أنثى أالء ؼانم قاسم فرج الجبوري  .7

  جٌد جدا 78.558 التاسع عراقٌة ذكر سٌؾ فراس احمد صالح الحمدانً  .1

  جٌد جدا 78.321 العاشرة عراقٌة أنثى رحمة ؼانم مرعً حسن العبٌدي  .13

  جٌد جدا 78.278 الحادٌة عشرة عراقٌة أنثى مؽفرة جاسم محمد خلؾ النعٌمً  .11

  جٌد جدا 76.411 الثانٌة عشرة عراقٌة ذكر جاسم محمد عبٌد خلٌفة الشهابً  .12

  جٌد جدا 75.741 الثالثة عشر عراقٌة ذكر سلمان داود صالح عبد هللا السبعاوي  .13

  جٌد جدا 75.312 الرابع عشر عراقٌة أنثى أمانً صالح محمد موسى الخلؾ  .14

  جٌد جدا 75.233 الخامسة عشر عراقٌة أنثى الحدٌديفاطمة محمد سلطان عبد هللا   .15

  جٌد جدا 74.443 السادس عشر عراقٌة أنثى أسماء حسن ٌاسٌن حسن البجاري  .16

  جٌد جدا 74.382 السابعة عشر عراقٌة أنثى أسٌل مٌسر محمد علً شرٌؾ   .18

  جٌد جدا 74.223 الثامن عشر عراقٌة أنثى أنعام محً الدٌن هاشم الطه  .17

  جٌد جدا 74.313 التاسعة عشر عراقٌة أنثى جٌالن ٌوسؾ ٌونس حسٌن  .11

  جٌد جدا 73.681 عشرون عراقٌة ذكر ناٌؾ علً سلٌمان حسٌن الطائً  .23

  جٌد جدا 73.214 الحادي وعشرون عراقٌة أنثى خالد محمد علً القوطجً أمنة  .21

  جٌد جدا 73.122 الثانٌة وعشرون عراقٌة ذكر مؤٌد حسن صالح حسن  .22

 توقٌع العمٌد      (            13عدد الذكور: )  (                     )مؤٌد حسن صالح( 22( وتنتهً ت )عمر لقمان موسى فرمان( )1تبدأ ت )

 ختم الكلٌة                  ( 12(                                                                                     عدد اإلناث: )13( من )1القائمة )

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

 / الدور األول 2147/2142للعام الدراسي 



 هـ143م الموافق          2317/     8/      1فً       2412بموجب األمر الجامعً المرقم : ش ط 

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  جٌد جدا 73.118 الثالث والعشرون عراقٌة ذكر بسام احمد خلؾ عبدهللا الجبوري  .23

  جٌد جدا 72.755 الرابعة والعشرون عراقٌة أنثى عبٌر عبد خلؾ محمد الجحٌشً  .24

  جٌد جدا 72.884 والعشرونالخامس  عراقٌة أنثى زهراء فوزي حسٌن احمد الحٌالً  .25

  جٌد جدا 72.562 السادسة والعشرون عراقٌة أنثى ؼفران إبراهٌم خلٌل إبراهٌم األحمد  .26

  جٌد جدا 72.273 السابعة والعشرون عراقٌة ذكر حسٌن علً محمود سلٌمان النعٌمً  .28

  جداجٌد  72.281 الثامنة والعشرون عراقٌة أنثى عبٌر محمود بلو حمادي المعماري  .27

  جٌد جدا 72.384 التاسعة والعشرون عراقٌة ذكر خالد قمبر صفر مصطفى الباجالن  .21

  جٌد جدا 71.684 الثالثون عراقٌة أنثى رشا عدنان محمد عبد هللا الحٌالً  .33

  جٌد جدا 71.664 الحادٌة والثالثون عراقٌة أنثى حلٌمة مٌسر هاشم محمود المولى  .31

  جٌد جدا 71.414 الثانٌة والثالثون عراقٌة أنثى أٌة نزار محمد محمود  .32

  جٌد جدا 73.646 الثالثة والثالثون عراقٌة ذكر احمد أٌوب محمد جالل البدرانً  .33

  جٌد جدا 73.627 الرابع والثالثون عراقٌة أنثى تقى إحسان محمود ٌحٌى حسن أؼا  .34

  جٌد جدا 73.572 والثالثونالخامسة  عراقٌة أنثى أطٌاؾ وعد هللا ذنون ؼزال الجبوري  .35

  جٌد جدا 73.363 السادس والثالثون عراقٌة ذكر فرٌق احمد عبد هللا موسى البدرانً  .36

  جٌد جدا 73.252 السابع والثالثون عراقٌة ذكر حسٌن خضٌر عكلة حسٌن الخطابً  .38

  جٌد جدا 73.343 الثامنة والثالثون عراقٌة ذكر درٌد خالد فاضل إبراهٌم العبٌدي  .37

  جٌد 81.734 التاسع والثالثون عراقٌة أنثى منى خضر محمد سحل العبٌدي  .31

  جٌد 81.731 األربعون عراقٌة أنثى هناء مجٌد فتحً خلٌل الجبوري  .43

  جٌد 81.861 الحادٌة واألربعون عراقٌة ذكر احمد بسام عزٌز حمودي العبٌدي  .41

  جٌد 81.836 واألربعونالثانً  عراقٌة ذكر بنٌان إسماعٌل محمود علً الهاشمً  .42

  جٌد 81.512 الثالث واألربعون عراقٌة أنثى ٌمامة عامر سعدهللا عبودي  .43

  جٌد 81.425 األربعة واألربعون عراقٌة أنثى جنان سعد عبد الرزاق ٌحٌى السمان  .44

  جٌد 81.385 الخامسة واألربعون عراقٌة أنثى رٌم إسماعٌل نجم عبد هللا الطائً  .45

 (                    توقٌع العمٌد1عدد الذكور: )              (                  رٌم إسماعٌل نجم)( 45( وتنتهً ت )بسام احمد خلؾ( )23تبدأ ت )

 ختم الكلٌة           (         14(                                                                                      عدد اإلناث: )13( من )2القائمة )

 خرٌجو كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم علوم القرآن الكرٌم والتربٌة اإلسالمٌة / الدراسة الصباحٌة
 / الدور األول 2318/2317للعام الدراسً 



 هـ143م الموافق          2317/     8/      1فً       2412بموجب األمر الجامعً المرقم : ش ط 

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  جٌد 81.357 السادسة واألربعون عراقٌة ذكر مصطفى سالم طه احمد اللهٌبً  .46

  جٌد 81.341 السابع واألربعون عراقٌة ذكر قتٌبة ؼانم عبد هللا محمد العبٌدي  .48

  جٌد 81.315 الثامنة واألربعون عراقٌة أنثى سارة صالح ٌاسٌن قاسم اللهٌبً  .47

  جٌد 81.164 التاسع واألربعون عراقٌة أنثى أمنة عبد العظٌم عامر سعد هللا   .41

  جٌد 81.332 الخمسون عراقٌة أنثى فرح خلٌل محمود علً الحٌالً  .53

  جٌد 87.451 الحادي والخمسون عراقٌة ذكر عبد الرحمن احمد عبد الرحمن   .51

  جٌد 87.231 الثانً والخمسون عراقٌة ذكر محمود علً محمد جعفر البرزنجً  .52

  جٌد 87.181 الثالثة والخمسون عراقٌة أنثى شهد مازن ؼانم محمد علً الحمدانً  .53

  جٌد 87.142 الرابعة والخمسون عراقٌة ذكر سالم محمد خلؾ محمد اللوٌزي  .54

  جٌد 87.348 الخامسة والخمسون عراقٌة أنثى اعتزاز صالح حمود خلؾ الجبوري  .55

  جٌد 88.115 السادس والخمسون عراقٌة أنثى شهاب احمد علً  العلو شهد  .56

  جٌد 88.181 السابعة والخمسون عراقٌة أنثى عائشة عبد الجبار خلٌل البٌجوانً  .58

  جٌد 88.117 الثامنة والخمسون عراقٌة أنثى هبة سعٌد ٌونس محمد الحدٌدي  .57

  جٌد 88.765 والخمسونالتاسع  عراقٌة أنثى سارة ثامر محمد كاظم النعٌمً  .51

  جٌد 88.734 الستون عراقٌة أنثى عبٌر إحسان محمود سعٌد الوزان  .63

  جٌد 88.881 الحادٌة والستون عراقٌة ذكر أمٌن احمد عثمان سٌؾ الدٌن   .61

  جٌد 88.574 الثانً والستون عراقٌة ذكر أٌمن عبد المعٌن بشٌر سلٌمان الوزان  .62

  جٌد 88.435 الثالث والستون عراقٌة ذكر ارشد عاٌد احمد الرمضان  .63

  جٌد 88.421 الرابعة والستون عراقٌة ذكر مصطفى خالد عبد هللا خلؾ الجبوري  .64

  جٌد 88.355 الخامسة والستون عراقٌة ذكر كامٌران حمزة عباس علً الوزبٌانً  .65

  جٌد 86.131 السادسة والستون عراقٌة ذكر مثنى ناٌؾ محمد احمد الجحٌشً  .66

  جٌد 86.877 السابع والستون عراقٌة ذكر عبد هللا خلٌل عبود النعٌمًربٌع   .68

  جٌد 86.523 الثامن والستون عراقٌة أنثى أنفال جاسم محمد علو  .67

 توقٌع العمٌد     (            12عدد الذكور: )             (                 أنفال جاسم محمد)( 67( وتنتهً ت )مصطفى سالم طه( )46تبدأ ت )

 ختم الكلٌة        (         11عدد اإلناث: )                    (                                                                  13( من )3القائمة )

 خرٌجو كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم علوم القرآن الكرٌم والتربٌة اإلسالمٌة / الدراسة الصباحٌة
 / الدور األول 2318/2317للعام الدراسً 



 هـ143م الموافق          2317/     8/      1فً       2412بموجب األمر الجامعً المرقم : ش ط 

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  جٌد 86.171 التاسع والستون عراقٌة ذكر ارشد سالم احمد سلٌمو العلً  .61

  جٌد 86.174 السبعون عراقٌة ذكر اسعد محمود عبدهللا لجً اللهٌبً  .83

  جٌد 86.138 الحادٌة والسبعون عراقٌة أنثى شٌماء سمٌر ٌونس الحٌالً  .81

  جٌد 86.118 الثانٌة والسبعون عراقٌة ذكر حسون جاسم ٌاسٌن محمد الجبوري  .82

  جٌد 85.137 الثالثة والسبعون عراقٌة ذكر نزال محمد اللوٌزي إبراهٌمهٌثم   .83

  جٌد 85.757 الرابع والسبعون عراقٌة ذكر فراس عٌدان كعٌد  نهار الشمري  .84

  جٌد 85.818 الخامس والسبعون عراقٌة ذكر سالم هادي محمد الطائً أركان  .85

  جٌد 85.818 السادسة والسبعون عراقٌة ذكر صدٌق فرمان احمد الكفرانً       أسامة  .86

  جٌد 85.815 السابع والسبعون عراقٌة ذكر حسن سلطان مصطفى الحربًمحمد   .88

  جٌد 85.654 الثامن والسبعون عراقٌة أنثى نواؾ عبد فتحً المعاضٌدي أالء  .87

  جٌد 85.652 التاسعة والسبعون عراقٌة أنثى األحمدي اإللهصباح ذنون عبد  أالء  .81

  جٌد 85.623 الثمانون عراقٌة أنثى حمٌد الحٌالً إبراهٌمسناء حازم   .73

  جٌد 85.514 الحادي والثمانون عراقٌة أنثى احمد خلؾ خلٌل الباطولً إٌمان  .71

  جٌد 85.587 الثانً والثمانون عراقٌة ذكر عمر عبد الكرٌم حسن البدرانً  .72

  جٌد 85.541 الثالثة والثمانون عراقٌة أنثى زٌنب زٌدان عبد الكرٌم محمود   .73

  جٌد 85.283 الرابع والثمانون عراقٌة ذكر صالح الراشديراشد سلٌمان ٌونس   .74

  جٌد 85.263 الخامسة والثمانون عراقٌة ذكر محمود حسٌن السراجً أكرمٌوسؾ   .75

  جٌد 85.178 السادس والثمانون عراقٌة أنثى مروة حسن كامل صالح البدرانً  .76

  جٌد 85.158 السابع والثمانون عراقٌة ذكر محمد سالم سلطان جدوع الحدٌدي  .78

  جٌد 85.346 الثامنة والثمانون عراقٌة ذكر عبدالحكٌم عواد صالح خلٌفة   .77

  جٌد 85.311 التاسع والثمانون عراقٌة أنثى عبٌر رعد عبد الستار عبد هللا الحٌالً  .71

  جٌد 84.187 التسعون عراقٌة ذكر فاضل عبٌد حمد الحمدوش إٌاد  .13

  جٌد 84.711 الحادي والتسعون عراقٌة ذكر ناظم خالد احمد حسٌن الطائً  .11

 توقٌع العمٌد          (       15عدد الذكور: )    (                                  ناظم خالد احمد)( 11( وتنتهً ت )ارشد سالم احمد( )61تبدأ ت )

 ختم الكلٌة           (        7عدد اإلناث: )   (                                                                                   13( من )4القائمة )

 الصباحٌة خرٌجو كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم علوم القرآن الكرٌم والتربٌة اإلسالمٌة / الدراسة
 / الدور األول 2318/2317للعام الدراسً 



 هـ143م الموافق          2317/     8/      1فً       2412بموجب األمر الجامعً المرقم : ش ط 

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  جٌد 84.885 الثانٌة والتسعون عراقٌة أنثى زٌنب طالل ٌونس عبد القادر الخٌرو  .12

  جٌد 84.861 الثالثة والتسعون عراقٌة ذكر إسماعٌل الكورانًاحمد خالد عزٌز   .13

  جٌد 84.821 الرابعة والتسعون عراقٌة ذكر عثمان مروان احمد حسٌن الحمدانً  .14

  جٌد 84.653 الخامس والتسعون عراقٌة أنثى فاطمة عبد شهاب احمد الطائً  .15

  جٌد 84.475 السادس والتسعون عراقٌة ذكر انمار ظاهر خلؾ علً اللهٌبً  .16

  جٌد 84.451 السابع والتسعون عراقٌة ذكر محمد عزٌز عبدهللا عٌدو الراشدي  .18

  جٌد 84.414 الثامن والتسعون عراقٌة ذكر خالد احمد محمود علً اللوٌزي  .17

  جٌد 84.372 التاسع والتسعون عراقٌة ذكر أمٌر ساجد محمد خلؾ حسن  .11

  جٌد 84.352 مئة عراقٌة أنثى سجى محمد عبد اإلله ناٌؾ النعٌمً  .133

  جٌد 83.113 مئة وواحد عراقٌة أنثى دعاء ٌوسؾ هادي ٌوسؾ النعٌمً  .131

  جٌد 83.164 مئة واثنان عراقٌة أنثى إقبال علً محمد طاهر جاوٌش  .132

  جٌد 83.753 مئة وثالثة عراقٌة ذكر حماد خاشع خلؾ خضٌر الفهد  .133

  جٌد 83.637 وأربعةمئة  عراقٌة ذكر عبد الحافظ فتحً حبش هالل  .134

  جٌد 83.626 مئة وخمسة عراقٌة ذكر عبد هللا سالم ؼانم شحاذة البدرانً  .135

  جٌد 83.638 مئة وستة عراقٌة ذكر احمد أسامة فالح عبد الجوالً  .136

  جٌد 83.582 مئة وسبعة عراقٌة ذكر احمد ٌونس عبد هللا سلٌم الجبوري  .138

  جٌد 83.554 مئة وثمانٌة عراقٌة ذكر فاروق سعدي حسٌن محمد السبعاوي  .137

  جٌد 83.141 مئة وتسعة عراقٌة ذكر ؼازي فٌصل ناٌؾ محمود الحدٌدي  .131

  جٌد 83.351 مئة وعشرة عراقٌة أنثى إسراء عبد سلٌمان محمد اللهٌبً  .113

  جٌد 82.151 مئة وإحدى عشر عراقٌة ذكر متعب مجبل شفك نهار الشمري  .111

  جٌد 82.136 مئة واثنا عشر عراقٌة ذكر الجمٌلًنبٌل إبراهٌم سعد إبراهٌم   .112

  جٌد 82.138 مئة وثالث عشر عراقٌة ذكر محمد مناور صبار الراوي  .113

  جٌد 82.818 مئة وأربع عشر عراقٌة ذكر طه احمد طه احمد  محمد الجحٌشً  .114

 توقٌع العمٌد               (  18عدد الذكور: )         (                       طه احمد طه)( 114( وتنتهً ت )زٌنب طالل ٌونس( )12تبدأ ت )

 (                    ختم الكلٌة6(                                                                                      عدد اإلناث: )13( من )5القائمة )

 خرٌجو كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم علوم القرآن الكرٌم والتربٌة اإلسالمٌة / الدراسة الصباحٌة
 الدور األول / 2318/2317للعام الدراسً 



 هـ143م الموافق          2317/     8/      1فً       2412بموجب األمر الجامعً المرقم : ش ط 

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  جٌد 82.673 مئة وخمسة عشر عراقٌة ذكر محمد السبعاوي محمد ظاهر منصور  .115

  جٌد 82.631 مئة وستة عشر عراقٌة ذكر األفنديعلً عبد الؽنً الٌاس حسن   .116

  جٌد 82.637 مئة وسبعة عشر عراقٌة ذكر مصطفى النعٌمً إبراهٌمعالء صالح   .118

  جٌد 82.551 مئة وثمانٌة عشر عراقٌة ذكر حسن عباس  إبراهٌمعبدالعزٌز   .117

  جٌد 82.532 مئة وتسعة عشر عراقٌة أنثى جاسم محمد سلمان السبعاوي إٌالؾ  .111

  جٌد 82.338 مئة وعشرون عراقٌة ذكر حذٌفة احمد صالح ٌوسؾ البدرانً  .123

  جٌد 82.321 مئة وواحد وعشرون عراقٌة ذكر سعٌد رافع سعٌد عبد النعٌمً  .121

  جٌد 82.211 مئة واثنا وعشرون عراقٌة ذكر طارق توفٌق سلطان ٌونس حورانً  .122

  جٌد 82.264 مئة وثالثة وعشرون عراقٌة ذكر بدر الدٌن عبود ٌاسٌن محمد الجبوري  .123

  جٌد 82.244 مئة وأربعة وعشرون عراقٌة ذكر عدنان مقداد حسٌن عبد هللا ال قمالن   .124

  جٌد 82.158 مئة وخمسة وعشرون عراقٌة أنثى هبة علً ٌونس محمد البدرانً  .125

  جٌد 82.146 مئة وستة وعشرون عراقٌة ذكر احمد ٌعقوب حسٌن ٌونس المولى  .126

  جٌد 82.361 مئة وسبعة وعشرون عراقٌة أنثى طالل حازم حمٌد العبادي أسٌل  .128

  جٌد 81.132 مئة وثمانٌة وعشرون عراقٌة ذكر عمر جمٌل حسٌن حاجً الطاهر  .127

  جٌد 81.636 مئة وتسعة وعشرون عراقٌة أنثى خلٌل المشهدانً إدرٌسلبنى وجدي   .121

  جٌد 81.344 مئة وثالثون عراقٌة ذكر صفاء الدٌن عبد احمد حمٌد السبعاوي  .133

  جٌد 81.334 مئة وواحد وعشرون عراقٌة ذكر معتصم خلؾ صالح محمد المعماري  .131

  جٌد 81.217 مئة واثنان وعشرون عراقٌة ذكر ادهام محسن محمود احمد الكٌكانً  .132

  جٌد 81.218 مئة وثالثة وعشرون عراقٌة ذكر الهادي جاسم ٌونس العبٌديسٌؾ عبد   .133

  جٌد 81.143 مئة وأربعة و عشرون عراقٌة ذكر قٌس محمد ٌونس عواد الجبوري  .134

  جٌد 81.115 مئة وخمسة و عشرون عراقٌة ذكر جاسم محمد شناوي ّمروح اللهٌبً  .135

  جٌد 81.317 وستة وثالثونمئة  عراقٌة ذكر عمر باسم محمد رمضان الحدٌدي  .136

  جٌد 83.183 مئة وسبعة وثالثون عراقٌة ذكر عباس احمد أٌوبحسٌن   .138

 توقٌع العمٌد               (   11(                    عدد الذكور: )حسٌن أٌوب عباس)( 138( وتنتهً ت )محمد ظاهر منصور( )115تبدأ ت )

 ختم الكلٌة                (     4عدد اإلناث: )                                                      (                               13( من )6القائمة )

 رآن الكرٌم والتربٌة اإلسالمٌة / الدراسة الصباحٌةخرٌجو كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم علوم الق
 / الدور األول 2318/2317للعام الدراسً 



 هـ143م الموافق          2317/     8/      1فً       2412بموجب األمر الجامعً المرقم : ش ط 

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  جٌد 83.141 مئة وثمانٌة وثالثون عراقٌة ذكر ماهر فتحً علً مصطفى الطائً  .137

