
 ( الدراسة الصباحية  العلوم التربوية والنفسيةخريجــــو كليــــــة التربيـــــة قســـــم ) 

 الــدور األول  8002/8002 للعــام الدراســي

 هــ   0341/ رجب /8الموافق  – 0/7/9119 فــــً  01811  بموجب األمر الجامعـــً   

 المالحظات التقدٌر المعدل ٌبالترت الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت

  امتٌاز 90ر748 االولى  عراقٌة  انثى  سندس فرج جاسم محمد العبٌدي 0

  جٌد 79ر374 الثانٌة  عراقٌة  انثى  بٌداء رٌاض محمد ٌاسٌن محمد الصوفً 9

  جٌد 73ر94 الثالثة  عراقً  ذكر سالم ادهام سهٌل نجم الصمٌدعً  4

  جٌد 79ر459  ةالرابع عراقٌة  انثى  ل بوكارفاه توما ٌعقوب توما ا 3

  جٌد 79ر044 الخامس عراقً  ذكر  صابر طه ٌاسٌن عطا هللا الجمٌلً  5

  متوسط 49ر744 السادسة  عراقٌة  انثى  لٌلى ٌونان زٌا ٌونان الرٌكاتً  4

  متوسط 49ر050 السابع عراقً  ذكر  عماد ٌوسؾ حسٌن احمد االمن  7

  متوسط 48ر794 الثامنة  عراقٌة  انثى  دهللا هندي المروانً هدى احمد عب 8

  متوسط 48ر599 التاسع عراقً ذكر محمد جالل حٌدر محمد البكدلً 9

  متوسط 44ر944 العاشرة عراقٌة  انثى  هناء ٌحٌى قاسم احمد الصفار  01

  متوسط 45ر944 شر الحادٌة ع عراقٌة  انثى  اسراء سعد ؼازي سعدهللا الشٌخ علً العبٌدي 00

  متوسط 45ر918 الثانٌة عشر  عراقٌة  انثى  لٌندا ٌاقو ٌوخنا ٌاقو الكبة  09

  متوسط 43ر758 الثالثة عشر  عراقً ذكر لٌث رٌاض ابراهٌم خلٌل الطائً 04

  متوسط 44ر59 الرابع عشر   عراقٌة  ذكر زٌاد عبدهللا عساؾ حسٌن العساؾ  03

  متوسط 49ر99 الخامسة عشر  عراقٌة  انثى  ن الطائً زاهدة حسن علً حسٌ 05

 (                 اسم العمٌد :زاهدة حسن علً حسٌن الطائً () 05 ( وتنتهً بتسلسل)سندس فرج جاسم محمد العبٌدي( ) 0تبدأ بتسلسل )
 

 ختم الكلٌة                                                                                                     (9(من )0رقم القائمة  ) 



 ( الدراسة الصباحية العلوم التربوية والنفسية خريجــــو كليــــــة التربيـــــة قســـــم ) 

 الــدور األول  8002/8002 للعــام الدراســي

 هــ 0341/رجب/8الموافق  –   0/7/9119فــــً   01811بموجب األمر الجامعـــً  

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت

  مقبول 59ر730 السادس عشر  عراقً  ذكر  ناظم احمد خلؾ محمد الجبوري 04

  مقبول  57ر588 السابع عشر  عراقً  ذكر قٌس ٌوسؾ فلٌح صالح جاسم العبٌدي  07

 تحجب نتٌجتها لعدم جلب الجنسٌة العراقٌة  مقبول  54ر508 الثامنة عشر عراقٌة  ى انث ازهار حسن علً حسٌن اللهٌبً 08

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 اسم العمٌد :               ( ازهار حسن علً حسٌن اللهٌبً () 08 ( وتنتهً بتسلسل)ناظم احمد خلؾ محمد الجبوري( ) 04تبدأ بتسلسل )

 
 : ختم الكلٌة                                                                                                     (9(من )9رقم القائمة  ) 

 
 



 ( الدراسة الصباحية اللغة االنكليزية خريجــــو كليــــــة التربيـــــة قســـــم ) 

 الــدور األول  8002/8002 ام الدراســيللعــ

 هــ   0341/ رجب /8الموافق  – 0/7/9119 فــــً  01811  بموجب األمر الجامعـــً   

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت

  جٌدجدآ 87ر101 االولى  عراقٌة  انثى  وفاء ابراهٌم علً شعٌب 0

  جٌدجدآ 84ر548 الثانٌة  عراقٌة  انثى  ٌدة وعدهللا ٌحٌى سلٌمان زب 9

  جٌدجدآ 89ر933 الثالثة  عراقٌة انثى  سارة قحطان احمد خلٌل  4

  جٌدجدآ 81ر078 الرابعة  عراقٌة  انثى  اٌمان ؼانم ؼزال عبدهللا  3

  جٌد 78ر539 الخامسة  عراقٌة  انثى  سهر مؤٌد بكر بشٌر  5

  جٌد 78ر149 السادسة  عراقٌة  انثى  ٌاء علً ٌاسٌن نور ض 4

  جٌد 74ر555 السابعة  عراقٌة  انثى  بسمة عواد جاسم محمد  7

  جٌد 74ر303 الثامنة  عراقٌة  انثى  سناء نوفل محمود اسماعٌل  8

  جٌد 79ر954 التاسعة  عراقٌة  انثى  زٌنة مرخائٌل عودٌشو آوشانا 9

  جٌد 70ر945 العاشرة  عراقٌة  انثى  عزٌز عبدالمحسن امنة سعود عبدال 01

  جٌد 70ر759 الحادٌة عشر  عراقٌة  انثى  وسن محمد ذنون ٌونس  00

  جٌد 71ر494 الثانً عشر  عراقٌة  ذكر ماهر رشٌد خضر حسٌن  09

  جٌد 71ر975 الثالث عشر  عراقً  ذكر  عمر مٌسر قاسم محمد  04

  متوسط 49ر437 الرابعة عشر  عراقٌة  انثى  ٌوسؾ رنا قرٌاقوس شمعون  03

  متوسط 49ر407 الخامسة عشر  عراقٌة  انثى  سوسن صدٌق عزٌز عبدالرحمن  05

 اسم العمٌد :            (         سوسن صدٌق عزٌز عبدالرحمن () 05 ( وتنتهً بتسلسل)وفاء ابراهٌم علً شعٌب( ) 0تبدأ بتسلسل )
 

