
 ( الدراسة الصباحية  اللغة االنكليزيةخريجــــو كليــــــة التربيـــــة قســـــم ) 

 الثانيالــدور   8002/8002 للعــام الدراســي

 هــ 3311/ شوال/32الموافق   –  3/31/2112فــــً  37261بموجب األمر الجامعـــً 

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت

  متوسط 72ر332  عراقٌة  ذكر عمر احمد عبد رجب 3

  متوسط 72ر132  عراقٌة  أنثى  سرى خالد غانم 2

  متوسط 72ر160  عراقٌة  أنثى  زٌنب باسل احمد 1

  متوسط 71ر713  عراقٌة  أنثى  فرح سمٌر فؤاد 3

  متوسط 71ر272  عراقٌة  أنثى  نور بازل محمد 5

  مقبول 52ر251  عراقٌة  أنثى  صالح الدٌن احمد نغم 7

  مقبول 52ر652  عراقٌة  أنثى  ادرٌس نزهراء عزا لدٌ 6

  مقبول 52ر531  عراقٌة  ذكر احمد ابراهٌم حسٌن 0

  مقبول 50ر253  عراقٌة  ذكر ولٌد حازم حسن 2

  مقبول 50ر212  عراقٌة  أنثى  لٌنا سعد ججً 31

  مقبول 50ر016  عراقٌة  أنثى  سهٌر ابلحد متً 33

  مقبول 50ر260  عراقٌة  أنثى  آفٌن عبدهللا رستم 32

  مقبول 50ر331  عراقٌة  ذكر سالم جاسم محمد 31

  مقبول 50ر312  عراقٌة  ذكر اشرف ٌوسف حسٌن 33

  مقبول 56ر075  عراقٌة  ذكر علً خٌر الدٌن محمد 35

 اسم العمٌد :                            (       علً خٌر الدٌن محمد () 35( وتنتهً بتسلسل) بعمر احمد عبد رج( ) 3تبدأ بتسلسل )
  

 :ختم الكلٌة                                                                                            (2(من )3رقم القائمة  )                 
 



 ( الدراسة الصباحية  اللغة االنكليزيةـة التربيـــــة قســـــم ) خريجــــو كليـــــ

 الثاني الــدور  8002/8002 للعــام الدراســي
 

 هــ 3311/ شوال/32الموافق   –  3/31/2112فــــً  37261بموجب األمر الجامعـــً 

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت

  مقبول 56ر650  عراقٌة  أنثى  رندة رحٌم ٌوسف -37

  مقبول 56ر777  عراقٌة  أنثى  رغدة عبدالستار حمدون -36

  مقبول 56ر531  عراقٌة  أنثى  تٌسٌر طعمة عبدهللا  -30

  مقبول 56ر530  عراقٌة  أنثى  رؤى احمد عبدهللا  -32

  ولمقب 56ر111  عراقٌة  ذكر صالح حسون ٌاسٌن  -21

  مقبول 56ر265  عراقٌة  أنثى  رغد عبد سعود  -23

  مقبول 56ر122  عراقٌة  ذكر مهند سالم ٌونس -22

  مقبول 56ر137  عراقٌة  أنثى  رشا ذنون صالح -21

  مقبول 57ر663  عراقٌة  أنثى  هدى محمد حسن -23

  مقبول 57ر203  عراقٌة  ذكر رغٌد عبدالرحمن حمادي -25

  مقبول 57ر315  عراقٌة  أنثى  ن خلٌل ابراهٌمسوزا -27

  مقبول 55ر130  عراقٌة  أنثى  هاجر عبدالحمٌد احمد -26

  مقبول 55ر276  عراقٌة  ذكر عبدهللا محمود ابراهٌم -20

  مقبول 53ر712  عراقٌة  ذكر اثٌر طه محمد -22

  مقبول 51ر732  عراقٌة  ذكر قصً عبدهللا عبدالفتاح  -11

 اسم العمٌد :                            (       قصً عبدهللا عبدالفتاح () 11( وتنتهً بتسلسل) رندة رحٌم ٌوسف( ) 35أ بتسلسل )تبد
  

 :ختم الكلٌة                                                                                             (2(من )2رقم القائمة  )                 



 

 ( الدراسة الصباحية  العلوم التربوية والنفسيةخريجــــو كليــــــة التربيـــــة قســـــم ) 

 الثانيالــدور   8002/8002 للعــام الدراســي

 هــ 3311/ شوال/32الموافق   –  3/31/2112فــــً  37261بموجب األمر الجامعـــً 

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت

  جٌد 62ر115  عراقٌة  انثى  حامد الحفوظً ملكة محمد عامر 3

  متوسط 72ر235  عراقٌة  انثى  حسن آل مال خضر مروة ادرٌس طه 2

  مقبول  50ر503  عراقٌة  ذكر  فرحان االلوسًعمر اٌاد مصلح  1

  مقبول 56ر013  عراقٌة  ذكر  حسٌن البدرانًمحمد علً محمد  3

  مقبول  56ر136  عراقٌة  ذكر  سعٌدنداء محسن محمد  5

  مقبول 53ر113  عراقٌة  ذكر  مهند خالد حمادي خلف الفالحً 7

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 اسم العمٌد :                            (       مهند خالد حمادي خلف الفالحً () 7( وتنتهً بتسلسل)حفوظًملكة محمد عامر حامد ال( ) 3تبدأ بتسلسل )
  