  جٌد 83.887 مئة وتسعة وثالثون عراقٌة أنثى كركوكلًدالل نزار ذنون احمد   .131

  جٌد 83.863 مئة وأربعون عراقٌة أنثى مروة سعد علً عبد هللا الجبوري  .143

  جٌد 83.665 مئة وواحد وأربعون عراقٌة أنثى شهد عبد المنعم كاظم محمد  .141

  جٌد 83.573 مئة واثنان وأربعون عراقٌة ذكر محمد سلٌمان صالح خالد المشهور  .142

  جٌد 83.557 مئة وثالثة وأربعون عراقٌة أنثى نبأ خالد رحمن احمد الطائً  .143

  جٌد 83.521 مئة وأربعة وأربعون عراقٌة ذكر محمود محمد احمد نزال العبٌدي  .144

  جٌد 83.515 مئة وخمسة وأربعون عراقٌة ذكر مؤمن حسام عبد الؽنً محمد البو   .145

  جٌد 83.415 مئة وستة وأربعون عراقٌة أنثى الحمدانًرحمة بشار نافع عبد هللا   .146

  جٌد 83.388 مئة وسبعة وأربعون عراقٌة ذكر عبد هللا حمد حسٌن ظاهر الطائً  .148

  جٌد 83.356 مئة وثمانٌة وأربعون عراقٌة ذكر برزان رمضان علً حمو الطٌار  .147

  جٌد 83.332 مئة وتسعة وأربعون عراقٌة ذكر إبراهٌم محمد ٌونس عطشان  .141

  جٌد 83.338 مئة وخمسون عراقٌة ذكر حسٌن عبدالقادر علً عزٌز  .153

  جٌد 83.243 مئة وواحد وخمسون عراقٌة أنثى مها ذنون ٌونس جاسم الناصر  .151

  جٌد 83.373 مئة واثنان وخمسون عراقٌة أنثى هٌفاء عبد القادر ٌوسؾ مطلك   .152

  جٌد 83.354 وخمسونمئة وثالثة  عراقٌة ذكر حماد موسى خضر محمد   .153

  متوسط 61.185 مئة وأربعة وخمسون عراقٌة ذكر أسامة عمر حمٌدان ناصر السبعاوي  .154

  متوسط 61.732 مئة وخمسة وخمسون عراقٌة ذكر سمٌر حسن محمد حمود اللهٌبً  .155

  متوسط 61.833 مئة وستة وخمسون عراقٌة أنثى زهراء خالد ٌونس علً البٌجوانً  .156

  متوسط 61.823 مئة وسبعة وخمسون عراقٌة أنثى هدٌل خالد احمد ساري الهكوري  .158

  متوسط 61.835 مئة وثمانٌة وخمسون عراقٌة ذكر حكمت لقمان حمادي الخاتونً  .157

  متوسط 61.265 التاسع والخمسونمئة و عراقٌة ذكر الٌاس خضر عباس محمود  .151

  متوسط 61.117 ستونمئة و عراقٌة ذكر محمود خلؾ عبدهللا عمٌر اللهٌبً  .163

 توقٌع العمٌد        (         14عدد الذكور: )         (           )حسٌن أٌوب عباس( 163( وتنتهً ت )محمد ظاهر منصور( )137تبدأ ت )

 (                    ختم الكلٌة1عدد اإلناث: )                      (                                                               13( من )8القائمة )

 خرٌجو كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم علوم القرآن الكرٌم والتربٌة اإلسالمٌة / الدراسة الصباحٌة
 / الدور األول 2318/2317للعام الدراسً 



 هـ143م الموافق          2317/     8 /     1فً       2412بموجب األمر الجامعً المرقم : ش ط 

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  متوسط 67.161  مئة وواحد وستون عراقٌة ذكر قاسم احمد عطٌة رفاعً علً النعٌمً  .161

  متوسط 67.131 الثانٌة والستونمئة و عراقٌة ذكر خالد خلٌل ؼازي عبد الؽفور  .162

  متوسط 67.763 الثالثة والستونمئة و عراقٌة ذكر احمد ثالج الجبوريلؤي محمود   .163

  متوسط 67.733 الرابعة والستونمئة و عراقٌة أنثى صافٌة كوثر احمد صالح الحبار  .164

  متوسط 67.823 الخامسة والستونمئة و عراقٌة ذكر نافع علً صالح عبد هللا الجحٌشً  .165

  متوسط 67.631 السادسة والستونمئة و عراقٌة ذكر حمادي سعدون احمد حسون الجحٌشً  .166

  متوسط 67.613 السابعة والستونمئة و عراقٌة ذكر رجاب مطر معٌوؾ رجاب الشمري  .168

  متوسط 67.416 الثامنة والستونمئة و عراقٌة ذكر عمار صدام فٌصل حاوي الجحٌشً  .167

  متوسط 67.172 التاسعة والستونمئة و عراقٌة أنثى زهراء خلؾ زٌدان الحدٌدي  .161

  متوسط 67.373 السبعونمئة و عراقٌة أنثى دعاء عبد الرزاق ناصر احمد العبٌدي  .183

  متوسط 68.178 الحادٌة والسبعونمئة و عراقٌة أنثى هدٌل فوزي ذنون حمٌد البٌاتً  .181

  متوسط 68.123 الثانٌة والسبعونمئة و عراقٌة ذكر سٌؾ محمد حامد عبدهللا الزٌداوي  .182

  متوسط 68.753 الثالثة والسبعونمئة و عراقٌة ذكر جابر احمد جاسم خلٌؾ اللوٌزي  .183

  متوسط 68.741 الرابعة والسبعونمئة و عراقٌة ذكر عماد خضر حسٌن خلؾ  .184

  متوسط 68.724 الخامسة والسبعونمئة و عراقٌة ذكر محسن حمٌد حسٌن محمد اللوٌزي  .185

  متوسط 68.875 السادسة والسبعونمئة و عراقٌة ذكر خلدون ناظم حسن سعٌد الطائً  .186

  متوسط 68.831 السابعة والسبعونمئة و عراقٌة ذكر مروان حسٌب محمود عبدو المهاجر  .188

  متوسط 68.467 الثامنة والسبعونمئة و عراقٌة ذكر عبدالرحمن طالل عبدالجلٌل إسماعٌل   .187

  متوسط 68.378 التاسعة والسبعونمئة و عراقٌة ذكر احمد خلٌل احمد حمٌد السبعاوي  .181

  متوسط 68.223 الثمانونمئة و عراقٌة ذكر رضوان طه فاضل كلٌب الحمدانً  .173

  متوسط 68.322 الحادٌة والثمانونمئة و عراقٌة ذكر رائد رعد عبدالكرٌم ؼزال المولى  .171

  متوسط 66.123 الثانٌة والثمانونمئة و عراقٌة ذكر ٌاسر طه عبد هللا احمد الطائً  .172

 - متوسط 66.713 الثالثة والثمانونمئة و عراقٌة ذكر علً فارس ناصح مصطفى   .173

 توقٌع العمٌد       (          11عدد الذكور: )         (                  علً فارس ناصح)( 173( وتنتهً ت )قاسم احمد عطٌة( )161تبدأ ت )

 (                    ختم الكلٌة4عدد اإلناث: )         (                                                                             13( من )7القائمة )

 خرٌجو كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم علوم القرآن الكرٌم والتربٌة اإلسالمٌة / الدراسة الصباحٌة
 / الدور األول 2318/2317للعام الدراسً 



 هـ143م الموافق          2317/     8/      1فً       2412بموجب األمر الجامعً المرقم : ش ط 

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  متوسط 66.731 الرابعة والثمانونمئة و عراقٌة ذكر مهند ناٌؾ سعدون عبد الرحمن   .174

  متوسط 66.721 الخامسة والثمانونمئة و عراقٌة ذكر عثمان النعٌمًولٌد احمد ؼانم   .175

  متوسط 66.242 السادسة والثمانونمئة و عراقٌة ذكر أٌمن حٌدر ؼائب حسن الحمدانً  .176

  متوسط 66.113 السابعة والثمانونمئة و عراقٌة ذكر عبدالسالم محمود عبدهللا لجً اللهٌبً  .178

  متوسط 66.135 الثامنة والثمانونمئة و عراقٌة ذكر الشمريعبدالسالم عطٌة جبر مبارك   .177

  متوسط 66.358 التاسعة والثمانونمئة و عراقٌة ذكر مروان جاسم محمد خلؾ  .171

  متوسط 66.313 التسعونمئة و عراقٌة ذكر عامر مرعً عمر احمد  .113

  متوسط 65.126 الحادٌة والتسعونمئة و عراقٌة ذكر مؤمن مجٌد عثمان مجٌد الؽبشة  .111

  متوسط 65.835 الثانٌة والتسعونمئة و عراقٌة ذكر عمر الٌاس سعٌد ظاهر صالح   .112

  متوسط 65.833 الثالثة والتسعونمئة و عراقٌة ذكر حمزة رحٌل احمد ٌاسٌن المعماري  .113

  متوسط 65.633 الرابعة والتسعونمئة و عراقٌة ذكر ناصر عبدالباسط محمد هالل    .114

  متوسط 65.513 الخامسة والتسعونمئة و عراقٌة أنثى دالل بشار محمود عزٌز المشهدانً  .115

  متوسط 65.315 السادسة والتسعونمئة و عراقٌة ذكر قاسم صالح احمد محٌمٌد الجحٌشً  .116

  متوسط 65.287 السابعة والتسعونمئة و عراقٌة ذكر قاسم محمد حسٌن مطلك العبد ربه  .118

  متوسط 65.181 الثامنة والتسعونمئة و عراقٌة ذكر ٌونس احمد محمد إسماعٌل محمد  .117

  متوسط 65.118 التاسعة والتسعونمئة و عراقٌة ذكر بندر محمد عذاب شوٌشان الشمري  .111

  متوسط 64.574 مئتان عراقٌة ذكر محمد احمد فرحان محمد الجبوري  .233

  متوسط 64.434 مئتان وواحد عراقٌة ذكر شعالن طالع منوخ شكٌر الشمري  .231

  متوسط 64.365 مئتان واثنان عراقٌة ذكر قٌس فارس احمد خضر الحٌالً  .232

  متوسط 64.341 مئتان وثالثة عراقٌة ذكر علً محمد خلؾ علً الجبوري  .233

  متوسط 64.336 مئتان وأربعة عراقٌة ذكر عبدهللا عاصً إبراهٌم بلو الطائً  .234

  متوسط 64.248 مئتان وخمسة عراقٌة أنثى زبٌدة هٌثم ٌونس جمٌل الطائً  .235

  متوسط 64.231 مئتان وستة عراقٌة ذكر خمٌس حماد افرٌج مطرود الشمري  .236

 توقٌع العمٌد          (       21(                        عدد الذكور: )خمٌس حماد افرٌج)( 236( وتنتهً ت )مهند ناٌؾ سعدون( )174تبدأ ت )

 ختم الكلٌة      (              2عدد اإلناث: )                                                       (                               13( من )1القائمة )

 خرٌجو كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم علوم القرآن الكرٌم والتربٌة اإلسالمٌة / الدراسة الصباحٌة
 / الدور األول 2318/2317للعام الدراسً 



 هـ143م الموافق          2317/     8/      1فً       2412بموجب األمر الجامعً المرقم : ش ط 

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  متوسط 64.115 مئتان وسبعة عراقٌة ذكر احمد عبدالعزٌز خالد عفان المعماري  .238

  متوسط 64.127 مئتان وثمانٌة عراقٌة ذكر الحسٌن عبد هللا احمد ٌونس حسن  .237

  متوسط 63.761 مئتان وتسعة عراقٌة ذكر عٌد حماد سلمو عبد الحمٌد اللهٌبً  .231

  متوسط 63.214 مئتان وعشرة عراقٌة ذكر كرم ٌوسؾ سعٌد عبدالرحٌم البراوي  .213

  متوسط 63.311 مئتان واحد عشر عراقٌة أنثى ضحى سعد هللا احمد سلطان الجبوري  .211

  متوسط 62.543 مئتان واثنا عشر عراقٌة ذكر مزاحم خضر احمد خلٌؾ النوفل  .212

  متوسط 62.426 مئتان وثالثة عشر عراقٌة ذكر حسٌن الجحٌشً إبراهٌمعادل حسٌن   .213

  متوسط 62.244 مئتان واربعة عشر عراقٌة ذكر محمد عٌسى عبٌد حسن المتٌوتً  .214

  متوسط 61.183 مئتان وخمسة عشر عراقٌة ذكر الحدٌديمحمد حازم علً حسٌن   .215

  متوسط 61.721 مئتان وستة عشر عراقٌة ذكر محمد عبدهللا ضحوي كران الشمري  .216

  متوسط 61.878 مئتان وسبعة عشر عراقٌة ذكر عدنان محسن احمد ذٌاب الجحٌشً  .218

  متوسط 61.333 مئتان وثمانٌة عشر عراقٌة ذكر خٌر الدٌن عامر وسمً علً الحدٌدي  .217

  متوسط 63.144 مئتان وتسعة عشر عراقٌة ذكر احمد اسود حنوش محسن الدلٌمً  .211

  متوسط 63.315 مئتان وعشرون عراقٌة ذكر محمد وعد حبش احمد الحدٌدي  .223

  مقبول 51.713 مئتان وواحد وعشرون عراقٌة ذكر بسام سبهان احمد محمد   .221

  مقبول 51.316 مئتان واثنا وعشرون عراقٌة ذكر حسٌن علً صالح خضر خلؾ  .222

 توقٌع العمٌد          (         15عدد الذكور: )                    (حسٌن علً صالح)( 222( وتنتهً ت )احمد عبدالعزٌز خالد( )238تبدأ ت )

 (                    ختم الكلٌة1عدد اإلناث: )      (                                                                             13( من )13القائمة )

 

 

 

 

 

 

 خرٌجو كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم علوم القرآن الكرٌم والتربٌة اإلسالمٌة / الدراسة الصباحٌة
 / الدور األول 2318/2317للعام الدراسً 



 هـ411م الموافق          2142/   41 /  4في     1551بموجب األمر الجامعي المرقم : ش ط 

 المالحظات التقدٌر المعدل  الترتٌب الجنسٌة الجنس االسم ت

  جٌد 82.737 الدور الثانً عراقٌة ذكر سٌؾ صالح مهدي مدلول  .1

  متوسط 66.184 الدور الثانً عراقٌة ذكر اسودعبد هللا نجم علً   .2

  متوسط 66.126 الدور الثانً عراقٌة ذكر عبد هللا ؼانم سال محمود العباسً  .3

  متوسط 65.183 الدور الثانً عراقٌة ذكر حمد عبد هللا خلؾ علًا  .4

  متوسط 65.134 الدور الثانً عراقٌة أنثى إٌمان رٌاض علً سلٌمان  .5

  متوسط 63.834 الدور الثانً عراقٌة ذكر عبد هللا الجبوري عمار عناد عوٌد  .6

  متوسط 62.646 الدور الثانً عراقٌة ذكر علً عبد اإلله صالح عباوي الخالدي  .8

  متوسط 62.185 الدور الثانً عراقٌة ذكر محمد جاسم محمد ؼائب علً  .7

  متوسط 61.787 الدور الثانً عراقٌة ذكر علً صباح علً محمد الجبوري  .1

  متوسط 63.486 الدور الثانً عراقٌة ذكر عالء احمد محمد عائد  .13

  مقبول 51.141 الدور الثانً عراقٌة ذكر عبد الحمٌد أٌمن عبد الحمٌد  .11

  مقبول 51.621 الدور الثانً عراقٌة ذكر ممدوح فرحان خضٌر  .12

  مقبول 51.333 الدور الثانً عراقٌة أنثى زٌنب ٌاسٌن محمد طاهر ذنون  .13

  مقبول 57.811 الدور الثانً عراقٌة ذكر حمود حمٌدي حسٌن خلؾ اللوٌزي  .14

  مقبول 57.371 الدور الثانً عراقٌة ذكر سند احمد سعٌد جاسم  .15

  مقبول 58.822 الدور الثانً عراقٌة أنثى رشا فائز إدرٌس ٌحٌى الصمٌدعً  .16

 توقٌع العمٌد         (        13عدد الذكور: )                       (        رشا فائز إدرٌس)( 16( وتنتهً ت )سٌؾ صالح مهدي( )1تبدأ ت )

 (                    ختم الكلٌة3عدد اإلناث: )          (                                                                              1( من )1القائمة )

 

 

 

 

 

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

 / الدور الثاني 2147/2142الدراسي للعام 



 هـ411م الموافق          2142/     7/      4في       2142بموجب األمر الجامعي المرقم : ش ط 

 االلكترونًالبرٌد  رقم الموباٌل عنوان السكن التقدٌر المعدل الجنس االسم ت

  38831131878 الموصل امتٌاز 13.816 أنثى آٌة عبد العزٌز محمد أمٌن عبدهللا   .1

  38731462548 المجموعة الثقافٌة امتٌاز 12.838 ذكر عالء صالح محمد عطا هللا  .2

  38836181643 المنصور امتٌاز 12.617 أنثى ورود حسٌن علً خضٌر  .3

  38833317313 الزهور امتٌاز 11.735 أنثى هدٌل عبد السالم مؤٌد كمال  .4

  38537261388 بادوش امتٌاز 13.271 ذكر كمال ٌاسٌن جبر عنفاش  .5

  38835215218 الصدٌق جٌد جدا 77.536 ذكر عبٌدة لقمان محمد أمٌن عبدهللا  .6

  38835153225 الموصل جٌد جدا 76.778 أنثى براء عامر سلطان حسٌن  .8

  38532133367 دهوك جٌد جدا 75.548 أنثى سوسن أمٌن خضر زكر  .7

  38712625415 الجامعة جٌد جدا 75.251 أنثى فاطمة محمد عبدالرزاق محمود  .1

  38531761783 دهوك جٌد جدا 75.172 أنثى نازدار أمٌن الٌاس سدن   .13

  38518485361 االنتصار جٌد جدا 74.132 ذكر أثٌر حمد العاصً احمد  .11

  38536546832 البعاج جٌد جدا 74.178 ذكر راوي شمري ساري سعد  .12

  38733238771 الزهراء جٌد جدا 73.184 ذكر ؼسان محمد حردان صبح  .13

  38537162373 االنتصار جٌد جدا 73.777 ذكر محمد عطٌة شبلً صالح  .14

  38838412326 حمام العلٌل جٌد جدا 73.878 أنثى وجدان محمود محمد سلٌمان  .15

  38831863112 دور السكر جٌد جدا 73.543 أنثى هبة محمد محمود محمد  .16

  38511368634 تموز 18 جٌد جدا 73.251 ذكر سٌؾ عبد هللا عنتر خضر  .18

  38832711381 المصارؾ جٌد جدا 72.541 أنثى زٌنب محمد حازم دناوي  .17

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر جٌد جدا 72.333 أنثى رؼدة بسمان عادل قاسم  .11

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر جٌد جدا 71.131 أنثى نازك محمد حسن رشو  .23

  38837212353 النمرود جٌد جدا 71.721 ذكر حسٌن خلٌل عفاص طه  .21

  38838443126 اإلعالم جٌد جدا 71.425 أنثى شهد جمٌل حسٌن الزم  .22

 توقٌع العمٌد    (                            1الذكور: )عدد    (                          شهد جمٌل حسٌن)( 22( وتنتهً ت )آٌة عبد العزٌز( )1تبدأ ت )
 ختم الكلٌة                    (           13عدد اإلناث: )   (                                                                              8( من )1القائمة )

 جامعة الموصل
 ية التربية للعلوم اإلنسانية / قسم اللغة العربية / الدراسة الصباحيةخريجو كل

 / الدور األول 2147/2142للعام الدراسي 



 هـ143م الموافق          2317/     8/      1فً       2412بموجب األمر الجامعً المرقم : ش ط 

 البرٌد االلكترونً رقم الموباٌل عنوان السكن التقدٌر المعدل الجنس االسم ت

  38834543631 التحرٌر جٌد جدا 71.422 ذكر احمد خالد حامد حسٌن  .23

  38835236361 حمام العلٌل جٌد جدا 71.183 ذكر محمد ٌاسٌن مشعل احمد  .24

  38813428111 سادة وبعوٌزة جٌد جدا 71.135 ذكر سعد خالد عباس عمر  .25

  38837338565 شقق الحدباء جٌد جدا 73.333 ذكر مؤمن منهل محمد نوري عزٌز  .26

  38836417273 النمرود جٌد جدا 73.186 ذكر عبد عبدهللاٌاسر عمار   .28

  38837231624 تموز 18 جٌد 81.187 ذكر ٌوسؾ حاتم عادل احمد  .27

  38833771535 االنتصار جٌد 81.536 ذكر عثمان مجٌد عثمان مجٌد  .21

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر جٌد 81.346 ذكر محمد ماجد محمد سعٌد  .33

  38511432241 الرسالة جٌد 81.212 أنثى مٌعاد محمد محمود عبدهللا  .31

  38818715583 الرشٌدٌة جٌد 87.131 ذكر محمد ٌونس علً حسن  .32

  38831673372 العربً جٌد 87.667 أنثى رونق بشار ٌونس حسن  .33

  38835175216 عدن جٌد 87.666 أنثى دعاء راكان عبد الرحمن ٌونس  .34

  38818716681 الموصل جٌد 87.411 ذكر ربٌع أكرم حمدون ٌحٌى  .35

  38831653121 الرفاق جٌد 87.121 أنثى أسماء عامر محمد مصطفى  .36

  38816145787 موصل الجدٌدة جٌد 88.825 ذكر طارق حمٌد جمال سدران  .38

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر جٌد 88.655 أنثى رحمة احمد محمد علً  .37

  38833371378 الموصل جٌد 88.647 أنثى آٌة محمود برجس عبدهللا  .31

  38838715363 سومر جٌد 88.562 ذكر طه رعد هادي مصطفى  .43

  38833311137 الموصل جٌد 88.458 أنثى الهام عبد المحسن علً محمود  .41

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر جٌد 86.835 ذكر ٌونس جاسم محمد سالم  .42

  38834138624 التحرٌر جٌد 86.35 أنثى فاتن محمد مجٌد حسن  .43

  38814317123 الحدباء جٌد 86.273 أنثى عبد الرزاق داود مروة رعد  .44

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر جٌد 86.231 ذكر محمد حسٌن علً حسٌن  .45

 توقٌع العمٌد                     (         14(                          عدد الذكور: )محمد حسٌن علً)( 45( وتنتهً ت )احمد خالد حامد( )23تبدأ ت )
 ختم الكلٌة                         (       1عدد اإلناث: )              (                                                                    8( من )2القائمة )

 للؽة العربٌة / الدراسة الصباحٌةخرٌجو كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم ا
 / الدور األول 2318/2317للعام الدراسً 



 هـ143م الموافق          2317/     8/      1فً       2412بموجب األمر الجامعً المرقم : ش ط 