 : ختم الكلٌة                                                                                                   (3(من )0رقم القائمة  ) 



 ( الدراسة الصباحية اللغة االنكليزية خريجــــو كليــــــة التربيـــــة قســـــم ) 
 

 الــدور األول  8002/8002 للعــام الدراســي

 هــ   0341/ رجب /8الموافق  –  0/7/9119 فــــً  01811  مر الجامعـــً   بموجب األ

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت

  متوسط  49ر179 السادسة عشر  عراقٌة  انثى  نور سالم احمد سعٌد  04

  متوسط 48ر787  السابع عشر عراقٌة  ذكر  رابح صالح علً صالح  07

  متوسط 48ر509 الثامن عشر  عراقٌة  ذكر  اٌمن خالد فتحً محمود  08

  متوسط 48ر314 التاسعة عشر  عراقٌة  انثى  زهراء ادٌب عبدالجبار محمد  09

  متوسط 47ر839 عشرون  عراقٌة  انثى  امنة معتمد ادرٌس طه 91

  متوسط 47ر593 ة والعشرون الحادٌ عراقٌة  انثى  هدٌل عمارٌوسؾ سعٌد  90

  متوسط  47ر043 الثانٌة والعشرون  عراقٌة  انثى  امل جعفر محمود حسن 99

  متوسط 44ر485 الثالث والعشرون عراقٌة ذكر عالء محمد صالح حسن  94

 ا معلمة مجازة دراسٌ متوسط 44ر948 الرابعة والعشرون  عراقٌة  انثى  مؤمنة عبدالمنعم عبدهللا حسن  93

  متوسط  45ر989 الخامسة والعشرون  عراقٌة  انثى  مروة موسى محمد علً  95

  متوسط 45ر940 السادسة والعشرون  عراقٌة  انثى  انعام ٌونس معٌوؾ عبداللطٌؾ  94

  متوسط 45ر094 السابعة والعشرون  عراقٌة  انثى   نوهٌلٌن سالم ججً ٌو 97

  متوسط 43ر939 الثامنة والعشرون  اقٌة عر انثى  امانً حسٌن احمد حسن  98

  متوسط 43ر410 التاسع والعشرون  عراقٌة  ذكر  محمد عامر احمد سلطان  99

  متوسط 43ر573 الثالثون  عراقٌة  انثى  االء عبدالمجٌد تركً حمادي  41

 اسم العمٌد :                  (         كً حمادياالء عبدالمجٌد تر  () 41 ( وتنتهً بتسلسل)نور سالم احمد سعٌد( ) 04تبدأ بتسلسل )
 

 : ختم الكلٌة                                                                                                   (3(من )9رقم القائمة  ) 



 ة الصباحية ( الدراساللغة االنكليزية خريجــــو كليــــــة التربيـــــة قســـــم ) 

 الــدور األول  8002/8002 للعــام الدراســي

 هــ   0341/ رجب /8الموافق  – 0/7/9119 فــــً  01811  بموجب األمر الجامعـــً   

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت

  متوسط  44ر949 ثالثون الحادٌة وال عراقٌة  انثى  مسار موفق ٌونس صالح  40

  متوسط 44ر494 الثانً والثالثون  عراقٌة  ذكر  رؼٌد سعدي شابا اسحق  49

  متوسط 44ر541 الثالثة والثالثون عراقٌة  انثى  وئام مؤٌد ذنون ٌونس  44

  متوسط 44ر918 الرابعة والثالثون  عراقٌة  انثى  زهراء موفق حسن محمد  43

  متوسط 44ر191 الخامسة والثالثون  عراقٌة  انثى  معون مرقساٌلٌان مٌخائٌل ش 45

  متوسط 49ر434 السادسة والثالثون عراقٌة  انثى  مروى حبٌب اٌشوع اسطٌفو  44

  متوسط 49ر953 السابع والثالثون  عراقٌة  ذكر محمد حبٌب محمد صالح  47

  متوسط 40ر934 الثامنة والثالثون   عراقً  ذكر  اشرؾ عونً احمد حسن  48

  متوسط  40ر374 التاسعة والثالثون  عراقٌة  انثى  نور اٌاد سعٌد حمدون  49

  متوسط 40ر179 االربعون  عراقٌة  ذكر احسان حبش عبوش حنوش 31

  متوسط 41ر870 الحادٌة واالربعون  عراقٌة  انثى  اسراء خلٌل ابراهٌم احمد  30

  متوسط 41ر493 الثانٌة واالربعون  اقٌة عر انثى  هبة جاسم محمد ٌعقوب  39

  متوسط 41ر114 الثالث واالربعون  عراقٌة  انثى  نجاة عبدزٌدان خلؾ  34

  مقبول 59ر943 الرابع واالربعون  عراقٌة  ذكر عمر ابراهٌم حامد سرحان  33

  مقبول  59ر859 الخامسة واالربعون عراقٌة  ذكر سامر سمٌر داؤد شمعون  35

 اسم العمٌد :                  (       سامر سمٌر داؤد شمعون   () 35 ( وتنتهً بتسلسل)مسار موفق ٌونس صالح( ) 40بتسلسل ) تبدأ
 

