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 الصباحية للدراسة 2021 /2020خرجيو كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية للعام الدراسي 

 القسم الجنس اسم الطالب/ ة ت
 العلوم التربوية والنفسية  أنثى بان غسان عبدالواحد عبدهللا 1
 العلوم التربوية والنفسية  أنثى سارة محمد حيدر سليمان 2
 العلوم التربوية والنفسية  ذكر عبدالرحمن محمد احمد مصطفى 3
 االجغرافي ذكر عدنان عاصي علي احمد الورشان  1
 االجغرافي انثى ساره محمد أيوب محمود الرحو  2

 االجغرافي انثى نور شاكر محمود عبدهللا العبيدي  3

 علوم القرآن والتربية اإلسالمية ذكر كرم الباري يونس محمد خليل  مالوحي 1
 علوم القرآن والتربية اإلسالمية انثى الجبار عبد الغفور  حنان علي عبد 2
 علوم القرآن والتربية اإلسالمية انثى شهد حسن إبراهيم رجب الطائي 3
 تاريخ انثى رغد ثامر مصطفى جدوع البياتي 1
 تاريخ ذكر مصطفى سامي عباس حميد العبيدي 2
 تاريخ ذكر أيسر حامد محمود جاسم الحيالي 3
 اللغة العربية ذكر داود سليمان فرحان العباديفتحي  1
 اللغة العربية انثى نضال توفيق ياسين احمد 2
 اللغة العربية ذكر مهند فواز عبدالقادر فتحي الجراح 3
 اللغة اإلنكليزية انثى نور كفاح خليل يونس العباسي 1
 اللغة اإلنكليزية انثى امنة حسن اسماعيل احمد النعيمي 2
 اللغة اإلنكليزية انثى اياد عبداالله قاسمآمنه  3

 

 أ. د. حازم ذنون إمساعيل
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 الصباحية للدراسة 2020 /2019خرجيو كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية للعام الدراسي 

 القسم الجنس اسم الطالب/ ة ت
 اإلسالميةعلوم القرآن والتربية  ذكر فارس محمد عياده وحش الوادي 1
 اإلسالميةالقرآن والتربية علوم  ذكر محمد عبدالكريم احمد مجذاب 2

 اإلسالميةعلوم القرآن والتربية  أنثى مريم ثامر محمد نوري النعيمي 3

 اللغة العربية ذكر سالم حجاب محمود بلو 1
 اللغة العربية ذكر خضر غازي خضرأمين 2
 اللغة العربية ذكر حامد مطير االبتر عايد 3
 يزيةاللغة اإلنكل انثى صفية عمار قاسم محمود 1
 اللغة اإلنكليزية ذكر عبد الرحمن ناصر صبري علي 2
 اللغة اإلنكليزية ذكر عبد هللا سعد فاضل امين 3
 العلوم التربوية والنفسية أنثى دالل رضوان منذر عبدالرحمن 1
 العلوم التربوية والنفسية أنثى اسماء انور حيدر صفر 2
 وية والنفسيةالعلوم الترب أنثى هجران ماهر محمود حمودي 3
 التاريخ انثى رحمة ثائر علي خالد الجبوري  1
 التاريخ انثى ايمان اسماعيل عيدو جردو 2
 التاريخ انثى هبة ابراهيم علي ابراهيم الطائي 3
 الجغرافية انثى نور سمار سعدهللا ياسين المولى 1
 الجغرافية ذكر بارق عدنان ابراهيم علي الزبيدي 2
 الجغرافية ذكر عباسفهد سردار نوح  3

 

 أ. د. حازم ذنون إمساعيل
 عميد الكلية
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 الصباحية للدراسة 2019 /2018خرجيو كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية للعام الدراسي 

 القسم الجنس اسم الطالب/ ة ت
 اإلسالميةعلوم القرآن والتربية  ذكر مؤمن صالح شهاب احمد  1
 اإلسالميةعلوم القرآن والتربية  ذكر صكبان صبري عبيد عيسى  2

