
 ه 412     م الموافق   3048  /  7 /   4في     ش ط ر 3142  بموجب األمر الجامعي المرقم :
 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االسم ت
  امتياز 89..98 ىاألول عراقية أنثى غيداء عبداهلل حسن محمود الطائي  .1
  امتياز 91.998 الثانية عراقية ذكر عبدالباري احمد نزال خضر الخاتوني  .8
  جيد جدا 81..87 الثالثة عراقية أنثى عبد الغفور احمد الطائي إسراء  .3
  جيد جدا .87.31 الرابع عراقية أنثى رواء محمد محمود خمف العنزي  ..
  جيد جدا 85.197 الخامسة عراقية أنثى يسرى حسن حمود احمد العكيدي  .5
  جيد جدا 85.188 السادس عراقية أنثى زينب عبد الجواد حسين محمد   .6
  جيد جدا 761..8 السابعة عراقية أنثى سناء عمي اشكر عبد الحسين  .7
  جيد جدا 791..8 الثامنة عراقية ذكر محمد عبد شاطي عمي المطيري  .8
  جيد جدا 6.5..8 التاسع عراقية ذكر بالل عمي عمر عمي العمر  .9

  جيد جدا 83.583 العاشرة عراقية ذكر محمد عبد الكريم محمد عبد الرحمن   .19
  جيد جدا 83.989 الحادي عشر عراقية أنثى عبد القادر الخيرو إبراهيمرعد  أمنة  .11
  جيد جدا 88.393 الثانية عشرة عراقية أنثى رقية احمد محمد نايف  .18
  جيد جدا 19..81 الثالث عشر عراقية أنثى محمد تقي محمد خضر  أنفال  .13

 توقيع العميد                    .عدد الذكور:        (    محمدانفال محمد تقي ( )13( وتنتهي ت )غيداء عبداهلل حسن محمود( )1تبدأ ت )
 ختم الكمية                    9عدد اإلناث:                                   (                                        .( من )1القائمة )

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

 األول/ الدور 3048/  3047لمعام الدراسي 



 ه 1.3     م الموافق   8918  /  7 /    1 في   ش ط ر 8.13  بموجب األمر الجامعي المرقم :
 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االسم ت
  جيد 79.586 الرابعة عشر عراقية ذكر عبداهلل العبيد طالل صالح بدير  ..1
  جيد 86..79 الخامس عشر عراقية أنثى وجدان ياسين حسن سمموني البدراني  .15
  جيد .79.18 السادس عشر عراقية ذكر عبد اهلل احمد محمود خالد الحيالي  .16
  جيد 78.639 عشرالسابعة  عراقية أنثى عبودي عمي العالف إبراهيملمى   .17
  جيد 77.888 الثامن عشر عراقية أنثى خميل عمي الحمادي إبراهيم أسماء  .18
  جيد 77.383 التاسعة عشر عراقية ذكر خضير احمد مطيران خضير الزاوي  .19
  جيد 77.1.6 العشرون عراقية أنثى راوية نور الدين حميد خالد الطائي  .89
  جيد 76.953 الحادية وعشرون عراقية أنثى زينب مؤيد يونس حسن النزهة  .81
  جيد .7..75 الثاني وعشرون عراقية أنثى طه سمطان صالح السيد توحي إيناس  .88
  جيد 75.361 الثالثة والعشرون عراقية أنثى احمد حسن الراشدي أكرممها   .83
  جيد 75.355 الرابعة والعشرون عراقية ذكر زين العابدين  أمينعمر عبد الغفور   ..8
  جيد 71.991 الخامس والعشرون عراقية أنثى داود صالح طه الجبوري إيمان  .85
  جيد 71.698 السادس والعشرون عراقية ذكر هاشم جاسم محمد صالح الطائي  .86
  جيد 93..71 السابع والعشرون  عراقية أنثى شيماء سعيد خضر الياس قدوش  .87

 توقيع العميد                    5عدد الذكور:             (    خضر الياسشيماء سعيد ( )87( وتنتهي ت )طالل صالح بدير( ).1تبدأ ت )
 ختم الكمية                    9(                                                                          عدد اإلناث: .( من )8القائمة )

