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

 الدور االول  4102 /4102لمعام الدراسي 
 ه 028  م الموافق     4106  /  4  / 49في    893  /ر /ر ك ن موجب االمر الجامعي المرقم: ب

 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االســــــــم ت
  متوسط 60.168 األول عراقية ذكر محمد شاكر فخري الياس 1
  مقبول 57.735 الثاني عراقية ذكر محمد فاضل عمي رضا بجواني 2

 توقيع العميد                       2عدد الذكور:         (محمد فاضل عمي رضا( ) 2( وتنتهي بتسمسل ) محمد شاكر فخري( )1تبدأ بتسمسل )
 ختم الكمية                       0عدد االناث:                                                                           (1( من )1القائمة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 الدور االول  4102 /4102لمعام الدراسي 
 ه 028م الموافق       4106/    4/   49في    893بموجب االمر الجامعي المرقم:  ر ك ن/ ر/  

 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االســــــــم ت
  جيد جدا 807715 االول عراقية انثى امل عمي زينل 1
  متوسط 646618 الثاني عراقية انثى الهام محسن حميد 2

 توقيع العميد                       0(                  عدد الذكور: الهام محسن حميد( ) 2( وتنتهي بتسمسل ) امل عمي زينل( )1تبدأ بتسمسل )
 ختم الكمية                       2عدد االناث:                                                                           (1( من )1القائمة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 لثانيالدور ا 4102 /4102لمعام الدراسي 
 ه 028م الموافق       4106/    01/  40في    01903بموجب االمر الجامعي المرقم:  

 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االســــــــم ت
  مقبول 111555 دور ثاني عراقية انثى جميل خالد إخالص 1
        

 توقيع العميد                       0عدد الذكور:      (       جميل خالد إخالص( ) 2بتسمسل ) ( وتنتهي جميل خالد إخالص( )1تبدأ بتسمسل )
 ختم الكمية                       1: اإلناثعدد                                                                            (1( من )1القائمة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  جامعة الموصل
 الدراسة المسائية /عموم التربوية والنفسية قسم ال /خريجو كمية التربية لمعموم اإلنسانية
 الولالدور ا 4102/ 4102لمعام الدراسي 
 ه 028م الموافق       4106/    4/   49في    893بموجب االمر الجامعي المرقم:  ر ك ن/ ر/  

 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االســــــــم ت
  جيد 75.15 األول عراقية انثى تيسير احمد كمال حسن 1
  جيد 71.73 الثاني عراقية انثى فيان جوتيار تمر الياس 2
  جيد 71.37 الثالث عراقية ذكر جالل رشيد مصطفى الدليمي إدريس 3
  متوسط 63.46 الرابع عراقية ذكر إبراهيمثائر خميل  4
  متوسط 60.425 الخامس عراقية ذكر عمي مسمم حسين محمد سعيد 5

 توقيع العميد                       3عدد الذكور:           (     حسين محمد سعيد( )5( وتنتهي بتسمسل ) تيسير احمد كمال( )1تبدأ بتسمسل )
 ختم الكمية                       2: اإلناثعدد                                                                           (1( من )1القائمة )

 
 
 
 
 
 
 