 : ختم الكلٌة                                                                                                     (3(من )4رقم القائمة  ) 

 
 



 

 ( الدراسة الصباحية اللغة االنكليزية خريجــــو كليــــــة التربيـــــة قســـــم ) 
 

 الــدور األول  8002/8002 للعــام الدراســي

 هــ   0341/ رجب /8الموافق  –    0/7/9119 فــــً  01811  بموجب األمر الجامعـــً   

 المالحظات التقدٌر المعدل ٌبالترت الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت

  مقبول  59ر445 السادسة واالربعون  عراقٌة  انثى  ٌسرى علً مصطفى جاسم  34

  مقبول 59ر507 السابعة واالربعون  عراقٌة  انثى  هبة اسماعٌل ابراهٌم ٌحٌى 37

  مقبول  57ر498 الثامنة واالربعون  عراقٌة  انثى  صفا اسام بشٌر ٌحٌى 38

  مقبول 57ر100 التاسعة واالربعون  عراقً ذكر طعان محمد خلؾ  محمد 39

  مقبول 54ر993 الخمسون  عراقٌة  انثى  هبة سالم حازم محمد  51

  مقبول 55ر041 الحادٌة والخمسون  عراقً  ذكر  مثنى حسن سلو خلٌل  50

  مقبول 53ر493 الثانٌة والخمسون  عراقٌة  انثى  هبة بدران حامد ٌونس  59

  مقبول 53ر507 الثالث والخمسون  عراقٌة  انثى  لٌلٌان عبدالحمٌد حسن علً  54

  مقبول 53ر445 الرابعة والخمسون  عراقً ذكر سٌؾ ؼازي شوكت رفعة  53

  مقبول  54ر054 الخامس والخمسون  عراقٌة  انثى  دنٌا عبد جعفر عبد  55

  مقبول  59ر897 والخمسون السادس  عراقً  ذكر سٌؾ محمود سلطان جاسم  54

 
 اسم العمٌد :                  (        سٌؾ محمود سلطان جاسم () 54 ( وتنتهً بتسلسل)ٌسرى علً مصطفى جاسم( ) 34تبدأ بتسلسل )

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

 

 
 



 ( الدراسة الصباحية التاريخ خريجــــو كليــــــة التربيـــــة قســـــم ) 

 الــدور األول  8002/8002 للعــام الدراســي

 هــ   0341/ رجب /8الموافق  –    0/7/9119 فــــً  01811  بموجب األمر الجامعـــً   

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت

  امتٌاز  91ر189 االول  عراقٌة ذكر  ضرار محمد حسن  0

  جٌدجدآ 87ر031 الثانً  عراقٌة  ذكر  محمود هاشم محمود  9

  جٌدجدآ  85ر499 الثالث  عراقٌة  ذكر  رٌاض احمد الٌاس  4

  جٌدجدآ  84ر779 بع الرا عراقٌة  ذكر  عبدالمجٌد محمد محمد  3

  جٌدجدآ 84ر749 الخامس  عراقٌة  ذكر  فٌصل ابراهٌم محمد علً  5

  جٌدجدآ 84ر353 السادسة  عراقٌة  انثى  عبٌر عدنان خلٌل  4

  جٌدجدآ 84ر498 السابع  عراقً  ذكر  رٌاض محمود هاشم  7

  جٌدجدآ 84ر903 الثامن  عراقً ذكر  بالل علً بالل  8

  جٌدجدآ 84ر074 التاسعة  عراقٌة  انثى  مد خلٌل حال مح 9

  جٌدجدآ 89ر470 العاشر  عراقً  ذكر  مؤٌد محمود شهاب  01

  جٌدجدآ 89ر074 الحادٌة عشر  عراقٌة  انثى  حنان عبدالحكٌم جاسم  00

  جٌدجدآ 89ر119 الثانً عشر  عراقً  ذكر  سلٌمان محمد علً سلٌمان  09

  جٌدجدآ 80ر870 الثالثة عشر  عراقٌة  انثى   بسمة محمد محمود 04

  جٌدجدآ 80ر835 الرابعة عشر  عراقً  ذكر  حذٌفة ٌونس احمد  03

  جٌدجدآ  80ر494 الخامس عشر  عراقً  ذكر  عبدالوهاب جاسم علً  05

 اسم العمٌد :                                  (       عبدالوهاب جاسم علً  () 05 ( وتنتهً بتسلسل)ضرار محمد حسن( ) 0تبدأ بتسلسل )
 

 ختم الكلٌة                                                                                                     ( 9(من )0رقم القائمة  ) 



 ( الدراسة الصباحية التاريخ خريجــــو كليــــــة التربيـــــة قســـــم ) 