  : ختم الكلٌة                                                                                                                 (3(من )3رقم القائمة  )                 



 

 ( الدراسة الصباحية  علوم الحاسباتخريجــــو كليــــــة التربيـــــة قســـــم ) 

 الثانيالــدور   8002/8002 للعــام الدراســي

 هــ 3311/ شوال/32الموافق   –  3/31/2112فــــً  37261بموجب األمر الجامعـــً 

 المالحظات التقدٌر المعدل ترتٌبال الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت

  جٌد 61ر0133  عراقٌة  ذكر نزار ٌونس سلمان خلف الجبوري 3

  متوسط 72ر3350  عراقٌة  انثى  رفل نزار ٌونس عبدالرحمن  2

  متوسط 70ر3111  عراقٌة  ذكر  انمار محمد سعٌد محمد ٌونس  1

  وسطمت 77ر2625  عراقٌة  انثى  سماح حازم الٌاس بهنام  3

  متوسط 77ر6233  عراقٌة  ذكر طه ٌاسٌن عبدالقادر علً البدرانً  5

  متوسط 77ر3603  عراقٌة  ذكر فهد احمد حامد احمد سلطان 7

  متوسط 73ر2010  عراقٌة  انثى  غادة غانم جمعة حمادي 6

  متوسط 73ر3207  عراقٌة  انثى  رحمة علً جاسم علً 0

  متوسط 71ر5176  عراقٌة  انثى  نور محمد سعٌد محمد ٌونس 2

  متوسط 72ر5202  عراقٌة  انثى  سحر مصطفى نبٌل منجً  31

  متوسط 72ر1211  عراقٌة  انثى  بان ظاهر جمٌل صالح الحبو  33

  متوسط 72ر1657  عراقٌة  ذكر اشرف فوزي عبدالرزاق جاسم 32

  متوسط 72ر2517  عراقٌة  ذكر حمٌد عاٌد بدر فرحان  31

  متوسط 72ر3351  عراقٌة  انثى  مرام احمد محمد احمد البدرانً  33

  متوسط 72ر3150  عراقٌة  انثى  رؤى ٌونس اسماعٌل حسن 35

 اسم العمٌد :                            (       رؤى ٌونس اسماعٌل حسن () 35( وتنتهً بتسلسل)نزار ٌونس سلمان خلف الجبوري( ) 3تبدأ بتسلسل )
  

 :ختم الكلٌة                                                                                                                 (1(من )3رقم القائمة  )                 



 

 ( الدراسة الصباحية  علوم الحاسباتخريجــــو كليــــــة التربيـــــة قســـــم ) 

 الثانيالــدور   8002/8002 لدراســيللعــام ا

 هــ 3311/ شوال/32الموافق   –  3/31/2112فــــً  37261بموجب األمر الجامعـــً 

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت

  متوسط 72ر3136  عراقٌة  ذكر  مروان حسن حسٌن محمد 37

  متوسط 73ر0662  عراقٌة  انثى   الصفارمروة نزار عبدهللا 36

  متوسط 73ر2362  عراقٌة  انثى  بسمة سمٌر ٌونس محمد 30

  متوسط 73ر3062  عراقٌة  ذكر  بهجت سرحان عطو ال حنش 32

  متوسط 73ر3301  عراقٌة  انثى  انفال حازم غانم حسٌن 21

  متوسط 73ر1112  عراقٌة  انثى  شهد ٌوسف كامل ٌوسف الساعور 23

  متوسط 71ر5233  عراقٌة  انثى  فاطمة جالل حٌدر محمد 22

  متوسط 71ر3232  عراقٌة  انثى  مروة ولٌد هادي حسن 21

  متوسط 71ر2521  عراقٌة  ذكر  جبران محمود كرٌدي عبدهللا 23

  متوسط 71ر2373  عراقٌة  انثى  عبٌر محفوظ جاسم محمد العكٌدي 25

  متوسط 71ر3026  عراقٌة  ذكر  خان محمد ناصح حكمت علً  27

  مقبول 52ر3211  عراقٌة  انثى  االء جمعة طه محمد المولى  26

  مقبول 50ر5033  عراقٌة  انثى  عبٌر علً قاسم حسن الحبٌطً 20

  مقبول 50ر5102  عراقٌة  انثى  افراح عبدالقادر فتحً حمو عالوي  22

  مقبول 50ر5322  عراقٌة  كر ذ شهم احمد حامد احمد سلطان  11

 اسم العمٌد :                                  (       شهم احمد حامد احمد سلطان () 11( وتنتهً بتسلسل)مروان حسن حسٌن محمد( ) 37تبدأ بتسلسل )
  

 :  ختم الكلٌة                                                                                                                 (1(من )2رقم القائمة  )                 



 

 ( الدراسة الصباحية  علوم الحاسباتخريجــــو كليــــــة التربيـــــة قســـــم ) 

