
 ه201    م الموافق   1423 /    3 /   2في    ش ط ر 24101بموجب األمر الجامعي المرقم :  
 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االسم ت

  جيد جدا 88.836 ىاألول عراقية أنثى أنعام محمد صالح يوسف  .1
  جيد جدا 88.615 الثانية عراقية أنثى خالدة محمود حمادة الزبيدي  .2
  جيد جدا 86.968 الثالثة عراقية أنثى رنا شكر محمود مصطفى الحيالي  .3
  جيد جدا 86.265 الرابع عراقية ذكر فارس باسم محمود جاسم  .4
  جيد جدا 86.259 الخامسة عراقية أنثى سراء عبد اهلل محمد احمد  .5
  جيد جدا 85.799 السادس عراقية ذكر احمد موفق حاجم سمطان الحيالي  .6
  جيد جدا 84.966 السابعة عراقية أنثى رجاء سالم فتح اهلل مجيد السقال  .7
  جيد جدا 84.165 الثامنة عراقية أنثى خولة احمد يونس طه الدباغ  .8
  جيد جدا 82.682 التاسع عراقية ذكر احمد سميمان عثمان صالح  .9

  جيد جدا 81.662 العاشرة عراقية أنثى شحاذة الطائي إبراهيمإكرامية خميل   .18
  جيد جدا 81.656 الحادي عشر عراقية ذكر محمد توفيق ياسين احمد المهيبي  .11
  جيد جدا 88.911 الثانية عشرة عراقية أنثى رشيدة محمد عمي سعيد  .12
  جيد جدا 88.592 الثالث عشر عراقية ذكر عبد الرحمن جمعة محسن  .13

 توقيع العميد                    5(          عدد الذكور: عبد الرحمن جمعة محسن( )13( وتنتهي ت )محمد صالح يوسف أنعام( )1تبدأ ت )
 ختم الكمية                    8: اإلناث(                                                                           عدد 3( من )1القائمة )

 الموصلجامعة 
 / الدراسة المسائيةخريجو كمية التربية لمعموم اإلنسانية / قسم عموم القرآن الكريم والتربية اإلسالمية

 األول/ الدور 1423/ 1422لمعام الدراسي 
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 ه143م الموافق       2817/    7/    1ش ط ر  في   18242بموجب األمر الجامعي المرقم :  
 لمالحظاتا التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االسم ت
  جيد جدا 88.353 الرابعة عشر عراقية أنثى نوال تركي صالح غدير  .14
  جيد جدا 88.811 الخامس عشر عراقية ذكر عمر محمد بكر محمود  .15
  جيد 79.153 السادس عشر عراقية ذكر وليد حامد مجيد حسن الكناني  .16
  جيد 79.873 السابعة عشر عراقية أنثى سرى نجم الدين عبد الرزاق  .17
  جيد 77.494 الثامن عشر عراقية ذكر صالح عمي نايف شاهر  .18
  جيد 76.946 التاسعة عشر عراقية أنثى هديل يونس عواد مطر المهيبي  .19
  جيد 76.812 العشرون عراقية أنثى أمل رعد محمد سالم محمود   .28
  جيد 74.958 الحادية وعشرون عراقية أنثى سمية حازم جاسم  .21
  جيد 74.888 الثاني وعشرون عراقية ذكر سيف الدين سامي غافل  .22
  جيد 74.144 الثالثة والعشرون عراقية أنثى سعد محمد محمود نور اإلسالم  .23
  جيد 73.484 الرابعة والعشرون عراقية أنثى رواء احمد حمدون جمعة  .24
  جيد 72.771 والعشرون الخامس عراقية ذكر محمد ياسين قادر محمد  .25
  جيد 71.672 والعشرون السادس عراقية ذكر عبد اهلل احمد عكمة احمد  .26

 يع العميدتوق                    6عدد الذكور:    (         عبد اهلل احمد عكمة احمد( )26( وتنتهي ت )نوال تركي صالح غدير( )14تبدأ ت )
 ختم الكمية                   7عدد اإلناث:   (                                                                          3( من )2القائمة )