 الــدور األول  8002/8002 ــام الدراســيللع

 هــ   0341/ رجب /8الموافق  –    0/7/9119 فــــً  01811  بموجب األمر الجامعـــً   

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت

  جٌجدآ 80ر094 السادس عشر  عراقٌة  ذكر ولٌد محمد أهوٌدي  04

  جٌدجدآ 80ر019 السابع عشر  عراقٌة  ذكر  صكر عبدهللا حمد  07

  جٌدجدآ 81ر787 الثامن عشر  عراقٌة  ذكر  عمر اٌاد احمد  08

  جٌدجدآ 81ر440 التاسع عشر  عراقٌة  ذكر  وعدهللا صالح جاسم  09

  جٌدجدآ 81ر093 العشرون  عراقٌة  ذكر  عامر عبدالسالم مصطفى  91

  جٌد 79ر597 الحادي والعشرون  عراقٌة  ذكر  ت طلعت ؼدٌر نوز 90

  جٌد 79ر951 الثانً والعشرون  عراقٌة  ذكر  ٌوسؾ احمد امٌن  99

  جٌد 79ر114 الثالث والعشرون  عراقٌة  ذكر  احمد ابراهٌم ٌونس  94

  جٌد  77ر804 الرابع والعشرون  عراقٌة  ذكر  محمودعمر فتحً محمد  93

  جٌد  77ر791 الخامس والعشرون  عراقٌة  ذكر  ء سالم محمد عال 95

 معلمة مجازة دراسٌا  جٌد 77ر470 السادسة والعشرون  عراقٌة  انثى  فاطمة فائق سعٌد  94

  جٌد 77ر414 السابعة والعشرون  عراقٌة  انثى  صفاء عبدالكرٌم احمد  97

  جٌد 77ر494 ن الثامن والعشرو عراقٌة  ذكر  عثمان محمد جار هللا  98

  جٌد 77ر094 التاسع والعشرون  عراقٌة  ذكر  رؼٌد حازم سرحان 99

  جٌد 74ر507 الثالثون  عراقٌة  ذكر  احمد علً احمد  41

 ٌد :اسم العم                                         (  احمد علً احمد  () 41 ( وتنتهً بتسلسل)ولٌد محمد أهوٌدي( ) 04تبدأ بتسلسل )
 

 ختم الكلٌة                                                                                                     ( 9(من )9رقم القائمة  ) 
 
 



 ( الدراسة الصباحية التاريخ خريجــــو كليــــــة التربيـــــة قســـــم ) 
 

 األولالــدور   8002/8002 للعــام الدراســي

 هــ   0341/ رجب /8الموافق  –    0/7/9119 فــــً  01811  بموجب األمر الجامعـــً   

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت

  جٌد 74ر475 الحادي والثالثون  عراقٌة  ذكر  احمد ؼالب محمد  40

  جٌد 75ر993 الثانً والثالثون  عراقٌة  ذكر  فٌصل ٌونس شهاب  49

  جٌد 75ر047 الثالث والثالثون عراقٌة  ذكر  ثامر ٌوسؾ ٌونس  44

  جٌد 73ر799 الرابع والثالثون  عراقٌة  ذكر  فراس صالح محمد  43

  جٌد 73ر499 الخامس والثالثون عراقٌة  ذكر  مشل عبد جرجب 45

  جٌد 73ر584 لثالثون السادس وا عراقٌة  ذكر  محمد حامد احمد  44

  جٌد 73ر351 السابعة والثالثون  عراقٌة  انثى  ضحى تقً نصر هللا  47

  جٌد 73ر395 الثامن والثالثون  عراقٌة  ذكر  مظهر هاشم صالح  48

  جٌد 73ر483 التاسعة والثالثون  عراقٌة  انثى  ناصحة محمد صدٌق  49

  جٌد 73ر419 االربعون  عراقٌة  انثى  براء عماد الٌاس صالح  31

  جٌد 73ر974 الحادي واالربعون  عراقٌة  ذكر  نشوان شامل تحسٌن 30

  جٌد 73ر174 الثانً واالربعون  عراقٌة  ذكر  حسٌن منٌر بشٌر  39

  جٌد 74ر835 الثالثة واالربعون  عراقٌة  انثى  اٌناس سعد خلؾ  34

  جٌد 74ر830 واالربعون  الرابعة عراقٌة  انثى  رنا ممتاز محمود  33

  جٌد  74ر413 الخامس واالربعون  عراقٌة  ذكر  باسم محمد حمودي 35

 
 اسم العمٌد :                                         (   باسم محمد حمودي () 35 ( وتنتهً بتسلسل)احمد ؼالب محمد( ) 40تبدأ بتسلسل )

 
 ختم الكلٌة                                                                                                     ( 9(من )4رقم القائمة  ) 



 ( الدراسة الصباحية التاريخ خريجــــو كليــــــة التربيـــــة قســـــم ) 
 

 الــدور األول  8002/8002 للعــام الدراســي

 هــ   0341/ رجب /8الموافق  –    0/7/9119 ـًفـــ  01811  بموجب األمر الجامعـــً   

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت

  جٌد 79ر844 السادس واالربعون  عراقٌة  ذكر  زٌاد حٌدر ؼائب  34

  جٌد 79ر838 السابعة واالربعون  عراقٌة  انثى  آمنة ادرٌس شٌت  37

  جٌد 70ر919 الثامنة واالربعون  عراقٌة  انثى  محمد  زٌنب سعد 38

  جٌد 70ر751 التاسعة واالربعون عراقٌة  ذكر  سعد احمد مجٌد  39

  جٌد 70ر439 الخمسون  عراقٌة  انثى  لمٌاء محمد صالح عبدهللا 51

  جٌد 70ر009 الحادي والخمسون  عراقٌة  ذكر  فٌصل طه حسٌن  50

  جٌد 70ر004 الثانٌة والخمسون  عراقٌة  انثى  اج الدٌن رشا نجم الدٌن ت 59

  جٌد 70ر001 الثالث والخمسون  عراقٌة  ذكر  خمٌس محمود شبٌب  54

  جٌد 71ر994 الرابع والخمسون  عراقٌة  ذكر  سعد سلٌمان عمر  53

  جٌد 71ر795 الخامس والخمسون  عراقٌة  ذكر  سعدون جاسم محمد  55

  جٌد 71ر744 السادسة والخمسون  عراقٌة  انثى  محمود  هٌفاء طاهر 54

  جٌد 71ر484 السابع والخمسون  عراقٌة  ذكر  عبدهللا خلٌؾ خلٌل  57

  جٌد 71ر514 الثامن والخمسون  عراقٌة  ذكر  علً حمد حسٌن  58

  جٌد 71ر038 التاسع والخمسون  عراقٌة  ذكر  ارشد مزعل شهاب  59

  متوسط 49ر408 الستون  عراقٌة  ذكر  عبدهللاعلً حسٌن علً  41

 
 اسم العمٌد :                                          (عبدهللا علً حسٌن علً () 41 ( وتنتهً بتسلسل)زٌاد حٌدر ؼائب( ) 34تبدأ بتسلسل )