 يم والتربية اإلسالمية/ الدراسة المسائيةخريجو كمية التربية لمعموم اإلنسانية / قسم عموم القرآن الكر 
 األول/ الدور 8918/  8917لمعام الدراسي 



 ه 1.3م الموافق        8918/    7  /   1 ش ط ر  في  8.13مرقم :  بموجب األمر الجامعي ال
 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االسم ت
  جيد 79.998 الثامن والعشرون عراقية أنثى اهلل ذو الفقارمائدة خالد محمود عبد  .88
  متوسط 69.3.5 التاسع والعشرون عراقية ذكر يونس سالم الياس احمد ركيدر  .89
  متوسط 68.696 الثالثون عراقية ذكر مضر هذال غانم حمدون مال عمو  .39
  متوسط 68.671 الحادي والثالثون عراقية ذكر عويد المهيبي إبراهيمسالم داود   .31
  متوسط 68.698 الثاني والثالثون عراقية أنثى فضيمة عمي محمود خمف جمو  .38
  متوسط 68.3.5 الثالث والثالثون عراقية ذكر خميل المهيبي إبراهيماحمد يونس   .33
  متوسط 67.916 الرابع والثالثون عراقية أنثى نوال محمد كمال عزيز فتحي  ..3
  متوسط .67.38 الخامس والثالثون عراقية أنثى جهان محمد طاهر عبد اهلل دوسكي  .35
  متوسط 67.167 السادس والثالثون عراقية أنثى سالم احمد سمطان العبد اهلل أسماء  .36
  متوسط 66.771 السابع والثالثون عراقية أنثى سعد نافع عمي الدليمي أمنة  .37
  متوسط 66.711 الثامن والثالثون عراقية ذكر حمد يونس عبد الجبار يونس ا  .38
  متوسط 66.515 التاسع والثالثون عراقية ذكر محمود فتحي محمد رحيم الشرابي  .39
  متوسط 65.859 أربعون عراقية ذكر خطاب عمر مصطفى احمد الفرحان  .9.
  متوسط 63.687 الحادي واألربعون عراقية ذكر  إبراهيمحميدي ويس  إبراهيم  .1.

 توقيع العميد                    8(       عدد الذكور: إبراهيمحميدي ويس  إبراهيم( )1.( وتنتهي ت )اهللمائدة خالد محمود عبد( )88تبدأ ت )
 ختم الكمية                    6(                                                                          عدد اإلناث: .( من )3القائمة )

 لقرآن الكريم والتربية اإلسالمية/ الدراسة المسائيةخريجو كمية التربية لمعموم اإلنسانية / قسم عموم ا
 األول/ الدور 8918/  8917لمعام الدراسي 



 ه 1.3م الموافق        8918/    7  /  1 ش ط ر  في  8.13مرقم :  بموجب األمر الجامعي ال
 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االسم ت
  متوسط 68.895 الثاني واألربعون عراقية أنثى اهلل الجبورينهمة صالح احمد عبد  .8.
  متوسط 61.699 الثالث واألربعون عراقية ذكر خالد غثوان ذيب عكمة   .3.
  متوسط 69.889 الرابع واألربعون عراقية ذكر يعقوب يوسف مراد محمد البو دلو  ...
  مقبول 59.989 الخامس واألربعون عراقية ذكر  صالح محمود محمد حمود الحمود  .5.

 توقيع العميد                     3عدد الذكور:       (  صالح محمود محمد حمود( )5.( وتنتهي ت )اهللنهمة صالح احمد عبد( )8.تبدأ ت )
 ختم الكمية                    1(                                                                          عدد اإلناث: .من ) (.القائمة )

 
 
 
 
 
 
 
 

 خريجو كمية التربية لمعموم اإلنسانية / قسم عموم القرآن الكريم والتربية اإلسالمية/ الدراسة المسائية
 األول/ الدور 8918/  8917لمعام الدراسي 