 الثانيالــدور   8002/8002 للعــام الدراســي

 هــ 3311/ شوال/32موافق  ال –  3/31/2112فــــً  37261بموجب األمر الجامعـــً 

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت

  مقبول 56ر7276  عراقٌة  ذكر محمد راسم محمد سالم حسن 13

  مقبول 56ر5532  عراقٌة  انثى  محمد طاهر جاسم محمد سعٌدجٌهان  12

  مقبول 56ر1317  راقٌة ع ذكر لً خالد جمال عبدالجبار العكٌ 11

  مقبول 57ر3157  عراقٌة  ذكر مصطفى محمد جمٌل ٌونس  13

  مقبول 57ر1357  عراقٌة  انثى  مرثد ممتاز ٌاسٌن محمد  15

  مقبول 53ر2111  عراقٌة  انثى  رؤى طالب محمود فارس  17

        

        

        

        

        

        

        

 
 اسم العمٌد :                                 (       رؤى طالب محمود فارس () 17( وتنتهً بتسلسل)محمد راسم محمد سالم حسن( ) 13دأ بتسلسل )تب

  
 :ختم الكلٌة                                                                                                                 (1(من )1رقم القائمة  )                 

 



 

 ( الدراسة الصباحية  الجغرافيةخريجــــو كليــــــة التربيـــــة قســـــم ) 

 الثانيالــدور   8002/8002 للعــام الدراســي

 هــ 3311/ شوال/32الموافق   –  3/31/2112فــــً  37261بموجب األمر الجامعـــً 

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس الربـاعـــًاالســـــم  ت

  متوسط 75ر51  عراقٌة  أنثى بسمة منٌر محمود محمد  3

  متوسط 75ر36  عراقٌة ذكر  احسان حمٌد علً الكنو 2

  متوسط 73ر32  عراقٌة  أنثى رٌفا ثائر كٌكة صادق توما 1

  متوسط 72ر73   عراقٌة أنثى شرٌهان خورشٌد الٌاس ٌوسف  3

  متوسط 72ر37  عراقٌة  أنثى دعاء محمد عباس سلمان 5

  متوسط 73ر36  عراقٌة ذكر  محمود غانم محمود حمٌد  7

  متوسط 73ر31  عراقٌة  أنثى نوحالمروة جاسم عبد  6

  متوسط 73ر16  عراقٌة  أنثى اسراء صالح سلٌمان حسانً 0

  متوسط 71ر05  ة عراقٌ أنثى االء مؤٌد احمد مجٌد 2

  متوسط 71ر33  عراقٌة ذكر  حسام الدٌن حسٌن غضبان  31

  متوسط 71ر25  عراقٌة ذكر  معن جمال شاكر ٌونس الدباغ 33

  متوسط 71ر31  عراقٌة  أنثى سارة سالم احمد محمد  32

  متوسط 71ر12  عراقٌة ذكر  كرم زهٌر عباوي فتحً 31

  متوسط 71ر15  عراقٌة  أنثى ضحى صدٌق محمد طاهر  33

  مقبول 50ر71  عراقٌة ذكر  سالم عبدالقادر خدو  35

 اسم العمٌد :                                                (       سالم عبدالقادر خدو()35( وتنتهً بتسلسل)بسمة منٌر محمود محمد( )3تبدأ بتسلسل )
  

 :  ختم الكلٌة                                                                                                                 (2)(من 3رقم القائمة  )                 



 

 ( الدراسة الصباحية  الجغرافيةخريجــــو كليــــــة التربيـــــة قســـــم ) 

 الثانيالــدور   8002/8002 للعــام الدراســي

 هــ 3311/ شوال/32الموافق   –  3/31/2112فــــً  37261األمر الجامعـــً  بموجب

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت

   56ر27  عراقٌة  ذكر مسعود غازي عبدهللا فرحان 37

   56ر21  عراقٌة  ذكر  ٌونس خلف سلٌم العٌسى  36

   56ر06  عراقٌة  ذكر  ٌد عبدهللا حسن خالد سع 30

   56ر53  عراقٌة  ذكر  سعد حمدي خلٌل محمد 32

   57ر06  عراقٌة  ذكر  ضٌاء ابراهٌم عبدو محمد 21

   57ر21  عراقٌة  ذكر  قصً عبدهللا ابراهٌم بلو 23

   55ر23  عراقٌة  ذكر  عزالدٌن شبٌب مجٌد ظاهر  22

   55ر23  عراقٌة   ذكر سٌف ٌاسٌن محمود صالح 21

    55ر65  عراقٌة  انثى  نغم حسٌن حامد ٌحٌى  23

   55ر13  عراقٌة  ذكر  احمد ابراهٌم شٌت فتحً 25

   55ر11  عراقٌة  ذكر  سالم نجم عبدهللا رجب 27

   53ر03  عراقٌة  ذكر  عمار صبحً عبو حامد  26

 
 

 اسم العمٌد :                                             (   عمار صبحً عبو حامد ()26تنتهً بتسلسل)( ومسعود غازي عبدهللا فرحان( )37تبدأ بتسلسل )
  

 :  ختم الكلٌة                                                                                                                     (2(من )2رقم القائمة  )                 
 



 
 

 الدراسة الصباحية  علوم الحياة ( خريجــــو كليــــــة التربيـــــة قســـــم )