 اإلسالميةعلوم القرآن والتربية  انثى صل غازي حسنرفل في 3

 اللغة العربية انثى آمنة طلعت احمد عبدهللا 1
 اللغة العربية ذكر علي محمد صالح عليوي  2
 اللغة العربية ذكر عمر خالد نجم فتحي 3
 اللغة اإلنكليزية انثى دعاء جبر فاضل ياسين 1
 يةاللغة اإلنكليز  انثى صابرين سعد حازم 2
 اللغة اإلنكليزية انثى صفا محمد حسين  3
 العلوم التربوية والنفسية انثى سوالف منير صديق فتاح 1
 العلوم التربوية والنفسية انثى دعاء فتحي محمود جدوع 2
 العلوم التربوية والنفسية ذكر محمد لؤي خالد مصطفى  3
 التاريخ ذكر احمد ابراهيم عذاب عطران 1
 التاريخ انثى حنان فرحان حازم عبد 2
 التاريخ ذكر رافع يونس صالح سلطان 3
 الجغرافية انثى بريشان عبد هللا علي عمر  1
 الجغرافية ذكر عدنان الياس مطر البرو 2
 الجغرافية ذكر احمد عبدالكريم حمود أحمد  3

 

 أ. د. حازم ذنون إمساعيل
 عميد الكلية



  

 

Republic of Iraq 
Ministry of Higher Education and  
Scientific Research  
University of Mosul  
College of Education For Humanities 
 
 
 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية التربية للعلوم االنسانية

 

 

 الصباحية للدراسة 2018 /2017خرجيو كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية للعام الدراسي 

 القسم الجنس اسم الطالب/ ة ت
 علوم القرآن والتربية اإلسالمية ذكر عمر لقمان موسى فرمان 1
 علوم القرآن والتربية اإلسالمية أنثى وفاء كمال الدين عبدالمجيد 2
 علوم القرآن والتربية اإلسالمية أنثى سماء ياسر عبدالرزاق محمود 3
 اللغة العربية أنثى حمد أمينآية عبد العزيز م 1
 اللغة العربية ذكر عالء صالح محمد عطا هللا 2
 اللغة العربية أنثى ورود حسين علي خضير 3
 اللغة اإلنكليزية أنثى ميساء عبداالله إبراهيم حسن 1
 اللغة اإلنكليزية أنثى مودة حسين احمد محمد 2
 اللغة اإلنكليزية ذكر رياض عباس أحميد عباس 3
 العلوم التربوية والنفسية أنثى سارة رافع فيصل سليمان 1
 العلوم التربوية والنفسية أنثى إيمان عبدالوهاب احمد الخطاب 2
 العلوم التربوية والنفسية أنثى صفاء سالم جبوري داؤد 3
 تاريخ ذكر احمد قاسم يونس حسن 1
 تاريخ أنثى نور إدريس احمد محمد 2
 تاريخ أنثى يدانيمامة محمد صالح ز  3
 جغرافية أنثى نور حازم جاسم محمد السويداني 1
 جغرافية أنثى داليا حجي شمو فاضي 2
 جغرافية أنثى أزهار ياسر فاضل يونس البكري  3

 

 أ. د. حازم ذنون إمساعيل
 عميد الكلية
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 الصباحية للدراسة 2017 /2016خرجيو كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية للعام الدراسي 

 القسم الجنس اسم الطالب/ ة ت
 علوم القرآن والتربية اإلسالمية أنثى ه طارق حمدون خليلأمام 1
 علوم القرآن والتربية اإلسالمية ذكر محمد أكرم احمد حياوي  2
 علوم القرآن والتربية اإلسالمية ذكر زياد علي صالح عسكرخان 3
 اللغة العربية ذكر عبدالرحمن احمد ظاهر إبراهيم 1
 عربيةاللغة ال أنثى عبير احمد إبراهيم 2
 اللغة العربية أنثى أمنة ماهر عزيز 3
 اللغة اإلنكليزية أنثى رفاه عبد الكريم ادهم حسين 1
 اللغة اإلنكليزية أنثى سارة رياض ناظم 2
 اللغة اإلنكليزية أنثى زمن ياسر أزهر يونس 3
 العلوم التربوية والنفسية أنثى صفا غانم عبدهللا محمود 1
 العلوم التربوية والنفسية أنثى عبير قصي مؤيد حمادي 2
 العلوم التربوية والنفسية أنثى وفاء علي خضر نوح 3
 التاريخ أنثى هاجر عادل احمد 1
 التاريخ ذكر مصطفى مزاحم علي قاسم 2
 التاريخ أنثى رقية جاسم محمد فتحي 3
 الجغرافية ذكر هيثم إياد صديق سعدون  1
 الجغرافية أنثى نور فارس حمد سلو 2
 الجغرافية ذكر عز الدين عواد إسماعيل 3