 ه412   الموافق      م3048 /   40  /  4في     ش ط ر   2554بموجب األمر الجامعي المرقم : 
 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االسم ت
  جيد 886..7 الدور الثاني عراقية ذكر هيثم محمد صباح حسين  .1
  متوسط 66.166 الدور الثاني عراقية ذكر حميد عمي عبداهلل محمد الحمداني  .8
  متوسط 65.989 الدور الثاني عراقية ذكر عالء محمود جاسم محمد البياتي  .3
  متوسط 86..63 الدور الثاني عراقية ذكر محمود محمد محمود عمي  ..
  مقبول 59.938 الثانيالدور  عراقية ذكر وليد سميمان عمر حسن الحمداني  .5

 توقيع العميد                     5عدد الذكور:               (وليد سميمان عمر حسن( )5( وتنتهي ت )هيثم محمد صباح حسين( )1تبدأ ت )
 ختم الكمية                     9(                                                                          عدد اإلناث: 1( من )1القائمة )

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 الدور الثاني   3048/  3047ي لمعام الدراس



 ه 412م الموافق        3048/    7  /  4 ش ط ر  في  3142مرقم :  بموجب األمر الجامعي ال
 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االسم ت
  جيد جدا .51..8 ىاألول عراقية أنثى زينة سموان غزال عيد  .1
  جيد جدا 58..81 الثانية عراقية أنثى أميرة عبد األمير محمد يونس  .8
  جيد جدا 89.519 الثالثة عراقية أنثى مروة عبد اهلل نجيب عبود  .3
  جيد جدا 89.999 الرابع عراقية ذكر محمد زهير بشير حسين  ..
  جيد 78.668 الخامسة عراقية أنثى حال عبد الجبار محمد  .5
  جيد 77.685 السادسة عراقية أنثى هديل خمف حمو مصطو  .6
  جيد 76.318 السابعة عراقية أنثى ظفر خالد نجم عبداهلل  .7
  جيد 75.695 الثامنة عراقية أنثى عبداهلل رسول مولودترفه   .8
  جيد 988..7 التاسعة عراقية أنثى دعاء صبحي فتحي عبود  .9

  جيد .85..7 العاشرة عراقية أنثى ذكرى محمد احمد عبد  .19
  جيد 73.898 الحادية عشر عراقية أنثى رؤى نبيل جالل أيوب  .11
  جيد 73.865 عشرالثاني  عراقية ذكر محمد عمر جاسم محيميد  .18
  جيد 3...73 الثالثة عشر عراقية أنثى ضحى محمود عبداهلل محمد  .13

 توقيع العميد                     8عدد الذكور:            (ضحى محمود عبدهللا محمد( )13( وتنتهي ت )زٌنة سلوان غزال عٌد( )1تبدأ ت )
 ختم الكمية                     11(                                                                          عدد اإلناث: 3( من )1القائمة )

 جامعة الموصل
 العربية/ الدراسة المسائية المغة/ قسم اإلنسانيةخريجو كمية التربية لمعموم 

 األولالدور    3048/  3047لمعام الدراسي 



 ه 1.3م الموافق        8918/    7  /  1 ش ط ر  في  8.13مرقم :  بموجب األمر الجامعي ال
 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االسم ت
  جيد 781.37 الرابعة عشر عراقية أنثى حنان هشام عبد القادر  ..1
  جيد 7.1.17 الخامس عشر عراقية ذكر عمرعطٌة محمود عبدهللا  .15
  جيد 7.1817 السادس عشر عراقية ذكر قٌس صالح ٌونس طه  .16
  جيد 7.1.77 السابعة عشر عراقية ذكر عماد خضر طه محمد  .17
  متوسط 7..7.1 عشر ةالثامن عراقية أنثى رؤى محمود محروس علً  .18
  متوسط .7.187 التاسعة عشر عراقية أنثى رقٌة عبدالحافظ محمود  .19
  متوسط 7.1177 العشرون عراقية ذكر سعدرائد حسن محمد   .89
  متوسط 731.78 الحادية وعشرون عراقية أنثى ٌمامة خالد محمد فؤاد  .81
  متوسط 731137 الثاني وعشرون عراقية ذكر سلٌمان هٌثم حسن حمادي  .88
  متوسط .73113 الثالثة والعشرون عراقية أنثى شهد مصطفى حسٌن مصطفى  .83
  متوسط 7711.7 والعشرون الرابع عراقية ذكر عبدهللا غازي ٌونس محمد  ..8
  متوسط 771867 والعشرون ةالخامس عراقية أنثى حلٌمة عواد احمد موسى  .85
  متوسط .76181 السادس والعشرون عراقية ذكر احمد فضل هللا عواد نجم  .86
  متوسط 761177 السابع والعشرون  عراقية ذكر علً حواس غدٌر غشوان  .87

