
  

 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االســــــــم ت
  امتياز 93.739 ىاالول عراقية أنثى أحالم عبد الغني قاسم  .1
  امتياز 93.572 الثانية عراقية أنثى مروة مهدي صالح  .2
  امتياز 92.396 الثالثة عراقية أنثى حنان خالد حميد  .3
  امتياز 91.991 الرابعة عراقية أنثى هبة شكر محمود  .4
  جيد جدا 88.758 الخامس عراقية ذكر إسماعيلعبد المنعم أحمد   .5
  جيد جدا 88.488 السادسة عراقية أنثى شيماء عبد الجبار احمد ذنون  .6
  جيد جدا 88.232 السابعة عراقية أنثى نور موفق سعد اهلل  .7
  جيد جدا 87.787 الثامنة عراقية أنثى منيرة يونس عمي  .8
  جيد جدا 87.954 التاسع عراقية ذكر عبد الرزاق طه احمد  .9

  جيد جدا 85.993 العاشرة عراقية أنثى أنصاف رمضان سعيد  .19
  جيد جدا 82.944 الحادية عشرة عراقية أنثى مآب إدريس داود  .11
  جيد جدا 82.534 الثانية عشرة عراقية أنثى صباح احمد حمودي  .12
  جيد جدا 82.239 الثالث عشر عراقية ذكر عمي محسن محمد  .13

 توقيع العميد          3عدد الذكور:                        عمي محسن محمد( 13( احالم عبد الغني قاسم و تنتهي ت )1تبدا ت )
 ختم الكمية            19عدد اإلناث:                                                  (6( من )1القائمة رقم )

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

 الدراسة المسائية/ االولالدور /  1022/  1023لمعام الدراسي 
 223الموافق        م 1027/   3  /  12 في   ش ط ر 2212األمر الجامعي المرقم :   بموجب



  

 اإلنسانية / قسم عموم القرآن الكريم والتربية اإلسالميةخريجو كمية التربية لمعموم 
 الدراسة المسائية / االولالدور /  2914/  2913لمعام الدراسي 

 143الموافق        م 2917/   3  /  26 في   ش ط ر 4124األمر الجامعي المرقم :   بموجب
 اتالمالحظ التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االســــــــم ت
  جيد جدا 82.192 الرابعة عشر عراقية أنثى عمية احمد محمود  .14
  جيد جدا 81.532 الخامس عشر عراقية ذكر رافع احمد نزال  .15
  جيد جدا 89.485 السادسة عشر عراقية أنثى نسمة صديق محمد  .16
  جيد جدا 89.168 السابعة عشر عراقية أنثى أالء سالم معيوف  .17
  جيد جدا 89.941 الثامن عشر راقيةع ذكر إبراهيممحمد قاسم   .18
  جيد 79.397 عشر التاسع عراقية ذكر سجاد رسالن ادريس  .19
  جيد 78.295 العشرون عراقية ذكر عبد المنعم عمي حسون  .29
  جيد 77.959 الحادي وعشرون عراقية ذكر عبد الغني عبد اهلل عطا اهلل  .21
  جيد 77.839 وعشرون الثاني عراقية ذكر عبد المنعم مطمك احمد  .22
  جيد 77.457 والعشرون الثالثة عراقية أنثى نادية ناصر حميد  .23
  جيد 76.649 والعشرون الرابع عراقية ذكر ياسر ياسين طه  .24
  جيد 76.354 الخامسة والعشرون عراقية أنثى داليا توفيق محمد عمي  .25
  جيد 76.197 والعشرون السادس عراقية ذكر رعد داود سممان  .26
  جيد 76.134 والعشرون السابع عراقية ذكر محمد احمد عبد الجبار  .27

 توقيع العميد                    7 عدد الذكور:                     عبد الجبار محمد احمد( 27و تنتهي ت ) عمية احمد محمود( 14تبدا ت )
 ختم الكمية                    7عدد اإلناث:                   (                                                         6( من )2القائمة )



  

 خريجو كمية التربية لمعموم اإلنسانية / قسم عموم القرآن الكريم والتربية اإلسالمية
 الدراسة المسائية/ االولالدور  / 2914/  2913لمعام الدراسي 
 143م  الموافق       2917/   3/    26ش ط ر   في  4124بموجب األمر الجامعي المرقم :  

 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االســــــــم ت
  جيد 75.718 الثامن و العشرون عراقية ذكر مازن أكرم عبد الكريم سميمان  .28
  جيد 74.187 التاسع و العشرون عراقية ذكر حميد احمد حميد  .29
  جيد 74.918 الثالثون عراقية ذكر نايف عمي محمود  .39
  جيد 73.867 الحادي و الثالثون عراقية ذكر صباح خمف محمد  .31
  جيد 73.642 الثانية و الثالثون عراقية أنثى سناء سالم محمود  .32
  جيد 73.485 الثالث والثالثون عراقية ذكر شوقي عبد اهلل احمد  .33
  جيد 73.383 الرابع والثالثون عراقية ذكر محمد ذياب مرعي  .34
  جيد 73.167 الخامس والثالثون عراقية ذكر م محمود عدوشمحمد غان  .35
  جيد 72.923 السادسة والثالثون عراقية أنثى نفيسة جرجيس ذنون  .36
  جيد 72.358 السابع والثالثون عراقية ذكر مثنى محمد احمد  .37
  جيد 72.243 الثامن والثالثون عراقية أنثى زينة غازي محمد محمود  .38
  جيد 72.235 التاسع والثالثون اقيةعر  ذكر سيف نجم جاسم  .39
  جيد 71.777 األربعون عراقية أنثى رؤى أكرم احمد  .49
  جيد 71.691 األربعونالحادي و  عراقية ذكر خضر عبد اهلل فتحي  .41