 التربية لمعموم اإلنسانية / قسم عموم القرآن الكريم والتربية اإلسالمية/ الدراسة المسائية خريجو كمية
 األول/ الدور 2817/ 2816لمعام الدراسي 
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 ه143م الموافق       2817/     7/    1ش ط ر     في   18242بموجب األمر الجامعي المرقم :  
 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االسم ت
  متوسط 67.734 السابع والعشرون عراقية ذكر عبد اهلل حسن إبراهيمعطا اهلل   .27
  متوسط 67.688 الثامن والعشرون عراقية ذكر احمد مديد جاسم احمد البدراني  .28
  متوسط 67.553 التاسع والعشرون عراقية ذكر تركي إسماعيل عويد حسن الطائي  .29
  متوسط 67.495 الثالثون عراقية ذكر حسن جالل صالح الياس  .38
  متوسط 67.168 الحادي والثالثون عراقية ذكر لقمان حكمت محمود محمد الزبيدي  .31
  متوسط 67.896 الثاني والثالثون عراقية ذكر اسم محمد صالح هيثم موفق ج  .32
  سطمتو  64.661 الثالث والثالثون عراقية ذكر حامد إسماعيل محمد  .33
  متوسط 64.448 الرابع والثالثون عراقية ذكر محمد حردان إسماعيل معيد ا  .34
  متوسط 63.487 والثالثونالخامس  عراقية ذكر محمود عيسى محمد خمف   .35
  متوسط 62.722 السادس والثالثون عراقية ذكر إبراهيمعطا اهلل محمد عمي   .36
  متوسط 61.422 السابع والثالثون عراقية ذكر إبراهيمصالح احمد محمد عمي   .37
  متوسط 68.288 الثامن والثالثون عراقية ذكر داود سعيد عالوي محسن الطائي  .38

 توقيع العميد                    12(           عدد الذكور: داود سعيد عالوي محسن( )38( وتنتهي ت )عبد اهلل إبراهيمعطا اهلل ( )27تبدأ ت )
 الكمية ختم                      8(                                                                           عدد اإلناث: 3( من )3القائمة )

 

 خريجو كمية التربية لمعموم اإلنسانية / قسم عموم القرآن الكريم والتربية اإلسالمية/ الدراسة المسائية
 األول/ الدور 2817/ 2816سي لمعام الدرا

file:///D:/تسلسلات%20الرابع/رابع%20مسائي%20كركوك%20موقع%20بديل.xls%23'8'!A1
file:///D:/تسلسلات%20الرابع/رابع%20مسائي%20كركوك%20موقع%20بديل.xls%23'8'!A1
file:///H:/الرابع%20ماستر%20ووزن/تسلسلات%20المرحلة%20الرابعة%202017/وزن%20المرحلة%20الرابعةالمسائي%202017.xls%23'3'!A1
file:///H:/الرابع%20ماستر%20ووزن/تسلسلات%20المرحلة%20الرابعة%202017/وزن%20المرحلة%20الرابعةالمسائي%202017.xls%23'3'!A1
file:///H:/الرابع%20ماستر%20ووزن/تسلسلات%20المرحلة%20الرابعة%202017/وزن%20المرحلة%20الرابعةالمسائي%202017.xls%23'8'!A1
file:///H:/الرابع%20ماستر%20ووزن/تسلسلات%20المرحلة%20الرابعة%202017/وزن%20المرحلة%20الرابعةالمسائي%202017.xls%23'8'!A1
file:///H:/الرابع%20ماستر%20ووزن/تسلسلات%20المرحلة%20الرابعة%202017/وزن%20المرحلة%20الرابعةالمسائي%202017.xls%23'4'!A1
file:///H:/الرابع%20ماستر%20ووزن/تسلسلات%20المرحلة%20الرابعة%202017/وزن%20المرحلة%20الرابعةالمسائي%202017.xls%23'4'!A1
file:///H:/الرابع%20ماستر%20ووزن/تسلسلات%20المرحلة%20الرابعة%202017/وزن%20المرحلة%20الرابعةالمسائي%202017.xls%23'4'!A1
file:///H:/الرابع%20ماستر%20ووزن/تسلسلات%20المرحلة%20الرابعة%202017/وزن%20المرحلة%20الرابعةالمسائي%202017.xls%23'4'!A1
file:///H:/الرابع%20ماستر%20ووزن/تسلسلات%20المرحلة%20الرابعة%202017/وزن%20المرحلة%20الرابعةالمسائي%202017.xls%23'4'!A1
file:///H:/الرابع%20ماستر%20ووزن/تسلسلات%20المرحلة%20الرابعة%202017/وزن%20المرحلة%20الرابعةالمسائي%202017.xls%23'4'!A1
file:///D:/تسلسلات%20الرابع/رابع%20مسائي%20كركوك%20موقع%20بديل.xls%23'10'!A1
file:///D:/تسلسلات%20الرابع/رابع%20مسائي%20كركوك%20موقع%20بديل.xls%23'10'!A1
file:///H:/الرابع%20ماستر%20ووزن/تسلسلات%20المرحلة%20الرابعة%202017/وزن%20المرحلة%20الرابعةالمسائي%202017.xls%23'4'!A1
file:///H:/الرابع%20ماستر%20ووزن/تسلسلات%20المرحلة%20الرابعة%202017/وزن%20المرحلة%20الرابعةالمسائي%202017.xls%23'4'!A1