 توقيع العميد                     6عدد الذكور:            (علً حواس غدٌر غشوان( )87( وتنتهي ت )هشام عبد القادرحنان ( ).1تبدأ ت )
 ختم الكمية                     8(                                                                          عدد اإلناث: 3( من )8القائمة )

 المغة العربية/ الدراسة المسائية/ قسم اإلنسانيةخريجو كمية التربية لمعموم 
 األولالدور    8918/  8917لمعام الدراسي 



 ه 1.3م الموافق        8918/    7  /  1 ش ط ر  في  8.13مرقم :  بموجب األمر الجامعي ال
 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االسم ت
  متوسط 65.996 الثامنة والعشرون عراقية أنثى نسرين حازم زبير سعيد  .88
  متوسط 5.5..6 التاسع والعشرون عراقية ذكر عمر فائز نجم عبداهلل  .89
  مقبول 59.787 الثالثون عراقية ذكر سفيان محمد عساف عمي  .39
  مقبول 57.519 والثالثون الحادي عراقية ذكر عمار عبد ظاهر عبد  .31

 توقيع العميد                     3عدد الذكور:                (عمار عبد ظاهر عبد( )31( وتنتهي ت )نسرين حازم زبير سعيد( )88تبدأ ت )
 ختم الكمية                      1عدد اإلناث:    (                                                                        3( من )3القائمة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المغة العربية/ الدراسة المسائية/ قسم اإلنسانيةخريجو كمية التربية لمعموم 
 األولالدور    8918/  8917لمعام الدراسي 



 ه412   الموافق      م3048 /   40  /  4في     ش ط ر   2554بموجب األمر الجامعي المرقم : 
 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االسم ت
  جيد جداً  83.989 دور ثاني عراقية ذكر عمي جاسم حمدون احمد  .1
  متوسط 69.983 دور ثاني عراقية ذكر محمود محمد فتحي احمد  .8
  متوسط 68.817 دور ثاني عراقية ذكر رنا وليد محمد يونس  .3
  متوسط 66.683 دور ثاني عراقية ذكر يونس عبد اهلل وهب محمد  ..
  متوسط 65.617 دور ثاني عراقية ذكر حسين صالح حسين  .5
  متوسط 65.9.8 دور ثاني عراقية أنثى  إسماعيلبشرى طه محمد   .6
  متوسط 68.577 دور ثاني عراقية أنثى هبة عبد النافع عزيز خطاب   .7
  متوسط 97..61 دور ثاني عراقية ذكر احمد اياد عبد العزيز داوود  .8
  متوسط 69.897 دور ثاني عراقية ذكر ياسر عساف حسن شيت  .9

  متوسط .69.59 دور ثاني عراقية ذكر عماد ذنون إسماعيل صالح  .19
  مقبول 59.5.5 دور ثاني عراقية ذكر محمد سميمان سعيد مبارك  .11
  مقبول .59.39 دور ثاني عراقية ذكر عمي احمد محمد سبهان  .18
  مقبول 59.8.6 دور ثاني عراقية ذكر راشد عماد حوران خضير  .13

 توقيع العميد                    11عدد الذكور:            (راشد عماد حوران خضير( )13( وتنتهي ت )عمي جاسم حمدون احمد( )1تبدأ ت )
 ختم الكمية                      8(                                                                          عدد اإلناث: 8( من )1القائمة )

 جامعة الموصل
 المغة العربية/ الدراسة المسائية/ قسم اإلنسانيةخريجو كمية التربية لمعموم 
 ثانيالدور ال   3048/  3047لمعام الدراسي 