 البرٌد االلكترونً رقم الموباٌل عنوان السكن التقدٌر المعدل الجنس االسم ت

  38837274754 الكرامة جٌد 86.181 ذكر مثنى إبراهٌم سلٌمان محمد  .46

  38833711114 الفالح جٌد 86.388 ذكر مصطفىعمر زٌاد صالح   .48

  38813153135 الموصل جٌد 86.355 أنثى أنسام محمود احمد عبد الرحمن   .47

  38813423233 الدركزلٌة جٌد 86.317 أنثى شٌماء محمد صالح عبد هللا محمد  .41

  38537268664 بعشٌقة جٌد 85.161 ذكر احمد رمضان رجب حسن  .53

  38818141233 اربٌل جٌد 85.736 أنثى احمدرحمة خلدون خالد   .51

  38513277211 الموصل جٌد 85.664 ذكر بكر سمٌر ٌحٌى محمود  .52

  38818714713 الزراعً جٌد 85.663 أنثى ؼفران ٌوسؾ حسٌن علٌوي  .53

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر جٌد 85.414 أنثى نؽم فٌصل احمد عٌسى  .54

  38835213514 االنتصار جٌد 85.488 ذكر همام طالب اخضٌر محمود  .55

  38832375532 سومر جٌد 85.437 ذكر عبد الرحمن إبراهٌم عبد سلطان  .56

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر جٌد 85.424 أنثى دٌنا صالح الدٌن عبدالمجٌد  .58

  38834645733 الرحمة جٌد 85.411 ذكر فٌضً محمد وعد هللا قاسم  .57

  38832841241 الخضراءشقق  جٌد 84.586 ذكر ٌوسؾ علً احمد خلؾ  .51

  38831623848 المثنى جٌد 84.4 أنثى قمر ؼزوان عزٌز محمد أمٌن  .63

  38832277327 المشاهدة جٌد 84.312 ذكر نوري شامل سالم محمد  .61

  38833313387 الزهور جٌد 84.364 أنثى هاجر طارق ذنون علً  .62

  38834718652 الرسالة جٌد 84.263 أنثى سرى محمد عبد الوهاب حسن  .63

  38831131644 موصل الجدٌدة جٌد 84.166 أنثى نهى خالد شرٌؾ ذنون  .64

  38833353271 الرشٌدٌة جٌد 84.136 ذكر عادل إسماعٌل إبراهٌم صباح  .65

  38843131123 الكوٌر جٌد 83.888 ذكر عالء محمد حاصود  .66

  38831133417 الموصل جٌد 83.616 أنثى آمنة عبد العزٌز محمد أمٌن عبدهللا  .68

  38838286414 الزهراء جٌد 83.514 أنثى زهراء احمد حسن حسٌن مصطفى  .67

 توقٌع العمٌد                       (         12عدد الذكور: )             (     زهراء احمد حسن)( 67( وتنتهً ت )مثنى إبراهٌم سلٌمان( )46تبدأ ت )
 ختم الكلٌة                               ( 11عدد اإلناث: )              (                                                                   8( من )3القائمة )

 خرٌجو كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم اللؽة العربٌة / الدراسة الصباحٌة
 / الدور األول 2318/2317للعام الدراسً 



 هـ143م الموافق          2317/     8/      1فً       2412بموجب األمر الجامعً المرقم : ش ط 

 البرٌد االلكترونً رقم الموباٌل عنوان السكن التقدٌر المعدل الجنس االسم ت

  38813363311 موصل الجدٌدة جٌد 83.554 ذكر محمد مؤٌد عائد خلٌل  .61

  38834138757 الصدٌق جٌد 83.526 أنثى إسراء علً محمد حسٌن  .83

  38537332513 تلكٌؾ جٌد 83.423 ذكر محمود طه محمود محمد  .81

  38837247371 الشورى جٌد 83.432 ذكر علً مدحت عبد محمد  .82

  ؼٌر متوفر الدركزلٌة جٌد 83.351 ذكر مهند توفٌق ٌاسٌن احمد  .83

  38833343322 الرشٌدٌة جٌد 83.254 ذكر مقداد علً محمود احمد  .84

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر جٌد 83.151 أنثى أمل أٌوب سلٌمان حسٌن  .85

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر جٌد 82.78 أنثى دالل عارؾ صادق عبدي  .86

  38537868386 سومر جٌد 82.726 ذكر هٌثم ٌاسٌن عوٌد إبراهٌم  .88

  38813127417 الموصل جٌد 82.735 أنثى إٌمان محمود خلٌؾ معٌوؾ  .87

  38831621166 الوحدة جٌد 82.668 أنثى هاشم احمد محمد نور  .81

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر جٌد 82.314 أنثى إٌناس جرجٌس عبد حمادي  .73

  38836614281 الرشٌدٌة جٌد 82.32 ذكر علً محمود ٌونس احمد  .71

  38836335713 العربً جٌد 82.233 ذكر مصطفى طارق محمود سلمان  .72

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر جٌد 82.123 أنثى دالل جمال محمد جمعة  .73

  38835154131 الدركزلٌة جٌد 81.833 أنثى نور نوح محمد حسٌن  .74

  38831637788 الزراعً جٌد 81.475 أنثى هدٌل طركً ؼربً احمد  .75

  38832337711 التحرٌر جٌد 81.244 أنثى فاطمة حامد سلطان خضٌر  .76

  38815561117 التأمٌم جٌد 81.187 أنثى لٌلى مرعً حسن خلٌل  .78

  38834121451 دومٌز جٌد 81.141 أنثى شهد خالد حنش رمضان  .77

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر جٌد 81.143 أنثى مسرة عبدالكرٌم تمٌم ناٌؾ  .71

  38833311245 الزهراء جٌد 81.138 أنثى زٌنة زهٌر عباوي فتحً  .13

  38813811635 موصل الجدٌدة جٌد 83.582 ذكر مهند عبد ٌونس سوادي  .11

 توقٌع العمٌد                   (            1عدد الذكور: )          (                   مهند عبد ٌونس)( 11( وتنتهً ت )محمد مؤٌد عائد( )61تبدأ ت )
 الكلٌةختم                 (              14عدد اإلناث: )               (                                                                    8( من )4القائمة )

 خرٌجو كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم اللؽة العربٌة / الدراسة الصباحٌة
 / الدور األول 2318/2317للعام الدراسً 



 هـ143     م الموافق     2317/     8/      1فً       2412بموجب األمر الجامعً المرقم : ش ط 

 البرٌد االلكترونً رقم الموباٌل عنوان السكن التقدٌر المعدل الجنس االسم ت

  38837245451 النبً ٌونس جٌد 83.535 ذكر احمد عبد الستار محمود حمد  .12

  38512363633 القدس جٌد 83.441 ذكر عبد هللا علً هادي حمد  .13

  38837313113 القدس جٌد 83.428 ذكر علً رافع جزاع حمادي  .14

  38518587142 الوحدة جٌد 83.127 ذكر ؼانم زكً محمد شٌخ  .15

  38833311263 الموصل جٌد 83.332 أنثى رند سعد هللا احمد محمود  .16

  38736317182 النمرود متوسط 61.187 ذكر احمد سالم إبراهٌم علً  .18

  38513238122 الحرٌة متوسط 61.143 ذكر فلح حسن عبدهللا رضا الشالل  .17

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر متوسط 61.733 ذكر صهٌب حسٌن عبدهللا  .11

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر متوسط 61.711 ذكر عبد الرحمن عارؾ سلطان عبدهللا  .133

  38831838548 الموصل متوسط 61.465 أنثى رحمة رعد عزٌز حسن  .131

  38533512384 المعلمٌن متوسط 61.236 ذكر هانً احمد محمد حسن  .132

  38832724373 العامل متوسط 67.141 ذكر حسٌن علً محمدمحمد   .133

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر متوسط 68.774 ذكر عوؾ عبدالرحمن مطرود  .134

  38537173217 الموصل متوسط 68.743 ذكر رضوان عبدالمنعم اسماعٌل مكً  .135

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر متوسط 68.735 ذكر حمزة احمد ٌاسٌن ٌوسؾ  .136

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر متوسط 68.73 أنثى سارة شاكر محمود  .138

  38813884634 العامل متوسط 68.636 ذكر محمد سعد خضر اسماعٌل  .137

  38813858757 الشورى متوسط 68.535 أنثى فاطمة عبد هللا عطٌة رومً  .131

  38511614862 الموصل متوسط 68.215 ذكر بهزاد حامد حسن محمد  .113

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر متوسط 68.113 ذكر حسن ٌونس سلطان ٌونس  .111

  38838425668 الصدٌق متوسط 68.186 ذكر محمد ٌاسٌن محمد طه  .112

  38831633331 الموصل متوسط 68.131 ذكر انمار حازم محمد ٌونس  .113

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر متوسط 68.138 ذكر حسن محمد حسن خضٌر  .114

 توقٌع العمٌد                   (           11عدد الذكور: )                  (     محمد حسنحسن )( 114( وتنتهً ت )احمد عبد الستار( )12تبدأ ت )
 ختم الكلٌة                   (              4عدد اإلناث: )                       (                                                          8( من )5القائمة )

 خرٌجو كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم اللؽة العربٌة / الدراسة الصباحٌة
 / الدور األول 2318/2317للعام الدراسً 



 هـ143م الموافق          2317/     8/      1فً       2412بموجب األمر الجامعً المرقم : ش ط 

 االلكترونً البرٌد رقم الموباٌل عنوان السكن التقدٌر المعدل الجنس االسم ت

  38813834125 التحرٌر متوسط 66.753 ذكر احمد إبراهٌم سلطان رمضان  .115

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر متوسط 66.831 ذكر محمد أٌمن ٌونس عبدالرحمن  .116

  38833335377 المصارؾ متوسط 66.146 أنثى مرٌم إٌاد فهمً ٌحٌى  .118

  38838367283 المٌثاق متوسط 65.741 ذكر سهر شعالن احمد عبٌد  .117

  38511333234 بٌسان متوسط 65.837 ذكر عبد هللا فوزي حسٌن خلٌل  .111

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر متوسط 65.521 أنثى زٌنة حسٌن خلؾ جاجان  .123

  38511175313 البعاج متوسط 65.365 ذكر ناٌؾ صعب عباد لوفان  .121

  38836434476 الصحة متوسط 65.258 أنثى دالل احمد جاسم محمد  .122

  38511642822 الزهراء متوسط 65.322 ذكر معتز أدٌب عبد عبدهللا  .123

  38833383528 العربً متوسط 64.831 أنثى زٌنب عبد الحافظ علً رحٌم  .124

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر متوسط 64.631 ذكر محمد عباس ذٌاب  .125

  38533431372 الزهراء متوسط 64.531 أنثى نور عبد محمود عبد  .126

  38538762521 النعمانٌة متوسط 64.437 ذكر علً اٌوبعبدالرحمن صبحً   .128

  38836668811 الرشٌدٌة متوسط 64.434 ذكر أسامة جاسم محمد خلؾ  .127

  38831654621 الخضراء متوسط 64.433 ذكر أثٌر علً حامد عبد هللا  .121

  38537532561 المصارؾ متوسط 64.335 ذكر عمر سعد حازم فتحً  .133

  38534327338 سادة وبعوٌزة متوسط 64.372 ذكر عمر ٌحٌى فتحً  .131

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر متوسط 64.315 أنثى شهد نشوان هاشم ٌونس  .132

  38834731863 كراج الشمال متوسط 63.145 ذكر عواد محمد عٌسى داؼر  .133

  38537661322 تل عبطة متوسط 62.535 ذكر احمد حسٌن عودة  .134

  38833538133 تل الرمان متوسط 62.437 ذكر عبد هللا خلٌل إبراهٌم حلٌو  .135

  38835173253 الضباط متوسط 62.185 أنثى أساور ممتاز قادر احمد  .136

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر متوسط 61.333 ذكر سالم محمد حسٌن عبدو  .138

 توقٌع العمٌد                    (           16عدد الذكور: )        (        سالم محمد حسٌن)( 138( وتنتهً ت )احمد إبراهٌم سلطان( )115تبدأ ت )
 ختم الكلٌة                       (          8عدد اإلناث: )             (                                                                    8( من )6القائمة )

 لٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم اللؽة العربٌة / الدراسة الصباحٌةخرٌجو ك
 / الدور األول 2318/2317للعام الدراسً 



 هـ143م الموافق          2317/     8/      1فً       2412بموجب األمر الجامعً المرقم : ش ط 

 البرٌد االلكترونً رقم الموباٌل عنوان السكن التقدٌر المعدل الجنس االسم ت

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر متوسط 61.328 أنثى هدٌل إسماعٌل كمر محمد  .137

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر متوسط 61.213 أنثى رؤى لٌث عبد الوهاب عبدالقادر  .131

  38835261848 تل الرمان متوسط 63.344 ذكر احمد مهدي صالح حسن  .143

  38833311231 األمن مقبول 51.572 أنثى إبراهٌمسرى جاسم محمد   .141

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر مقبول 51.151 ذكر عمر ٌونس جاسم محمد  .142

 توقٌع العمٌد                     (          2عدد الذكور: )           (        عمر ٌونس جاسم)( 142( وتنتهً ت )هدٌل إسماعٌل كمر( )137تبدأ ت )
 ختم الكلٌة                     (          3عدد اإلناث: )       (                                                                            8( من )8القائمة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العربٌة / الدراسة الصباحٌةخرٌجو كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم اللؽة 
 / الدور األول 2318/2317للعام الدراسً 



 هـ411م الموافق          2142/   41 /  4في     1551بموجب األمر الجامعي المرقم : ش ط 

 البرٌد االلكترونً رقم الموباٌل عنوان السكن التقدٌر المعدل الجنس االسم ت

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر جٌد 87.888 أنثى هدى موسى إبراهٌم موسى  .1

  38836631331 الكوٌر جٌد 83.373 ذكر محمد عمر عبد هللا لحمة  .2

  38513132484 القادسٌة الثانٌة جٌد 82.213 ذكر احمد إسماعٌل جمعة سلمان  .3

  38813833125 تموز 18 جٌد 81.333 ذكر ؼانم ٌونس محمد احمد  .4

  38537142517 دومٌز جٌد 83.321 أنثى ٌثرب إبراهٌم شطً اوكٌان  .5

  38832335727 األطباءحً  جٌد 83.274 ذكر فاروق إبراهٌم ٌاسٌنعمر   .6

  38815371154 ٌارمجة الشرقٌة متوسط 61.813 ذكر محمود حمٌد محمد حمادي  .8

  38511333843 الرشٌدٌة متوسط 66.171 ذكر ثائر حبش إبراهٌم عبد  .7

  38833343322 الرشٌدٌة متوسط 66.364 أنثى سمارة سهٌل نجم عبدهللا  .1

  38813412711 الفٌصلٌة متوسط 66.281 أنثى شٌماء نذٌر محمود ناٌؾ   .13

  38818161411 النمرود متوسط 65.152 ذكر محمد علً احمد محمد  .11

  38831881687 حً المزارع متوسط 65.381 أنثى مٌنا علً محمد عبدهللا  .12

  38513412384 الموصل متوسط 64.733 ذكر بشٌر احمد عبد العزٌزخالد  .13

  38731222432 حمٌدات متوسط 64.888 ذكر اسعد صالح موسى محمد  .14

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر متوسط 64.521 ذكر محمد عبد الرزاق عبد هللا علً  .15

  38838461873 حً الصحة متوسط 64.26 أنثى نور عماد محمد  .16

  38835118118 حً الرسالة متوسط 63.6 ذكر ـالبگإبراهٌم علً حسن   .18

  38835211382 الٌرموك متوسط 63.517 أنثى إبراهٌم عٌسى خلؾهبة   .17

  38832715136 الٌرموك متوسط 63.171 أنثى حنٌن مؤٌد احمد  .11

  38516163115 الموصل متوسط 63.156 أنثى رشا مسلم احمد ولً  .23

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر متوسط 62.282 ذكر هوزان محمد صالح عبدهللا   .21

  38518351143 القٌارة متوسط 61.187 ذكر مهند فؤاد عبد الجلٌل   .22

 (                               توقٌع العمٌد13(                  عدد الذكور: )مهند فؤاد عبد الجلٌل)( 22( وتنتهً ت )هدى موسى إبراهٌم( )1تبدأ ت )
 ختم الكلٌة                (                 1عدد اإلناث: )     (                                                                            2( من )1القائمة )

 جامعة الموصل
 خريجو كلية التربية للعلوم اإلنسانية / قسم اللغة العربية / الدراسة الصباحية

 / الدور الثاني 2147/2142راسي للعام الد



 هـ143م الموافق          2317/   13 /  1فً     3553بموجب األمر الجامعً المرقم : ش ط 

 البرٌد االلكترونً رقم الموباٌل عنوان السكن التقدٌر المعدل الجنس االسم ت

  38818714113 تلعفر متوسط 61.182 ذكر حسٌن الٌاس حسٌن محمد  .23

  38813488233 الموصل متوسط 61.81 أنثى اصطفاء احمد شفٌق ٌحٌى  .24

  38717437116 حً الشٌماء متوسط 61.261 ذكر علً جمعة حسن خلؾ  .25

  38813141465 حً الصدٌق متوسط 61.236 أنثى ندى جمال إسماعٌل علً  .26

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر متوسط 63.541 ذكر ضٌاء نوفل ؼانم محمد  .28

  38513315686 القادسٌة الثانٌة متوسط 63.485 أنثى مٌسم محمد حسٌن جدوع  .27

  38715386164 تلكٌؾ القبة متوسط 63.431 ذكر جاسم محمد علً عباس عمر  .21

  38511323622 حً الشرطة متوسط 63.333 ذكر عبد خلٌؾ حسن عواد  .33

  38715231554 ناحٌة الكوٌر متوسط 63.384 ذكر جاسم إبراهٌممؤمن جمال   .31

  38831181634 امرلً/ الطوز مقبول 51.12 ذكر  ابراهٌم فالح حسن علً  .32

  38833367776 حً الرسالة مقبول 51.362 ذكر إبراهٌمحسام علً   .33

  38831131572 حً القدس مقبول 58.863 ذكر خالد رافع جزاع حمادي  .34

  38537856256 اإلخاءحً  مقبول 58.247 ذكر احمد رمضان حسن دروٌش  .35

  38837334341 تل الرمان مقبول 58.333 ذكر ماهر محمد صعب صالح  .36

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر مقبول 56.176 ذكر أكرم محمد هادي حامد   .38

  38831683383 حً عدن مقبول 56.365 ذكر عبد القادر محمود ٌونس صالح  .37

 توقٌع العمٌد                              ( 13عدد الذكور: )       (             عبد القادر محمود)( 37( وتنتهً ت )حسٌن الٌاس حسٌن( )23تبدأ ت )
  ختم الكلٌة     (                             3عدد اإلناث: )                               (                                                 2( من )2القائمة )

 
 
 
 
 
 
 

 خرٌجو كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم اللؽة العربٌة / الدراسة الصباحٌة
 / الدور الثانً 2318/2317للعام الدراسً 



 هـ411م الموافق          2142/     7/      4في       2142بموجب األمر الجامعي المرقم : ش ط 

 البرٌد االلكترونً رقم الموباٌل عنوان السكن التقدٌر المعدل الجنس االسم ت

  7708227209 تموز18 جٌد جدا 85.689 أنثى حسن  إبراهٌممٌساء عبداالله   .1

  ؼٌر متوفر حً العربً جٌد جدا 84.083  أنثى مودة حسٌن احمد محمد  .2

  7803720183 حً المالٌٌن جٌد جدا 82.666 ذكر عباس  أحمٌدرٌاض عباس   .3

  7703898668 حً النجار جٌد جدا 82.172 أنثى  إسماعٌلشٌماء منذر حمدون   .4

  ؼٌر متوفر ناحٌة ربٌعة جٌد جدا 82.096 ذكر عبد البشٌر محسن فنٌطل  .5

  7502467924 حً الجزائر جٌد جدا 82.012 أنثى رنا احمد عادل طه  .6

  751725953 قرٌة جٌد جدا 81.202 ذكر عبد هللا جاسم عباس عكلة  .8

  7703835516 حً الجزائر جٌد جدا 81.154 أنثى دموع احمد علً عبدهللا  .7

  7719020868 حً المؽرب جٌد جدا 80.266 أنثى رٌم ٌوسؾ صالح حمو  .1

  7706525773 دومٌز جٌد 79.907 أنثى نور علً سلٌمان ازرٌجً  .13

  ؼٌر متوفر موقع دهوك جٌد 79.704 أنثى مروة طالب منصور   .11

  782788350 مخمور جٌد 79.545 ذكر وضاح سلٌمان علً محمد   .12

  7708267720 حً المثنى جٌد 79.253 أنثى فاروق جاسم محمدفاطمة   .13

  7517130371 الرشٌدٌة جٌد 77.616 ذكر احمد خلؾ جاسم رزٌجو   .14

  751125528 وانه جٌد 77.416 أنثى هالة محمود خلؾ حسن  .15

  7712727408 حً المزارع جٌد 77.342 أنثى شهد محمد حسن عواد   .16

  7502330425 حً العربً جٌد 77.183 ذكر طالل مجٌد مجبل سحالن   .18

  8812828437 حً المزارع جٌد 77.07 ذكر خالد سالم ذنون  إبراهٌم  .17

  7707474469 حً المهندسٌن جٌد 76.775 أنثى سعد عبد هللا حسن  أٌة  .11

  7703045416 حً الٌرموك جٌد 76.655 أنثى فارس عبدهللا جاسم  أسماء  .23

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر جٌد  76.128  أنثى مرٌم فائز كامل سعٌد   .21

  7705633234 تل عبطه جٌد 76.013 ذكر فٌصل شاهٌن عبدهللا بالج  .22

 توقٌع العمٌد              (                  7عدد الذكور: )    (             فٌصل شاهٌن عبدهللا)( 22( وتنتهً ت )إبراهٌممٌساء عبداالله ( )1تبدأ ت )
  ختم الكلٌة                (               14عدد اإلناث: )  (                                                                                6) ( من1القائمة )

 جامعة الموصل
 / الدراسة الصباحية االنكليزية اإلنسانية / قسم اللغةخريجو كلية التربية للعلوم 

 األول/ الدور  2147/2142للعام الدراسي 



 هـ143م الموافق          2317/     8/      1فً       2412بموجب األمر الجامعً المرقم : ش ط 