 ه201م الموافق       1423/    3/    2ش ط ر  في   24101بموجب األمر الجامعي المرقم :  
 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االسم ت
  امتياز 92.289 األول عراقية أنثى هدى حسن يوسف عبداهلل  .1
  امتياز 90.903 الثاني عراقية ذكر مرعي حسن أمناديفيصل   .2
  امتياز 90.391 الثالث عراقية أنثى سوزان مصطفى حسين مصطفى  .3
  جيد جدا 86.407 الرابع عراقية أنثى عال هاني صبري عمي يونس  .4
  جيد 79.96 الخامس عراقية أنثى محمد حسنعبير   .5
  جيد 77.839 السادس عراقية أنثى عبدالمهيمن محمد عمي حسن أالء  .6
  جيد 76.724 السابع عراقية ذكر محمد عوني عساف عمي  .7
  جيد 75.631 الثامن عراقية ذكر احمد سميمان خمف عبداهلل  .8
  جيد 73.731 التاسع عراقية ذكر احمد خالد حسين   .9

  جيد 71.748 العاشر عراقية ذكر عبدالسالم خضر عمي نزال  .18
  جيد 71.529 الحادي عشر عراقية أنثى لمياء هادي محمد  .11
  جيد 71.317 الثاني عشر عراقية ذكر عمار حازم قاسم عبو  .12
  متوسط 69.999 الثالث عشر عراقية ذكر محمد غازي محمد  .13

 توقيع العميد                     7( )محمد غازي محمد(            عدد الذكور: 13ي ت )( )هدى حسن يوسف عبداهلل( وتنته1تبدأ ت )
 ختم الكمية                      6(                                                                     عدد اإلناث: 3( من )1القائمة )

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

 األول/ الدور 1423/ 1422لمعام الدراسي 



 ه143م الموافق       2817/    7/    1ش ط ر  في   18242بموجب األمر الجامعي المرقم :  
 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االسم ت
  متوسط 69.627 الرابع عشر عراقية ذكر محمد منير غانم يونس  .14
  متوسط 69.239 الخامس عشر عراقية ذكر جاسم عمي احمد عمي  .15
  متوسط 69.125 السادس عشر عراقية ذكر يونس عبد الغني يونس  .16
   متوسط 68.458 السابع عشر عراقية ذكر رياض عبداهلل محمد خمف  .17
  متوسط 67.849 الثامن عشر عراقية أنثى شذى عبداهلل حبش  .18
  متوسط 66.782 التاسع عشر عراقية أنثى محمد رحمة غانم  .19
  متوسط 65.481 العشرون عراقية ذكر عبد الحكيم خسرو رمضان  .28
  متوسط 65.194 الحادي والعشرون عراقية أنثى وهبية عمر خورشيد  .21
  متوسط 64.92 الثاني والعشرون عراقية أنثى مصطفى إبراهيمفاتن   .22
  متوسط 63.785 الثالث والعشرون عراقية ذكر عمر صالح عثمان محمد  .23
  متوسط 63.588 الرابع والعشرون عراقية ذكر محمد فيصل محمد رجب  .24
  متوسط 63.321 الخامس والعشرون عراقية أنثى فرحان صاروخان أمل  .25
  متوسط 62.971 السادس والعشرون عراقية أنثى جيهان خالد سممان  .26
  متوسط 62.158 لعشرونالسابع وا عراقية ذكر ريان احمد صالح حسن  .27