 ه1.3   الموافق      م8918 /   19  /  1في     ش ط ر   3551بموجب األمر الجامعي المرقم : 
 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االسم ت
  مقبول 58.588 دور ثاني عراقية ذكر احد عبد حسين عمي   ..1
  مقبول 58.878 دور ثاني عراقية ذكر اثير يوسف ويس حسون  .15
  مقبول 57.999 دور ثاني عراقية ذكر صفاء ناطق محمد أحمد   .16
  مقبول 57.833 دور ثاني عراقية ذكر اشرف عباس رشيد احمد   .17
  مقبول 57.689 دور ثاني عراقية ذكر  إبراهيمخالد خميل مصطفى   .18
  مقبول 57.895 دور ثاني عراقية أنثى رواء صبيح مراح  .19
  مقبول .56.86 دور ثاني عراقية ذكر حاتم محمد حسن   .89

 توقيع العميد                     6عدد الذكور:                      (حاتم محمد حسن( )89( وتنتهي ت )احد عبد حسين عمي( ).1تبدأ ت )
 ختم الكمية                     1(                                                                          عدد اإلناث: 8( من )8القائمة )

 
 
 
 
 
 
 

 المغة العربية/ الدراسة المسائية/ قسم اإلنسانيةخريجو كمية التربية لمعموم 
 ثانيالدور ال   8918/  8917لمعام الدراسي 



 ه 412م الموافق        3048/    7  /  4 ش ط ر  في  3142مرقم :  بموجب األمر الجامعي ال
 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االسم ت
  جٌد 355557 األول عراقية ذكر بسام سمٌر علً غزال  .1
  جٌد 355.55 الثانية عراقية أنثى زٌدان شكررنا طالل   .8
  جٌد 375.33 الثالثة عراقية أنثى عونً احمد حسن إسراء  .3
  جٌد 395523 ةالرابع عراقية أنثى النه خلف حمو  ..
  جٌد .39552 الخامسة عراقية أنثى زهراء محمد جمال احمد  .5
  جٌد 395.57 السادس عراقية ذكر موفق فراس موفق سلٌمان  .6
  جٌد 3.55.7 السابعة عراقية أنثى بسمة احمد محمود عزام  .7
  متوسط 25293. الثامنة عراقية أنثى غادة سعدهللا عزٌز سلو  .8
  متوسط 35775. التاسعة عراقية أنثى جوان طاهر ٌوسف حمٌد  .9

  متوسط 5755.. العاشرة عراقية أنثى منى بشٌر عساف حسن  .19
  متوسط 55575. عشر الحادي عراقية ذكر مصطفى عادل مولود صالح  .11
  متوسط 55577. الثاني عشر عراقية ذكر احمد عبدالسالم عزٌز حمرٌن  .18
  متوسط 75737. الثالثة عشر عراقية ذكر كٌالن شفٌق شمس الدٌن  .13

 توقيع العميد                    5عدد الذكور:               (كٌالن شفٌق شمس الدٌن( )13( وتنتهي ت )بسام سمٌر علً غزال( )1تبدأ ت )
 ختم الكمية                     8(                                                                          عدد اإلناث: 8( من )1القائمة )

 جامعة الموصل
 المغة االنكميزية/ الدراسة المسائية/ قسم اإلنسانيةخريجو كمية التربية لمعموم 

 األولالدور    3048/  3047لمعام الدراسي 



 ه 1.3م الموافق        8918/    7  /  1 ش ط ر  في  8.13مرقم :  بموجب األمر الجامعي ال
 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االسم ت
  متوسط 510095 الرابع عشر عراقية ذكر خالد سعيد محمد محمود  ..1
  متوسط 53095 الخامس عشر عراقية أنثى جنار فارس حسن  .15
  متوسط 530502 السادس عشر عراقية ذكر خمدون درويش الياس  .16
  متوسط 530098 السابع عشر عراقية ذكر عبيدة كمال حازم حسين  .17
  متوسط 500884 الثامن عشر عراقية ذكر محمد مصطفى عبدالقادر حمادي  .18
  مقبول 580351 التاسع عشر عراقية ذكر احمد هيثم احمد حسن  .19
  مقبول 550575 العشرون عراقية ذكر محمد شكيب سميمان احمد  .89