 البرٌد االلكترونً رقم الموباٌل عنوان السكن التقدٌر المعدل الجنس االسم ت

  7501010341 حً الحدباء جٌد 75.516 أنثى محمد علً  إبراهٌم أسامةسارة   .23

  8835437436 تلكٌؾ جٌد 75.491 أنثى اسٌل سلطان عابد عرب   .24

  751904629 حً الضباط جٌد 75.043 أنثى عائشة احمد ولً اشرؾ  .25

  771046388 حً الصدٌق جٌد 75.014 أنثى نور داهش حامد خلٌل  .26

  8835437436 تلكٌؾ جٌد 74.575 أنثى رٌم ٌحٌى طه حمٌد  .28

  7702280235 حً الحدباء جٌد 74.552 أنثى عصام جاسم محمد  إٌالؾ  .27

  7738288765 حً االمن جٌد 74.411 ذكر محمد صباح حامد حسن  .21

  ؼٌر متوفر موقع دهوك جٌد 74.269 أنثى جاسم محمد أسماء  .33

  7517950771 حً اال نتصار جٌد 74.244 أنثى كنعان عبد هللا محمد إكرام  .31

  7517950771 حً اال نتصار جٌد 74.197 أنثى رٌم عبد الجبار صالح مجٌد   .32

  7507340200 تموز 18 جٌد 74.021 ذكر طارق جواد رمضان محمد  .33

  7821470877 حً البلدٌات جٌد 73.781 ذكر طارق علً فرج خلؾ   .34

  7709974199 حً المٌثاق جٌد 73.747 أنثى نور خلٌل حسن عبدهللا  .35

  7707488567 المٌثاق جٌد 73.612 أنثى محمد إسماعٌل إٌادنور الهدى   .36

  ؼٌر متوفر موقع دهوك جٌد 73.133 أنثى إسراء أحمد بالل   .38

  7705622834 حً السماح جٌد 72.918 أنثى مروة عبد مصطفى عبدهللا  .37

  7701779283 الجوسق جٌد 72.819 أنثى هاجر جمال جاجان ٌونس  .31

  متوفرؼٌر  موقع دهوك جٌد 72.64 أنثى أواز عبد الباسط محً الدٌن   .43

  7710408148 حً العربً جٌد 72.441 أنثى كونول احمد مصطفى علً   .41

  7703091500 القادسٌة االولى جٌد 72.44 أنثى زٌاد بشٌر عبد القادر  أمنة  .42

  ؼٌر متوفر موقع دهوك جٌد 72.028 أنثى إٌمان عبد الستار سعٌد  .43

  7701795149 حً سومر جٌد 71.99 أنثى هند عبدالكرٌم عبدالقادر حمودي  .44

  7510511297 قٌارة جٌد 71.942 ذكر سالم ولٌد سالم حمٌدي   .45

 توقٌع العمٌد              (                  4عدد الذكور: )            (             سالم ولٌد سالم)( 45( وتنتهً ت )إبراهٌم أسامةسارة ( )23تبدأ ت )
  ختم الكلٌة              (                  11عدد اإلناث: )                                                              (                   6( من )2القائمة )

 / الدراسة الصباحٌة االنكلٌزٌة خرٌجو كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم اللؽة
 األول/ الدور  2318/2317للعام الدراسً 



 هـ143م الموافق          2317/     8/      1فً       2412الجامعً المرقم : ش ط بموجب األمر 

 البرٌد االلكترونً رقم الموباٌل عنوان السكن التقدٌر المعدل الجنس االسم ت

  7705722491 حً الجامعة جٌد 71.928 أنثى رفاء عادل محمد صالح منصور   .46

  7703893130 حً سومر جٌد 71.717 أنثى هالة علً حمد ٌاسٌن   .48

  ؼٌر متوفر حً البرٌد جٌد 71.673 أنثى ؼادة ٌوسؾ حمدي فتحً   .47

  7701619693 نٌنوى الشمالٌة جٌد 71.514 أنثى إسماعٌلدعاء شرٌؾ عبد الوهاب   .41

  7705932605 حً الوحدة جٌد 71.288 ذكر مصطفى هانً جرجٌس خضر   .53

  7503900296 زمار جٌد 71.048 ذكر ٌاسر خضر محمد حسن  .51

  7706144614 حً المنصور جٌد 70.815 أنثى إسماعٌلجنان محسن مال هللا   .52

  7503476315 حً سومر جٌد 70.805 أنثى رحاب مشعل ٌونس خلٌل  .53

  7720743356 الموصل جٌد 70.517 ذكر محمد فاضل علً محمد   .54

  7703842762 حً المالٌة جٌد 70.249 أنثى نعمت عبدالعزٌز ؼرٌب  أٌة  .55

  7703026885 الثانٌة حً الكفاءات جٌد 70.029 أنثى سمٌة شكر عباس محمد   .56

  7705225881 حً الكفاءات متوسط 69.879 أنثى صفا حمادي سلطان  .58

  ؼٌر متوفر  ؼٌر متوفر  متوسط  69.819  أنثى صفاء علً احمد   .57

  ؼٌر متوفر  ؼٌر متوفر  متوسط 69.725 ذكر سرمد هالل خضر اٌوب   .51

  7710746499 القادسٌةحً  متوسط 69.491 أنثى رنٌن ضٌاء علً ٌاسٌن   .63

  7703377163 حً الصحة متوسط 69.3 ذكر عبد هللا راشد سلٌمان محمد   .61

  7704120018 حً الصدٌق متوسط 69.137 ذكر ٌوسؾ طالل نجم عبد هللا   .62

  ؼٌر متوفر متوفرؼٌر  متوسط 69.133  أنثى بٌداء عزاوي ذٌاب عالوي   .63

  77170732 الثقافٌة المجموعة متوسط 68.944 ذكر حسٌن علً خلؾ علً  .64

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر متوسط 68.77 أنثى ؼفران جاسم محمد  .65

  7703312062 الشورة متوسط 68.652 ذكر احمد محمود حسٌن ساٌر   .66

  7510630447 حً الحدباء متوسط 68.642 أنثى منار عبد الكرٌم عبد الؽفور  .68

  7714383344 حً المٌثاق متوسط 68.606 أنثى  إسماعٌلسرى نعمان محمد   .67

 (                               توقٌع العمٌد7عدد الذكور: )           (             سرى نعمان محمد)( 67( وتنتهً ت )رفاء عادل محمد( )46تبدأ ت )
  ختم الكلٌة              (                18عدد اإلناث: )  (                                                                                6( من )3القائمة )

 / الدراسة الصباحٌة االنكلٌزٌة خرٌجو كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم اللؽة
 األول/ الدور  2318/2317للعام الدراسً 



 هـ143م الموافق          2317/     8/      1فً       2412بموجب األمر الجامعً المرقم : ش ط 

 البرٌد االلكترونً رقم الموباٌل عنوان السكن التقدٌر المعدل الجنس االسم ت

  ؼٌر متوفر موقع دهوك متوسط 68.328 ذكر دخٌل الٌاس خدٌدا الدخً   .61

  7508349642 حً الحدباء متوسط 68.213 ذكر مصطفى حسٌن علً شمنة  .83

  ؼٌر متوفر موقع دهوك متوسط 68.172 أنثى نورا مطلك علً    .81

  7712764150 حً التحرٌر متوسط 68.097 ذكر عمر محمد ؼانم عزٌز  .82

  8814373344 حً المٌثاق متوسط 68.031 أنثى رحمة عامر ٌونس جرجٌس   .83

  7715741304 موصل متوسط 67.852 ذكر لقمان مزبان جاسم حسن  .84

  8837565134 الجوسق متوسط 67.71 أنثى سعد ؼانم عزٌز  إٌناس  .85

  7702056919 شقق الخضراء متوسط 67.688 أنثى نور الهدى محً الدٌن حسٌن مصطفى  .86

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر متوسط  67.414  أنثى نورة جالل رشٌد جمٌل   .88

  7517719817 حً سومر متوسط 67.398 أنثى نور حسٌن علً شالش   .87

  7708336177 األندلسحً  متوسط 67.307 أنثى فاتن علً نافع محمد سعٌد  .81

  7508149506 حً الشهداء متوسط 67.134 ذكر عبدالجبار قاسم خضر  إحسان  .73

  7510573659 ربٌعة متوسط 67.13 ذكر محمد سعود جلوب  .71

  7702088398 \موصل متوسط 67.039 أنثى محمود أٌوبصفا محمود   .72

  7708265688 حً الزهور متوسط 66.959 أنثى ٌمامة هانً حمدون حسن   .73

  7701612003 حً المثنى متوسط 66.871 أنثى هبة نشوان سالم داؤود  .74

  ؼٌر متوفر موقع دهوك متوسط 66.508 أنثى نور إدرٌس علً   .75

  7705241200 حمٌدات متوسط 66.456 ذكر محمود محمد عبد حسن  .76

  7703053530 حً الصدٌق متوسط 66.171 أنثى عبد هللا إبراهٌمضحى خلٌل   .78

  7708266895 حً المهندسٌن متوسط 65.891 أنثى همسة محمد بشٌر طه  .77

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر متوسط 65.887 أنثى صفا مروان محً الدٌن ٌونس  .71

  7701824666 حً الوحدة متوسط 65.753 أنثى مروة هشام ذنون داود  .13

  7701780857 حً الزهور متوسط 65.647 أنثى محمد صدٌق مجٌد إٌمان  .11

 (                               توقٌع العمٌد8عدد الذكور: )          (             محمد صدٌق إٌمان)( 11( وتنتهً ت )دخٌل الٌاس خدٌدا( )61تبدأ ت )
  ختم الكلٌة                (              16عدد اإلناث: )  (                                                                                 6( من )4القائمة )

 / الدراسة الصباحٌة االنكلٌزٌة خرٌجو كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم اللؽة
 األول/ الدور  2318/2317للعام الدراسً 



 هـ143م الموافق          2317/     8/      1فً       2412بموجب األمر الجامعً المرقم : ش ط 

 البرٌد االلكترونً رقم الموباٌل عنوان السكن التقدٌر المعدل الجنس االسم ت

  ؼٌر متوفر موقع دهوك متوسط 65.611 أنثى مٌادة حسٌن ذنون  .12

  7703029427 حً الجامعة متوسط 65.423 أنثى عبدالؽفور صالح إٌادنؽم   .13

  7708877985 المجموعة الثقافٌة متوسط 65.324 ذكر حسام عبد القادر محمد وائل   .14

  7710732492 حً عدن متوسط 65.229 ذكر عامر محمد خلٌل موسى  .15

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر متوسط 65.061 أنثى هبة وعد محمود حجاب   .16

  7517653459 حً العربً متوسط 64.949 أنثى  إبراهٌمرٌم زٌد علً   .18

  ؼٌر متوفر موقع دهوك متوسط 64.694 أنثى جٌالن جمال خلٌل   .17

  7701676606 األندلسحً  متوسط 64.662 أنثى دالل ؼسان حازم شكوري   .11

  7701771759 حً الؽفران متوسط 64.617 أنثى هدٌل سامً حمٌد عبدهللا  .133

  7519598770 األمنحً  متوسط 64.554 ذكر احمد عبد الحكٌم ثامر ناصر   .131

  7705206610 حً القادسٌة متوسط 64.541 أنثى  إسماعٌلرحمة احمد خزعل   .132

  7702043176 حً القدس متوسط 64.466 ذكر علً خلؾ احمد خالد  .133

  7722718854 حً الكندي متوسط 64.34 أنثى زبٌدة فواز جاجان ٌونس   .134

  ؼٌر متوفر موقع دهوك متوسط 64.322 أنثى ضحى عبدهللا عبد الفتاح   .135

  7518235786 حً المهندسٌن متوسط 64.246 ذكر سبهان حسٌن علً عبد هللا   .136

  7705156158 حً العربً متوسط 64.171 أنثى سرى ؼازي ٌونس وهب  .138

  7702074781 األندلسحً  متوسط 63.847 أنثى صالح  إبراهٌمخلٌل  أالء  .137

  7701670401 األمنحً  متوسط 63.798 أنثى إسماعٌلمروة خالد علً   .131

  7512440951 األمنحً  متوسط 63.617 أنثى سارة عدنان محمود  حدٌد   .113

  7705261921 حً الضباط متوسط 63.506 ذكر شهم فائز سامً سعد الدٌن   .111

  7710717678 حً السكر متوسط 63.369 أنثى دالل شامل احمد علً  .112

  ؼٌر متوفر موقع دهوك متوسط 63.352 ذكر خالد فارس سعٌد   .113

  7511616750 حً الحدباء متوسط 63.291 ذكر  إسماعٌلاحمد شهاب احمد   .114

 توقٌع العمٌد         (                       7عدد الذكور: )          (             احمد شهاب احمد)( 114( وتنتهً ت )مٌادة حسٌن ذنون( )12تبدأ ت )
  ختم الكلٌة           (                    15عدد اإلناث: )    (                                                                               6( من )5القائمة )

 / الدراسة الصباحٌة االنكلٌزٌة خرٌجو كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم اللؽة
 لاألو/ الدور  2318/2317للعام الدراسً 



 هـ143م الموافق          2317/     8/      1فً       2412بموجب األمر الجامعً المرقم : ش ط 

 البرٌد االلكترونً رقم الموباٌل عنوان السكن التقدٌر المعدل الجنس االسم ت

  7726488392 حً المعلمٌن متوسط 63.193 ذكر محمد وعدهللا محمد صدٌق  .115

  7737104263 حً النجار متوسط 63.182 أنثى محمد صالح محً أزهار  .116

  7705963966 حً الوحدة متوسط 63.167 ذكر صالح ٌوسؾ عبدهللا علً   .118

  ؼٌر متوفر موقع دهوك متوسط 62.522 أنثى ندى ؼائب حسٌن   .117

  7703872835 اربٌل متوسط 62.306 أنثى مرٌم عالء مٌخائٌل بطرس  .111

  7708212685 حً الحدباء متوسط 61.275 أنثى سارة حمد سالم جاسم   .123

  7510510731 تموز 18 متوسط 61.236 أنثى مرٌم بشار عبد النافع حسٌن  .121

  7517120649 اآلبارحً  متوسط 61.207 أنثى ابتهال ماهر محمد صالح حمودي    .122

  7708583935 موصل الجدٌدة متوسط 61.115 ذكر كرم عبد الناصر ٌونس احمد  .123

  7512039557 حً السكر متوسط 60.965 ذكر احمد حسٌن علً هالل   .124

  7705253798 القوسٌات متوسط 60.802 ذكر عبدالعزٌز ولٌد حمدون جاسم  .125

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر متوسط 60.52 أنثى عبد الكرٌم بشٌر  أفراح  .126

  7510233211 حً دومٌز مقبول 59.307 ذكر سٌؾ باسم سعٌد  مراد    .128

  ؼٌر متوفر موقع دهوك مقبول 58.877 أنثى مٌعاد هاشم حسن   .127

 (                               توقٌع العمٌد6عدد الذكور: )       (             مٌعاد هاشم حسن)( 127( وتنتهً ت )محمد وعدهللا محمد( )115تبدأ ت )
 ختم الكلٌة                      (          7عدد اإلناث: )          (                                                                         6( من )6القائمة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 / الدراسة الصباحٌة نكلٌزٌةاال خرٌجو كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم اللؽة
 األول/ الدور  2318/2317للعام الدراسً 



 هـ411م الموافق          2142/   41 /  4في     1551بموجب األمر الجامعي المرقم : ش ط 

 البرٌد االلكترونً رقم الموباٌل عنوان السكن التقدٌر المعدل الجنس االسم ت

  متوفرؼٌر  ؼٌر متوفر جٌد 76.827 أنثى دالل عبد هللا عزٌز   .1

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر جٌد 73.32 أنثى خلٌل عزٌز احمد  إخالص  .2

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر متوسط 68.943  أنثى كمال علً  إسراء  .3

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر متوسط 64.441  أنثى رٌم سٌاب هشام سٌاب  .4

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر متوسط 65.34  أنثى محجن عزٌز   أٌة  .5

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر متوسط 63.169 أنثى صفاء تاج الدٌن محسن   .6

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر متوسط 63.117  أنثى تبارك ظاهر شالل منصور   .8

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر متوسط 63.029 ذكر كرم هاشم سلطان   .7

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر متوسط 62.915 ذكر محمد علً محمود   .1

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر متوسط 62.776 ذكر علً قنبر حسن   .13

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر متوسط 61.092 أنثى سارة منهل ٌحٌى   .11

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر متوسط 61.088 أنثى هدى خالد شحاذة   .12

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر متوسط 61.026 أنثى  إدرٌسنهى باسل   .13

  متوفر ؼٌر ؼٌر متوفر متوسط 60.883 أنثى رٌام رمضان احمد   .14

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر متوسط 60.87 ذكر سمٌر حازم  أنور  .15

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر متوسط 60.798 أنثى مٌسر عثمان  إٌمان  .16

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر متوسط 60.705 أنثى فارس قاسم  إٌناس  .18

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر متوسط 60.474 أنثى سارة زهٌر محمد سعٌد  .17

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر متوسط 60.45 ذكر فالح علً محمد   .11

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر متوسط  60.328  أنثى طه ٌونس                                أسماء  .23

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر مقبول 59.985  أنثى حنٌن باسم محمد علً   .21

  متوفرؼٌر  ؼٌر متوفر مقبول 59.358 أنثى هبه فارس محمد مطر   .22

 توقٌع العمٌد              (                  5عدد الذكور: )            (             احمد جاسم محمد)( 22( وتنتهً ت )دالل عبد هللا عزٌز( )1تبدأ ت )
 ختم الكلٌة                      (          18عدد اإلناث: )         (                                                                         2( من )1القائمة )

 جامعة الموصل
 / الدراسة الصباحية االنكليزية خريجو كلية التربية للعلوم اإلنسانية / قسم اللغة

 الثاني/ الدور  2147/2142للعام الدراسي 



 هـ143م الموافق          2317/   13 /  1فً     3553بموجب األمر الجامعً المرقم : ش ط 

 البرٌد االلكترونً رقم الموباٌل عنوان السكن التقدٌر المعدل الجنس االسم ت

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر مقبول 59.188 ذكر احمد جاسم محمد طه  .23

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر مقبول 59.058 ذكر  إبراهٌمسامً فارس سامً   .24

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر مقبول 58.531 أنثى هاشم سعدون  مروة  .25

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر مقبول 58.287 ذكر هٌثم عبد القادر صالح   .26

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر مقبول 58.139 ذكر طه محمد خضر محمد   .28

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر مقبول 58.028 ذكر مصعب محمد حسٌن   .27

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر مقبول 57.772 أنثى هدى محمد طٌب مصطفى   .21

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر مقبول 57.673 ذكر ؼانم احمد لطٌؾمحمد   .33

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر مقبول 57.428 أنثى رٌام عبد الواحد عواد خلؾ   .31

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر مقبول 56.84 أنثى هند عبد الباسط علً   .32

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر مقبول 56.534 ذكر علً عبد هللا فتحً   .33

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر مقبول 56.531  أنثى ٌحٌى  أمٌنضحى هشام   .34

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر مقبول 55.734 ذكر محمد حسٌن علً   .35

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر مقبول 54.458 أنثى سارة وعد محمد   .36

 توقٌع العمٌد           (                     7عدد الذكور: )                 (         سارة وعد محمد)( 36( وتنتهً ت )احمد جاسم محمد( )23تبدأ ت )
 ختم الكلٌة                      (          6عدد اإلناث: )          (                                                                         2( من )2القائمة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 / الدراسة الصباحٌة االنكلٌزٌة خرٌجو كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم اللؽة
 الثانً/ الدور  2318/2317للعام الدراسً 



 هـ411م الموافق          2142/     7/      4في       2142بموجب األمر الجامعي المرقم : ش ط 

 البرٌد االلكترونً رقم الموباٌل عنوان السكن التقدٌر المعدل الجنس االسم ت

  7510532833 الشالالت امتٌاز 90.488 ذكر ٌونس حسناحمد قاسم   .1

  7702128621 الجزائر جٌد جدأ 89.648 أنثى احمد محمد إدرٌسنور   .2

  7707173283 الرفاعً جٌد جدأ 89.374 أنثى ٌمامة محمد صالح زٌدان   .3

  7512389746 الكرامة جٌد جدأ 87.924 أنثى كوثر عنتر فتحً سلٌمان  .4

  7704172154 النمرود جٌد جدأ 87.112 ذكر خلٌل عبود إبراهٌمخالد   .5

  7702023442 الزنجلً جٌد جدأ 87.045 أنثى نهى سعد عزالدٌن محمد علً  .6

  7707442699 الزراعً اإلصالح  جٌد جدأ 86.848 أنثى رؼد ثوبان حازم خالد  .8

  7507674283 الزنجلً جٌد جدأ 86.803 أنثى زٌنب عبدهللا محمد حسٌن  .7

  7708340464 تموز18 جٌد جدأ 86.477 أنثى زٌنب فلح فاضل قاسم  .1

  ؼٌر متوفر   ؼٌر متوفر جٌد جدأ 86.271 ذكر احمد شكر محمود رمضان  .13

  7707472219 الحدباء جٌد جدأ 86.149 أنثى مروة رائد سعد حسٌن  .11

  7512070431 تلعفر/ العٌاضٌة جٌد جدأ 85.973 ذكر عزام ظاهر محمود ظاهر   .12

  7507531937 األولىالقادسٌة  جٌد جدأ 85.331 أنثى هاشم حسن أكرمنجالء   .13

  7722387562 وادي حجر جٌد جدأ 85.305 أنثى مروة ٌوسؾ علً صالح   .14

  7717895458 حً الصدٌق جٌد جدأ 85.170 أنثى دالل رافع راسم شاكر   .15

  7701697968 حً الرفاعً جٌد جدأ 84.834 أنثى رؼد توفٌق عبدالرحمن محمود  .16

  7702087663 حً الزهراء جٌد جدأ 84.821 أنثى زهراء عبدالجبار عبدالجلٌل  .18

  7704142437 القٌارة جٌد جدأ 84.802 أنثى دعاء عماد ٌونس جرجٌس   .17

  7702087663 حً فلسطٌن جٌد جدأ 84.607 أنثى رفٌدة احمد عبدالمطلب شٌت  .11

  7709990622 المثنى جٌد جدأ 84.553 أنثى شهد نشوان شرٌؾ حسن  .23

  7510351654 حً العربً جٌد جدأ 84.527 أنثى ندى ؼائب خلؾ صالح   .21

  7511158556 حً العربً جٌد جدأ 84.510 أنثى سوسن عبدهللا حسن عبدهللا  .22

 توقٌع العمٌد           (                     4عدد الذكور: )               (         سوسن عبدهللا حسن)( 22( وتنتهً ت )احمد قاسم ٌونس( )1تبدأ ت )
 ختم الكلٌة                     (          17عدد اإلناث: )                                                         (                       12( من )1القائمة )