 

 أ. د. حازم ذنون إمساعيل
 عميد الكلية
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 �👇👇�الدراسة المسائيةخريجو 

 

 املسائية للدراسة 2021 /2020خرجيو كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية للعام الدراسي 

 القسم الجنس اسم الطالب/ ة ت
 اللغة اإلنكليزية ذكر احمد عمر رضا علي 1
 اللغة اإلنكليزية انثى محمود طالل عبدالغني هاديالهدى نور  2
 اللغة اإلنكليزية انثى ريم احمد عبد الرزاق حسن  3
 اللغة العربية ذكر صالح أحمد عطية صالح 1
 اللغة العربية ذكر  غيدان عبدهللا خلف عيسى الجبوري  2
 اللغة العربية أذكر صالح جاسم عبد حسين طعمه 3
 العلوم التربوية والنفسية انثى تيسير عبد السالم محمود منصور 1
 العلوم التربوية والنفسية انثى سجى علي عباس ولي 2
 العلوم التربوية والنفسية انثى اناة ليث جاسم محمد 3
 علوم القرآن والتربية اإلسالمية انثى سوسن طه عليوي ناصر مالوحي  1
 علوم القرآن والتربية اإلسالمية انثى زهراء احمد عزيز شهاب الشيتي  2
 علوم القرآن والتربية اإلسالمية انثى السهيلي  اروى سهيل محمود شاكر 3

 

 

 أ. د. حازم ذنون إمساعيل
 عميد الكلية
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 املسائية للدراسة 2020 /2019خرجيو كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية للعام الدراسي 

 القسم الجنس اسم الطالب/ ة ت
 اإلسالميةعلوم القرآن والتربية  انثى اسود حسون جعباز العبيدياسماء  1

 اإلسالميةعلوم القرآن والتربية  ذكر عبد الرزاق خلف مطلوب سليمان 2

 اإلسالميةعلوم القرآن والتربية  انثى مريم ابراهيم حسين يونس 3

 اللغة العربية ذكر سالم سلطان خلف حمد 1
 اللغة العربية ذكر عبد الستار اثويني أدعس 2
 اللغة العربية أذكر أبو بكر علي حسين 3
 اللغة اإلنكليزية ذكر درويش شمو سلو 1
 اللغة اإلنكليزية انثى صفاء زهير رجب مجيد 2
 اللغة اإلنكليزية انثى نسرين خضر خالد خليل 3
 العلوم التربوية والنفسية ذكر صدام محمد حميد علي 1
 التربوية والنفسيةالعلوم  أنثى امنية صالح جمال كامل 2
 العلوم التربوية والنفسية أنثى زينب اكرم يحيى احمد 3
 الجغرافية ذكر فيصل ابراهيم خضر محمود 1
 الجغرافية ذكر محمد يونس فتحي احمد 2
 الجغرافية اليوجد ال يوجد 3

 

 

 أ. د. حازم ذنون إمساعيل
 عميد الكلية
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 املسائية للدراسة 2019 /2018خرجيو كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية للعام الدراسي 

 القسم الجنس اسم الطالب/ ة ت
 اإلسالميةعلوم القرآن والتربية  ذكر ابراهيم احمد جرجيس يوسف اليوسف 1
 اإلسالميةعلوم القرآن والتربية  انثى امنة محمد حسين حديد الحيالي 2