 توقيع العميد                    19عدد الذكور:خضر عبد اهلل فتحي             ( 41و تنتهي ت ) مازن أكرم عبد الكريم سميمان( 28تبدا ت )
 ختم الكمية                      4عدد االناث:       (                                                                     6( من )3القائمة )



  

 خريجو كمية التربية لمعموم اإلنسانية / قسم عموم القرآن الكريم والتربية اإلسالمية
 الدراسة المسائية/ االولالدور /  2914/  2913لمعام الدراسي 
 143م  الموافق       2917/   3/    26ش ط ر   في  4124بموجب األمر الجامعي المرقم :  

 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االســــــــم ت
  جيد 71.657 األربعونو الثاني  عراقية ذكر زيد عمي سمطان  .42
  جيد 79.894 األربعونو الثالثة  عراقية أنثى خميل إبراهيمهبة   .43
  جيد 79.631 األربعونو األربع  عراقية ذكر محمد عمي إبراهيمعبد الرحمن   .44
  جيد 79.571 األربعونو  الخامسة عراقية أنثى ضحى موفق يحيى  .45
  جيد 79.339 األربعونو  السادسة عراقية أنثى رغد محمد سعيد نعمان العاني  .46
  متوسط 69.874 األربعونو  السابع عراقية ذكر د عبد الرزاقجاسم محم  .47
  متوسط 69.299 األربعونو  الثامن عراقية ذكر ضرغام حسين قاسم البجدلي  .48
  متوسط 68.859 األربعونو  التاسعة عراقية أنثى شطي إبراهيموسن   .49
  متوسط 68.775 الخمسون عراقية ذكر عبد الستار عمي خضر  .59
  متوسط 67.516 والخمسون الحادي عراقية ذكر رسبهان عيادة نها  .51
  متوسط 67.419 والخمسون الثاني عراقية ذكر احمد صالح محمود  .52
  متوسط 67.948 والخمسون الثالثة عراقية أنثى نغم جمال محمد عمي  .53
  متوسط 66.519 والخمسون الرابع عراقية ذكر عمي ذنون يونس  .54
  متوسط 65.714 سة والخمسونالخام عراقية أنثى نجالء حسين عمي  .55

 توقيع العميد                    8عدد الذكور:                              نجالء حسين عمي( 55و تنتهي ت ) زيد عمي سمطان( 42تبدا ت )
 ختم الكمية                    6الناث: عدد ا   (                                                                         6( من )4القائمة )



  

 خريجو كمية التربية لمعموم اإلنسانية / قسم عموم القرآن الكريم والتربية اإلسالمية
 الدراسة المسائية/ االولالدور /  2914/  2913لمعام الدراسي 
 143م  الموافق       2917/   3/    26ش ط ر   في  4124بموجب األمر الجامعي المرقم :  

 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االســــــــم ت
  متوسط 65.552 السادس والخمسون عراقية ذكر أسامة عبد المجيد حسن  .56
  متوسط 65.439 السابع والخمسون عراقية ذكر وطبان فتحي عثمان  .57
  متوسط 65.279 الثامنة والخمسون عراقية أنثى شهمة عدنان عبد القادر  .58
  متوسط 65.192 التاسعة والخمسون عراقية أنثى رغد قصي عبد الحميد  .59
  متوسط 65.939 الستون عراقية ذكر بشار احمد عمي  .69
  متوسط 64.945 الحادي والستون عراقية ذكر صالح حامد محمود  .61
  متوسط 64.916 الثاني والستون عراقية ذكر بارق محمود صالح  .62
  متوسط 64.645 الثالث والستون اقيةعر  ذكر وليد فمماز سروخان  .63
  متوسط 64.696 الرابع والستون عراقية ذكر وليد إسماعيل محمد  .64
  متوسط 64.578 الخامس والستون عراقية ذكر امجد حسين محمد حمور  .65
  متوسط 64.559 السادس والستون عراقية ذكر محمد فرمان احمد  .66
  متوسط 63.487 ع والستونالساب عراقية ذكر عبدالستار احمد خمف محمد  .67
  متوسط 62.789 الثامن والستون عراقية ذكر سعود هاشم خضر  .68
  متوسط 62.461 التاسع والستون عراقية ذكر عماد احمد محمد  .69

 توقيع العميد                      12عدد الذكور:                      عماد احمد محمد( 69و تنتهي ت ) أسامة عبد المجيد حسن( 56تبدا ن )
 ختم الكمية                       2عدد اإلناث:   (                                                                         6( من )5القائمة )



  

 خريجو كمية التربية لمعموم اإلنسانية / قسم عموم القرآن الكريم والتربية اإلسالمية
 الدراسة المسائية/ االولالدور /  2914/  2913لمعام الدراسي 
 143م  الموافق       2917/   3/    26ش ط ر   في  4124بموجب األمر الجامعي المرقم :  

 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االســــــــم ت
  متوسط 61.412 السبعون عراقية ذكر محمود هالل محمد  .79
  مقبول 59.194 الحادي والسبعون راقيةع ذكر اشرف بائز محمود  .71
  مقبول 59.999 الثاني والسبعون عراقية ذكر عمار احمد حسين  .72
  مقبول 58.754 الثالث والسبعون عراقية ذكر عمي مصطفى خمف  .73
  مقبول 58.245 والسبعونالرابع  عراقية ذكر يحيى محمد جاسم ياسين  .74
  مقبول 57.368 والسبعون الخامس عراقية ذكر شيت شهاب إبراهيمعمار   .75