 
 ختم الكلٌة                                                                                                     (9 (من )3رقم القائمة  ) 



 ( الدراسة الصباحية التاريخ خريجــــو كليــــــة التربيـــــة قســـــم ) 
 

 الــدور األول  8002/8002 للعــام الدراســي

 ـهـ   0341/ رجب /8الموافق  –    0/7/9119 فــــً  01811  بموجب األمر الجامعـــً   

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت

  متوسط 49ر404 الحادي والستون   عراقٌة  ذكر  محمد مجٌد عبدالحمٌد  40

  متوسط 49ر159 الثانً والستون عراقٌة  ذكر  احمد حمادي دوٌك  49

  متوسط 48ر899 ون الثالث والست عراقٌة  ذكر  احمد صالح عبدالرحمن  44

  متوسط 48ر857 الرابعة والستون  عراقٌة  انثى  محاسن اسماعٌل محمد  43

  متوسط 48ر585 الخامس والستون  عراقٌة  ذكر  مروان عمر حمٌدان  45

  متوسط 48ر099 السادس والستون عراقٌة  ذكر  بسام احمد حساوي  44

  متوسط 48ر094 ابع والستون الس عراقٌة  ذكر  بشار عادل عبدالقادر  47

  متوسط 48ر137 الثامن والستون  عراقٌة  ذكر  مقداد عدنان عبدهللا  48

  متوسط 47ر744 التاسع والستون  عراقٌة  ذكر  عباس محمد عباس 49

  متوسط 47ر595 السبعون  عراقٌة  ذكر  رائد احمد سلٌمان  71

  متوسط 47ر311 لسبعون الحادي وا عراقٌة  ذكر  لؤي حمادة علً  70

  متوسط 47ر470 الثانً والسبعون  عراقٌة  ذكر  محمد ضرار جاسم  79

  متوسط  47ر173 الثالث والسبعون  عراقٌة  ذكر  معن محمود ٌونس  74

  متوسط 44ر937 الرابع والسبعون  عراقٌة  ذكر  مثنى عبدالمجٌد ٌونس  73

  متوسط 44ر731 امسة والسبعون  الخ عراقٌة  انثى  نور احمد امٌن  75

 
 اسم العمٌد :                                        (  نور احمد امٌن  () 75 ( وتنتهً بتسلسل)محمد مجٌد عبدالحمٌد( ) 40تبدأ بتسلسل )

 
 ختم الكلٌة                                                                                                   (9 (من )5رقم القائمة  ) 



 ( الدراسة الصباحية التاريخ خريجــــو كليــــــة التربيـــــة قســـــم ) 
 

 الــدور األول  8002/8002 للعــام الدراســي

 هــ   0341/ رجب /8الموافق  –    0/7/9119 فــــً  01811  بموجب األمر الجامعـــً   

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس لربـاعـــًاالســـــم ا ت

  متوسط 44ر709 السادسة والسبعون  عراقٌة  انثى  منجً عال نزار  74

  متوسط 44ر718 والسبعون ةالسابع عراقٌة  انثى  عفراء أحنؾ احمد 77

  متوسط 44ر499 الثامن والسبعون  عراقٌة  ذكر  حسن سالم رشٌد  78

  متوسط 44ر191 التاسع والسبعون  عراقٌة  ذكر  مال فرج محمد ج 79

  متوسط 45ر984 الثمانون  عراقٌة  ذكر  ٌونس مزاحم احمد  81

  متوسط 45ر975 الحادي والثمانون  عراقٌة  ذكر  موفق احمد خضر  80

  متوسط  45ر901 الثانً والثمانون  عراقٌة  ذكر  مهند محمد عبٌد  89

  متوسط 45ر814 الثالث والثمانون  عراقٌة  ذكر  بدالرحمن خضر خالد ع 84

  متوسط 45ر777 الرابعة والثمانون  عراقٌة  انثى  هدى محمد داؤد  83

  متوسط 45ر737 الخامس والثمانون عراقٌة  ذكر  علً سعٌد عباس  85

  متوسط 45ر537 السادسة والثمانون عراقٌة  انثى  آمال مزعل نشأة 84

  متوسط 45ر549 السابع والثمانون عراقٌة  ذكر  محسن ثلج احمد  87

  متوسط 45ر319 الثامن والثمانون  عراقٌة  انثى  رؼد سامً ٌونس  88

  متوسط 45ر057 التاسع والثمانون عراقٌة  ذكر  سمٌر خلٌل اسماعٌل 89

  متوسط  43ر998 التسعون  عراقٌة  ذكر  عامر رمضان حسن 91

 
 اسم العمٌد :                                        (   عامر رمضان حسن  () 91 ( وتنتهً بتسلسل)عال نزار فتحً( ) 74سلسل )تبدأ بت

 
 ختم الكلٌة                                                                                                 ( 9(من )4رقم القائمة  ) 