 اإلسالميةعلوم القرآن والتربية  انثى رغد محسن ياسين طه الطائي 3

 اللغة العربية ذكر محمد هاشم جاسم 1
 اللغة العربية انثى هبة طارق حميد علي 2
 اللغة العربية ذكر عبدالرحمن عبدهللا محمد طه الشرفاني 3
 اللغة اإلنكليزية ذكر عبد هللا عبد العال عباس 1
 اللغة اإلنكليزية انثى نسرين علي قاسم 2
 اللغة اإلنكليزية ذكر خيرو خلف خديدا سيدو 3
 العلوم التربوية والنفسية انثى امنة اسعد محمد عبدهللا 1
 العلوم التربوية والنفسية ذكر خالد عبد هللا سلطان محمد 2
 العلوم التربوية والنفسية ذكر نبيل شكر محمود 3

 

 

 أ. د. حازم ذنون إمساعيل
 عميد الكلية
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 املسائية للدراسة 2018 /2017خرجيو كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية للعام الدراسي 

 القسم الجنس اسم الطالب/ ة ت
 علوم القرآن والتربية اإلسالمية أنثى غيداء عبدهللا حسن محمود الطائي 1
 علوم القرآن والتربية اإلسالمية ذكر عبدالباري احمد نزال خضر الخاتوني 2
 القرآن والتربية اإلسالميةعلوم  أنثى إسراء عبد الغفور احمد الطائي 3
 اللغة العربية أنثى زينة سلوان غزال عيد 1
 اللغة العربية أنثى أميرة عبد األمير محمد يونس 2
 اللغة العربية أنثى مروة عبد هللا نجيب عبود 3
 اللغة اإلنكليزية ذكر بسام سمير علي غزال 1
 اللغة اإلنكليزية أنثى رنا طالل زيدان شكر 2
 اللغة اإلنكليزية أنثى إسراء عوني احمد حسن 3
 العلوم التربوية والنفسية أنثى غادة زياد شيت طه 1
 العلوم التربوية والنفسية أنثى سهى خليل سعدون داؤد القزاز 2
 العلوم التربوية والنفسية ذكر تغلب عبدالجبار جاسم محمد  3
 علوم القرآن والتربية اإلسالمية أنثى غيداء عبدهللا حسن محمود الطائي 1
 علوم القرآن والتربية اإلسالمية ذكر عبدالباري احمد نزال خضر الخاتوني 2
 القرآن والتربية اإلسالميةعلوم  أنثى إسراء عبد الغفور احمد الطائي 3

 

 

 أ. د. حازم ذنون إمساعيل
 عميد الكلية
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 املسائية للدراسة 2017 /2016خرجيو كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية للعام الدراسي 

 القسم الجنس اسم الطالب/ ة ت
 علوم القرآن والتربية اإلسالمية أنثى محمد صالح يوسف أنعام 1
 علوم القرآن والتربية اإلسالمية أنثى خالدة محمود حمادة الزبيدي 2
 علوم القرآن والتربية اإلسالمية أنثى رنا شكر محمود مصطفى الحيالي 3
 اللغة العربية أنثى هدى حسن يوسف عبدهللا 1
 اللغة العربية ذكر فيصل أمنادي مرعي حسن 2
 اللغة العربية أنثى سوزان مصطفى حسين مصطفى 3
 اللغة اإلنكليزية أنثى زينة غانم قاسم 1
 اللغة اإلنكليزية ذكر قيس حسن صالح 2
 اللغة اإلنكليزية ذكر خالد محمد دهام 3
 العلوم التربوية والنفسية أنثى أفراح نصرالدين نورالدين محمد 1
 العلوم التربوية والنفسية أنثى زينب إسماعيل علي أيوب 2
 العلوم التربوية والنفسية ذكر عالء يحيى جاسم عبدهللا 3
 الجغرافية ذكر محمود سالم سعيد 1
 الجغرافية أنثى عبير حنش احمد تركي 2
 الجغرافية ذكر احمد عبد الكريم عيدان 3

 

 أ. د. حازم ذنون إمساعيل
 عميد الكلية