 جامعة الموصل
 / الدراسة الصباحية تاريخاإلنسانية / قسم البية للعلوم خريجو كلية التر

 األول/ الدور  2147/2142للعام الدراسي 



 هـ143م الموافق          2317/     8/      1فً       2412بموجب األمر الجامعً المرقم : ش ط 

 البرٌد االلكترونً رقم الموباٌل عنوان السكن التقدٌر المعدل الجنس االسم ت

  7703888077 القادسٌة الثانٌة جدأجٌد  84.479 أنثى نٌظفر ظافر علً حس  .23

  7708313839 األمنحً  جٌد جدأ 84.388 أنثى هدى جمال محمد علً مجٌد  .24

  7701614919 المهندسٌن جٌد جدأ 84.293 أنثى صبري عبدالباقً أمٌررؼدة   .25

  7511036780 تلعفر جٌد جدأ 84.171 ذكر فاضل عباس محمد نور علً  .26

  7507069613 حً القاهرة جٌد جدأ 84.113 ذكر احمد عاٌد محمد رجب  .28

  7706377021 حً سومر جٌد جدأ 84.032 ذكر مصطفى إسماعٌلوعدهللا حجً   .27

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر جٌد جدأ 83.984 أنثى نور خدر مراد رشو  .21

  7709075471 حً االنتصار جٌد جدأ 83.978 أنثى رهام هالل محمود محمد  .33

  7703055560 المصارؾ جٌد جدأ 83.978 ذكر أمٌنعمر صمٌم زكً   .31

  7712493481 الزراعً اإلصالح جٌد جدأ 83.963 أنثى زهور طارق محمد سعٌد قاسم  .32

  7739047752 سومر جٌد جدأ 83.875 أنثى سالم شرٌؾ محمود إسراء  .33

  7516481700 سومر جٌد جدأ 83.751 ذكر عبدهللا خلؾ إبراهٌمقتٌبة   .34

  7737104621 المحلبٌة جٌد جدأ 83.371 ذكر محموداحمد محمود احمد   .35

  7710742684 موصل الجدٌدة جٌد جدأ 83.315 ذكر عمر عادل ٌوسؾ عبد  .36

  7703033838 حً الرحمة جٌد جدأ 83.202 ذكر محمد شٌت شامل محمد شٌت   .38

  7512683117 حً االنتصار جٌد جدأ 82.745 أنثى قمرناز محمود سلطان جرو  .37

  7517571835 األندلسحً  جٌد جدأ 82.745 أنثى ماجد حاجم سلطان أمنة  .31

  7722390382 الزهور جٌد جدأ 82.463 ذكر عبدهللا احمد ؼازي سعدهللا  .43

  7703048070 األندلسحً  جٌد جدأ 82.433 أنثى محمد أكرمخنساء رعد   .41

  7714073782 حً الهاتؾ جٌد جدأ 82.377 أنثى والء محمود سلطان خضٌر   .42

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر جٌد جدأ 82.159 أنثى شٌرٌن جمٌل حسو علً  .43

  7704144049 الٌرموك جٌد جدأ 82.022 ذكر بهاء الدٌن محمد صالح الدٌن  .44

  7702346379 حً الوحدة جٌد جدأ 82.019 أنثى ندٌم إدرٌسسماء احمد   .45

 توقٌع العمٌد                          (     13عدد الذكور: )        (         إدرٌسسماء احمد )( 45( وتنتهً ت )ظفر ظافر علً حسن( )32تبدأ ت )
 ختم الكلٌة                   (            13عدد اإلناث: )                                                                  (             12( من )2القائمة )

 / الدراسة الصباحٌة تارٌخبٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم الخرٌجو كلٌة التر
 األول/ الدور  2318/2317للعام الدراسً 



 هـ143م الموافق          2317/     8/      1فً       2412بموجب األمر الجامعً المرقم : ش ط 

 البرٌد االلكترونً رقم الموباٌل عنوان السكن التقدٌر المعدل الجنس االسم ت

  7700335383 الطٌران جٌد جدأ 81.877 أنثى هاجر سالم خلٌل مصطفى   .46

  7511869507 حً الجزائر جٌد جدأ 81.752 ذكر فاضل عباس حسن احمد  .48

  7503548492 ربٌعة جٌد جدأ 81.598 ذكر عنفاش محمد إبراهٌمخضٌر   .47

  7703814466 حً الصمود جٌد جدأ 81.326 ذكر سلوان حسن حمدون حسٌن  .41

  7739454915 حً الزهراء جٌد جدأ 81.289 أنثى رفل بشار بشٌر رشٌد  .53

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر جٌد جدأ 81.232 أنثى نسرٌن جمال برجس علً   .51

  7704176793 حً الوحدة جٌد جدأ 81.205 أنثى شامل تحسٌن عبدالقادر إستبرق  .52

  7507386183 الحدباء جٌد جدأ 81.182 أنثى رحاب محمد جاسم محمد  .53

  7705256764 حً القادسٌة جٌد جدأ 81.109 أنثى هٌثم فاضل احمد إسراء  .54

  7503942978 تلكٌؾ جٌد جدأ 80.999 أنثى إبراهٌملٌلى جاسم محمد   .55

  7717602227 الٌرموك جٌد جدأ 80.621 ذكر نوار عبدالخالق شوٌت عبوش  .56

  7804376422 وسطى اسدٌرة جٌد جدأ 80.545 ذكر أحجابعبدالواحد حسٌن   .58

  7709973211 مخمور جٌد جدأ 80.545 ذكر علً زكً قدوري ٌاسٌن  .57

  7708231523 الكرامة جٌد جدأ 80.215 أنثى نادٌة محمد ناصر مضحً   .51

  7501860996 الحدباء جٌد جدأ 80.193 أنثى خلٌل إسماعٌلدالل علً   .63

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر جٌد جدأ 80.177 أنثى نادٌة حجً شمو فاضً  .61

  7708313839 حً سومر جٌد جدأ 80.088 أنثى هٌا مثنى محسن محمد  .62

  7507073834 ربٌعة جٌد 79.965 ذكر عبٌد حسٌن دوح جفران  .63

  7726452475 حً االنتصار جٌد 79.876 ذكر عمر محمد ؼضبان عطٌة   .64

  7703399882 تل عبطة جٌد 79.858 ذكر سعدي صالح خضر محمد  .65

  7703399882 حً الوحدة جٌد 79.818 ذكر حسٌن علً محمدخلدون   .66

  7705114611 الزنجلً جٌد 79.541 أنثى بٌداء ناظم عواد حسانً   .68

  7502110625 حً المحاربٌن جٌد 78.991 أنثى سناء احمد ٌوسؾ عباس   .67

 توقٌع العمٌد                          (     13عدد الذكور: )               (         سناء احمد ٌوسؾ)( 67( وتنتهً ت )هاجر سالم خلٌل( )46تبدأ ت )
 ختم الكلٌة                   (            13عدد اإلناث: )                                                         (                      12( من )3القائمة )

 / الدراسة الصباحٌة تارٌخبٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم الخرٌجو كلٌة التر
 األول/ الدور  2318/2317للعام الدراسً 



 هـ143م الموافق          2317/     8/      1فً       2412بموجب األمر الجامعً المرقم : ش ط 

 البرٌد االلكترونً رقم الموباٌل عنوان السكن التقدٌر المعدل الجنس االسم ت

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر جٌد 78.933 ذكر صابر سعٌدعلً ٌونس   .61

  7705292630 المهندسٌن جٌد 78.921 ذكر سلٌمان فتح هللا محمد جمال حسٌن  .83

  7502112944 حً العربً جٌد 78.878 أنثى سهٌر سالم محمد ذنون  .81

  7701645820 حً البكر جٌد 78.856 ذكر محسن عبدالعزٌز محسن  .82

  7515157511 زمار جٌد 78.752 ذكر طه حسٌن محمد عثمان  .83

  7719277015 حً البكر جٌد 78.641 أنثى رشا عبدالسالم هادي ٌونس  .84

  7708309009 حً الضباط جٌد 78.548 أنثى محسوب احمد  مها زٌاد  .85

  7722850441 حً النور جٌد 78.354 ذكر عبدالرحمن عبدالناصر علً حسٌن  .86

  7507713882 اسكً موصل جٌد 78.315 ذكر محمود محمد إسماعٌلجمٌل   .88

  7507094319 حً الوحدة جٌد 78.297 أنثى فاتن مزاحم صباح حسٌن   .87

  7707434308 المنصور جٌد 78.219 أنثى ؼفران علً عبدالعزٌز علً  .81

  7515141752 زمار جٌد 78.213 ذكر نصار حسٌن عران عبٌد  .73

  7814175561 الكوٌر جٌد 78.211 ذكر محمد ؼائب خضر حسٌن  .71

  7703357555 التأمٌم جٌد 78.155 أنثى شهد منذر سعٌد شاكر   .72

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر جٌد 78.145 أنثى هٌلٌن نزار الٌشع زورا  .73

  7710203029 الكوٌر جٌد 78.100 ذكر احمد نجٌب زٌدان محمد   .74

  7511596265 تلعفر حً النور جٌد 77.842 ذكر محمد موسى حسٌن محمد  .75

  ؼٌر متوفر الشٌخان جٌد 77.789 أنثى مرٌم ؼسان عدنان طه  .76

  7510225910 العٌاضبة جٌد 77.705 ذكر احمد حمزة  إبراهٌمفارس   .78

  7511037297 القٌارة جٌد 77.590 أنثى هدى خالد خضٌر عطٌة  .77

  7512339154 حً الخضراء جٌد 77.447 أنثى عمر  أدٌبرحمة رأفة   .71

  7702087663 سومر جٌد 77.316 أنثى فاتن كمال الزم قادر   .13

  7503947419 ربٌعة جٌد 77.121 ذكر احمد عبدهللا اروٌشد ظاهر   .11

 توقٌع العمٌد                          (     12عدد الذكور: )           (         احمد عبدهللا اروٌشد)( 11( وتنتهً ت )علً ٌونس صابر( )61تبدأ ت )
 ختم الكلٌة                   (            11عدد اإلناث: )                                                         (                      12( من )4القائمة )

 / الدراسة الصباحٌة تارٌخاإلنسانٌة / قسم البٌة للعلوم خرٌجو كلٌة التر
 األول/ الدور  2318/2317للعام الدراسً 



 هـ143م الموافق          2317/     8/      1فً       2412األمر الجامعً المرقم : ش ط بموجب 

 البرٌد االلكترونً رقم الموباٌل عنوان السكن التقدٌر المعدل الجنس االسم ت

  7701740511 حً الصدٌق جٌد 77.103 أنثى رٌم احمد حامد علً   .12

  ؼٌر متوفر متوفر ؼٌر جٌد 77.034 ذكر نجم الدٌن الٌاس أٌمن  .13

  7703881780 حً النور جٌد 76.862 أنثى براء محمد طاهر عبدالقادر  .14

  7708252854 الجوسق جٌد 76.830 أنثى رحمة خالد فاضل علً  .15

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر جٌد 76.791 أنثى نسرٌن خلٌل علً عباس  .16

  7704528364 حً السكر جٌد 76.755 أنثى طه إسماعٌلرؤى ولٌد   .18

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر جٌد 76.49 ذكر عبدهللا عمار فٌصل عبدهللا  .17

  7717897522 الحدباء جٌد 76.462 ذكر عمر جاسم محمد حسٌن  .11

  7713286640 حً البكر جٌد 76.389 ذكر محمود نعمت سلطان علً   .133

  7516103447 المٌثاق جٌد 76.353 أنثى سناء صالح محمد خلٌل   .131

  7508704876 ربٌعة جٌد 76.319 ذكر مهند سرحان لهمود سرحان   .132

  7804005251 بعاج جٌد 76.269 ذكر احمد عاٌد حمٌد علً   .133

  7707447817 الدٌن الشرقاط صالح جٌد 76.189 ذكر خلؾ رجب عواد إٌاد  .134

  7704120158 حً النصر  جٌد 76.070 أنثى رفل رافع جمال خلٌل   .135

  7702032166 الرشٌدٌة جٌد 75.938 أنثى خضٌررٌم مروان ظاهر   .136

  7703022029 حً المثنى جٌد 75.918 أنثى رٌم محمد نجم عبدهللا  .138

  7701892752 حً العروبة جٌد 75.830 أنثى شروق طلب محمود خالد  .137

  7510606251 البعاج جٌد 75.593 ذكر ولٌد خالد فرحان حسانً  .131

  7737044903 تموز33 جٌد 75.538 أنثى رانٌا فاضل ٌونس محمد  .113

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر جٌد 75.435 أنثى  إسماعٌلرجاء فتحً ذنون   .111

  7708314776 باب لكش جٌد 75.400 أنثى رعد ؼانم حسن أمنة  .112

  7701878776 الحدباء جٌد 75.238 أنثى فاطمة علً ٌحٌى علً  .113

  7702845647 القدس جٌد 74.999 ذكر محمد جمعة محمد محمود  .114

 توقٌع العمٌد                           (     1عدد الذكور: )               (         محمد جمعة محمد)( 114( وتنتهً ت )رٌم احمد حامد( )12تبدأ ت )
 ختم الكلٌة                   (            14عدد اإلناث: )                                                                              (  12( من )5القائمة )

 / الدراسة الصباحٌة تارٌخبٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم الخرٌجو كلٌة التر
 األول/ الدور  2318/2317للعام الدراسً 



 هـ143م الموافق          2317/     8/      1فً       2412بموجب األمر الجامعً المرقم : ش ط 

 البرٌد االلكترونً رقم الموباٌل عنوان السكن التقدٌر المعدل الجنس االسم ت

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر جٌد 74.937 ذكر سٌؾ عبدالرزاق طلب عبدهللا  .115

  7734505673 بعشٌقة جٌد 74.879 ذكر حسٌن صالح إسماعٌلعدنان   .116

  7508252944 البعاج جٌد 74.811 ذكر علً مدلول علً رجا  .118

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر جٌد 74.809 أنثى حسٌنسٌبل مصطفى ٌونس   .117

  7715155277 القٌارة جٌد 74.796 ذكر عبدهللا خضر محٌمٌد اسود  .111

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر جٌد 74.700 ذكر عبدهللا عبدالعزٌز علً حاجً  .123

  7705249245 القٌارة جٌد 74.684 ذكر احمد سالم ٌونس حسن  .121

  7710713571 المأمون جٌد 74.665 ذكر منٌؾ طه عفاص احمد  .122

  7705249245 حً الشهداء  جٌد 74.574 ذكر نجم عبدهللا إسماعٌلرٌان   .123

  7710406589 حً االنتصار جٌد 74.550 ذكر حسن عطٌة حمودي نجم  .124

  7511978736 حً الصدٌق جٌد 74.505 أنثى صبحً حسٌن علً  إٌمان  .125

  7708338978 المحاربٌن جٌد 74.495 أنثى سارة علً ٌونس مصطفى   .126

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر جٌد 74.461 أنثى دنٌا سعد سالم عبو   .128

  7710453570 تل عبطة جٌد 74.263 ذكر فالح حسن عبد حسٌن   .127

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر جٌد 74.242 أنثى ماجدولٌن خدر علً خدر  .121

  7715569567 حً البكر جٌد 74.186 ذكر محمد عبدهللا فتحً عبو  .133

  7511077562 زمار جٌد 74.147 ذكر عبدالرحمن محمد احمد عبٌد  .131

  7708465982 القٌارة جٌد 74.106 ذكر عادل نجم علً  أٌهم  .132

  7701610045 حً الوحدة جٌد 73.928 ذكر ٌوسؾ صاٌل احمد مخلؾ  .133

  7704183609 حً البلدٌات جٌد 73.869 ذكر محمد سالم محمد حسٌن  .134

  7510209003 ربٌعة جٌد 73.851 ذكر شرابًفاٌز طالب حسون   .135

  7501822804 الزراعً اإلصالح جٌد 73.766 ذكر نصر عدنان هالل حماد  .136

  7705234642 حً الصحة جٌد 73.633 أنثى هبة هللا هانً مشهد ٌونس  .138

 توقٌع العمٌد                          (     18عدد الذكور: )          (         هبة هللا هانً)( 138( وتنتهً ت )سٌؾ عبدالرزاق طلب( )115تبدأ ت )
 ختم الكلٌة                     (            6عدد اإلناث: )                                           (                                     12( من )6القائمة )

 / الدراسة الصباحٌة تارٌخبٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم الخرٌجو كلٌة التر
 األول/ الدور  2318/2317للعام الدراسً 



 هـ143م الموافق          2317/     8/      1فً       2412بموجب األمر الجامعً المرقم : ش ط 

 البرٌد االلكترونً رقم الموباٌل عنوان السكن التقدٌر المعدل الجنس االسم ت

  7704117462 الزراعً اإلصالح جٌد 73.577 أنثى إبراهٌمبلو  إسماعٌللمٌاء   .137

  ؼٌر متوفر تل عدس جٌد 73.356 أنثى إبراهٌمٌونس  إبراهٌمسهٌر   .131

  7814175561 الكوٌر جٌد 73.351 ذكر حسن علً جسام  إبراهٌم  .143

  7703313068 حً المٌثاق جٌد 73.342 ذكر عبدهللا إسماعٌلعالء عبدالكرٌم   .141

  7701845102 حً المشراق جٌد 73.313 ذكر خلٌل حموعمار سمٌر   .142

  7510012160 اربٌل جٌد 73.226 أنثى فاتن عٌسى حمزة ٌحٌى  .143

  771884068 الحدباء جٌد 73.130 ذكر سرمد نبٌل محمد طاهر  .144

  7710404426 حً القادسٌة جٌد 72.839 أنثى حسٌن صفو حسٌن إباء  .145

  7717088440 المزارع جٌد 72.832 ذكر براء حامد طه محمود  .146

  7511545225 زمار جٌد 72.686 ذكر محمود حسٌن محمد عثمان  .148

  7502164586 ربٌعة جٌد 72.679 ذكر فهد خلؾ درك فهد  .147

  7718737286 حً العلماء جٌد 72.556 ذكر احمد محمد علً عٌسى  .141

  7717897529 حً الزهراء جٌد 72.524 ذكر احمد شمس الدٌن ذنون محمود  .153

  7740854945 قضاء الحضر جٌد 72.465 ذكر ؼزوان محمد علً صالح  .151

  7717077227 حً البكر جٌد 72.451 أنثى  إبراهٌم إسماعٌلصفا   .152

  7507176416 ربٌعة جٌد 72.435 ذكر محمد دالوي خمٌس سبع  .153

  7708352172 حً المعلمٌن جٌد 72.431 ذكر عمر حمٌد احمد محمد  .154

  07508922340 زمار/ موصل. جٌد 72.373 ذكر احمدقتٌبة عبدالجبار خضر   .155

  7816452727 الصٌرمون جٌد 72.211 ذكر محمود مصطفى  إدرٌسعمر   .156

  7517038130 النمرود جٌد 71.920 ذكر قتٌبة علً سلٌمان محمود  .158

  7710301643 العكٌدات  جٌد 71.872 أنثى صابرٌن وعد عوٌد حمش  .157

  7706140029 حً الثورة جٌد 71.871 أنثى هند عمر عاصً فرحان   .151

  7737727704 حً التحرٌر جٌد 71.703 ذكر خٌرهللا حامد سلطان خضٌر   .163

 توقٌع العمٌد                          (     16عدد الذكور: )       (         خٌرهللا حامد سلطان)( 163( وتنتهً ت )بلو إسماعٌللمٌاء ( )137تبدأ ت )
 ختم الكلٌة                     (            8عدد اإلناث: )       (                                                                         12من )( 8القائمة )

 / الدراسة الصباحٌة تارٌخقسم ال بٌة للعلوم اإلنسانٌة /خرٌجو كلٌة التر
 األول/ الدور  2318/2317للعام الدراسً 



 هـ143م الموافق          2317/     8/      1فً       2412بموجب األمر الجامعً المرقم : ش ط 

 البرٌد االلكترونً رقم الموباٌل عنوان السكن التقدٌر المعدل الجنس االسم ت

  7718969327 حً سومر جٌد 71.702 ذكر سامً فٌصل محمود محمد   .161

  7710174192 حً الصدٌق جٌد 71.695 أنثى محسن بشر إٌادبسمة   .162

  7511837845 تل الرٌم جٌد 71.416 ذكر احمد عبد محمد حمود  .163

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر جٌد 71.284 ذكر فارس منصور محمد حسن   .164

  7739908840 عظمٌةاألبؽداد  جٌد 71.210 ذكر خالد معاذ خالد عبدهللا  .165

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر جٌد 71.136 أنثى  إسماعٌلعال ممتاز   .166

  7512395381 الرشٌدٌة جٌد 70.850 ذكر  إبراهٌمرٌان احمد علً   .168

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر جٌد 70.727 ذكر عبدالرحمن احمد خلؾ ٌونس  .167

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر جٌد 70.474 ذكر احمد حمدي عمر حسن  .161

  7508858867 باصا كري دهوك/ جٌد 70.410 ذكر مٌسر خضر حسن احمد  .183

  7508687853 ربٌعة جٌد 70.383 ذكر شعٌل احمد رشٌد شعٌل  .181

  7701663131 حً الصدٌق جٌد 70.367 أنثى سعد محمود مجٌد  إسراء  .182

  7519833904 اإلخاء جٌد 70.360 ذكر بشار احمد محمود احمد  .183

  7515043015 حً المعلمٌن جٌد 70.300 ذكر خالد محل حسٌن إٌاد  .184

  7502212318 ربٌعة جٌد 70.036 ذكر محمد مناور افلٌح أنور  .185

  7704183323 حً المالٌٌن متوسط 69.926 ذكر رٌان رائد سالم سمٌر  .186

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر متوسط 69.820 ذكر حٌدر محمد ٌحٌى قاسم  .188