 توقيع العميد                     6عدد الذكور:                   شيت شهاب إبراهيمعمار ( 75)ت و تنتهي  محمود هالل محمد( 79تبدا ت )
 ختم الكمية                       9اث:عدد اإلن   (                                                                         6( من )6القائمة )

 
 
 
 
 
 
 



  

 جامعة الموصل
 خريجو كمية التربية لمعموم اإلنسانية / قسم المغة العربية / الدراسة المسائية

 األولالدور  1023/1022العام الدراسي 
 م  الموافق       1027/   3/    12ش ط ر   في  2212بموجب األمر الجامعي المرقم :  

 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االسم ت
  امتياز 94.394 األول عراقية أنثى جنان احمد حمود عمي  .1
  جيد جدا 86.203 الثاني عراقية ذكر نصار محمد جاسم  .2
  جيد جدا 83.597 الثالث عراقية أنثى حال غسان محمد زكي عبداهلل  .3
  جيد جدا 82.104 بعالرا عراقية أنثى نور عزالدين محمد شريف  .4
  جيد جدا 81.789 الخامس عراقية ذكر كفاح حسن يوسف عباس  .5
  جيد جدا 81.134 السادس عراقية ذكر احمد خمف عباس احمد  .6
  جيد جدا 80.679 السابع عراقية ذكر معن حمد محمد محمود  .7
  جيد جدا 80.415 الثامن عراقية أنثى أحالم عمي عباس سعيد  .8
  جيد 79.933 التاسع عراقية ذكر مدقتيبة يوسف مح  .9

  جيد 77.494 العاشر عراقية ذكر بشير خضر احمد محمد  .19
  جيد 76.426 الحادي عشر عراقية ذكر عبد الباري محمد احمد  .11
  جيد 75.864 الثاني عشر عراقية ذكر سرمد عمي عبيد خمف  .12
  جيد 75.025 الثالث عشر عراقية ذكر حبو عمي إبراهيمحسين   .13
 توقيع العميد                      9حبو عمي                 عدد الذكور:  إبراهيم( حسين 13( جنان احمد حمود عمي و تنتهي ت )1ا ت )تبد

 م الكميةخت                      4(                                                                          عدد اإلناث: 5( من )1القائمة )



  

 خريجو كمية التربية لمعموم اإلنسانية / قسم المغة العربية / الدراسة المسائية
 األولالدور  2913/2914العام الدراسي 

 م  الموافق       2917/   3/    26ش ط ر   في  4124بموجب األمر الجامعي المرقم :  
 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االسم ت
  جيد 74.794 الرابع عشر عراقية أنثى شيماء عواد عبد اهلل  .14
  جيد 74.487 الخامس عشر عراقية ذكر فؤاد وليد احمد محمد  .15
  جيد 73.987 السادس عشر عراقية ذكر أياد عبداالله حسن نجم  .16
  جيد 73.68 السابع عشر عراقية ذكر أوس سعد محمود شاهين  .17
  جيد 73.635 الثامن عشر ةعراقي ذكر معد محمود محمد أمين  .18
  جيد 72.768 التاسع عشر عراقية أنثى عطاء طارق احمد عبد اهلل  .19
  جيد 72.117 العشرون عراقية أنثى فادية سعد جاسم محمد  .29
  جيد 71.489 الحادي والعشرون عراقية ذكر احمد حسن الياس جبوري  .21
  جيد 71.398 الثاني والعشرون عراقية ذكر احمد عبد اهلل محمد طه  .22
  جيد 71.295 الثالث والعشرون عراقية أنثى نجاة عمي حسين  .23
  متوسط 69.279 الرابع والعشرون عراقية ذكر احمد حازم محمد عبدو  .24
  متوسط 69.270 الخامس والعشرون عراقية أنثى آالء أكرم جرجيس حسو  .25
  متوسط 69.046 السادس والعشرون عراقية ذكر خالد عمي عبدي موسى  .26
  متوسط 68.956 السابع والعشرون عراقية أنثى أمل غني عبد العزيز مجيد  .27

 توقيع العميد                       8عدد الذكور:        ( أمل غني عبد العزيز مجيد        27( شيماء عواد عبد اهلل و تنتهي ت )14تبدا ت )
 ختم الكمية                       6عدد اإلناث:                                      (                                     5( من )2القائمة )



  

 خريجو كمية التربية لمعموم اإلنسانية / قسم المغة العربية / الدراسة المسائية
 األولالدور  2913/2914العام الدراسي 

 م  الموافق       2917/   3/    26ش ط ر   في  4124بموجب األمر الجامعي المرقم :  
 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االســــــــم ت