 الثانيالــدور   8002/8002 للعــام الدراســي

 هــ 3311/ شوال/32الموافق   –  3/31/2112فــــً  37261بموجب األمر الجامعـــً 

 المالحظات التقدٌر المعدل ترتٌبال الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت

  متوسط 77ر122  عراقٌة  أنثى  مها حسن حامد لوٌزان 3

  متوسط 75ر126  عراقٌة  ذكر محمود عبدهللا محمد سعٌد 2

  متوسط 72ر063  عراقٌة  أنثى  االء قٌصر نجم الدٌن احمد 1

  متوسط 71ر612  عراقٌة  ذكر ٌشار الٌاس ٌونس الٌاس 3

  مقبول 52ر636  عراقٌة  ذكر ٌر عبدهللا عبوشاحمد از 5

  مقبول 50ر603  عراقٌة  أنثى  عبر صبحً احمد ضاٌع 7

  مقبول 50ر653  عراقٌة  أنثى  ازهارصباح زٌدان صفاوي 6

  مقبول 50ر203  عراقٌة  أنثى  سناء محمد عٌد امٌن 0

  مقبول 56ر201  عراقٌة  أنثى  زهراء حامد عزٌز محمود 2

  مقبول 56ر222  عراقٌة  ذكر مؤٌد محسن وهب عثمان 31

  مقبول 56ر676  عراقٌة  أنثى  علً حمٌد باغوز هله 33

  مقبول 56ر175  عراقٌة  ذكر محمد صالح محمد صالح 32

  مقبول 56ر371  عراقٌة  أنثى  فاطمة عبدالرحمن وهب 31

  مقبول 57ر655  عراقٌة  ذكر سعٌد عبدالرحمن خالد  33

  مقبول 57ر320  عراقٌة  ذكر احمد عوٌد حنود احمد 35

 اسم العمٌد :                                             (   احمد عوٌد حنود احمد ()35( وتنتهً بتسلسل)مها حسن حامد لوٌزان( )3تبدأ بتسلسل )
 :  ختم الكلٌة                                                                                                            (2(من )3رقم القائمة  )              



 ( الدراسة الصباحية علوم الحياةخريجــــو كليــــــة التربيـــــة قســـــم ) 

 الثانيالــدور   8002/8002 للعــام الدراســي

 هــ 3311/ شوال/32الموافق   –  3/31/2112فــــً  37261بموجب األمر الجامعـــً 

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت

  مقبول 55ر233  عراقٌة  ذكر خورشٌدخالد رعد فٌصل  37

  مقبول 53ر135  عراقٌة  ذكر محمود محمد ٌونس محمد 36

  ولمقب 53ر216  عراقٌة  انثى  نور زهدي طه ٌونس  30

  مقبول 53ر375  عراقٌة  ذكر محمد عبدالوهاب احمد سعٌد  32

  مقبول  51ر360  عراقٌة  انثى  علٌاء الٌاس ابراهٌم  21

        

        

        

  
 

 اسم العمٌد :                                         (   علٌاء الٌاس ابراهٌم ()21( وتنتهً بتسلسل)خالد رعد فٌصل خورشٌد( )37تبدأ بتسلسل )
  

             
 :  ختم الكلٌة                                                                                                                     (2(من )2رقم القائمة  )     

 
 
 
 
 



 

 ( الدراسة الصباحية  ان الكريم والتربية اإلسالميةالقرخريجــــو كليــــــة التربيـــــة قســـــم ) 

 الثانيالــدور   8002/8002 للعــام الدراســي

 هــ 3311/ شوال/32الموافق   –  3/31/2112فــــً  37261بموجب األمر الجامعـــً 

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت

  متوسط 72ر15  عراقٌة  انثى  حسن عباس احالم محمود  3

  متوسط 71ر72  عراقٌة  انثى  جبرٌة جرجٌس محمد حسن  2

  متوسط 71ر53  عراقٌة  انثى  مها حسن محمد سلٌمان  1

  متوسط 72ر01  عراقٌة  انثى  بسمة باسم محمد عبد حسن  3

  متوسط 73ر71  عراقٌة  انثى  اسراء حسٌن مصطفى  5

         

        

 
 
 
 

 اسم العمٌد :                            (       اسراء حسٌن مصطفى () 5( وتنتهً بتسلسل)احالم محمود حسن عباس( ) 3تبدأ بتسلسل )
   

 :ختم الكلٌة                                                                                                 (3(من )3رقم القائمة  )                 
 
 
 
 



 ( الدراسة الصباحية  التاريخخريجــــو كليــــــة التربيـــــة قســـــم ) 

 الثانيالــدور   8002/8002 للعــام الدراســي

 هــ 3311/ شوال/32الموافق   –  3/31/2112فــــً  37261بموجب األمر الجامعـــً 
  

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس ـًاالســـــم الربـاعــ ت
  جٌد 62ر355  عراقٌة ذكر قصً عمر عواد  3

  متوسط 75ر673  عراقٌة ذكر جهاد عصمان محمد  2

  متوسط 73ر773  عراقٌة انثى سمٌة ارمٌض محٌمٌد  1

  متوسط 73ر105  عراقٌة ذكر عبد هللا خلف عبد هللا  3

  متوسط 71ر317  عراقٌة ذكر احمد عاصً شرقً  5

  متوسط 71ر110  عراقٌة ذكر علً وحٌد جاسم  7

  متوسط 71ر311  عراقٌة انثى دالل عبدو ٌوسف  6

تحجب نتٌجته لعدم جلب  متوسط 72ر230  عراقٌة ذكر محمد صالح محمد  0
 الجنسٌة العراقٌة