  7704183323 حً العربً متوسط 69.800 أنثى نور عبدالعزٌز ٌونس حسن   .187

  7502031998 حً النور متوسط 69.795 أنثى جرجٌس محمد إدرٌسشٌماء   .181

  7517038130 النمرود متوسط 69.789 أنثى دٌنا صباح فتحً علو  .173

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر متوسط 69.679 ذكر سٌؾ مخلؾ شامً مصلح  .171

  7503070311 الرشٌدٌة متوسط 69.671 ذكر نجم خضٌر عبدهللا خاٌر   .172

  7708399693 الرشٌدٌة متوسط 69.670 ذكر سٌفو إبراهٌممحمود عبدالرزاق   .173

 توقٌع العمٌد                          (     18عدد الذكور: )       (         محمود عبدالرزاق)( 173( وتنتهً ت )سامً فٌصل محمود( )161تبدأ ت )
 ختم الكلٌة                     (            6عدد اإلناث: )       (                                                                         12( من )7القائمة )

 / الدراسة الصباحٌة تارٌخبٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم الخرٌجو كلٌة التر
 األول/ الدور  2318/2317للعام الدراسً 



 هـ143م الموافق          2317/     8/      1فً       2412مر الجامعً المرقم : ش ط بموجب األ

 البرٌد االلكترونً رقم الموباٌل عنوان السكن التقدٌر المعدل الجنس االسم ت

  7519083212 حً الوحدة متوسط 69.662 ذكر وسام نجم عبدهللا علً   .174

  7703330977 النهروان حً متوسط 69.625 ذكر علً خلؾ دروٌش محمد  .175

  7705935155 الخضراء متوسط 69.607 ذكر وسام عبدالكرٌم حاجً كلً   .176

  7702084567 حً االنتصار متوسط 69.485 ذكر علً محمد علً محمد  .178

  7508272172 بعشٌقة متوسط 69.46 أنثى ولٌد خورشٌد نعمان إكرام  .177

  7725441970 الكبة متوسط 69.453 ذكر مجتبى ؼائب جعفر  .171

  7513491851 سومر متوسط 69.423 ذكر محمد بشار عزٌز جاسم  .113

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر متوسط 69.227 أنثى راؼدة ولٌد خالد خدر  .111

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر متوسط 69.185 ذكر عمر عبدالرحٌم فارس قدو  .112

  7501679420 ربٌعة متوسط 69.015 ذكر عبدالكرٌم حمٌد نهار جاسم   .113

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر متوسط 68.963 أنثى جٌالن مروان جمعة ٌوسؾ  .114

  7734532313 شقق الخضراء متوسط 68.785 ذكر سعد علً ادرٌس ٌس  .115

  7704159658 حً الصدٌق متوسط 68.761 ذكر عبدهللا زٌاد عبدالكرٌم محمد  .116

  7829182849 الكوٌر/ الهوٌرة متوسط 68.742 ذكر ماهر ٌونس نصٌؾ جاسم  .118

  7502106449 الزراعًاإلصالح  متوسط 68.574 ذكر محمود احمد محمود خلؾ  .117

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر متوسط 68.431 ذكر شاهر عبدهللا سالم حسون  .111

  7800858729 سدٌرة صالح الدٌن متوسط 68.384 ذكر ٌوسؾ فرج عثمان عبدالرحمن   .233

  7511605095 االنتصارحً  متوسط 68.252 أنثى سمٌرة عبد علً احمد  .231

  7705285416 الفاروق متوسط 68.133 ذكر اشرؾ ؼانم ٌاسٌن ٌونس   .232

  7710792175 حً الوحدة متوسط 68.083 ذكر احمد طه احمد أٌمن  .233

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر متوسط 67.948 أنثى سالً سلٌم حسن كوجو  .234

  7512175571 حً الزهور متوسط 67.864 ذكر ذنون طه ٌونس  طه   .235

  7731043230 العٌاضبة متوسط 67.697 ذكر علً محمد ذٌاب مشٌوح  .236

 توقٌع العمٌد                          (     17عدد الذكور: )                (      علً محمد ذٌاب)( 236( وتنتهً ت )وسام نجم عبدهللا( )174تبدأ ت )
 ختم الكلٌة                     (            5عدد اإلناث: )       (                                                                         12( من )1القائمة )

 / الدراسة الصباحٌة تارٌخبٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم الخرٌجو كلٌة التر
 األول/ الدور  2318/2317للعام الدراسً 



 هـ143م الموافق          2317/     8/      1فً       2412مر الجامعً المرقم : ش ط بموجب األ

 البرٌد االلكترونً رقم الموباٌل عنوان السكن التقدٌر المعدل الجنس االسم ت

  7705914411 حً الضباط متوسط 67.574 أنثى سارة انمار ٌوسؾ ٌونس  .238

  7705224987 حً الٌرموك متوسط 67.508 ذكر حذٌفة فتحً محمود عبدهللا  .237

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر متوسط 67.466 أنثى جمال الدٌن إحسانصافٌناز   .231

  7702771337 سوق النبً متوسط 67.412 ذكر معتز بهجت فؤاد حسٌن  .213

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر متوسط 67.354 ذكر قصً عدنان احمد محمود  .211

  7517312007 المهندسٌن متوسط 67.168 ذكر احمد مشعل حامد عبو  .212

  7506374234 الصٌرمون متوسط 67.061 ذكر احمد خضر  إبراهٌماحمد   .213

  7704169755 اإلخاءحً  متوسط 67.036 أنثى زهٌر محمد شكر  أبرار  .214

  7511190759 الدركزلٌة متوسط 66.980 أنثى دعاء هادي صالح جاسم   .215

  7515432510 نٌنوى الشرقٌة متوسط 66.823 ذكر عمار خالد احمد محمد علً  .216

  7713033500 حً الوحدة متوسط 66.788 أنثى مرٌم رعد مجٌد سعٌد  .218

  7511955651 السماح متوسط 66.644 أنثى هالة عماد فٌصل سعٌد  .217

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر متوسط 66.642 ذكر اشرؾ ٌونس احمد ٌس  .211

  7702039231 النبً ٌونس متوسط 66.514 ذكر محمد طه عبدهللا محمد  .223

  7708243793 العكٌدات  متوسط 66.500 ذكر محمود طالل عبد عزٌز  .221

  7703085019 تل الرمان متوسط 66.478 ذكر احمد عبدهللا علً خضٌر   .222

  7515972781 ربٌعة متوسط 66.135 ذكر عزٌز حضٌري علوان سراي  .223

  متوفرؼٌر  ؼٌر متوفر متوسط 66.015 ذكر كٌالن عبدالمحسن محمد هذال  .224

  7508845307 المأمون متوسط 65.792 ذكر جمال طالل كردي حسٌن   .225

  ؼٌر متوفر النمرود متوسط 65.775 أنثى دنٌا احمد حسن محمد  .226

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر متوسط 65.754 ذكر محمود احمد ٌاسٌن عبوش  .228

  7511486384 ربٌعة متوسط 65.601 ذكر عامر فهد زحٌم صلفٌج  .227

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر متوسط 65.372 ذكر محمود محمدسٌؾ حامد   .221

 توقٌع العمٌد                          (     16عدد الذكور: )            (      سٌؾ حامد محمود)( 221( وتنتهً ت )سارة انمار ٌوسؾ( )238تبدأ ت )
 ختم الكلٌة                     (            8عدد اإلناث: )     (                                                                         12( من )13القائمة )

 / الدراسة الصباحٌة تارٌخبٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم الخرٌجو كلٌة التر
 األول/ الدور  2318/2317للعام الدراسً 



 هـ143م الموافق          2317/     8/      1فً       2412الجامعً المرقم : ش ط  بموجب األمر

 البرٌد االلكترونً رقم الموباٌل عنوان السكن التقدٌر المعدل الجنس االسم ت

  7822452944 دهوك  متوسط 65.368 أنثى محمد صالح  أمٌنمنى   .233

  7735552393 القٌارة متوسط 65.140 ذكر شامل عبدهللا احمد سلطان   .231

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر متوسط 65.091 ذكر جابر حسٌن علً خلٌل  .232

  7511486384 العٌاضبة متوسط 64.940 ذكر سعد مصطفى ساعد عبد  .233

  7705204368 خزرج متوسط 64.624 ذكر حسٌن علً إبراهٌمعبدالرحمن   .234

  متوفرؼٌر  ؼٌر متوفر متوسط 64.597 ذكر مهند صالح عبد احمد  .235

  7511486384 حً الجوسق متوسط 64.134 أنثى موفق جمٌل محمد أمنة  .236

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر متوسط 64.130 ذكر هشام عبدالرحٌم احمد خلٌل   .238

  7703317461 ربٌعة متوسط 64.081 ذكر هاٌس احمد نفدان ؼٌار   .237

  7511486384 ربٌعة متوسط 63.890 ذكر عامر خلؾ حسٌن خلؾ   .231

  7705645949 حً نابلس متوسط 63.879 ذكر احمد قٌس رمضان جاسم   .243

  7517828810 تل كافر متوسط 63.859 ذكر ٌاسٌن جاسم محمد علً  .241

  7708234006 باب البٌض متوسط 63.833 ذكر  إسماعٌلساهر شكر محمود   .242

  7704120620 المٌثاق متوسط 63.510 ذكر قٌس فرحان ٌونس حمو  .243

  7511486384 حً الفالح متوسط 63.348 أنثى سرى عبدالجواد عبدالقادر مصطفى   .244

  7512188204 حً السوٌس متوسط 62.929 ذكر محمد ؼانم شعبان احمد  .245

  7510337313 حً المصارؾ متوسط 62.605 ذكر حمزة مٌسر محمود محمد  .246

  7703383626 حً الصدٌق متوسط 62.570 ذكر عمر فاروق عبدهللا محٌمٌد  .248

  7501986280 ربٌعة متوسط 62.124 ذكر مصطفى حماد متعب محٌمٌد  .247

  7707491913 بعاج متوسط 61.964 ذكر عالء حجاب صالح مجٌد  .241

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر متوسط 61.292 أنثى سعاد موسى عمر   .253

  771787398 النمرود متوسط 61.204 ذكر وسام جاسم ٌونس جاسم  .251

  7703383626 حً المعلمٌن متوسط 60.734 ذكر ٌونس خضٌر صالح خضٌر   .252

 توقٌع العمٌد                          (     11عدد الذكور: )            (      ٌونس خضٌر صالح)( 252( وتنتهً ت )محمد أمٌنمنى ( )233تبدأ ت )
 ختم الكلٌة                     (            4عدد اإلناث: )     (                                                                         12( من )11القائمة )

 / الدراسة الصباحٌة تارٌخبٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم الخرٌجو كلٌة التر
 األول/ الدور  2318/2317للعام الدراسً 



 هـ143م الموافق          2317/     8/      1فً       2412الجامعً المرقم : ش ط  بموجب األمر

 البرٌد االلكترونً رقم الموباٌل عنوان السكن التقدٌر المعدل الجنس االسم ت

  7738569637 الزراعً متوسط 60.618 ذكر ٌوسؾ ظاهر عزالدٌن   .253

  7508270890 حً المثنً موصل متوسط 60.302 ذكر ٌونس ذنون محمد علً ٌونس  .254

  7822452944 دهوك مقبول 58.762 ذكر مردان محمد صالح أٌمن  .255

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر مقبول 58.591 ذكر رٌاض احمد خضٌر مرشد  .256

 توقٌع العمٌد                           (     4عدد الذكور: )      (      رٌاض احمد خضٌر)( 256( وتنتهً ت )ٌوسؾ ظاهر عزالدٌن( )253تبدأ ت )
 ختم الكلٌة                    (            3عدد اإلناث: )     (                                                                         12( من )12القائمة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 / الدراسة الصباحٌة تارٌخبٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم الخرٌجو كلٌة التر
 األول/ الدور  2318/2317للعام الدراسً 



 هـ411م الموافق          2142/   41 /  4في     1551بموجب األمر الجامعي المرقم : ش ط 

 البرٌد االلكترونً رقم الموباٌل عنوان السكن التقدٌر المعدل الجنس االسم ت

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر جٌد جدا 84.020 أنثى ؼنً جاسم سلٌمان أمنة  .1

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر متوسط 65.619 ذكر محمد عبد الفتاح عبدهللا محمد  .2

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر متوسط 63.183 ذكر ٌاسر فرحان محمد وهب   .3

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر متوسط 62.859 ذكر محمد حمٌد سلٌم حمٌد  .4

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر متوسط 62.432 ذكر انمار محمود ٌونس خلؾ  .5

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر متوسط 62.221 أنثى مروة مروان حسٌن  .6

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر متوسط 60.223 ذكر احمد مزعل احمد عبدهللا  .8

  ؼٌر متوفر ؼٌر متوفر مقبول 59.010 ذكر علً عباس حمزة أمٌر  .7

  ؼٌر متوفر متوفر ؼٌر مقبول 57.55  أنثى صفا صقر حكمت سلٌمان  .1

 توقٌع العمٌد                            (     6عدد الذكور: )                       (      صفا صقر حكمت)( 1( وتنتهً ت )ؼنً جاسم أمنة( )1تبدأ ت )
 ختم الكلٌة                     (            3عدد اإلناث: )         (                                                                         1( من )1القائمة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جامعة الموصل
 / الدراسة الصباحية اريختخريجو كلية التربية للعلوم اإلنسانية / قسم ال

 الثاني/ الدور  2147/2142للعام الدراسي 



 هـ411م الموافق          2142/     7/      4في       2142بموجب األمر الجامعي المرقم : ش ط 

 البرٌد االلكترونً رقم الموباٌل عنوان السكن التقدٌر المعدل الجنس االسم ت

  7707234632 موصل / حً المٌثاق جدا جٌد 87.12 أنثى نور حازم جاسم محمد السوٌدانً  .1

  7503102543 سٌمٌل / دهوك جدا جٌد 85.36 أنثى دالٌا حجً شمو فاضً  .2

  7708288225 موصل / حً النور جدا جٌد 83.62 أنثى أزهار ٌاسر فاضل ٌونس البكري  .3

  7703393438 نٌنوى / قٌارة جدا جٌد 83.15 ذكر  إسماعٌلعبد القادر ظاهر حبٌب   .4

  7701842620 حً القادسٌة األولى جدا جٌد 83.08 أنثى آٌة سرمد محمد نوري هادي الربٌعً   .5

  7703702863 موصل / حً المنصور جدا جٌد 82.91 أنثى حمدان الرمضانشهد عثمان سلطان   .6

  7702050046 دهوك جدا جٌد 82.60 أنثى مرٌم عماد حسٌن علً  .8

  7508144919 نٌنوى / ربٌعة جدا جٌد 82.47 ذكر مناح سلٌمان ذٌاب عكٌل الحدٌدي  .7

  7713947374 / بعشٌقة نٌنوى جدا جٌد 82.16 أنثى شٌماء عبدهللا أحمد حسٌن السوٌدي  .1

  7517186578 موصل / حً فلسطٌن جدا جٌد 81.57 ذكر عماد طالل ذنون خطاب الجوال  .13

  7503953080 نٌنوى / تلكٌؾ / القبة جدا جٌد 81.13 ذكر ٌاسر محمد شٌت عزٌز الجحٌشً  .11

  7501600048 سٌمٌل/ دهوك اجٌد جد 80.81 أنثى إبراهٌمسراب علً محمد   .12

  7708480770 صالح الدٌن / شرقاط اجٌد جد 80.60 ذكر أحمد عبدهللا أحمد العبٌديعبدهللا   .13

  ؼٌر متوفر نٌنوى / حمدانٌة اجٌد جد 80.54 أنثى رٌهام سالم خدر حسن الٌاس  .14

  7715491175 موصل / حً الزهراء اجٌد جد 80.37 أنثى جمال سلمان عبد الرزاق  إستبرق  .15

  7726913616 موصل / حً السماح جٌدجدا 80.24 أنثى العبٌديرنا خالد محمود فتحً   .16

  7502155262 شارٌا/ دهوك جٌد 79.69 أنثى سلمان كرٌم خدٌدا خلؾ  .18

  7717160931 موصل / حً المنصور جٌد 78.96 أنثى ساجدة نشوان ؼانم محمد الحمدانً  .17

  7829161405 دهوك جٌد 78.84 أنثى سوسن تحسٌن عباس   .11

  7508057299 نٌنوى / سنجار جٌد 78.72 ذكر محمد طه جمعة العفرخالد   .23

  7511242279 موصل / حً الرشٌدٌة جٌد 78.51 ذكر عمر ؼانم خالد محمد الربٌعً  .21

  7703887809 موصل / رشٌدٌة جٌد 78.02 ذكر رمضان محمد محمود فتحً الجحٌشً  .22

 توقٌع العمٌد                       (     7عدد الذكور: )                    (      محمد محمودرمضان )( 22( وتنتهً ت )نور حازم جاسم( )1تبدأ ت )
 ختم الكلٌة                        (   14عدد اإلناث: )            (                                                                         8( من )1القائمة )

 جامعة الموصل
 / الدراسة الصباحية جغرافيةخريجو كلية التربية للعلوم اإلنسانية / قسم ال

 األول/ الدور  2147/2142للعام الدراسي 



 هـ143م الموافق          2317/     8/      1فً       2412بموجب األمر الجامعً المرقم : ش ط 

 االلكترونًالبرٌد  رقم الموباٌل عنوان السكن التقدٌر المعدل الجنس االسم ت

  7718855383 مخمور / حً العسكري جٌد 77.90 ذكر سٌؾ ؼانم ذٌاب عبٌد القره ؼلً  .23

  7701818570 موصل / حً الرفاق جٌد 77.89 أنثى طه األحمدي إبراهٌمسارة ثائر   .24

  7503199245 نٌنوى / مخٌم السالمٌة جٌد 77.50 ذكر سبهان صالح عبودي علً الجمعة  .25

  7715229272 موصل / حً المالٌة جٌد 77.29 أنثى بسمة بسام عبدهللا داؤد الطائً  .26

  7508987864 سنجار القٌروان جٌد 77.06 ذكر راكان هالل احمد خضر السعد  .28

  7508683865 نٌنوى / سد الموصل جٌد 77.01 أنثى منال عبدالخالق جاسم نعمو النعمو  .27

  7709182128 الجادة رأسموصل /  جٌد 77.00 ذكر ذنون أحمد ٌونس ذنون الصفار  .21

  7510179559 زاخو جٌد 76.93 أنثى عمار بالوي فتحً إٌالؾ  .33

  7709979512 نٌنوى / حمام العلٌل جٌد 76.88 ذكر صدام هرماس ثالج محمد العكٌض  .31

  7517195010 موصل / حً سومر جٌد 76.69 ذكر أحمد بشار عبد أحمد السبعاوي  .32

  7511316112 نٌنوى / كاخرتة جٌد 76.59 ذكر أحمد محمد البو علوعماد جاسم   .33

  7508804007 دهوك جٌد 76.49 أنثى علً جمٌل خلؾ خولة  .34

  7829176459 اربٌل / مخمور/ قراج جٌد 76.20 ذكر محمود الطائً إبراهٌمأثٌر محمد   .35

  ؼٌر متوفر نٌنوى /الحمدانٌة جٌد 75.91 ذكر احمد حمٌد باقر سفر  .36

  7708291015 موصل / حً فلسطٌن جٌد 75.75 أنثى رنا بدر عبدالجبار ٌحٌى الحمدانً  .38

  7503212362 نٌنوى / ربٌعة جٌد 75.71 ذكر خمٌس منذور احمد فٌاض الشمري  .37

  7708305252 نٌنوى / زمار جٌد 75.64 ذكر علً محمد صالح كمو الجبوري  .31

  7705971547 سنجار / القٌروان جٌد 75.42 ذكر احمد ؼانم حمٌد جاسم الحمٌد  .43

  7703098427 الزراعً اإلصالححً  جٌد 75.33 ذكر أحمد عالوي طه ٌاسٌن الجنابً  .41

  7829137698 نٌنوى / النمرود جٌد 75.30 ذكر عزٌز الحمدانً إبراهٌمٌعرب خلٌل   .42

  7706955282 موصل / حً الرسالة جٌد 75.21 ذكر سٌؾ ولٌد عواد أحمد الطائً  .43

  7501463225 زاخو جٌد 75.14 ذكر سعدهللا عبدالحمٌد كلعو حكو  .44

  7508969858 نٌنوى / النمرود جٌد 75.08 ذكر عامر محمود حسٌن مطلك الجبوري  .45

 توقٌع العمٌد                       (     18عدد الذكور: )                   (      عامر محمود حسٌن)( 45( وتنتهً ت )سٌؾ ؼانم ذٌاب( )23تبدأ ت )
 ختم الكلٌة                           (   6عدد اإلناث: )           (                                                                         8( من )2القائمة )

 / الدراسة الصباحٌة جؽرافٌةبٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم الكلٌة الترخرٌجو 
 األول/ الدور  2318/2317للعام الدراسً 



 هـ143م الموافق          2317/     8/      1فً       2412بموجب األمر الجامعً المرقم : ش ط 

 البرٌد االلكترونً رقم الموباٌل عنوان السكن التقدٌر المعدل الجنس االسم ت

  7510031235 الٌرموكموصل / حً  جٌد 74.81 ذكر مرعً علو عبد العلً  أكرم  .46

  7710713072 موصل / حً الرشٌدٌة جٌد 74.54 ذكر مصعب إسماعٌل عبدي سٌؾ الدٌن   .48

  7738576188 موصل / حً المحاربٌن جٌد 74.47 ذكر حارث مثنى حمدون حامد الحساوي  .47

  7707452906 موصل / حً المٌثاق جٌد 74.33 ذكر محمد سعد سالم عبو قبع  .41

  7508747659 دهوك جٌد 74.21 ذكر حسن ولٌد محمد علً  .53

  7501419583 نٌنوى / الكسك جٌد 74.09 ذكر معتز احمد سالم احمد االعنزي  .51

  7502146726 موصل / حً الرشٌدٌة جٌد 73.89 ذكر عبدهللا خالد ٌونس ٌوسؾ حٌمد   .52

  7517029756 نٌنوى / ربٌعة جٌد 73.82 ذكر محمد أحمد علً مسلم المسلم  .53

  7706390457 موصل / حً الرشٌدٌة جٌد 73.78 ذكر ٌونس عبدالستار محمد شحاذة   .54

  7503369441 موصل / حً فلسطٌن جٌد 73.68 ذكر محمود أكرم حمدون ٌحٌى العزاوي  .55

  7701613281 موصل / حً المهندسٌن جٌد 73.64 أنثى عبٌر شامل عبدالجبار حمٌد الدلٌمً  .56