  متوسط 68.436 الثامن والعشرون عراقية ذكر أمين صالح محمود حمادي  .28
  متوسط 68.068 التاسع والعشرون عراقية أنثى هبة عمي محمد سميمان  .29
  متوسط 67.592 الثالثون عراقية أنثى إبراهيمنبأ خميل   .39
  متوسط 67.034 الحادي والثالثون عراقية أنثى بان تحسين يونس عباس  .31
  متوسط 66.777 الثاني والثالثون عراقية ذكر عالء عمي رجا حامد  .32
  متوسط 66.763 الثالث والثالثون عراقية ذكر حكمت رائد حكمت محمد سعيد  .33
  متوسط 66.564 الرابع والثالثون عراقية ذكر فارس صباح حسين سمطان  .34
  متوسط 66.201 الخامس والثالثون عراقية ذكر احمد زكريا قاسم محمد عمي  .35
  متوسط 66.152 السادس والثالثون عراقية ذكر ذياب عمي خزعل عزو  .36
  متوسط 65.089 السابع والثالثون عراقية ذكر سميمان منصور أحمد  .37
  متوسط 64.987 والثالثون الثامن عراقية ذكر عبد اهلل فتحي محمد عبد الرحمن  .38
  متوسط 64.632 التاسع والثالثون عراقية ذكر رياض أحمد جاسم  .39
  متوسط 64.555 األربعون عراقية أنثى نادية عامر جارو جاسم  .49
  متوسط 64.421 األربعونالحادي و  عراقية ذكر احمد ياسين إسماعيل عبد اهلل  .41

 توقيع العميد                     19عدد الذكور:      احمد ياسين إسماعيل عبد اهلل ( 41ت ) و تنتهيأمين صالح محمود حمادي ( 28تبدا ت )
 ختم الكمية                      4 عدد اإلناث:   (                                                                         5( من )3القائمة )



  

 إلنسانية / قسم المغة العربية / الدراسة المسائيةخريجو كمية التربية لمعموم ا
 األولالدور  2913/2914العام الدراسي 

 م  الموافق       2917/   3/    26ش ط ر   في  4124بموجب األمر الجامعي المرقم :  
 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االســــــــم ت

  متوسط 64.208 األربعونالثاني و  قيةعرا ذكر أثير احمد محمد مرعي  .42
  متوسط 64.033 األربعونالثالث و  عراقية ذكر عبد الوهاب اسكندر محمود  .43
  متوسط 63.813 األربعونالرابع و  عراقية أنثى سهى حازم حميد سمطان  .44
  متوسط 63.791 األربعونالخامس و  عراقية أنثى زينة خضر الياس  .45
  متوسط 63.767 األربعونالسادس و  اقيةعر  ذكر عبد الرحمن حجي مراد  .46
  متوسط 63.69 األربعونالسابع و  عراقية ذكر محمود عبو محمد إبراهيم  .47
  متوسط 63.675 األربعونالثامن و  عراقية ذكر محمد شهاب احمد عبد اهلل  .48
  متوسط 62.902 األربعونالتاسع  و  عراقية ذكر عواد ذياب محمد  .49
  متوسط 62.846 الخمسون عراقية أنثى نوفل محمد نجم عباس  .59
  متوسط 62.602 الحادي والخمسون عراقية ذكر نور عماد عادل  .51
  متوسط 62.522 الثاني والخمسون عراقية ذكر نبيل خضير ظاهر جاسم  .52
  متوسط 62.308 الثالث والخمسون عراقية أنثى إيمان عبد الرحيم أمين كرموش  .53
  متوسط 62.224 بع والخمسونالرا عراقية ذكر مهدي خضر عمي محمد  .54
  متوسط 61.874 الخامس والخمسون عراقية ذكر غازي فيصل عمي فريح  .55

 توقيع العميد                      19( غازي فيصل عمي فريح                عدد الذكور:55( أثير احمد محمد مرعي و تنتهي ت )42تبدا ت )
 ختم الكمية                      4عدد اإلناث:                                                        (                    5( من )4القائمة )



  

 خريجو كمية التربية لمعموم اإلنسانية / قسم المغة العربية / الدراسة المسائية
 األولالدور  2913/2914العام الدراسي 

 م  الموافق       2917/   3/    26ي ش ط ر   ف 4124بموجب األمر الجامعي المرقم :  
 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االســــــــم ت

  متوسط 61.767 السادس والخمسون عراقية ذكر يونس شيت حرب محمد  .56
  متوسط 61.619 السابع والخمسون عراقية ذكر عمي احمد محمود الخمف  .57
  متوسط 61.17 الثامن والخمسون عراقية أنثى شذى سهيل سطام عيسى  .58
  متوسط 60.978 التاسع والخمسون عراقية ذكر ضياء خالد محمد أحمد  .59
  متوسط 60.85 الستون عراقية ذكر بشار صالح محمد عباوي  .69
  متوسط 60.119 الحادي والستون عراقية ذكر منصور محمود احمد عبد اهلل  .61
  مقبول 59.567 ثاني والستونال عراقية ذكر هيثم عبد الرزاق عمي مصطفى  .62

 توقيع العميد                      6عدد الذكور:                        هيثم عبد الرزاق ( 62( يونس شيت حرب محمد و تنتهي ت )56تبدا ت )
 ختم الكمية                      1دد اإلناث: ع   (                                                                          5( من )5القائمة )

 
 
 
 
 
 



  

 جامعة الموصل
 خريجو كمية التربية لمعموم اإلنسانية / قسم المغة العربية / الدراسة المسائية

 الدور الثاني 1023/1022العام الدراسي 
 ـه 223الموافق   /     /    1027/     5/     30في      9188بموجب األمر الجامعي المرقم :  

 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االســــــــم ت
  متوسط 60.866 الدور الثاني عراقية ذكر محمد أيوب داؤد سميمان  .1
  متوسط 60.065 الدور الثاني عراقية ذكر عمار نوري مال اهلل  .2
  مقبول 59.656 الدور الثاني عراقية أنثى دينا فواز احمد محمد  .3
  مقبول 56.437 الدور الثاني عراقية أنثى حمود حميد محمدم ةأمير   .4
  مقبول 54.737 الدور الثاني عراقية ذكر زياد طارق رمضان كاكل  .5