 ( الدراسة الصباحية التاريخ يجــــو كليــــــة التربيـــــة قســـــم ) خر
 

 الــدور األول  8002/8002 للعــام الدراســي

 هــ   0341/ رجب /8الموافق  -   0/7/9119 فــــً  01811  بموجب األمر الجامعـــً   

 المالحظات رالتقدٌ المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت

  متوسط 43ر939 الحادٌة والتسعون  عراقٌة  انثى  صبا عادل حسن  90

  متوسط 43ر773 الثانً والتسعون  عراقٌة  ذكر  سٌؾ سعدهللا صدٌق  99

  متوسط 43ر749 الثالثة والتسعون  عراقٌة  انثى  سارة سالم زٌدان  94

  متوسط 43ر541 سعون الرابعة والت عراقٌة  انثى  لقاء طارق حمودي  93

  متوسط 43ر599 الخامس والتسعون  عراقٌة  ذكر  عادل بالل محمد  95

  متوسط 43ر484  التسعونالسادس و عراقٌة  ذكر  ربٌع طه محمد  94

  متوسط 43ر990  السابع والتسعون عراقٌة  ذكر  طارق درك خلوؾ  97

  متوسط 43ر008 لتسعون الثامنة وا عراقٌة  انثى  زهراء محجوب محمود  98

  متوسط 43ر175 التاسع والتسعون  عراقٌة  ذكر  فراس رافع محمد  99

  متوسط 44ر875 مئة  عراقٌة  ذكر  رعد خلٌل طه  011

  متوسط 44ر858 مئة و واحد  عراقٌة  انثى  اٌناس بدران حمدون 010

  متوسط 44ر815 مئة واثنان  عراقٌة  ذكر  علً مطٌع مندٌل محمد  019

  متوسط 44ر444 مئة وثالثة  عراقٌة  ذكر  سامر محمد احمد  014

  متوسط 44ر435 مئة وأربعة  عراقٌة  ذكر  عالء محمد ازهر ابراهٌم 013

  متوسط 44ر430 مئة وخمسة  عراقٌة  انثى  انسام خلٌل هذال  015

 
 اسم العمٌد :                                        (   ام خلٌل هذالانس () 015 ( وتنتهً بتسلسل)صبا عادل حسن( ) 90تبدأ بتسلسل )

 
 ختم الكلٌة                                                                (                                 9 (من )7رقم القائمة  ) 



 الدراسة الصباحية  (التاريخ خريجــــو كليــــــة التربيـــــة قســـــم ) 
 

 الــدور األول  8002/8002 للعــام الدراســي

 هــ   0341/ رجب /8الموافق  –  0/7/9119 فــــً  01811  بموجب األمر الجامعـــً   

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت

  متوسط 44ر199 ةمئة وست عراقٌة  انثى  سمر سعد محمود  014

  متوسط 49ر985 مئة وسبعة  عراقٌة  انثى  رسل ضٌاء علً  017

  متوسط 49ر748 مئة وثمانٌة  عراقٌة  انثى  رٌم سعد محمود  018

  متوسط 49ر749 مئة وتسعة  عراقٌة  ذكر  علً موفق عبدالهادي  019

  متوسط 49ر394 مئة وعشرة  عراقٌة  ذكر  خالد محمد شبٌب  001

  متوسط  49ر499 مئة واحد عشر  عراقٌة  ذكر  صالح زٌدان خلؾ  000

  متوسط 49ر459 مئة واثنا عشر  عراقٌة  ذكر  عصام عبدالقادر احمد  009

  متوسط 49ر984 مئة وثالثة عشر  عراقٌة  انثى  نورجان فتاح ٌوسؾ  004

  متوسط 49ر914 مئة واربعة عشر   عراقٌة  ذكر  سفٌان هادي حسن  003

  متوسط 49ر095 مئة وخمسة عشر  عراقٌة  ذكر  طالب محمود محمد علً  005

  متوسط 40ر300 مئة وستة عشر  عراقٌة  ذكر  خالد محمود عبدهللا  004

  متوسط 40ر497 مئة وسبعة عشر  عراقٌة  ذكر  ذٌاب احمد محمد  007

  متوسط 40ر987 مئة وثمانٌة عشر  عراقٌة  انثى  هدٌل سمٌر خضر  008

  متوسط 40ر089 مئة وتسعة عشر  عراقٌة  ذكر  عبدالرزاق سالم حمٌد 009

  متوسط  40ر040 مئة وعشرون  عراقٌة  ذكر  جاسم  ننصرا لدٌعمران  091

 
 اسم العمٌد :                                     (  عمران نصرهللا جاسم () 091 ( وتنتهً بتسلسل)سمر سعد محمود( ) 014تبدأ بتسلسل )

 
 ختم الكلٌة                                                                                                     ( 9(من )8رقم القائمة  ) 



 ( الدراسة الصباحية التاريخ خريجــــو كليــــــة التربيـــــة قســـــم ) 
 

 الــدور األول  8002/8002 للعــام الدراســي

 هــ   0341/ رجب /8الموافق  –  0/7/9119 فــــً  01811  بموجب األمر الجامعـــً   

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت

  متوسط 40ر004 مئة وواحد وعشرون عراقً  ذكر  ٌونس سلٌمان ٌونس  090

  متوسط 41ر397 مئة واثنان وعشرون عراقً  ذكر  مد اشرؾ شهاب مح 099

  متوسط 41ر474 مئة وثالثة وعشرون  عراقٌة  انثى  نور سهٌل محمد بشٌر  094

  متوسط 41ر199 مئة واربعة وعشرون  عراقً  ذكر  أنس عبدالكرٌم خضر  093

  مقبول  59ر558 مئة وخمسة وعشرون  عراقً  ذكر  معتز خضر جاسم  095

  مقبول  58ر370 مئة وستة وعشرون عراقً  ذكر  قحطان عدنان ٌاسٌن  094

  مقبول  58ر438 مئة وسبعة وعشرون عراقً  ذكر  نشوان عبدهللا صالح  097

  مقبول  58ر908 مئة وثمانٌة وعشرون  عراقً  ذكر  سٌؾ علً خضر  098

  مقبول  57ر944 مئة وتسعة وعشرون  عراقٌة  انثى  بٌداء كاظم محمد  099

  مقبول  54ر554 مئة وثالثون  عراقً  ذكر  مهند سعدي حمد  041

        