 توقيع العميد                    6عدد الذكور:         (محمد شكيب سميمان احمد( )89( وتنتهي ت )خالد سعيد محمد محمود( ).1تبدأ ت )
 ختم الكمية                    1(                                                                          عدد اإلناث: 8( من )8القائمة )

 
 
 
 
 
 
 

 المغة االنكميزية/ الدراسة المسائية/ قسم اإلنسانيةخريجو كمية التربية لمعموم 
 األولالدور    8918/  8917لمعام الدراسي 



 ه412   الموافق      م3048 /   40  /  4في     ش ط ر   2554بموجب األمر الجامعي المرقم : 
 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االسم ت
  متوسط 60.582 الدور ثاني عراقية ذكر محمد نجاح عابد عفين الجبوري  .1
  متوسط 60.447 الدور ثاني عراقية أنثى نسرين سميمان مطمك صالح الدليمي  .8
  متوسط 60.385 الدور ثاني عراقية أنثى نجالء حازم محمد احمد كنة  .3
  مقبول 57.667 الدور ثاني عراقية ذكر محمد قاسم محمد حسن الخزرجي  ..
  مقبول 57.445 الدور ثاني عراقية أنثى توفيق الطائي إبراهيممها بشار   .5
  مقبول 57.226 الدور ثاني عراقية أنثى فرحان محمد الجبوري أمينرنا   .6
  مقبول 56.541 الدور ثاني عراقية ذكر عمي وائل محمود حسين محمد امين  .7
  مقبول 54.331 الدور ثاني عراقية ذكر حسين عمي عبداهلل احمد شممه  .8

 توقيع العميد                      .عدد الذكور:          (حسين عمي عبداهلل احمد شممه( )8) ( وتنتهي تمحمد نجاح عابد عفين( )1تبدأ ت )
 ختم الكمية                      .(                                                                          عدد اإلناث: 8( من )8القائمة )

 
 
 
 
 

 جامعة الموصل
 المغة االنكميزية/ الدراسة المسائية/ قسم اإلنسانيةخريجو كمية التربية لمعموم 

 لثانيالدور ا   3048/  3047لمعام الدراسي 



 ه 412م الموافق        3048/    7  /  4 ش ط ر  في  3142مرقم :  بموجب األمر الجامعي ال
 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االسم ت
  جيد جداً  83.6400 ىاألول عراقية أنثى غادة زياد شيت طه  .1
  جيد 79.3700 الثانية عراقية أنثى سهى خميل سعدون داؤد القزاز  .8
  جيد 79.295 الثالث عراقية ذكر تغمب عبدالجبار جاسم محمد   .3
  جيد 76.135 ةالرابع عراقية أنثى الهام طميع مالو مصطفى   ..
  جيد 73.975 الخامسة عراقية أنثى محسن درويش سميمان  أسماء  .5
  جيد 73.8350 السادس عراقية ذكر صدام حسين عمي يحيى   .6
  جيد 72.6100 السابع عراقية ذكر سبهان جياد فتحي عمر   .7
  جيد 71.5800 الثامن عراقية ذكر عمي حسين مطر سميمان   .8
  جيد 71.1650 التاسع عراقية ذكر منهل صائل عبود صالح   .9

  جيد 70.82 العاشرة عراقية أنثى الهام عبد الصمد محمد سمطان  .19
  جيد 70.505 عشر ةالحادي عراقية ذكر رسالن يحيى احمد أيمن  .11
  جيد 70.0200 عشر ةالثاني عراقية أنثى زينب نوفل محمد نوري زيدان   .18
  متوسط 69.9500 الثالثة عشر عراقية أنثى رغدة صالح عمي عبداهلل   .13

 توقيع العميد                    6عدد الذكور:                  (رغدة صالح عمي عبداهلل( )13( وتنتهي ت )غادة زياد شيت طه( )1تبدأ ت )
 ختم الكمية                     7(                                                                          عدد اإلناث: .( من )1القائمة )