 توقيع العميد                      3عدد الذكور:   ( زياد طارق رمضان كاكل              5( محمد أيوب داؤد سميمان و تنتهي ت )1تبدا ت )
 ختم الكمية                      2(                                                                           عدد اإلناث: 5( من )5القائمة )

 
 
 
 
 
 
 



  

 جامعة الموصل
 خريجو كمية التربية لمعموم اإلنسانية / قسم المغة االنكميزية/ الدراسة المسائية

 األولالدور  1023/1022العام الدراسي 
 م  الموافق       1027/   3/    12ش ط ر   في  2212بموجب األمر الجامعي المرقم :  

 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االســــــــم ت
  جيد 779931 االول عراقية أنثى ميمونة احمد محمد  .1
  جيد 769761 الثاني يةعراق أنثى رجاء ياسين صالح  .2
  جيد 769689 الثالث عراقية أنثى عابدة احمد محمد  .3
  جيد 759566 الرابع عراقية ذكر ياسين عصمت حمودي  .4
  جيد 749982 الخامس عراقية أنثى باسل يوسف إسالم  .5
  جيد 739564 السادس عراقية أنثى سارة رضوان هاشم  .6
  جيد 729999 السابع عراقية ذكر مصطفى فالح طمب  .7
  جيد 729812 الثامن عراقية أنثى لمى عالء الدين يحيى  .8
  متوسط 689342 التاسع عراقية أنثى غيداء خالد جاسم محمد  .9

  متوسط 689984 العاشر عراقية ذكر باسم محمد بكر  .19
  متوسط 669954 الحادي عشر عراقية أنثى يونس عبد الهادي إسراء  .11
  متوسط 669273 لثاني عشرا عراقية أنثى منى ناظم احمد  .12
  متوسط 639955 الثالث عشر عراقية ذكر انمار احمد عزيز  .13

 توقيع العميد                      9عدد الذكور:                            انمار احمد عزيز( 13و تنتهي ت ) ميمونة احمد محمد( 1تبدا ت )
 ختم الكمية                      4عدد اإلناث:                                                 (                          2( من )1القائمة )



  

 خريجو كمية التربية لمعموم اإلنسانية / قسم المغة االنكميزية/ الدراسة المسائية
 األولالدور  2913/2914العام الدراسي 

 م  الموافق       2917/   3/    26ش ط ر   في  4124بموجب األمر الجامعي المرقم :  
 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االســــــــم ت

  متوسط 639455 الرابع عشر عراقية ذكر ايمن عبد الكريم محمد  .14
  متوسط 639265 الخامس عشر عراقية أنثى هوازن اياد عطا اهلل  .15
  متوسط 639264 السادس عشر عراقية ذكر احمد عز الدين صالح  .16
  متوسط 629939 السابع عشر عراقية أنثى ريم عبد الخالق شيت  .17
  متوسط 629727 الثامن عشر عراقية أنثى مآب محمد جمال احمد  .18
  متوسط 619877 التاسع عشر عراقية ذكر عادل ياسين إبراهيم  .19
  متوسط 699839 العشرون عراقية أنثى نور سمير محمود  .29
  متوسط 699139 الحادي والعشرون عراقية رذك صهيب حميد بالل  .21
  مقبول 599983 الثاني والعشرون عراقية ذكر عمر وعد اهلل سميمان  .22
  مقبول 599829 الثالث والعشرون عراقية ذكر صهيب محمد عمي  .23
  مقبول 599815 الرابع والعشرون عراقية أنثى مريم رشيد حمود  .24
  مقبول 589797 مس والعشرونالخا عراقية ذكر إبراهيموليد  إبراهيم  .25
  مقبول 549813 السادس والعشرون عراقية ذكر وليد زكي خميل  .26

 توقيع العميد                      9عدد الذكور:                         وليد زكي خميل( 26و تنتهي ت ) ايمن عبد الكريم محمد( 14تبدا ت )
 ختم الكمية                      4عدد اإلناث:                                                       (                     2( من )2القائمة )

 



  

 جامعة الموصل
 خريجو كمية التربية لمعموم اإلنسانية / قسم المغة االنكميزية/ الدراسة المسائية

 الدور الثاني 1023/1022العام الدراسي 
 ـه 223الموافق   /     /    1027/     5/     30في      9188بموجب األمر الجامعي المرقم :  

 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االســــــــم ت
  متوسط 619832 دور ثاني عراقية أنثى انتصار فاضل سعيد  .1
  متوسط 619383 دور ثاني عراقية ذكر إبراهيممحمد عبد الغفور   .2
  مقبول 599498 دور ثاني عراقية أنثى صالح عبد الرحمن إيمان  .3
  مقبول 589772 دور ثاني عراقية أنثى دينا مشعل رشيد  .4
  مقبول 589578 دور ثاني عراقية أنثى احمد خضر أسيل  .5
  مقبول 56.992 دور ثاني عراقية ذكر سعد حسن محمد  .6
  مقبول 559963 دور ثاني عراقية ذكر محمد نوفل عبد اهلل  .7
  مقبول 559293 دور ثاني عراقية ذكر فيقهشام عباس تو   .8
  مقبول 559229 دور ثاني عراقية أنثى حسن إبراهيمسرى   .9

  مقبول 549968 دور ثاني عراقية أنثى جوان صالح محمود  .19
  مقبول 549946 دور ثاني عراقية ذكر وعد اهلل فتحي سمطان  .11
  مقبول 54.451 دور ثاني عراقية ذكر نزار خميل  إبراهيم  .12
  مقبول 549373 دور ثاني عراقية أنثى رشا راكان محمود  .13

