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

  األولالدور   5102 /5102لمعام الدراسي 
 ه 040م الموافق          5102   /  2  /  01 في  ش ط ر 2125 بموجب االمر الجامعي المرقم: 

 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االســــــــم ت
  جيد جدا 88.795 األول عراقية ذكر فرهاد مصطفى احمد مصطفى  .1
  جيد جدا 62..82 الثاني عراقية ذكر ياسين محمد قاسم حسين  .2
  جيد .77.76 الثالث عراقية ذكر سمير محمد طاهر حسين  .3
  جيد 75.157 الرابعة عراقية أنثى أالء نوح بدل صالح  .4
  جيد 128..7 الخامس عراقية ذكر احمد محمد قاسم حسين  .5
  متوسط 66.887 السادسة عراقية أنثى ريام عمار ناطق فتحي  .6

 توقيع العميد                    4عدد الذكور:     (          ريام عمار ناطق فتحي( )6( وتنتهي ت )فرهاد مصطفى احمد مصطفى( )1ت ) تبدأ
 ختم الكمية                     2: اإلناثعدد      (                                                                          1( من )1القائمة )

 
 
 
 
 



  جامعة الموصل
 الدراسة المسائية /المغة العربيةقسم  /خريجو كمية التربية لمعموم اإلنسانية

 الدور األول   5102 /5102راسي لمعام الد
 ه 040م الموافق          5102/     2/    01ش ط ر  في  2125بموجب االمر الجامعي المرقم:  

 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االسم ت
  جيد جدا 88.297 األول عراقية أنثى منال محمد عمي سعيد  .1
  جيد جدا 81.856 الثاني عراقية أنثى إسماعيلحميمة رمضان محمود   .2
  متوسط 68.219 الثالث عراقية أنثى حميمة حسين سعيد  .3
  متوسط 66.493 الرابع عراقية أنثى فاطمة عمي محمود محمد  .4
  متوسط 66.488 الخامس عراقية ذكر سعدون محمود سعدون كاني  .5
  متوسط 64.8.7 السادس عراقية أنثى هالة يونس محمد ياسين  .6
  مقبول 59.714 السابع عراقية أنثى اوزكول فاضل عباس مصطفى  .7
  مقبول 59.687 الثامن عراقية ذكر محمد جاسم محمد سمطان  .8

 توقيع العميد                    2عدد الذكور:               (    محمد جاسم محمد سمطان( )8( وتنتهي ت )منال محمد عمي سعيد( )1تبدأ ت )
 ختم الكمية                     6عدد اإلناث:     (                                                                          1( من )1القائمة )

 
 
 



  جامعة الموصل
 الدراسة المسائية /المغة االنكميزيةقسم  /خريجو كمية التربية لمعموم اإلنسانية

 الدور األول   5102 /5102لمعام الدراسي 
 ه 040م الموافق          5102/     2/    01ش ط ر  في  2125المرقم:   بموجب االمر الجامعي

 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االســــــــم ت
  جيد  75.123 األول عراقية أنثى شبول سالم بكر ياسين  .1
  جيد 71.213 الثاني عراقية أنثى نادرة بولص تكو كاكوس  .2
  جيد 62...7 الثالث عراقية ذكر عمي محمد حسين عمي  .3
  متوسط 62.789 الرابع عراقية ذكر سعيد خمف كشتر  .4
  مقبول 59.586 خامسال عراقية أنثى رجاء نوح بدل  .5
  مقبول 59.342  سادسال عراقية أنثى هبة هاتف محمد   .6

 توقيع العميد                    2عدد الذكور:             (       هبة هاتف محمد( )6( وتنتهي ت )شبول سالم بكر ياسين( )1تبدأ ت )
 ختم الكمية                     4عدد اإلناث:                                   (                                         1( من )1القائمة )

 
 
 
 
 