  ؼٌر متوفر دٌالى  جٌد 73.62 ذكر سفٌان احمد خوام  .58

  7508343021 نٌنوى / بعشٌقة جٌد 73.61 ذكر  إسماعٌلعلً نعمت شرٌؾ سلمان   .57

  7512042250 نٌنوى / زمار جٌد 73.58 ذكر حسن داؤد سلٌمان عبٌد ال عمر  .51

  7509388700 نٌنوى / النمرود جٌد 73.48 ذكر مٌزر عدنان علً حسٌن العبادي  .63

  7707475911 دهوك جٌد 73.39 ذكر نشأت حكمت علً همزو  .61

  7703886888 موصل / حً المهندسٌن جٌد 73.36 أنثى مامة سلٌمان داؤد ناصر السنجريأ  .62

  7515451547 زاخو جٌد 73.26 أنثى شاهة عدنان محمد صالح  .63

  7704774756 موصل / حً الزهراء جٌد 73.25 ذكر حارث رٌاض عزٌز فتحً الطائً  .64

  7703886888 موصل / حً البلدٌات جٌد 73.14 ذكر رامً سعٌد عبدالكرٌم كوٌانً  .65

  7706832234 موصل / حً سومر جٌد 73.11 ذكر راكان مرعً حسن شحاذة القره   .66

  7501287565 دهوك جٌد 73.08 أنثى سلو بدل إبراهٌمدعاء   .68

  7710758345 التحرٌرموصل / حً  جٌد 72.95 ذكر حسن محمود حسن محمد العنزي  .67

 توقٌع العمٌد                       (     11عدد الذكور: )                   (      حسن محمود حسن)( 67( وتنتهً ت )مرعً علو أكرم( )46تبدأ ت )
 ختم الكلٌة                           (   4عدد اإلناث: )           (                                                                         8( من )3القائمة )

 / الدراسة الصباحٌة جؽرافٌةبٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم الخرٌجو كلٌة التر
 األول/ الدور  2318/2317للعام الدراسً 



 هـ143    م الموافق      2317/     8/      1فً       2412بموجب األمر الجامعً المرقم : ش ط 

 البرٌد االلكترونً رقم الموباٌل عنوان السكن التقدٌر المعدل الجنس االسم ت

  7502457905 زاخو جٌد 72.90 أنثى عبٌر خٌري سمو شٌخو  .61

  7829175724 نٌنوى / النمرود جٌد 72.88 ذكر محمد هاٌس جمعة محمد الجبوري  .83

  7508260250 نٌنوى / كوٌر جٌد 72.82 أنثى حمادة علً حمادة الجبوري أٌدن  .81

  7723634535 نٌنوى / تلكٌؾ / القبة جٌد 72.81 ذكر ثائر خضر محمود حمد الزٌباري  .82

  7709982008 كركوك / حً الوحدة جٌد 72.73 ذكر قطران صباح خلؾ حسٌن الطائً  .83

  7713385129 موصل / حً المٌثاق جٌد 72.64 أنثى سارة فارس هاشم محمد الشهوانً  .84

  7701734997 موصل / حً سومر جٌد 72.58 ذكر الدلٌمً أنصاؾمعن هٌثم شكٌر   .85

  7712808428 موصل / حً الثورة جٌد 72.48 أنثى دالل احمد محمود احمد البجاري  .86

  7817593574 األنبار / حدٌثة جٌد 72.47 ذكر مؤٌد عوٌد حنود أحمد الفراجً  .88

  7511322601 نٌنوى / زمار جٌد 72.32 أنثى بشرى خلٌل جمعة حسٌن العبدي  .87

  7510447028 نٌنوى / بعشٌقة جٌد 72.26 ذكر جمٌل سالم جمٌل حسن السلطان   .81

  7503130207 سٌمٌل / دهوك جٌد 72.03 أنثى سلٌمان عثمان محمد إسراء  .73

  7701824655 موصل / حً السوٌس جٌد 71.98 أنثى صفى أحمد ٌونس خضر الدباغ  .71

  7510390745 سٌمٌل / دهوك جٌد 71.96 ذكر حسن ٌونس سلو حسن  .72

  7503974239 نٌنوى / ربٌعة جٌد 71.93 ذكر سلمان هزاع محمدالشمري إبراهٌم  .73

  ؼٌر متوفر نٌنوى / الحمدانٌة جٌد 71.90 أنثى مارٌنا اسحق بولص ملك  .74

  7738593836 موصل / حً المنصور جٌد 71.84 أنثى دالل عبد الكرٌم سلطان عبد البدرانً  .75

  7507364224 نٌنوى / سنجار جٌد 71.83 ذكر بسام ٌاسٌن فتحً خضٌر الموسى  .76

  7701828606 موصل / حً الكندي جٌد 71.68 أنثى حٌاة زٌاد حازم خلٌل العموري  .78

  7507800268 موصل / حً الرحمة جٌد 71.65 أنثى خلؾ صالح الطائً   إبراهٌمدعاء   .77

  ؼٌر متوفر نٌنوى / الحمدانٌة جٌد 71.64 أنثى هدٌل ولٌد جمال حمه  .71

  7510037502 نٌنوى / ربٌعة جٌد 71.62 ذكر سعد نؽٌمش فرج جبر الشمري  .13

  7502143368 نٌنوى / بعشٌقة جٌد 71.61 ذكر محمد رمزي سلطان طه الطٌار   .11

 توقٌع العمٌد                       (     11عدد الذكور: )                 (      محمد رمزي سلطان)( 11( وتنتهً ت )عبٌر خٌري سمو( )61تبدأ ت )
 ختم الكلٌة                          (   12عدد اإلناث: )           (                                                                         8( من )4القائمة )

 / الدراسة الصباحٌة جؽرافٌةبٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم الخرٌجو كلٌة التر
 األول/ الدور  2318/2317للعام الدراسً 



 هـ143م الموافق          2317/     8/      1فً       2412بموجب األمر الجامعً المرقم : ش ط 

 البرٌد االلكترونً رقم الموباٌل عنوان السكن التقدٌر المعدل الجنس االسم ت

  7723159831 دهوك جٌد 71.60 أنثى سمٌر طه احمدتمارة   .12

  7511617765 نٌنوى / ربٌعة جٌد 71.40 ذكر حامد سلطان گصب جراد الشمري  .13

  7510074690 نٌنوى / ربٌعة جٌد 71.31 ذكر لقمان أحمد سلمو عبدالحمٌد السالمً  .14

  7510074690 موصل / حً سومر جٌد 71.31 ذكر مقداد أحمد عواد رعٌد الشمري  .15

  7503966507 فاٌدة جٌد 71.07 ذكر محمد إبراهٌمعمر حمٌد   .16

  7510096721 صالح الدٌن / شرقاط جٌد 70.76 ذكر اٌاد سالم أحمد عطٌة الجبوري  .18

  7702007285 موصل / حً النور جٌد 70.72 أنثى هدٌر شامل هاشم عبد الحٌالً  .17

  7704159010 موصل / بعوٌزة جٌد 70.47 ذكر األمٌن إبراهٌممحمد عباس فاضل   .11

  7509388700 موصل / حً المثنى جٌد 70.15 ذكر علً زٌاد عباس حسٌن العبٌدي  .133

  7726913616 موصل / حً المٌاسة جٌد 70.13 أنثى حنٌن عباس فاضل مجٌد العبٌدي  .131

  7512062282 دهوك جٌد 70.10 أنثى بٌداء محمود عبدهللا صالح  .132

  7507556845 اربٌل متوسط 69.69 ذكر صبوري صالحعمر عبدالسالم   .133

  7702014395 موصل / حً دور السكر متوسط 69.65 ذكر عبدهللا محمد عبو محمد العبٌدي  .134

  7707486134 تموز 18موصل / حً  متوسط 69.63 ذكر حسٌن الجبوري إدرٌسمحمد باسل   .135

  ؼٌر متوفر / الحمدانٌة نٌنوى متوسط 69.34 ذكر ماجد احمد مجٌد احمد  .136

  7723634535 نٌنوى / تلكٌؾ / القبة متوسط 69.33 ذكر حٌدر حسٌن محمود حسٌن الحسٌن  .138

  7802382860 نٌنوى / الحمدانٌة متوسط 69.23 ذكر حسن الزبٌدي إبراهٌمنجم عبدهللا   .137

  7508144919 نٌنوى / ربٌعة متوسط 69.20 ذكر محمد احمد عالوي محٌسن الشمري  .131

  7710731343 حً موصل الجدٌدة متوسط 69.17 ذكر عمر محمد شٌت حسٌن علً الكرٌمة  .113

  7711738531 نٌنوى / كوٌر متوسط 69.01 ذكر جمعة احمد مكرو شدة اللهٌبً  .111

  7503491196 موصل / حً الرشٌدٌة متوسط 68.82 ذكر علً عبدهللا محمود خضر الزبٌدي   .112

  7512327933 دومٌز متوسط 68.72 ذكر عبدالجبار عبدالقادر  إبراهٌمخلٌل   .113

  7718855383 موصل / تل الرمان متوسط 68.70 ذكر ؼانم جلود عبد البجاري إبراهٌم  .114

 توقٌع العمٌد                       (     11عدد الذكور: )                   (      ؼانم جلود إبراهٌم)( 114( وتنتهً ت )تمارة سمٌر طه( )12تبدأ ت )
 ختم الكلٌة                           (   4عدد اإلناث: )           (                                                                         8( من )5القائمة )

 / الدراسة الصباحٌة جؽرافٌةم اإلنسانٌة / قسم البٌة للعلوخرٌجو كلٌة التر
 األول/ الدور  2318/2317للعام الدراسً 



 هـ143م الموافق          2317/     8/      1فً       2412بموجب األمر الجامعً المرقم : ش ط 

 البرٌد االلكترونً رقم الموباٌل عنوان السكن التقدٌر المعدل الجنس االسم ت

  7513538246 العٌاضٌةنٌنوى /  متوسط 68.65 ذكر طه احمد وٌس صالح الفارس  .115

  7701805915 موصل / حً الرفاعً متوسط 68.47 أنثى آمنة محمود مصطفى محمد العبٌدي  .116

  7705267424 موصل / حً البلدٌات متوسط 68.12 أنثى هدٌر خالد أحمد عبدهللا الحمدانً  .118

  7511931842 دهوك متوسط 67.88 ذكر حمزة حمٌد حسن احمد  .117

  7517029756 بعشٌقة / باٌبوخت متوسط 67.86 ذكر عكٌل  إبراهٌمعبدالرزاق ٌوسؾ   .111

  7739438111 موصل / حً الكرامة متوسط 67.78 أنثى سارة عادل حسٌن جرجٌس العبادة  .123

  7511143733 موصل / حً الرسالة متوسط 67.76 ذكر محمود خلؾ عبدهللا جدوع المعماري  .121

  7707199830 موصل / حً الٌرموك متوسط 67.69 أنثى شٌماء محمود محمد صالح المتٌوتً  .122

  7704171761 موصل / حً الشفاء متوسط 67.54 ذكر ؼازي فٌصل عزٌز علً الدٌري  .123

  7502202340 سد موصل متوسط 67.33 ذكر أحمد حسن ناٌؾ صالح  .124

  7703006608 تموز 18موصل / حً  متوسط 67.13 ذكر أحمد ذنون ٌونس نوري الجبوري  .125

  7513226988 نٌنوى / النمرود متوسط 67.04 ذكر مهدي صالح محمد الجبوريأزهر   .126

  7810688212 المجموعة الثقافٌة متوسط 66.90 ذكر حسن عمر حسن محمد الجبوري  .128

  7517945175 نٌنوى / حمام العلٌل متوسط 66.68 أنثى مٌادة عبدالعزٌز عطٌة محمد الحمدانً  .127

  7517029756 نٌنوى / ربٌعة متوسط 66.64 ذكر صالح محمود خلؾ حسن العلً  .121

  7710747002 نٌنوى / قٌارة متوسط 66.50 ذكر علً طه ٌحٌى علً عٌاش  .133

  7708214760 نٌنوى / قٌارة متوسط 66.38 ذكر نبراس حامد علً حسٌن الخفاجً  .131

  7704407177 دهوك متوسط 66.25 ذكر عمار شكر سعدهللا عباس الطائً  .132

  7507578724 نٌنوى / ربٌعة متوسط 66.24 ذكر ناصر العبودرٌان ناصر علً   .133

  7510390745 دهوك متوسط 66.06 أنثى دالل ؼازي بدل صالح  .134

  7722190106 موصل / حً السماح متوسط 65.89 ذكر رأفت مسعود خالد محمد الطائً  .135

  7506135355 موصل / حً النور متوسط 65.38 ذكر مصطفى حسٌن  أمٌنمحمد  أسامة  .136

  7517029756 موصل / حً القاهرة متوسط 65.30 ذكر ٌاسر محمود خضر ؼثوان الحدٌدي  .138

 توقٌع العمٌد                       (     18عدد الذكور: )                 (      ٌاسر محمود خضر)( 138( وتنتهً ت )طه احمد وٌس( )115تبدأ ت )
 ختم الكلٌة                           (   6عدد اإلناث: )           (                                                                         8( من )6القائمة )

 / الدراسة الصباحٌة جؽرافٌةبٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم الخرٌجو كلٌة التر
 األول/ الدور  2318/2317للعام الدراسً 



 هـ143م الموافق          2317/     8/      1فً       2412األمر الجامعً المرقم : ش ط بموجب 

 البرٌد االلكترونً رقم الموباٌل عنوان السكن التقدٌر المعدل الجنس االسم ت

  7512107110 سٌمٌل/ دهوك متوسط 65.22 ذكر فوزي خلؾ محمد حسن  .137

  7706955397 موصل / حً الرسالة متوسط 65.05 أنثى مروة عبد خضر عمر حمادة البدرانً  .131

  7511487607 موصل / حً السوٌس متوسط 64.54 ذكر بدر حمود خزٌم ؼدٌر الشمري  .143

  7508146422 نٌنوى / الحمدانٌة متوسط 64.24 ذكر عبدالرحمن احمد عبدالجلٌل حمود   .141

  متوفرؼٌر  نٌنوى / الحمدانٌة متوسط 64.16 ذكر االن عمر جمعة ٌوسؾ  .142

  7503921026 دهوك متوسط 64.11 أنثى جوان أحمد ٌوسؾ سكر  .143

  7503369441 موصل / حً التحرٌر متوسط 63.48 ذكر عبدهللا الحمدانً إبراهٌمعلً أحمد   .144

  7502070471 نٌنوى / بعشٌقة   متوسط 63.44 أنثى نادٌة مرعً حسن خلٌل باجالن  .145

  7702095836 موصل / حً البكر متوسط 63.42 ذكر   خالد عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا  .146

  7508144919 موصل / حً الكرامة متوسط 63.41 ذكر ماهر عزالدٌن محمود أحمد الراشدي  .148

  7512256978 نٌنوى / زمار متوسط 62.94 ذكر علً حازم حسٌن علً    .147

  7701828606 موصل / حً البلدٌات متوسط 62.83 ذكر رائد حماد متعب محٌمٌد الخزرجً  .141

  7502362398 سٌمٌل/ دهوك متوسط 62.82 ذكر عزٌز علً محمد هوار  .153

  7503369441 نٌنوى / حمٌدات متوسط 62.40 ذكر أحمد محمد الشرابً إبراهٌمصالح   .151

  7503890453 دهوك متوسط 62.25 أنثى رٌم نوري خضر الٌاس  .152

  7517029756 / حمام العلٌل نٌنوى متوسط 61.78 ذكر مشعان فرحان علً صالح الجبوري  .153

  7502181888 موصل / حً النور متوسط 61.72 ذكر احمد عبدهللا جار هللا مال هللا  .154

  7829137698 نٌنوى / ربٌعة متوسط 61.69 ذكر ألشمريؼازي خلؾ محمد كنوش   .155

  7710494265 موصل / حً البلدٌات متوسط 60.75 ذكر  إبراهٌمعبد القادر كمال عبدالقادر   .156

  7706955282 موصل / حً المٌثاق مقبول 59.85 ذكر محمد محمود الربٌعً إبراهٌم  .158

  7707470812 نٌنوى / قٌارة مقبول 59.45 ذكر ٌاسٌن عبدهللا صالح الخفاجً إٌهاب  .157

  7502032138 نٌنوى / ربٌعة مقبول 58.82 ذكر زٌدان عواد حصٌنً فندي الشمري  .151

  7510556341 سٌمٌل/ دهوك مقبول 56.73 ذكر محسن محمود خضر خلو  .163

 توقٌع العمٌد                       (     11عدد الذكور: )            (      محسن محمود خضر)( 163( وتنتهً ت )فوزي خلؾ محمد( )137تبدأ ت )
 ختم الكلٌة                           (   4عدد اإلناث: )           (                                                                         8( من )8القائمة )

 / الدراسة الصباحٌة جؽرافٌةبٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم الخرٌجو كلٌة التر
 األول/ الدور  2318/2317للعام الدراسً 



 هـ411     م الموافق  2142/   41 /  4في     1551بموجب األمر الجامعي المرقم : ش ط 

 البرٌد االلكترونً رقم الموباٌل عنوان السكن التقدٌر المعدل الجنس االسم ت

  7708415978 نٌنوى / تلعفر جٌد 72.70 أنثى هدى نجدت فاضل عباس  .1

  7705995292 موصل / حً الرشٌدٌة جٌد 70.68 أنثى ؼٌداء ؼازي صالح مطشر  .2

  7710446161 نٌنوى / تلعفر متوسط 69.53 ذكر جانكٌر إبراهٌممصطفى  إبراهٌم  .3

  7506315822 موصل / حً الرفاق متوسط 68.22 ذكر شكر محمود إسماعٌلحسٌن   .4

  7503369441 نٌنوى / قٌارة متوسط 67.71 ذكر ناجً عبدالكرٌم محمود فاضل  .5

  7705995292 نٌنوى / بعشٌقة  متوسط 64.62 أنثى مروة حامد محمد ولً  .6

  7817546658 صالح الدٌن / الشرقاط متوسط 64.16 ذكر احمد محمد فرحان فالح  .8

  7705240720 نٌنوى / النمرود متوسط 64.15 ذكر احمد عبدهللا محمد ؼزال السالمً  .7

  7706878482 نٌنوى / تلكٌؾ متوسط 63.44 ذكر محمد حامد حمادي عنتر  .1

  7713385129 موصل / حً الشفاء متوسط 63.04 أنثى درٌد ٌحٌى قاسم أسٌل  .13

  7703338585 نٌنوى / ربٌعة متوسط 62.71 ذكر فائز حماد خضر احمد  .11

  7501415169 نٌنوى / ربٌعة متوسط 62.58 ذكر ناجً حمٌد هالل حمد  .12

  7515242953 نٌنوى / النمرود متوسط 62.40 ذكر محمد علً خالد صالح  .13

  7705246479 موصل / حً النور متوسط 62.32 ذكر محمد مفٌد حمٌد محمد  .14

  7508167768 موصل / اقسام داخلٌة متوسط 62.32 ذكر حسام عباس فتحً كنوش  .15

  7512587316 / تلعفر / المزارع نٌنوى متوسط 62.12 ذكر نور الدٌن محمدعلً أسامة  .16

  7705240720 نٌنوى / النمرود متوسط 62.04 ذكر منتظر احمد موسى حسن  .18

  7705354201 نٌنوى / تلعفر / العٌاضٌة متوسط 61.59 ذكر عبدهللا جعفر مصطفى ٌعقوب  .17

  7713127706 حمام العلٌل / البوسٌؾ متوسط 61.53 ذكر اشرؾ علً محمود خضٌر  .11

  7708978376 نٌنوى / قٌارة متوسط 61.15 ذكر خلٌل مجبل رشٌدمحمد   .23

  7512470083 نٌنوى / النمرود متوسط 61.05 ذكر علً  إبراهٌمٌاسر سالم   .21

  7705995292 دهوك/ سمٌل متوسط 60.98 ذكر سعد شاكر محمود فرٌق  .22

 توقٌع العمٌد                       (     17عدد الذكور: )                     (      سعد شاكر محمود)( 22( وتنتهً ت )هدى نجدت فاضل( )1تبدأ ت )
 ختم الكلٌة                            (   4عدد اإلناث: )           (                                                                         2( من )1القائمة )

 جامعة الموصل
 / الدراسة الصباحية جغرافيةخريجو كلية التربية للعلوم اإلنسانية / قسم ال

 الثاني/ الدور  2147/2142للعام الدراسي 



 هـ143م الموافق          2317/   13 /  1فً     3553بموجب األمر الجامعً المرقم : ش ط 

 البرٌد االلكترونً رقم الموباٌل عنوان السكن التقدٌر المعدل الجنس االسم ت

  7705211887 صالح الدٌن / الشرقاط متوسط 60.79 ذكر مراد عطٌة إسماعٌلمثنى   .23

  7831757894 دهوك متوسط 60.25 ذكر كرم حسٌن عواد ساري  .24

  7517224218 حً القادسٌة الثانٌة متوسط 60.19 أنثى بسمة حسٌن علً محمد  .25

  7707501296 نٌنوى / قٌارة مقبول 59.82 ذكر احمد شاهر احمد خلؾ  .26

  7734002911 محلبٌة / قرٌة موالً مقبول 58.63 ذكر رعد محمود محمد علً صالح  .28

  7701842620 تموز 18موصل/ حً  مقبول 58.49 ذكر حسن محمد صالح عبد خضر  .27

  7815250536 اربٌل / كوٌر مقبول 58.12 ذكر محمود عباس محمود خضر  .21

  7708364032 موصل / حً السكر مقبول 57.97 ذكر حبو علً المحمد إبراهٌمحسن   .33

  7512587316 موصل /الحمدانٌة مقبول 54.88 ذكر هشام محمد علً احمد  .31

 توقٌع العمٌد                      (     7عدد الذكور: )                     (      هشام محمد علً)( 31( وتنتهً ت )مراد إسماعٌلمثنى ( )23تبدأ ت )
 ختم الكلٌة                         (   1عدد اإلناث: )             (                                                                         2( من )2) القائمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 / الدراسة الصباحٌة جؽرافٌةللعلوم اإلنسانٌة / قسم البٌة خرٌجو كلٌة التر
 الثانً/ الدور  2318/2317للعام الدراسً 