 
 

 اسم العمٌد :                                     (  مهند سعدي حمد  () 041 ( وتنتهً بتسلسل)ٌونس سلٌمان ٌونس( ) 090تبدأ بتسلسل )
 

 ختم الكلٌة                                                                                                     (9 (من )9رقم القائمة  ) 
 

 
 



 ( الدراسة الصباحية الفيزياء خريجــــو كليــــــة التربيـــــة قســـــم ) 
 

 الــدور األول  8002/8002 للعــام الدراســي

 هــ   0341/ رجب /8الموافق  –  0/7/9119 فــــً  01811  بموجب األمر الجامعـــً   

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت

  جٌدجدآ 87ر3854 االول عراقٌة  ذكر  خلؾ عجاج حسٌن علٌوي 0

  جٌدجدآ 80ر4901 الثانٌة  عراقٌة  انثى  اسراء شكر محمود محمد  9

  جٌد 75ر9175 الثالثة  عراقٌة  انثى  سوزان خالد هاشم محمد  4

  جٌد  75ر5940 الرابع  عراقٌة  ذكر  ؼسان سعدهللا عبدالقادر مجٌد  3

  جٌد 73ر9900 الخامس   ةعراقٌ ذكر  فراس حازم ٌونس علً  5

  جٌد 73ر4944 السادسة  عراقٌة  انثى  اسراء نزار محمود صالح  4

  جٌد 79ر7709 السابعة  ٌة عراق انثى  هدٌل سمٌر محمد داؤد 7

  جٌد 79ر5154 الثامنة  عراقٌة  انثى  زهراء محمد حسٌن علً  8

  جٌد  71ر4944 التاسعة عراقٌة  انثى  نور متً مال هللا الٌاس  9

  جٌد 71ر1849 العاشرة  عراقٌة  انثى  سٌفا موسى حنا ججو  01

  متوسط 49ر7374 ة عشر الحادٌ عراقٌة  انثى  مورٌن امٌر بطرس ال حندو 00

  متوسط 49ر4938 الثانٌة عشر  عراقٌة  انثى  زهراء ؼانم حسن داؤد  09

  متوسط 48ر7390 الثالث عشر  عراقٌة ذكر  سامً قدو مصطفى فرج  04

  متوسط 48ر1513 الرابع عشر عراقٌة ذكر  خالد جمعة محمود مصطفى  03

  متوسط 47ر9104 الخامسة عشر  ة عراقٌ انثى  افٌفان مصطفى علً مصطفى  05

 
 اسم العمٌد :                            (  افٌفان مصطفى علً مصطفى  () 05 ( وتنتهً بتسلسل)خلؾ عجاج حسٌن علٌوي( )0تبدأ بتسلسل )

 
 : ختم الكلٌة                                                                                                       (4 (من )0رقم القائمة  ) 



 ( الدراسة الصباحية الفيزياء خريجــــو كليــــــة التربيـــــة قســـــم ) 
 

 الــدور األول  8002/8002 للعــام الدراســي

 هــ   0341/ رجب /8الموافق  –  0/7/9119 فــــً  01811  بموجب األمر الجامعـــً   

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس الربـاعـــًاالســـــم  ت

  متوسط 47ر4511 السادسة عشر  عراقٌة  انثى  لٌدٌا كامل اسحق ججو 04

  متوسط 47ر4044 السابعة عشر  عراقٌة  انثى  شهد احمد محمد اسماعٌل  07

  متوسط 44ر9374 الثامن عشر عراقٌة  ذكر  عمر زٌاد طارق حسن  08

  متوسط 44ر5537 التاسع عشر   ةعراقٌ ذكر  عصام منٌر حنا بولص 09

  متوسط 44ر4799 العشرون ةعراقٌ ذكر  مراد جاسم محمد نجم مصطفى  91

  متوسط 44ر1498 والعشرونالحادٌة  عراقٌة  انثى  ؼراء خٌري حسٌن علً  90

  متوسط 45ر9994 الثانٌة والعشرون  عراقٌة  انثى  اسراء ماجد محمود علً  99

  متوسط 45ر4907 الثالثة والعشرون  عراقٌة  انثى  مروة جاسم محمد سلطان  94

  متوسط 45ر4749 الرابعة والعشرون  عراقٌة  انثى  نور رافع فاضل جرجٌس  93

  متوسط 43ر9909 الخامسة والعشرون  عراقٌة  انثى  الرا بكر صالح حمه 95

  متوسط 43ر9489 السادس والعشرون  عراقٌة ذكر  عمر سعد جاسم محمد  94

  متوسط 43ر1339 السابعة والعشرون  عراقٌة  انثى  حال ادرٌس حسن عبدهللا  97

  متوسط  44ر7340 الثامن والعشرون  عراقٌة ذكر  عالء عزٌز خلؾ ٌونس  98

  متوسط 40ر5085 التاسع والعشرون  عراقٌة  ذكر  عمر ابراهٌم خضر محمود  99

 تحجب نتٌجته لعدم جلب الجنسٌة العراقٌة متوسط 40ر3887 الثالثون  عراقٌة ذكر  اعراؾ احمد شاه كرم  41