  متوسط 72ر275  عراقٌة انثى سوزان علً جمعة  2

  متوسط 72ر236  عراقٌة انثى زٌز اٌوب اكرام ع 31

  متوسط 73ر231  عراقٌة ذكر ماهر عبد هللا علً  33

  متوسط 73ر622  عراقٌة انثى عبٌر مشعل حسن  32

  متوسط 71ر 210  عراقٌة ذكر صبحً عبد خلٌل 31

  متوسط 71ر026  عراقٌة ذكر بارزان سعدون علً  33

  متوسط 71ر721  عراقٌة ذكر صهٌب غانم ناٌف  35

 
 :العمٌد توقٌع                              (صهٌب غانم ناٌف)( باسم 35بالتسلسل )هً ( وتنتقصً عمر عواد ( باسم )3تبدأ بتسلسل)

 
 ختم الكلٌة :                 (                                                                                  1( من ) 3رقم القائمة )           



 ( الدراسة الصباحية  التاريخخريجــــو كليــــــة التربيـــــة قســـــم ) 

 الثانيالــدور   8002/8002 للعــام الدراســي

 هــ 3311/ شوال/32الموافق   –  3/31/2112فــــً  37261بموجب األمر الجامعـــً 
  

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت
  متوسط 71ر510  عراقٌة ذكر  وداحمد عبود محم 37
  متوسط 71ر267  عراقٌة ذكر وعد محمد خلف  36
  متوسط 71ر302  عراقٌة انثى ناهدة احمد شحاذة  30
  مقبول 52ر312  عراقٌة انثى كوالي محمود جاسم  32
  مقبول 52ر321  اقٌةعر انثى ازهار علً خضر  21
  مقبول 50ر 613  عراقٌة ذكر زٌاد حسن محمد  23
  مقبول 50ر515  عراقٌة انثى نهاد عبد الصمد ٌونس  22
  مقبول 50ر227  عراقٌة انثى سناء جمٌل موسى  21
  مقبول 50ر117  عراقٌة انثى سراب فٌصل حمٌد  23
  مقبول 56ر251  عراقٌة ذكر عمر علً محمد  25
  مقبول 56ر230  عراقٌة ذكر حكٌم لقمان محمد  27
  مقبول 56ر065  عراقٌة ذكر اسامة محسن علً 26
  مقبول 56ر336  عراقٌة ذكر عاطف غانم عبد هللا  20
  مقبول 56ر316  عراقٌة ذكر سفٌان علً وٌس  22
  مقبول 56ر133  عراقٌة ذكر محمد جبار احمد  11

 
 : العمٌد  توقٌع(                                            محمد جبار احمد( باسم )11بالتسلسل )هً ( وتنتوداحمد عبود محم)( باسم 37تبدأ بتسلسل)

          
 ختم الكلٌة :                         (                                                                                         1( من )  2رقم القائمة )             



               

 ( الدراسة الصباحية  التاريخخريجــــو كليــــــة التربيـــــة قســـــم ) 

 الثانيالــدور   8002/8002 للعــام الدراســي

 هــ 3311/ شوال/32الموافق   –  3/31/2112فــــً  37261بموجب األمر الجامعـــً 
  

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس ـــم الربـاعـــًاالســ ت
  مقبول 56ر313  عراقٌة ذكر حسٌن إبراهٌم رشٌد  13
  مقبول 57ر 202  عراقٌة ذكر محمد إسماعٌل عبد هللا  12
  مقبول 57ر312  عراقٌة ذكر قتٌبة عبد اإلله ناٌف  11
  مقبول 51ر537  عراقٌة ذكر عالء حازم محمد  13
  مقبول 52ر120  عراقٌة ذكر صالح نجم عبد هللا  15

 
 

 العمٌد : توقٌع(                       صالح نجم عبد هللا ( باسم ) 15بالتسلسل )هً ( وتنتحسٌن إبراهٌم رشٌد( باسم )13تبدأ بتسلسل)
 
 

 ختم الكلٌة  :                                                                    (                                   1( من )1رقم القائمة )          
 

                       
 
 
 
 
 
 



 ( الدراسة الصباحية  الرياضياتخريجــــو كليــــــة التربيـــــة قســـــم ) 

 الثانيالــدور   8002/8002 للعــام الدراســي

 هــ 3311/ شوال/32الموافق   –  3/31/2112فــــً  37261بموجب األمر الجامعـــً 

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت
  متوسط 75ر1231  عراقٌة انثى اٌمان محمود سلطان عبد هللا الدلٌمً -3

  متوسط 72ر5362  عراقٌة ذكر سالم محمد علً ٌونس النعمان  -2
  متوسط 72ر2172  عراقٌة انثى  ص حسٌن علً سلٌمان االمٌناخال -1
  متوسط 73ر0267  عراقٌة انثى رند بسام فوزي حسٌن الجبوري  -3