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

 األولالدور    3048/  3047لمعام الدراسي 



 ه 1.3م الموافق        8918/    7  /  1 ش ط ر  في  8.13مرقم :  بموجب األمر الجامعي ال
 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االسم ت
  متوسط 69.9050 الرابعة عشر عراقية أنثى عنود ياسر وليد عمي   ..1
  متوسط 69.6950 الخامسة عشر عراقية أنثى هبة فتح اهلل حامد محمد  .15
  متوسط 69.5400 السادس عشر عراقية ذكر فهد عبد حمد يونس   .16
  متوسط 86.98 السابعة عشر عراقية ذكر حسين فوزي حسين خميل المهيبي  .17
  متوسط 68.9650 الثامن عشر عراقية ذكر وسام حسين خضر طاهر   .18
  متوسط 68.5750 عشرالتاسعة  عراقية أنثى زينة باسل عبدالقادر عمي   .19
  متوسط 68.3600 العشرون عراقية ذكر أوحيدعمر حسن عمي   .89
  متوسط 68.235 الحادية وعشرون عراقية أنثى هالل صباح الفخري أالء  .81
  متوسط 68.2300 الثاني وعشرون عراقية أنثى زورين نبي كوكل عيسى  .88
  متوسط 67.9600 الثالثة والعشرون عراقية أنثى هيفاء الياس احمد الفنش   .83
  متوسط 67.8650 الرابعة والعشرون عراقية أنثى مها طه مصطفى محمد   ..8
  متوسط 67.5500 الخامس والعشرون عراقية أنثى دعاء عبدالمحب عبدالقادر محمد  .85
  متوسط 67.3450 السادس والعشرون عراقية أنثى دالل عادل هاشم خالد  الهاشمي  .86
  متوسط 67.1450 السابع والعشرون  عراقية ذكر عمي محمد صالح احمد كرموش   .87

 توقيع العميد                     5عدد الذكور:               (عمي محمد صالح احمد( )87( وتنتهي ت )عنود ياسر وليد عمي( ).1تبدأ ت )
 ختم الكمية                     9(                                                                          عدد اإلناث: .( من )8القائمة )

 العموم التربوية والنفسية/ الدراسة المسائية/ قسم اإلنسانيةخريجو كمية التربية لمعموم 
 األولالدور    8918/  8917لمعام الدراسي 



 ه 1.3م الموافق        8918/    7  /  1 ش ط ر  في  8.13مرقم :  بموجب األمر الجامعي ال
 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االسم ت
  متوسط 66.8750 الثامن والعشرون عراقية ذكر مثنى حسن محمد حسين  .88
  متوسط 66.645 التاسع والعشرون عراقية أنثى أمينصالح  أمين أمنة  .89
  متوسط 66.4850 الثالثون عراقية أنثى  إبراهيممنتهى جالل   .39
  متوسط 66.4250 الحادي والثالثون عراقية أنثى هاجر عامر محمود  .31
  متوسط 65.81 الثاني والثالثون عراقية ذكر احمد عبد الباسط صديق ذنون  .38
  متوسط 65.465 الثالث والثالثون عراقية ذكر عمي صباح عمي عباس   .33
  متوسط 65.28 الرابع والثالثون عراقية أنثى احمد إسماعيلعادل  أالء  ..3
  متوسط 65.2100 الخامس والثالثون عراقية ذكر نشأت محمد عمي عثمان عمي   .35
  متوسط 65.0250 السادس والثالثون عراقية ذكر ريان سمير عزيز مجيد   .36
  متوسط 64.9550 السابع والثالثون عراقية ذكر عرب محمد عطية محمد  .37
  متوسط 64.7850 الثامن والثالثون عراقية أنثى رغد زياد عبدالهادي عبداهلل   .38
  متوسط 64.695 التاسع والثالثون عراقية أنثى هاشم حسين جرجيس أسيل  .39
  متوسط 64.38 أربعون عراقية ذكر حازم محمد موسى حسن  .9.
  متوسط 63.875 الحادي واألربعون عراقية أنثى الجقماقجي الحان براق يحيى حسن  .1.