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

 الدور الثاني  5102 /5102لمعام الدراسي 
 ه 040م الموافق          5102/    01/   0ش ط ر  في  6442عي المرقم:  بموجب االمر الجام

 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االســــــــم ت
  مقبول 88..57 دور ثاني عراقية ذكر عز الدين سالم خضير  .1

 دتوقيع العمي                    1عدد الذكور:            (       عز الدين سالم خضير( )1( وتنتهي ت )عز الدين سالم خضير( )1تبدأ ت )
 ختم الكمية                    .عدد اإلناث:                                   (                                         1( من )1القائمة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  جامعة الموصل
 الدراسة المسائية /العموم التربوية والنفسية قسم  /خريجو كمية التربية لمعموم اإلنسانية
 الدور األول   5102 /5102لمعام الدراسي 

 ه 040م الموافق          5102/     2/    01ش ط ر  في  2125بموجب االمر الجامعي المرقم:  
 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االســــــــم ت
  جيد جدا   80.795 األول عراقية أنثى محمد يحيى إيادريم   .1
  جيد  79.06 الثاني عراقية ذكر حامد محمد صالح عبد المطيف  .2
  جيد  76.325 الثالث عراقية أنثى هديل أسعد شريف سعيد  .3
  جيد  76.04 الرابع عراقية ذكر اليأسوليد خالت خديدة   .4
  جيد  74.555 الخامس عراقية ذكر إسماعيلكرار محمد عمي   .5
  جيد  74.435 السادس عراقية ذكر إسماعيلخضر عزام عاصي   .6
  جيد  72.77 السابع عراقية ذكر عطااهلل خمف مراد حمو  .7
  متوسط 69.74 الثامن عراقية ذكر سمير جاسم جندي حسن  .8
  متوسط 62.965 التاسع عراقية ذكر احمد عثمان مصطفى  .9

  متوسط 62.805 العاشر عراقية ذكر يوسف مهدي سعيد عسكر  ..1
  متوسط 61.055 الحادي عشر عراقية ذكر إبراهيممحمد صباح حسين   .11

 دتوقيع العمي                    9عدد الذكور:                     ( محمد صباح حسين ( )11( وتنتهي ت )محمد يحيى أيادريم ( )1تبدأ ت )
 ختم الكمية                     2عدد اإلناث:                                   (                                         1( من )1القائمة )

 



  جامعة الموصل
 الدراسة المسائية /العموم التربوية والنفسية قسم  /خريجو كمية التربية لمعموم اإلنسانية
  الثانيالدور   5102 /5102لمعام الدراسي 

 ه 040م الموافق          5102/    01/   0ش ط ر  في  6442عي المرقم:  بموجب االمر الجام
 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االســــــــم ت
  مقبول 59.375 الدور الثاني عراقية ذكر يونس فتحي حسن عمر  .1

 دتوقيع العمي                      1عدد الذكور:                ( يونس فتحي حسن عمر( )1( وتنتهي ت )يونس فتحي حسن عمر) (1تبدأ ت )
 ختم الكمية                       .عدد اإلناث:                                   (                                         1( من )1القائمة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  جامعة الموصل
 الدراسة المسائية /الجغرافية قسم  /خريجو كمية التربية لمعموم اإلنسانية

 الدور األول   5102 /5102لمعام الدراسي 
 ه 040م الموافق          5102/     2/    01ش ط ر  في  2125بموجب االمر الجامعي المرقم:  

 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االســــــــم ت
  متوسط 64.98 األول عراقية ذكر سالم محمد عمي ازوين السالم  .1
  متوسط 63.66 الثاني عراقية ذكر احمد سالم متعب  .2

 دتوقيع العمي                      2عدد الذكور:                        ( احمد سالم متعب( )2( وتنتهي ت )سالم محمد عمي ازوين( )1تبدأ ت )
 ختم الكمية                      .عدد اإلناث:                                    (                                         1( من )1القائمة )