 توقيع العميد                      6عدد الذكور:                           رشا راكان محمود( 13و تنتهي ت ) انتصار فاضل سعيد( 1تبدا ت )
 ختم الكمية                      7عدد اإلناث:                       (                                                     2( من )1القائمة )



  

 خريجو كمية التربية لمعموم اإلنسانية / قسم المغة االنكميزية/ الدراسة المسائية
 الدور الثاني 2913/2914العام الدراسي 

 هـ 143الموافق   /     /    2917/     5/     39في      8299بموجب األمر الجامعي المرقم :  
 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االســــــــم ت

  مقبول 539816 دور ثاني عراقية ذكر لقمان عمي محمد  .14
  مقبول 539357 دور ثاني عراقية ذكر سعيد أكرمسعد   .15
  مقبول 539334 دور ثاني عراقية أنثى قصي محمود أمنة  .16
  مقبول 539268 ثاني دور عراقية ذكر عمر حسن ميكائيل  .17
  مقبول 539259 دور ثاني عراقية ذكر احمد سعداهلل احمد  .18
  مقبول 539966 دور ثاني عراقية ذكر سعيد أكرمعمر   .19
  مقبول 529179 دور ثاني عراقية ذكر إسماعيلمثنى عادل   .29
 توقيع العميد                     6عدد الذكور:                          إسماعيلمثنى عادل ( 29و تنتهي ت ) لقمان عمي محمد( 14ت ) تبدأ

 ختم الكمية                      1عدد اإلناث:                     (                                                       2( من )2القائمة )
 
 
 
 
 
 
 



  

 جامعة الموصل
 الدراسة المسائية/ االولالدور لجغرافية / خريجو كمية التربية لمعموم اإلنسانية / قسم ا

   1023/1022العام الدراسي 
 م  الموافق       1027/   3/    12ش ط ر   في  2212بموجب األمر الجامعي المرقم :  

 المالحظات الترتيب التقدير المعدل الجنسية الجنس االســــــــم ت
  االول اجيد جد 82.40 عراقي ذكر قحطان مرعي عمر سميمان  .1
  الثاني جيد جدا 81.86 عراقي ذكر بهزاد حسن حاجي  .2
  الثالث جيد جدا 80.23 عراقي أنثى قمر طارق عزاوي يحيى  .3
  الرابع جيد 79.24 عراقي أنثى وليد عبدالقادر احمد أسيل  .4
  الخامس جيد 74.82 عراقي أنثى اكرام سعداهلل عبداهلل  .5
  السادس جيد 73.23 عراقي ذكر سعد فيصل حسين محمود  .6
  السابع جيد 71.59 عراقي أنثى رغد سهيل نجم عبو  .7
  الثامن جيد 71.05 عراقي أنثى حسين إبراهيمخديجة خميل   .8
  التاسع جيد 70.81 عراقي ذكر خميل نجم فرحان خمف  .9

  العاشر جيد 70.40 عراقي ذكر محمد سمطان نوح عزيز  .19
  الحادي عشر توسطم 68.06 عراقي ذكر محمد عبد رواد نهار  .11
  الثاني عشر متوسط 67.67 عراقي أنثى عبد اهلليونس حمد  أسماء  .12
  الثالث عشر متوسط 67.59 عراقي أنثى عمي صالح عواي أنغام  .13

 العميدتوقيع                      6عدد الذكور:              عمي صالح عواي أنغام( 14و تنتهي ت ) قحطان مرعي عمر سميمان( 1تبدأ ت )
 ختم الكمية                     7عدد اإلناث:  (                                                                          5( من )1القائمة )



  

 الدراسة المسائية / االولالدور خريجو كمية التربية لمعموم اإلنسانية / قسم الجغرافية /
   2913/2914العام الدراسي 

 م  الموافق       2917/   3/    26ش ط ر   في  4124موجب األمر الجامعي المرقم :  ب
 المالحظات الترتيب التقدير المعدل الجنسية الجنس االســــــــم ت

  الرابع عشر متوسط 67.13 عراقي ذكر إسماعيلشاكر محمود ياسين   .14
  الخامس عشر متوسط 67.09 عراقي ذكر عمي محمد حسين عبد  .15
  السادس عشر متوسط 66.91 عراقي أنثى فرح راؤف عبدالفتاح  .16
  السابع عشر متوسط 66.87 عراقي أنثى قاسم يحيى محمد عمي أسيل  .17
  الثامن عشر متوسط 66.82 عراقي أنثى زينة طالل مؤيد  .18
  التاسع عشر متوسط 66.77 عراقي أنثى سارة شعبان قاسم محمد  .19
  عشرون متوسط 65.21 اقيعر  ذكر مصعب سعد سنجار نايف  .29
  الحادي وعشرون متوسط 65.18 عراقي ذكر امجد حميد كداش مجبل  .21
  الثاني والعشرون متوسط 64.98 عراقي ذكر سالم عبدالحافظ ناصر سالم  .22
  الثالث والعشرون متوسط 64.84 عراقي ذكر حاجم مدي مناور سميمان  .23
  الرابع والعشرون متوسط 64.55 عراقي ذكر عماد رسول عثمان عثمان  .24
  الخامس والعشرون متوسط 64.00 عراقي ذكر منتظر حميد محمد هدية  .25
  السادس والعشرون متوسط 63.75 عراقي ذكر محمد راضي احمد عبداهلل  .26
  السابع والعشرون متوسط 63.62 عراقي أنثى عبير احمد صالح حمودي  .27