 توقيع العميد                     8( )ريان احمد صالح حسن(             عدد الذكور: 27( )محمد منير غانم يونس( وتنتهي ت )14تبدأ ت )
 ختم الكمية                     6(                                                                          عدد اإلناث: 3( من )2القائمة )

 سم المغة العربية / الدراسة المسائيةخريجو كمية التربية لمعموم اإلنسانية / ق
 األول/ الدور 2817/ 2816لمعام الدراسي 



 ه143م الموافق       2817/    7/    1ش ط ر  في   18242بموجب األمر الجامعي المرقم :  
 المالحظات التقدير المعدل بالترتي الجنسية الجنس االسم ت
  متوسط 61.788 الثامن والعشرون عراقية ذكر احمد مؤيد حسن رضا  .28
  متوسط 61.284 التاسع والعشرون عراقية أنثى محمد يونس إبراهيمعائشة   .29
  متوسط 60.705 الثالثون عراقية ذكر عالء جاسم عبداهلل حمدوش  .38
  متوسط 60.543 ي والثالثونالحاد عراقية ذكر مروان عبدالعزيز فرحان  .31
  مقبول 59.972 الثاني والثالثون عراقية ذكر محمد عباس رشيد  .32
  مقبول 58.859 الثالث والثالثون عراقية ذكر شيخو إسماعيلنافع   .33
  مقبول 58.253 الرابع والثالثون عراقية أنثى شهد ميسر مجيد  .34

 توقيع العميد                     5عدد الذكور:       (             د ميسر مجيدشه( )34( )احمد مؤيد حسن رضا( وتنتهي ت )28تبدأ ت )
 ختم الكمية                     2(                                                                         عدد اإلناث: 3( من )3القائمة )

 
 
 
 
 
 
 

 خريجو كمية التربية لمعموم اإلنسانية / قسم المغة العربية / الدراسة المسائية
 األول/ الدور 2817/ 2816لمعام الدراسي 



 ه201م الموافق       1423/    3/    2ش ط ر  في   24101بموجب األمر الجامعي المرقم :  
 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االسم ت
  جيد جدا 87.429 األول راقيةع أنثى زينة غانم قاسم  .1
  جيد 77.367 الثاني عراقية ذكر قيس حسن صالح  .2
  جيد 74.898 الثالث عراقية ذكر خالد محمد دهام  .3
  جيد 74.853 الرابع عراقية ذكر إياد حسن محمد  .4
  جيد 72.933 الخامس عراقية أنثى رشا عمي رشيد احمد  .5
  جيد 78.676 السادس عراقية ذكر هوكر هاشم عبدي   .6
  جيد 78.849 السابع عراقية أنثى إبراهيمعهود حامد   .7
  متوسط 69.338 الثامن عراقية أنثى إسراء أكرم احمد محمد   .8
  متوسط 69.312 التاسع عراقية أنثى ظفر عبد الممك بدري   .9

  متوسط 68.133 العاشر عراقية أنثى منال حمب عبد الرحمن عبو  .18
  متوسط 66.527 الحادي عشر عراقية ذكر إبراهيممحمد عبد الباسط   .11
  متوسط 65.883 الثاني عشر عراقية ذكر محمد عبد الغني ويس  .12
  متوسط 63.858 الثالث عشر عراقية أنثى أمينة سعيد حســن  .13

 توقيع العميد                     6عدد الذكور:                       (     سعيد حســن أمينة( )13( وتنتهي ت )زينة غانم قاسم( )1تبدأ ت )
 ختم الكمية                     7(                                                                         عدد اإلناث: 2( من )1القائمة )

 الموصل جامعة
 موم اإلنسانية / قسم المغة االنكميزية / الدراسة المسائيةخريجو كمية التربية لمع

 األول/ الدور 1423/ 1422لمعام الدراسي 



 ه143م الموافق       2817/    7/    1ش ط ر  في   18242بموجب األمر الجامعي المرقم :  
 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االسم ت
  متوسط 61.441 الرابع عشر عراقية ذكر محمد عمي عبد اهلل  .14
  متوسط 61.288 شرالخامس ع عراقية ذكر احمد رمزي فتحي  .15
  متوسط 68.934 السادس عشر عراقية ذكر  إبراهيمعبد الجميل كمال   .16
  مقبول 57.882 السابع عشر عراقية ذكر عامر مؤيد ذنون  .17