 هـ411م الموافق          2142/     7/      4في       2142بموجب األمر الجامعي المرقم : ش ط 

 البرٌد االلكترونً رقم الموباٌل عنوان السكن التقدٌر المعدل الجنس االسم ت

  8831774512 دهوك / سمٌل جٌد جدا   87.3450 أنثى سارة رافع فٌصل سلٌمان  .1

  8831721774 موصل / حً الثورة جٌد جدا   86.8950 أنثى عبدالوهاب احمد الخطاب  إٌمان  .2

  8837234333 موصل / حً النور جٌد جدا   86.6900 أنثى صفاء سالم جبوري داؤد   .3

  ؼٌر متوفر موصل / حً الرفاعً جٌد جدا   84.2450 أنثى دالل فوزي ٌحٌى قاسم  .4

  8832323331 موصل / حً الخضراء جٌد جدا   80.9500 ذكر مصطفى صباح عزٌز مصطفى   .5

  ؼٌر متوفر موصل / حً المثنى جٌد 79.9000 أنثى سماء رعد طه احمد   .6

  8833722818 موصل / الطٌران جٌد 78.3950 أنثى محمد صدٌق  أنٌسزٌنب   .8

  8813363783 الزنجٌلًموصل /  جٌد 78.3650 ذكر صالح محمد احمد جاسم   .7

  8712146133 تلكٌؾ / وانة جٌد 78.0850 أنثى هاجر ٌونس محمود محمد   .1

  ؼٌر متوفر موصل / حً البكر جٌد 77.8050 أنثى شٌماء عبدهللا هاشم حسن   .13

  8833311145 2موصل / القادسٌة  جٌد 77.7850 أنثى دنٌا عبدالسالم احمد علً   .11

  8815285522 موصل / حً الصدٌق جٌد 77.2900 أنثى ماهر شرٌؾ حسٌن  إسراء  .12

  8533266115 دهوك / سمٌل جٌد 77.2400 أنثى عٌدو جردو إسماعٌلرحاب   .13

  8511515768 موصل / حً االمن جٌد 77.1800 ذكر مصطفى  إسماعٌل إبراهٌم إٌاد  .14

  8833831131 كركوك / حً الواسطً جٌد 77.0800 ذكر محمد احمد عبدهللا محمد  .15

  8821321621 5موصل / الهرمات  جٌد 77.0050 أنثى رحمة فائز خلٌل سلٌم   .16

  8822313256 موصل / الؽزالنً جٌد 76.8850 أنثى سارة محمد عواد ساري   .18

  8837311451 موصل / حً العامل جٌد 76.5650 أنثى شٌماء فارس هادي مرعً   .17

  8813316762 حً السماحموصل /  جٌد 76.3000 أنثى دالل رعد جمٌل مصطفى   .11

  8837313383 موصل / حً البلدٌات جٌد 76.2500 ذكر حسٌن فالح طه عبد   .23

  8837478185 صالح الدٌن / الشرقاط جٌد 76.1150 ذكر قٌصر محمد احمد علً   .21

  8511634468 دهوك / سمٌل جٌد 75.9150 أنثى إسماعٌلابتسام شكر محمود   .22

 توقٌع العمٌد                           ( 6عدد الذكور: )                      (      ابتسام شكر محمود)( 22وتنتهً ت ) (سارة رافع فٌصل( )1تبدأ ت )
 ختم الكلٌة                           (16عدد اإلناث: )            (                                                                         6( من )1القائمة )

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

 األول/ الدور  2147/2142للعام الدراسي 



 هـ143م الموافق          2317/     8/      1فً       2412بموجب األمر الجامعً المرقم : ش ط 

 البرٌد االلكترونً رقم الموباٌل عنوان السكن التقدٌر المعدل الجنس االسم ت

  8816161353 موصل / حً سومر جٌد 75.895 أنثى منال طالل رمضان عبدهللا   .23

  8831861544 موصل / حً البلدٌات جٌد 75.605 أنثى عائشة مجدي عبدالموجود حٌدر   .24

  8837244331 موصل / حً العامل جٌد 75.540 أنثى تبارك ٌونس جهاد احمد   .25

  8835131373 موصل / حً المثنى جٌد 75.530 أنثى حمدون عبدهللا  أكرمزٌنب   .26

  8511127383 موصل / الرشٌدٌة جٌد 75.495 ذكر حسٌن هاشم محمد جعفر   .28

  8831111266 دهوك / سمٌل جٌد 75.440 أنثى صبا عزام ذنون ٌونس  .27

  8812732733 حً الصدٌقموصل /  جٌد 74.975 ذكر محمد وضاح احمد صالح   .21

  8518745673 موصل / حً المٌثاق جٌد 74.860 أنثى لبنى امجد محمود احمد   .33

  8513667133 موصل / حً المؽرب جٌد 74.735 ذكر محمود حامد محمود حسٌن   .31

  8824641484 موصل / حً العامل جٌد 74.680 أنثى  أمٌنهدٌل عبدالوهاب حمدهللا   .32

  8834111881 األندلسموصل / حً  جٌد 74.515 ذكر فراس سامً سعٌد جاسم   .33

  8518665318 موصل/بعشٌقة جٌد 74.510 أنثى روجٌن سالم عٌدو  .34

  8832334183 موصل / القوسٌات جٌد 74.500 ذكر محمد عادل ٌوسؾ عبد  .35

   ؼٌر متوفر موصل / الزنجٌلً جٌد 74.100 أنثى نور مروان حامد محمد   .36

  8511755145 دهوك / سمٌل جٌد 73.790 أنثى مً حكمت فٌصل عبو سمعان  .38

  8537785151 دهوك / سمٌل جٌد 73.580 أنثى افٌن احمد شاهر علً  .37

  8831651236 اإلخاءموصل / حً  جٌد 73.135 أنثى ؼفران ٌونس ذنون شاحوذ  .31

  8831127654 موصل / الشفاء جٌد 72.875 أنثى عزٌز محمود  إبراهٌمسراب   .43

  8513383784 دهوك / سمٌل جٌد 72.690 أنثى عصمت محمد عاشور أمل  .41

  8818161523 موصل / المنصور جٌد 72.620 ذكر عدنان مٌسر قادر تاٌه  .42

  8813134763 اربٌل / النا ستً جٌد 72.460 أنثى ٌاسمٌن صباح ذنون جاسم  .43

  8837613744 فلسطٌنموصل / حً  جٌد 72.435 ذكر محمد احمد خضر  أٌمن  .44

  8838182115 موصل / حً السالم جٌد 72.385 ذكر جاسم محمد صالح حسٌن   .45

 توقٌع العمٌد                           ( 7عدد الذكور: )                  (      جاسم محمد صالح)( 45( وتنتهً ت )منال طالل رمضان( )23تبدأ ت )
 ختم الكلٌة                         (  15عدد اإلناث: )            (                                                                         6( من )2القائمة )

 / الدراسة الصباحٌةعلوم التربوٌة والنفسٌةبٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم خرٌجو كلٌة التر
 األول/ الدور  2318/2317للعام الدراسً 



 هـ143م الموافق          2317/     8/      1فً       2412بموجب األمر الجامعً المرقم : ش ط 

 البرٌد االلكترونً رقم الموباٌل عنوان السكن التقدٌر المعدل الجنس االسم ت

  8813567481 موصل / حً التأمٌم جٌد 72.3700 ذكر احمد محمد صالح محمد   .46

  8515315533 موصل / حً التأمٌم جٌد 72.2150 ذكر خضر  إبراهٌم إسماعٌلعمر   .48

  8833335334 موصل / الرشٌدٌة جٌد 72.1700 ذكر صهٌب ناٌؾ محمد احمد  .47

  8822371826 تموز 18موصل /  جٌد 71.9500 أنثى ختام احمد فتحً خلٌؾ   .41

   متوفر ؼٌر تلعقر / حً العروبة جٌد 71.9300 ذكر محمد عزالدٌن جابر مصطفى  .53

  8818174582 موصل / تل الرمان جٌد 71.4850 ذكر محمد  إبراهٌممحمد عبدالباري   .51

  8831443328 اإلعالمموصل / حً  جٌد 71.4250 أنثى مها عبدالكرٌم توفٌق محمد   .52

  8722338138 صالح الدٌن / الشرقاط جٌد 71.3800 ذكر عطاهللا احمد سلمان  عبدالرحمن   .53

  8511121136 موصل / حً المثنى جٌد 71.0750 أنثى منورة نزار عبدالخالق محمد علً   .54

  8731118173 اإلعالمموصل / حً  جٌد 70.9200 ذكر إسماعٌلعزام اكرم حسٌن   .55

  8832883374 موصل / حً الجزائر جٌد 70.8800 ذكر رشٌد  إسماعٌلفارس  إسماعٌل  .56

  8511313181 نٌنوى / النمرود جٌد 70.3700 ذكر عباس جعفر حسٌن رشٌد الشبكً  .58

  8513262433 نٌنوى / ربٌعة جٌد 70.1850 ذكر عبٌد رثعان  أنور  .57

  8831113384 موصل / حً الجزائر جٌد 70.1800 أنثى بٌكً علً صالح الوند   .51

  8831776133 موصل / حً فلسطٌن متوسط 69.9050 أنثى امنة حسٌن جاسم حمٌد   .63

  8835272461 2موصل / القادسٌة  متوسط 69.3550 ذكر مصطفى لقمان صدٌق ٌونس   .61

  8512418163 نٌنوى / بعشٌقة متوسط 69.3300 ذكر علً عماش عبدالرسول   .62

  8833317773 موصل / حً الرسالة متوسط 69.2550 أنثى دعاء جواد كاظم سلٌمان   .63

  8531676276 دهوك / سمٌل متوسط 69.1500 ذكر سلوان هاشم شٌبو حسن  .64

  8837251343 1موصل / القادسٌة  متوسط 69.1450 أنثى مكة ثائر هاشم فائق  .65

  8537445622 نٌنوى / النمرود متوسط 69.1400 ذكر عبٌد  إسماعٌلعوؾ عبدالرحمن   .66

  8538121431 موصل / حً الحدباء متوسط 69.0900 ذكر احمد حسٌن حمد عبد   .68

  8531481375 اربٌل / شادي متوسط 68.9900 ذكر ٌونسٌونس احمد ٌوسؾ   .67

 توقٌع العمٌد                           ( 16عدد الذكور: )                  (      ٌونس احمد ٌوسؾ)( 67( وتنتهً ت )احمد محمد صالح( )46تبدأ ت )
 ختم الكلٌة                           (  8عدد اإلناث: )            (                                                                         6( من )3القائمة )

 / الدراسة الصباحٌةعلوم التربوٌة والنفسٌةبٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم خرٌجو كلٌة التر
 األول/ الدور  2318/2317للعام الدراسً 



 هـ143م الموافق          2317/     8/      1فً       2412بموجب األمر الجامعً المرقم : ش ط 

 البرٌد االلكترونً رقم الموباٌل عنوان السكن التقدٌر المعدل الجنس االسم ت

  8515321245 دهوك / سمٌل متوسط 68.7100 أنثى الٌاس عرب إسماعٌلجوان   .61

  8722323112 نٌنوى / الشرقاط متوسط 68.6650 ذكر عبود خلؾ حسن سعدون   .83

  8511243412 نٌنوى  المحلبٌة متوسط 68.6400 ذكر محمد صدٌق حسٌن دابػ  .81

  8711223112 نٌنوى / النمرود متوسط 68.5850 ذكر احمد عمر عبٌد عٌسى   .82

  8835221612 شقق الخضراء موصل / متوسط 68.5850 أنثى تمارة ؼزوان ٌونس نوري قاسم  .83

  8817712711 موصل / حً الزهراء متوسط 68.4700 أنثى ساهرة محمود مجٌد حمٌد  .84

  8513812353 موصل / حً عدن متوسط 68.4400 أنثى عمشة عبدالستار محمد طاهر   .85

  8831188711 نٌنوى  مخمور متوسط 68.4400 ذكر جراد  إسماعٌلصهٌب خضر   .86

  8831862811 الداخلٌة األقسامموصل /  متوسط 68.3550 أنثى دنٌا سامً ؼافل   .88

  8833878855 نٌنوى / ربٌعة متوسط 68.2750 ذكر محسن كامل عكال حسن  .87

  8513638755 موصل / حً العربً متوسط 68.2600 ذكر عبدالرحمن خضر ٌاسٌن  .81

  8511613756 موصل / المجموعة متوسط 67.8700 ذكر شعالن محمد نهٌر عٌد الشمري  .73

  8821271336 موصل / حً العربً متوسط 67.8350 أنثى رٌم رٌاض محمود عمر   .71

  8735171523 صالح الدٌن / الشرقاط متوسط 67.8000 ذكر نبراس طٌب احمد حسٌن  .72

  8832321872 موصل / شقق الخضراء متوسط 66.8800 أنثى سرى فارس حسن اسماعٌل   .73

  8513173112 تلعفر / ابو مارٌا متوسط 66.7500 ذكر عمر ابراهٌم محمد طه   .74

  8831635751 األطباءموصل / حً  متوسط 66.6700 أنثى خالد ٌاسٌن مجٌد  أنسام  .75

  8831445612 موصل / حً عدن متوسط 66.6350 ذكر زٌنة ٌونس طه سلٌمان   .76

  ؼٌر متوفر  ؼٌر متوفر متوسط 66.4550 ذكر قٌس مهدي محمد عبود  .78

  8813171236 موصل / حً بٌسان متوسط 66.4450 أنثى عبدهللا عمر حسنشهد   .77

  8511135432 موصل / الٌرموك متوسط 66.3850 ذكر محمد عامر احمد ٌونس   .71

  8837362651 نٌنوى / تلكٌؾ متوسط 66.0300 ذكر  إسماعٌلجاسم محمد فتحً   .13

  873316762 دهوك / سمٌل متوسط 65.8900 ذكر حازم حسٌن علً أمل  .11

 توقٌع العمٌد                          ( 14عدد الذكور: )                  (      حازم حسٌن أمل)( 11( وتنتهً ت )الٌاس إسماعٌلجوان ( )61تبدأ ت )
 ختم الكلٌة                           (  1عدد اإلناث: )            (                                                                         6( من )4القائمة )

 / الدراسة الصباحٌةعلوم التربوٌة والنفسٌةبٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم خرٌجو كلٌة التر
 األول/ الدور  2318/2317للعام الدراسً 



 هـ143       م الموافق   2317/     8/      1فً       2412بموجب األمر الجامعً المرقم : ش ط 

 البرٌد االلكترونً رقم الموباٌل عنوان السكن التقدٌر المعدل الجنس االسم ت

  8517333138 نٌنوى  بعشٌقة متوسط 65.8800 ذكر عمر عبدالعزٌز علً احمد الطٌار  .12

  8537887135 بعشٌقة / عمر قابجً متوسط 65.8100 ذكر احمد عبدالستار محمد   .13

  8837275872 موصل / حً الشرطة متوسط 65.6400 ذكر مصطفى مٌسر اسود فرحان  .14

  8515436388 موصل / حً فلسطٌن متوسط 65.5600 ذكر زٌد ناٌؾ علً صالح   .15

  8813587135 موصل / الرشٌدٌة متوسط 65.4900 أنثى رجاء تقً محمود  رضا   .16

  8511785625 موصل / كراج الشمال متوسط 65.3100 ذكر مهند ؼسان عبدالجبار ٌاسٌن   .18

   ؼٌر متوفر موصل / سادة وبعوٌزة متوسط 65.2050 ذكر محمد حسٌن محمد احمد   .17

  8812433111 موصل / حً الشرطة متوسط 64.9950 ذكر ؼٌث موفق محمود شهاب  .11

  8538733863 موصل / حً االمن متوسط 64.9200 ذكر عبدالمنعم مصطفى محمد أسامة  .133

  8813421837 موصل / حً الوحدة متوسط 64.8400 ذكر محمد مسعود ملٌحان سلٌمان   .131

  8512243543 دهوك / سمٌل متوسط 64.4600 أنثى علً عباس إبراهٌمجوان   .132

  8514681424 نٌنوى / ربٌعة  متوسط 64.1100 ذكر علً مزهر رشٌد ضوٌحً  .133

  8518824311 موصل / حً القدس متوسط 63.9750 ذكر ٌونس فتحً ناصر حلو   .134

  8813834323 موصل / حً الجزائر متوسط 63.8500 ذكر ٌونس وسام عبدالرزاق عبداللطٌؾ   .135

  8533843551 2موصل / القادسٌة  متوسط 63.8050 ذكر عمر سعد سعٌد محمد علً   .136

  ؼٌر متوفر موصل / حً الزهراء متوسط 63.7450 ذكر إسماعٌلبراء عبدالجبار عبدالرحمن   .138

  8824417214 بؽداد / الزٌتون متوسط 63.4250 ذكر عثمان علً عبدهللا صالح   .137

  8831515321 اربٌل  متوسط 63.3700 أنثى رؤى رباح عبدهللا مجٌد  .131

  8513274318 تلعفر / العٌاضٌة متوسط 63.1500 ذكر خضر حسن  إسماعٌلولٌد   .113

  8533447721 دهوك / سمٌل متوسط 63.0050 ذكر احمد فاضل عباس محمً  .111

  8512112335 نٌنوى / زمار متوسط 62.4750 ذكر علً حواس خلو ٌوسؾ   .112

  8837222111 نٌنوى / ربٌعة متوسط 62.4000 ذكر لورنس ذٌاب احمد مشعان  .113

  8831771217 ؼٌر متوفر متوسط 62.3700 ذكر عبدالحافظ محمود عبدهللا خضر   .114

 توقٌع العمٌد                           ( 23عدد الذكور: )         (   عبدالحافظ محمود عبدهللا)( 114) ( وتنتهً تعمر عبدالعزٌز علً( )12تبدأ ت )
 ٌةختم الكل                           (  3عدد اإلناث: )            (                                                                         6( من )5القائمة )

 / الدراسة الصباحٌةعلوم التربوٌة والنفسٌةبٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم خرٌجو كلٌة التر
 األول/ الدور  2318/2317للعام الدراسً 



 هـ143م الموافق          2317/     8/      1فً       2412بموجب األمر الجامعً المرقم : ش ط 

 البرٌد االلكترونً رقم الموباٌل عنوان السكن التقدٌر المعدل الجنس االسم ت

  8532253187 مخمور / مجمع دٌبكة متوسط 61.7300 ذكر احمد صالح ذٌاب حمود   .115

  8532124131 اربٌل / حمرٌن متوسط 61.7300 ذكر عمر عماد الدٌن ٌونس ذنون   .116

  8837244835 تموز 18موصل /  متوسط 61.5350 أنثى عبٌر عبدالوهاب خلٌل  .118

  ؼٌر متوفر موصل / حً الرفاعً متوسط 61.5150 أنثى عبدالعزٌز حامدزٌنب فوزي   .117

  8838418113 نٌنوى / القٌارة متوسط 61.4350 ذكر عماد فرج عبدهللا محمد  .111

  8834162187 بعاج / حً الرسالة متوسط 61.3950 ذكر كرم احمد سلٌمان محمود  .123

  ؼٌر متوفر  / حً الزهراءموصل  متوسط 60.7000 ذكر علً  إبراهٌم إسماعٌلعالء   .121

  8533327775 دهوك / سمٌل متوسط 60.3650 ذكر زكر خلؾ حٌدر الٌاس  .122

  8516232286 موصل / حً الوحدة مقبول 56.7100 ذكر عمر عبدالرزاق عٌدان علً   .123

 توقٌع العمٌد                           ( 8الذكور: )عدد               (   عمر عبدالرزاق عٌدان)( 123( وتنتهً ت )احمد صالح ذٌاب( )115تبدأ ت )
 ختم الكلٌة                           (  2عدد اإلناث: )            (                                                                         6( من )6القائمة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 / الدراسة الصباحٌةعلوم التربوٌة والنفسٌةبٌة للعلوم اإلنسانٌة / قسم خرٌجو كلٌة التر
 األول/ الدور  2318/2317للعام الدراسً 



 ـهـ411م الموافق          2142/   41 /  4في     1551بموجب األمر الجامعي المرقم : ش ط 

 االلكترونًالبرٌد  رقم الموباٌل عنوان السكن التقدٌر المعدل الجنس االسم ت

  8511385354 تموز 18موصل / حً  جٌد 78.4000 ذكر محمد فٌصل عبدالقادر ٌوسؾ   .1

  8818133314 موصل / حً الشٌماء متوسط 60.7550 ذكر احمد حسن احمد علً  .2

  8833761173 موصل / حً االصالح متوسط 60.6000 ذكر ذنون ناصر ابراهٌم محمد  .3

  8511448256 نٌنوى / ناحٌة الشورى متوسط 66.4550 ذكر عمر محمد جاسم محمد  .4

  8818666784 موصل / حً المٌثاق مقبول 59.3700 ذكر حٌدر ادرٌس جرجٌس شهاب   .5

  8731443163 الكرمةاالنبار / الفلوجة / مقبول 57.7050 ذكر اكرم طه زبار   .6

 (                            توقٌع العمٌد6عدد الذكور: )          (                    اكرم طه زبار)( 6( وتنتهً ت )محمد فٌصل عبدالقادر( )1تبدأ ت )
 (                             ختم الكلٌة3عدد اإلناث: )      (                                                                                1( من )1القائمة )

 

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

 الثاني/ الدور  2147/2142للعام الدراسي 