 توقيع العميد                     9عدد الذكور:         عبير احمد صالح حمودي( 27و تنتهي ت ) إسماعيلشاكر محمود ياسين ( 14تبدأ ت )
 ختم الكمية                     5عدد اإلناث:   (                                                                          5( من )2القائمة )



  

 الدراسة المسائية/ االولالدور قسم الجغرافية / خريجو كمية التربية لمعموم اإلنسانية / 
   2913/2914العام الدراسي 

 م  الموافق       2917/   3/    26ش ط ر   في  4124بموجب األمر الجامعي المرقم :  
 المالحظات الترتيب التقدير المعدل الجنسية الجنس االســــــــم ت

  الثامن والعشرون متوسط 63.03 عراقي ذكر صدام حسين خميفة عطااهلل  .28
  التاسع والعشرون متوسط 61.90 عراقي ذكر خضر الياس خضر حسين  .29
  الثالثون متوسط 61.78 عراقي أنثى ميسون عيان عبد محمد  .39
  الحادي والثالثون متوسط 61.21 عراقي أنثى رواء صباح خدر حجي  .31
  ثونالثاني والثال متوسط 61.10 عراقي ذكر فالح حسن عماش حسين  .32
  الثالث والثالثون متوسط 60.74 عراقي ذكر يونس محمد جفال  .33
  الرابع والثالثون متوسط 60.35 عراقي ذكر وسام مخمف حضيري  .34
  الخامس والثالثون متوسط 60.20 عراقي ذكر سميمان خضر ججان طواز  .35
  السادس والثالثون مقبول 59.74 عراقي ذكر إبراهيم إسماعيلاوس   .36
  السابع والثالثون مقبول 59.72 عراقي ذكر محمود حسينمحمد شكر   .37
  الثامن والثالثون مقبول 59.58 عراقي ذكر فارس عيسى يونس  .38
  التاسع والثالثون مقبول 59.43 عراقي ذكر خضر إبراهيمعبدالمحسن محمد   .39
  األربعون مقبول 58.84 عراقي ذكر احمد كريم حامد  .49
  األربعونالحادي و  مقبول 58.59 اقيعر  ذكر احمد نجم عبداهلل محمد  .41

 توقيع العميد                   12عدد الذكور:              احمد نجم عبداهلل محمد( 41و تنتهي ت ) صدام حسين خميفة عطااهلل( 28تبدأ ت )
 ختم الكمية                     2عدد اإلناث:     (                                                                        5( من )3القائمة )



  

 الدراسة المسائية/ االولالدور خريجو كمية التربية لمعموم اإلنسانية / قسم الجغرافية / 
   2913/2914العام الدراسي 

 م  الموافق       2917/   3/    26ش ط ر   في  4124بموجب األمر الجامعي المرقم :  
 المالحظات الترتيب التقدير المعدل الجنسية لجنسا االســــــــم ت

  األربعونالثاني و  مقبول 58.44 عراقي ذكر إبراهيماحمد وريد إسماعيل   .42
  األربعونالثالث و  مقبول 58.32 عراقي أنثى مان حسنندوة محمد سم  .43
  األربعونالرابع و  مقبول 58.32 عراقي أنثى زينب الزم كاظم  .44
  األربعونالخامس و  مقبول 58.28 عراقي ذكر دمصطفى فارس محمد سعي  .45
  األربعونالسادس و  مقبول 57.63 عراقي ذكر غزوان غازي محمد  .46
  األربعونالسابع و  مقبول 57.52 عراقي ذكر محمد زهير احمد احمد قاسم  .47
  األربعونالثامن و  مقبول 57.04 عراقي أنثى رؤى مهند محمود  .48
  األربعونالتاسع و  مقبول 57.00 عراقي ذكر أواب باسل سميمان  .49
  الخمسون مقبول 56.87 عراقي ذكر وطبان صالح محمد عبد اهلل  .59
  الحادي والخمسون مقبول 56.67 عراقي أنثى جنان نوري حاجي  .51
  الثاني والخمسون مقبول 56.12 عراقي ذكر مروان صالح سنجار وهب  .52
  لخمسونالثالث وا مقبول 55.40 عراقي أنثى نيازي فاروق جاسم  .53
  الرابع والخمسون مقبول 55.35 عراقي ذكر رامي وعداهلل قاسم  .54
  الخامس والخمسون مقبول 55.26 عراقي ذكر هامل عدنان عميوي  .55

 يدتوقيع العم                     9عدد الذكور:                  هامل عدنان عميوي( 55و تنتهي ت ) إبراهيماحمد وريد إسماعيل ( 42تبدأ ت )
 ختم الكمية                     5عدد اإلناث:    (                                                                         5( من )4القائمة )



  

 الدراسة المسائية/ االولالدور خريجو كمية التربية لمعموم اإلنسانية / قسم الجغرافية /
   2913/2914العام الدراسي 

 م  الموافق       2917/   3/    26ش ط ر   في  4124األمر الجامعي المرقم :   بموجب
 المالحظات الترتيب التقدير المعدل الجنسية الجنس االســــــــم ت

  السادس والخمسون مقبول 55.11 عراقي أنثى رشا ميسر عبدالغني حمدي  .56
 توقيع العميد                     9عدد الذكور:        ا ميسر عبد الغني حمديرش( 56و تنتهي ت ) رشا ميسر عبدالغني حمدي( 56تبدأ ت )
 ختم الكمية                     1عدد اإلناث:                                    (                                        5( من )5القائمة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 جامعة الموصل
 لمعموم اإلنسانية / قسم العموم التربوية والنفسية/ الدراسة المسائية خريجو كمية التربية