  متوسط 73ر6751  عراقٌة انثى حٌاة محمد صالح قاسم عباس  -5
  متوسط 73ر2130  عراقٌة انثى نغم كمال علً حٌدر الطائً  -7
  متوسط 73ر1313  عراقٌة انثى  صالحسجى عبد العالً عبد هللا -6
  متوسط 71ر7275  عراقٌة انثى سهى حسٌن عباس عبد هللا  -0
  متوسط 71ر1153  عراقٌة انثى وفاء عبد العزٌز احمد بالل الحمدانً  -2

  متوسط 71ر2323  عراقٌة انثى منار ٌاسٌن طه الٌأس البٌاتً  31
  مقبول 52ر2761  عراقٌة ذكر رانً احمد هانً عبد القادر احمد البد  -33
  مقبول 52ر2655  عراقٌة انثى رشا مطر محمد صالح الجبوري  -32
  مقبول 52ر3221  عراقٌة ذكر عمر احمد صالح سالم السالمً  -31
  مقبول 56ر6210  عراقٌة ذكر مٌسر حازم حمادي حمد السبعاوي  -33
  مقبول 56ر3371  قٌةعرا انثى مروة هشام نوري سعٌد الخطاط  -35

 توقٌع العمٌد :              (  مروة هشام نوري سعٌد الخطاط( باسم )35بالتسلسل ) وتنتهً( اٌمان محمود سلطان عبد هللا)(باسم 3) تبدأ بتسلسل
 

 ختم الكلٌة :                                                 (                                                      2( من ) 3رقم القائمة )                       
 



 
 

 ( الدراسة الصباحية  الرياضياتخريجــــو كليــــــة التربيـــــة قســـــم ) 

 الثانيالــدور   8002/8002 للعــام الدراســي

 هــ 3311/ شوال/32الموافق   –  3/31/2112فــــً  37261بموجب األمر الجامعـــً 
  

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت
  مقبول 57ر3233  عراقٌة انثى جولٌان منٌر ابلحد جرجٌس  -37
  مقبول 55ر3312  عراقٌة ذكر زٌد محمد طاهر محمد علً قدو  -36
  لمقبو 55ر1523  عراقٌة ذكر علً طارق ابراهٌم توفٌق الطائً  -30
  مقبول 51ر6353  عراقٌة انثى هبه مهدي صالح طلب  -32
  مقبول 52ر5001  عراقٌة انثى لٌندا علً اكبر شاكر  -21

 
 

 توقٌع العمٌد :         (  لٌندا علً اكبر شاكر( باسم )21بالتسلسل )هً ( وتنتجولٌان منٌر ابلحد جرجٌس( باسم )33تبدأ بتسلسل)
       
                                                                                                                     (                          2( من ) 2)رقم القائمة      

    ختم الكلٌة :                                                                                                                                            
 
 
 

                                                                                                               

 
 



 ( الدراسة الصباحية  الفيزياءخريجــــو كليــــــة التربيـــــة قســـــم ) 

 الثانيالــدور   8002/8002 اســيللعــام الدر

 هــ 3311/ شوال/32الموافق   –  3/31/2112فــــً  37261بموجب األمر الجامعـــً 

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت
  جٌد 61ر2320  عراقٌة ذكر احمد هشام محمد حسن  -3
  متوسط 71ر0563  عراقٌة انثى م رشا عبد هللا جاسم الجاس -2
  متوسط 71ر3221  عراقٌة انثى رؤى ذاكر محمود سلٌمان  -1
  متوسط 71ر2702  عراقٌة انثى نور توفٌق ذنون الصفار  -3
  متوسط 72ر2277  عراقٌة انثى دالٌا اوٌتر خمو مٌرزا -5
  متوسط 73ر5230  عراقٌة انثى ردٌنة معن نجم حمندي -7
  متوسط 73ر3753  عراقٌة انثى اسماعٌل ابراهٌم حمادي مروة  -6
  متوسط 71ر2216  عراقٌة انثى وسن وعد هللا احمد اسماعٌل  -0
  متوسط 71ر2627  عراقٌة انثى نادٌة مصطفى ٌاسٌن مرعً  -2

  متوسط 71ر2337  عراقٌة انثى عبٌر عبد الكرٌم خلف طه  -31
  مقبول 52ر0371  راقٌةع انثى اسراء اكرم محمد صدٌق  -33
  مقبول 52ر3707  عراقٌة ذكر احمد عبد هللا جاسم احمد  -32
  مقبول 50ر5227  عراقٌة انثى هدٌل سامً فاضل ذنون -31
  مقبول 50ر3023  عراقٌة نثى نور محمود احمد عبد الرحٌم -33
  مقبول 50ر3672  عراقٌة ذكر ابراهٌم علً طاهر عبد هللا  -35

 
 توقٌع العمٌد :                         (  ابراهٌم علً طاهر عبد هللا( باسم )35بالتسلسل )هً ( وتنتاحمد هشام محمد( باسم )3بتسلسل)تبدأ 

                     (                                                                                                     1( من )3رقم القائمة )      
                                                                                                                  ختم الكلٌة :                                                                                                                                                  

 



 ( الدراسة الصباحية  الفيزياءخريجــــو كليــــــة التربيـــــة قســـــم ) 