 ع العميدتوقي                     4عدد الذكور:  (                     عامر مؤيد ذنون( )17( وتنتهي ت )محمد عمي عبد اهلل( )14تبدأ ت )
 ختم الكمية                     8(                                                                         عدد اإلناث: 2( من )2القائمة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خريجو كمية التربية لمعموم اإلنسانية / قسم المغة االنكميزية / الدراسة المسائية
 األول/ الدور 2817/ 2816 لمعام الدراسي



 ه201م الموافق           1423  /  24/    2  في   ش ط ر 20141بموجب األمر الجامعي المرقم :  
 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االسم ت
  متوسط 63.868 دور ثاني عراقية أنثى سرى محمد جاسم  .1
  متوسط 62.989 دور ثاني قيةعرا ذكر كنعان شعبان عبد فرحان  .2

 توقيع العميد                     1عدد الذكور:           (     كنعان شعبان عبد فرحان( )17( وتنتهي ت )سرى محمد جاسم( )14تبدأ ت )
 ختم الكمية                     1: (                                                                         عدد اإلناث1( من )1القائمة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 الثاني/ الدور 1423/ 1422اسي لمعام الدر 



 ه201م الموافق       1423/    3/    2ش ط ر  في   24101بموجب األمر الجامعي المرقم :  
 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس سماال ت
  مقبول   57.54 األول عراقية ذكر محمود سالم سعيد  .1
  مقبول 57.43 ةالثاني عراقية أنثى عبير حنش احمد تركي  .2
  مقبول 57.39 الثالث عراقية ذكر احمد عبد الكريم عيدان  .3
  مقبول 54.74 الرابع عراقية ذكر محمود محمد عمي يحيى  .4

 توقيع العميد                     3عدد الذكور:                (     محمود محمد عمي يحيى( )4( وتنتهي ت )محمود سالم سعيد( )1تبدأ ت )
 ختم الكمية                     1عدد اإلناث:      (                                                                      1( من )1القائمة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الموصل جامعة
 / الدراسة المسائية الجغرافيةخريجو كمية التربية لمعموم اإلنسانية / قسم 

 الدور االول /1423/ 1422لمعام الدراسي 



 ه201م الموافق       1423/    3/    2ش ط ر  في   24101بموجب األمر الجامعي المرقم :  
 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس ماالس ت
  جيد جداً  82.255 األول عرقية أنثى نصرالدين نورالدين محمد أفراح  .1
  جيد جداً  81.67 الثاني عرقية أنثى أيوبعمي  إسماعيلزينب   .2
  جيد جداً  80.385 الثالث عرقية ذكر عالء يحيى جاسم عبداهلل  .3
  جيد 78.75 الرابع عرقية أنثى عمي حمزة أية  .4
  جيد 78.69 الخامس عرقية أنثى هاشم سمطان أمنة  .5
  جيد 75.185 السادس عرقية أنثى عبير عبدالستار عبداهلل صالح  .6
  جيد 73.805 السابع عرقية ذكر برهان سمير ممكو خمف  .7
  جيد 72.385 الثامن عرقية ذكر يونس حسن احمد فرج  .8
  جيد 71.83 التاسع ةعرقي أنثى صفاء عبدالقادر أية  .9

  جيد 70.895 العاشر عرقية أنثى بشرى فهد حمد  .18
  جيد 70.535 الحادي عشر عرقية ذكر ذوالفقار عبدالجبار محمود  .11
  متوسط 69.96 الثاني عشر عرقية ذكر راغب يحيى عثمان  .12
  متوسط 69.535 الثالث عشر عرقية أنثى سعد عمي احمد أية  .13

 توقيع العميد                     5عدد الذكور:             (     سعد عمي احمد أية( )13( وتنتهي ت )دين نورالديننصرال أفراح( )1تبدأ ت )
 ختم الكمية                     8(                                                                         عدد اإلناث: 3( من )1القائمة )