 األولالدور  1023/1022العام الدراسي 
 م  الموافق       1027/   3/    12ش ط ر   في  2212بموجب األمر الجامعي المرقم :  

 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االســــــــم ت
  جيد جداً  89.87 االول عراقية ذكر د زينوزاهر احم  .1
  جيد جداً  85.785 الثاني عراقية  أنثى نشوى معيوف مردان  .2
  جيد جداً  85.259 الثالث عراقية  أنثى زهراء ناطق زكريا  .3
  جيد جداً  80.781 الرابع عراقية  أنثى ايمان سالم بشير  .4
  جيد 75.48 الخامس عراقية ذكر مهند هاشم امين  .5
  جيد 75.315 السادس عراقية ذكر سن خميل حسنح  .6
  جيد 74.125 السابع عراقية  أنثى هديل جمال عبدالواحد  .7
  جيد 72.37 الثامن عراقية  أنثى نعم وليد احمد  .8
  جيد 71.657 التاسع عراقية  أنثى فاطمة محمد سعيد داؤد  .9

  جيد 70.998 العاشر عراقية  أنثى زهراء هاني مسمم  .19
  جيد 70.623 الحادي عشر عراقية ذكر إبراهيمعمي عثمان   .11
  متوسط 69.925 الثاني عشر عراقية  أنثى ياسين رمضان إسراء  .12
  متوسط 69.615 الثالث عشر عراقية ذكر فاضل عباس محمد  .13

 توقيع العميد                    5عدد الذكور:                              فاضل عباس محمد( 13و تنتهي ت ) زاهر احمد زينو( 1تبدأ ت )
 ختم الكمية                     8(                                                                           عدد اإلناث: 3( من )1القائمة )



  

 خريجو كمية التربية لمعموم اإلنسانية / قسم العموم التربوية والنفسية/ الدراسة المسائية
 األولالدور  2913/2914لعام الدراسي ا

 م  الموافق       2917/   3/    26ش ط ر   في  4124بموجب األمر الجامعي المرقم :  
 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االســــــــم ت

  متوسط 69.4 الرابع عشر عراقية ذكر ايمن عبد الحميد يحيى  .14
  متوسط 66.212 الخامس عشر عراقية  أنثى مها قاسم حمودي  .15
  متوسط 65.335 السادس عشر عراقية ذكر عبد اهلل صالح نهار  .16
  متوسط 65.208 السابع عشر عراقية ذكر هشام فتحي محمود  .17
  متوسط 65.136 الثامن عشر عراقية ذكر شاكر محمود حميد  .18
  متوسط 65.02 التاسع عشر عراقية ذكر عمر عادل حسين  .19
  متوسط 64.235 عشرون عراقية ذكر خالد سيد وليد  .29
  متوسط 64.065 الحادي وعشرون عراقية ذكر فالح حسن عباس  .21
  متوسط 62.32 الثاني والعشرون عراقية ذكر صدام حسين حسن  .22
  متوسط 60.37 الثالث والعشرون عراقية ذكر عمر محمود خميس  .23
  مقبول 59.502 الرابع والعشرون عراقية ذكر الزم جاسم محمد  .24
  مقبول 59.107 الخامس والعشرون عراقية ذكر خميس دالوي خميس  .25
  مقبول 57.886 السادس والعشرون عراقية ذكر محمد راكان محمود  .26
  مقبول 57.77 السابع والعشرون عراقية ذكر ياسر يوسف عبد  .27

 توقيع العميد                   13عدد الذكور:                         ياسر يوسف عبد( 27و تنتهي ت ) ايمن عبدالحميد يحيى( 14تبدأ ت )
 ختم الكمية                     1(                                                                           عدد اإلناث: 3( من )2القائمة )



  

 والنفسية/ الدراسة المسائية خريجو كمية التربية لمعموم اإلنسانية / قسم العموم التربوية
 األولالدور  2913/2914العام الدراسي 

 م  الموافق       2917/   3/    26ش ط ر   في  4124بموجب األمر الجامعي المرقم :  
 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االســــــــم ت

  مقبول 55.555 الثامن والعشرون عراقية ذكر طالل عبد حمد   .28
  مقبول 53.837 التاسع والعشرون عراقية ذكر عمي فتحي صالح  .29

 توقيع العميد                     2عدد الذكور:                              عمي فتحي صالح( 29و تنتهي ت )طالل عبد حمد ( 28تبدأ ت )
 ختم الكمية                     9عدد اإلناث:                                 (                                           3( من )3القائمة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 جامعة الموصل
 خريجو كمية التربية لمعموم اإلنسانية / قسم العموم التربوية والنفسية/ الدراسة المسائية

 الدور الثاني 1023/1022العام الدراسي 
 هـ 223الموافق   /     /    1027/     5/     30في      9188بموجب األمر الجامعي المرقم :  

 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االســــــــم ت
  مقبول 58.97 دور ثاني عراقية ذكر اكرم رعد سالم  .1
  مقبول 55.034 دور ثاني عراقية ذكر قصي موفق مصطفى  .2

 توقيع العميد                     2عدد الذكور:                               موفق مصطفى قصي( 2و تنتهي ت ) اكرم رعد سالم( 1تبدأ ت )
 ختم الكمية                     9(                                                                           عدد اإلناث: 1( من )1القائمة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