 الثانيالــدور   8002/8002 للعــام الدراســي

 هــ 3311/ شوال/32الموافق   –  3/31/2112فــــً  37261بموجب األمر الجامعـــً 

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت
  مقبول 56ر0710  عراقٌة انثى عبٌر راسم علوان حمد -37
  مقبول 56ر0510  عراقٌة انثى سرى نظام سعٌد محمد  -36
  مقبول 56ر6770  عراقٌة انثى مٌسم سالم ٌونس سلٌمان  -30
  قبولم 56ر3560  عراقٌة ذكر جالل محسن خلف ٌونس  -32
  مقبول 56ر2161  عراقٌة ذكر ٌاسر عمار عبد الكرٌم محمد  -21
  مقبول 56ر3536  عراقٌة انثى هدٌل اسماعٌل ٌونس محمد  -23
  مقبول 57ر2313  عراقٌة انثى منار رافع حمٌد حسن   -22
  مقبول 57ر5600  عراقٌة انثى عبٌر علً محمد ٌونس  -21
  مقبول 57ر1371  عراقٌة ذكر مصطفى  حذٌفة هٌثم عبد القادر  -23
  مقبول 57ر2015  عراقٌة انثى هدٌل ادٌب محمد صالح داؤد  -25
  مقبول 57ر1770  عراقٌة ذكر محمد صالح الٌاس  -27
  مقبول 57ر1323  عراقٌة ذكر ٌاسر حسن رشٌد احمد -26
  مقبول 55ر2576  عراقٌة ذكر محمد صالح احمد سلطان  -20
  مقبول 55ر1551  عراقٌة ذكر ف عبد الغفور صالح مصطفى اشر -22
  مقبول 55ر1352  عراقٌة ذكر اسامة اكرم قاسم محمد  -11

                                                           توقٌع العمٌد :                                          (  اسامة اكرم قاسم محمد( باسم )11بالتسلسل )هً ( وتنتعبٌر راسم علوان حمد( باسم )35تبدأ بتسلسل)
 (                                                                                                                        1( من ) 2رقم القائمة )      

                                                                                                                  ختم الكلٌة :                                                                                                                                              
 
 



 

 ( الدراسة الصباحية  الفيزياءة قســـــم ) خريجــــو كليــــــة التربيـــــ

 الثانيالــدور   8002/8002 للعــام الدراســي

 هــ 3311/ شوال/32الموافق   –  3/31/2112فــــً  37261بموجب األمر الجامعـــً 

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت
  مقبول 55ر3761  عراقٌة أنثى ر ندى ناظم مراد ظاه -13
  مقبول 53ر1310  عراقٌة أنثى شٌماء سالم احمد داؤد  -12
  مقبول 51ر2173  عراقٌة ذكر سنان ازهر جمٌل جاسم  -11
  مقبول 51ر7737  عراقٌة أنثى انفال اٌاد ناصح حمٌد  -13

 
 

 توقٌع العمٌد :         (  انفال اٌاد ناصح حمٌد( باسم )13بالتسلسل )هً ( وتنتندى ناظم مراد ظاهر( باسم )13تبدأ بتسلسل)
     
 (                                                                                                                        1( من )1رقم القائمة )  

                                                                                                                  ختم الكلٌة :                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ( الدراسة الصباحية  الكيمياءقســـــم ) خريجــــو كليــــــة التربيـــــة 

 الثانيالــدور   8002/8002 للعــام الدراســي

 هــ 3311/ شوال/32الموافق   –  3/31/2112فــــً  37261بموجب األمر الجامعـــً 

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت
  جٌد 63ر107  عراقٌة ىأنث هبة صباح دانٌال  -3
  متوسط 75ر570  عراقٌة أنثى بشائر شفاء خزعل  -2
  متوسط 75ر511  عراقٌة أنثى عبٌر مروان ٌحٌى  -1
  متوسط 73ر207  عراقٌة أنثى ستانلً جورج حنا  -3
  متوسط 73ر302  عراقٌة أنثى هٌفاء اسماعٌل عبدي  -5
  متوسط 72ر365  عراقٌة أنثى جوان ابراهٌم حسن  -7
  متوسط 72ر312  عراقٌة ذكر عمر معد عباس  -6
  متوسط 73ر625  عراقٌة أنثى سمر نوري احمد  -0
  متوسط 71ر722  عراقٌة أنثى سارة اسحق ابراهٌم  -2

  متوسط 71ر326  عراقٌة ذكر عمر حازم داؤد  31
  مقبول 52ر023  عراقٌة ذكر اٌوب موفق احمد  -33
  مقبول 52ر022  عراقٌة ذكر عبد السالم  فراس سمٌر -32
  مقبول 52ر606  عراقٌة ذكر انمار حامد ٌدي  -31
  مقبول 52ر201  عراقٌة انثى هدٌل احمد حاجم  -33
تحجب النتٌجة لحٌن جلب  مقبول 52ر213  عراقٌة أنثى رؤى خضر الٌاس  -35

 شهادة الجنسٌة

 توقٌع العمٌد :                (  رؤى خضر الٌاس( باسم )35بالتسلسل )هً تنت( وهبة صباح دانٌال( باسم )3تبدأ بتسلسل)
 

                                                                                                                 ختم الكلٌة :                                                                                     (              2( من ) 3رقم القائمة )      
 