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

 األول/ الدور 1423/ 1422لمعام الدراسي 



 ه143م الموافق       2817/    7/    1ش ط ر  في   18242بموجب األمر الجامعي المرقم :  
 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االسم ت
  متوسط 69.34 الرابع عشر عرقية أنثى يم ممتاز محسن شاكرر   .14
  متوسط 69.31 الخامس عشر عرقية ذكر سيف عمي احمد حسين  .15
  متوسط 69 السادس عشر عرقية أنثى سحر حسين عباس  .16
  متوسط 68.9 السابع عشر عرقية أنثى غفران رعد قاسم  .17
  توسطم 68.87 الثامن عشر عرقية ذكر محمد محمد حسين عمي  .18
  متوسط 67.79 التاسع عشر عرقية ذكر عمر مطر عمي مناحي  .19
  متوسط 66.805 العشرون عرقية ذكر عمي احمد محمود  .28
  متوسط 66.1 الحادي والعشرون عرقية ذكر رعد سالم أسامة  .21
  متوسط 65.895 الثاني والعشرون عرقية ذكر مهند محمد حسين عبيد  .22
  متوسط 65.33 الثالث والعشرون يةعرق ذكر عبد قاسم إبراهيمعمي   .23
  متوسط 63.12 الرابع والعشرون عرقية أنثى رغد ضياء الدين محمود جرجيس  .24
  متوسط 63.055 الخامس والعشرون عرقية ذكر فاضل خضر صالح  .25
  متوسط 62.925 السادس والعشرون عرقية ذكر الياس سميم كنوص حموكة  .26
  متوسط 62.57 ابع والعشرونالس عرقية ذكر محمد بشار محمد سعيد  .27

 توقيع العميد                   18عدد الذكور:        (     محمد بشار محمد سعيد( )27( وتنتهي ت )ريم ممتاز محسن شاكر( )14تبدأ ت )
 ختم الكمية                     4: عدد اإلناث    (                                                                      3( من )2القائمة )

 / الدراسة المسائية العموم التربوية والنفسيةوم اإلنسانية / قسم التربية لمعم خريجو كمية
 األول/ الدور 2817/ 2816لمعام الدراسي 



 ه143م الموافق       2817/    7/    1ش ط ر  في   18242بموجب األمر الجامعي المرقم :  
 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االسم ت
والعشرونالثامن  عرقية ذكر احمد محمد خمف  .28   متوسط 61.885 
  متوسط 61.565 التاسع والعشرون عرقية أنثى ربى عمي عبداهلل عبد  .29

 توقيع العميد                     1عدد الذكور:              (     ربى عمي عبداهلل عبد( )29( وتنتهي ت )احمد محمد خلف( )28تبدأ ت )
 ختم الكمية                     1عدد اإلناث:  (                                                                         3( من )3القائمة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خريجو كمية التربية لمعموم اإلنسانية / قسم العموم التربوية والنفسية / الدراسة المسائية
 األول/ الدور 2817/ 2816لمعام الدراسي 



 ه201م الموافق           1423  /  24/    2في     ش ط ر 20141بموجب األمر الجامعي المرقم :  
 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االسم ت
  متوسط 66.12 الدور الثاني عرقية ذكر زيد نوفل موسى حميد  .1
  متوسط 62.345 الدور الثاني عرقية ذكر عقيل سعيد ويسي عبداهلل  .2
  متوسط 62.335 الدور الثاني عرقية أنثى رنين عامر عبد يونس  .3
  متوسط 61.31 الدور الثاني عرقية ذكر إبراهيم إسماعيلمحمد   .4
  مقبول 57.215 الدور الثاني عرقية ذكر سعد الدين وعد عباس هالل  .5
  مقبول 56.44 الدور الثاني عرقية ذكر مجيد حسين مصطفى  .6

 توقيع العميد                     5عدد الذكور:              (     مجيد حسين مصطفى( )6( وتنتهي ت )زيد نوفل موسى حميد( )1تبدأ ت )
 ختم الكمية                     1عدد اإلناث:                                                 (                         1( من )1القائمة )

 الموصل جامعة
 / الدراسة المسائية لنفسيةالعموم التربوية واخريجو كمية التربية لمعموم اإلنسانية / قسم 

 الثاني/ الدور 1423/ 1422لمعام الدراسي 