 توقيع العميد                    7عدد الذكور:            (الحان براق يحيى حسن( )1.( وتنتهي ت )مثنى حسن محمد حسين( )88تبدأ ت )
 ختم الكمية                     7عدد اإلناث:                                        (                                   .( من )3القائمة )

 العموم التربوية والنفسية/ الدراسة المسائية/ قسم اإلنسانيةخريجو كمية التربية لمعموم 
 األولالدور    8918/  8917لمعام الدراسي 



 ه 1.3م الموافق        8918/    7  /  1 ش ط ر  في  8.13مرقم :  بموجب األمر الجامعي ال
 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االسم ت
  متوسط 63.7300 الثاني واألربعون عراقية أنثى سارة هاشم محمد حسن  .8.
  متوسط 63.0750 الثالث واألربعون عراقية أنثى راية تحسين مرعي عمر   .3.
  متوسط 62.7500 الرابع واألربعون عراقية ذكر مدين خضر عميوي حسن  ...
  متوسط 62.7250 الخامس واألربعون عراقية أنثى سجى عمي احمد عبوش   .5.
  متوسط 61.6 السادس واألربعون عراقية أنثى تمارة هشام خضر حسن عمي  .6.
  متوسط 61.5050 السابع واألربعون عراقية ذكر يوسف ذنون يونس نجم  .7.
  متوسط 61.4600 الثامن واألربعون عراقية ذكر احمد إسماعيلقاسم طمب   .8.
  متوسط 61.4000 التاسع واألربعون عراقية ذكر محمد داؤود سميمان عمي   .9.
  مقبول 59.89 خمسون عراقية ذكر احمد ثائر نافع  .59
  مقبول 59.4200 الحادي والخمسون عراقية ذكر عمر ياسر نذير محمد بشير  .51
  مقبول 59.0700 الثاني والخمسون عراقية ذكر يقضان يعرب صابور   .58
  مقبول 59.0150 الثالث والخمسون عراقية أنثى إبراهيممها راشد احمد   .53

 توقيع العميد                    7عدد الذكور:              (إبراهيممها راشد احمد ( )53( وتنتهي ت )سارة هاشم محمد حسن( )8.تبدأ ت )
 ختم الكمية                     5عدد اإلناث:                                       (                                   .( من ).القائمة )

 
 

 العموم التربوية والنفسية/ الدراسة المسائية/ قسم اإلنسانيةخريجو كمية التربية لمعموم 
 األولالدور    8918/  8917لمعام الدراسي 



 ه412   الموافق      م3048 /   40  /  4في     ش ط ر   2554بموجب األمر الجامعي المرقم : 
 المالحظات التقدير المعدل الترتيب الجنسية الجنس االسم ت
  جيد 72.6600 الثانيالدور  عراقية أنثى تمارة تركي يونس خضر   .1
  متوسط 65.7800 الدور الثاني عراقية ذكر  إبراهيمفراس عبداهلل محمد   .8
  متوسط 65.1300 الدور الثاني عراقية ذكر رائد عمي طه  إيهاب  .3
  متوسط 63.2800 الدور الثاني عراقية أنثى نسرين خضر احمد محمد  ..
  متوسط 63.1900 الدور الثاني عراقية ذكر احمد محمد حسن حسين  .5
  متوسط 62.2600 الدور الثاني عراقية أنثى ريام هشام بشير مال اهلل  .6
  متوسط 62.1750 الدور الثاني عراقية ذكر انس عبدالموجود  صالح الدين  .7
  متوسط 61.0250 الدور الثاني عراقية ذكر ياسر محمد طاهر عمي محمد  .8
  متوسط 60.1000 الثانيالدور  عراقية أنثى غادة موفق زينو ذنون   .9

  مقبول 59.9200 الدور الثاني عراقية ذكر مهيدي عزيز  أمينمحمد   .19
 توقيع العميد                    6عدد الذكور:             (مهيدي عزيز أمينمحمد ( )19( وتنتهي ت )تمارة تركي يونس خضر( )1تبدأ ت )
 ختم الكمية                     .عدد اإلناث:                                        (                                   1( من )1القائمة )

 

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

 لثانيالدور ا   3048/  3047لمعام الدراسي 