 ( الدراسة الصباحية  الكيمياءخريجــــو كليــــــة التربيـــــة قســـــم ) 

 الثانيالــدور   8002/8002 للعــام الدراســي

 هــ 3311// شوال32الموافق   –  3/31/2112فــــً  37261بموجب األمر الجامعـــً 

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت
  مقبول 52ر353  عراقٌة ذكر اسماعٌل جمٌل مجهد  -37
  مقبول 50ر333  عراقٌة ذكر سالم ذنون ٌونس  -36
  مقبول 56ر212  عراقٌة ذكر حمزة محمد زكً -30
  مقبول 56ر331  عراقٌة ذكر زٌد سعد عزٌز  -32
  مقبول 56ر163  عراقٌة ذكر علً عبد الجمال مهدي  -21
  مقبول 57ر311  عراقٌة ذكر وائل عبد فتحً  -23
  مقبول 57ر153  عراقٌة ذكر نمٌر اٌاد طه  -22
  مقبول 55ر216  عراقٌة انثى نورجان نور الدٌن  -21
  مقبول 55ر215  عراقٌة انثى انفال ٌونس جاسم  -23
  مقبول 55ر521  عراقٌة انثى اٌفان قصً رضا  -25
  مقبول 53ر251  عراقٌة ذكر باسم محمد خلف  -27
  مقبول 53ر672  عراقٌة ذكر محمد نواف جندٌل  -26
  مقبول 53ر572  عراقٌة ذكر احمد عبد السالم ٌعقوب  -20

 
 توقٌع العمٌد :                                                        بالتسلسل )( باسم )(  هً ( باسم )( وتنت35تبدأ بتسلسل)

      
 (                                                                                                                         2( من ) 2رقم القائمة )    

 ختم الكلٌة :                                                                                                                                
                                                                                                                   
 



 ( الدراسة الصباحية  اللغة العربيةــــم ) خريجــــو كليــــــة التربيـــــة قسـ

 الثانيالــدور   8002/8002 للعــام الدراســي

 هــ 3311/ شوال/32الموافق   –  3/31/2112فــــً  37261بموجب األمر الجامعـــً 

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت
  جٌد جدا 02ر221  عراقٌة ذكر احمد علٌوي سلطان  -3

  متوسط 71ر520  عراقٌة ذكر مأمون حسٌن علً  -2
  متوسط 71ر363  عراقٌة أنثى نور سالم مسلم احمد  -1
  متوسط 71ر322  عراقٌة ذكر قتٌبة جالل إبراهٌم محمد -3
  متوسط 71ر226  عراقٌة أنثى فلاير صالح محمود احمد  -5
  متوسط 71ر163  عراقٌة أنثى هللا  شاهة صالح حمادي عبد -7
  مقبول 52ر362  عراقٌة ذكر نوزاد محً الدٌن خلٌفة  -6
  مقبول 52ر352  عراقٌة أنثى نجالء فتحً محمد حافظ  -0
  مقبول 50ر623  عراقٌة أنثى عروبة غائب عبد القادر  -2

  مقبول 56ر036  عراقٌة ذكر محمود صبري غائب عبد القادر  -31
  مقبول 56ر010  عراقٌة ذكر مهند صبحً حمادي حمدون  -33
  مقبول 56ر617  عراقٌة ذكر كمال ناصر ٌوسف  -32
  مقبول 56ر112  عراقٌة ذكر ٌونس فتحً ٌونس محمد  -31
  مقبول 57ر112  عراقٌة ذكر عالء عبد الرحمن مجبل عوٌد -33
  مقبول 55ر233  عراقٌة ذكر محمد سلمان إبراهٌم -35

 
 توقٌع العمٌد :         (  محمد سلمان إبراهٌم( باسم )35بالتسلسل )هً ( وتنتاحمد علٌوي سلطان( باسم )3تبدأ بتسلسل)

             (                                                                                                             2( من )3رقم القائمة )           
                                                                                                                  ختم الكلٌة :                                                                                                                            

 



 ( الدراسة الصباحية  اللغة العربيةخريجــــو كليــــــة التربيـــــة قســـــم ) 

 الثانيالــدور   8002/8002 للعــام الدراســي

 هــ 3311/ شوال/32الموافق   –  3/31/2112فــــً  37261بموجب األمر الجامعـــً 

 المالحظات التقدٌر معدلال الترتٌب الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت
  مقبول 55ر051  عراقٌة أنثى شٌماء صباح حسن علً  -37
  مقبول 55ر665  عراقٌة ذكر احمد علً وهب احمد  -36
  مقبول 55ر732  عراقٌة ذكر احمد خمٌس رجا فرج  -30
  مقبول 55ر122  عراقٌة ذكر زٌد انس إسماعٌل أمٌن  -32
  مقبول 53ر513  عراقٌة رذك حسٌن احمد حمزة خالد  -21

 
 توقٌع العمٌد :                  ( حسٌن احمد حمزة ( باسم )21بالتسلسل )هً ( وتنتشٌماء صباح حسن علً( باسم )37تبدأ بتسلسل)  
 

 ختم الكلٌة :                                                                 (                                                                            2( من ) 2رقم القائمة )      
 
 
 