 
 اسم العمٌد :                                   (    اعراؾ احمد شاه كرم () 41 ( وتنتهً بتسلسل)لٌدٌا كامل اسحق ججو( )04تبدأ بتسلسل )

 
 ختم الكلٌة                                                                                                       (4 (من )9رقم القائمة  ) 



 ( الدراسة الصباحية الفيزياء خريجــــو كليــــــة التربيـــــة قســـــم ) 
 

 الــدور األول  8002/8002 للعــام الدراســي

 هــ   0341/ رجب /8الموافق  –  0/7/9119 فــــً  01811   بموجب األمر الجامعـــً  

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت

  متوسط  40ر3457 الحادي والثالثون  عراقٌة  انثى  حنان محمد ٌلماز خورشٌد  40

  متوسط 40ر4955 الثون الثانٌة والث عراقٌة  ذكر  سلوان مؤٌد عبدابراهٌم  49

  متوسط 40ر9590 الثالثة والثالثون عراقٌة  انثى  رؤى مزاحم خٌري قاسم  44

  متوسط 40ر1338 الرابعة والثالثون  عراقٌة  انثى  مروة ٌونس محمود عبدهللا  43

  متوسط 40ر1111 الخامس والثالثون  عراقٌة  انثى  مرٌم صالح خلٌل محمد  45

  متوسط 41ر8070 السادسة والثالثون  عراقٌة  ذكر  زٌدان محمود عمر الزم  44

  متوسط 41ر5954 السابع والثالثون  عراقٌة  انثى  رنا خضر ٌاسٌن خضر  47

  متوسط 41ر4155 الثامنة والثالثون  عراقٌة  ذكر  قتٌبة عبدالستار عبدالجبار شٌت 48

  مقبول  59ر9948 التاسعة والثالثون ٌة عراق انثى  هدٌل جمال الدٌن اسماعٌل سلٌمان 49

  مقبول 59ر9814 االربعون عراقٌة  انثى  ساندي موفق توفٌق موسى  31

  مقبول 59ر8840 الحادي واالربعون عراقٌة  ذكر مهدي اكبر علً محمد  30

  مقبول 58ر9899 الثانً واالربعون  عراقٌة  ذكر ٌاسر محمد ابراهٌم مصطفى  39

  مقبول 58ر4440 الثالث واالربعون  عراقٌة  ذكر بش ابراهٌم جمعة عثمان ح 34

  مقبول 58ر3485 الرابع واالربعون  عراقٌة ذكر علً صباح حاضر ٌحٌى 33

  مقبول 57ر8191 الخامس واالربعون  عراقٌة  ذكر مهند صباح احمد سلطان  35

  مقبول  54ر7953 نالسادس واالربعو عراقٌة  ذكر محمد نوفل مصطفى عبدهللا  34

 اسم العمٌد :                            (   محمد نوفل مصطفى عبدهللا () 35 ( وتنتهً بتسلسل)حنان محمد ٌلماز خورشٌد( )40تبدأ بتسلسل )
 

 ختم الكلٌة                                                                                                       (4 (من )4رقم القائمة  ) 



 ( الدراسة الصباحية اللغة العربية خريجــــو كليــــــة التربيـــــة قســـــم ) 
 

 الــدور األول  8002/8002 للعــام الدراســي

 هــ   0341/ رجب /8الموافق  –  0/7/9119 فــــً  01811  بموجب األمر الجامعـــً   

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس عـــًاالســـــم الربـا ت

  امتٌاز 91ر195 االولى عراقٌة  انثى  فاتن طه احمد ٌونس الحمدانً 0

  جٌدجدآ 87ر443 الثانً عراقٌة ذكر حمادي خضر عبدهللا صالح السبعاوي 9

  جٌدجدآ 84ر439 الثالث عراقٌة ذكر هٌمن رائق ٌونس علً االشتري  4

  جٌدجدآ 84ر433 الرابع عراقٌة ذكر ند احمد حسٌن مطلك الجبوري مه 3

  جٌدجدآ 84ر059 الخامسة  عراقٌة  انثى  سراء اكرم مهٌدي صالح النعٌمً  5

  جٌدجدآ 85ر985 السادس عراقٌة ذكر عمر خضر محٌمد اسود السبعاوي   4

  دآجٌدج 85ر551 السابع  عراقٌة ذكر وضاح حسن خضر خلؾ الحدٌدي  7

  جٌدجدآ 83ر814 الثامنة  عراقٌة انثى  لباب طارق محمود ذنون الطائً  8

  جٌدجدآ 84ر754 التاسعة  عراقٌة  انثى  هبة طالب علً محمد العبٌدي  9

  جٌدجدآ 84ر748 العاشر عراقٌة ذكر علً عواد عبدهللا خضٌر االحمد  01

  جٌدجدآ 84ر719 عشر  الحادي عراقٌة ذكر محمد عبدالحمٌد احمٌد مطلك  00

  جٌدجدآ 80ر745 الثانٌة عشر  عراقٌة  انثى  حسنٌة محمد طاهر ٌونس االمٌن  09

  جٌدجدآ 81ر380 الثالث عشر  عراقٌة ذكر هٌثم احمد عبوش احمد السبعاوي 04

  جٌدجدآ 81ر147 الرابع عشر  عراقٌة ذكر مصعب حسن علً خلٌل النعٌمً  03

 معهد اعداد المعلمات جٌد 79ر959 الخامسة عشر  عراقٌة  انثى  عٌد الجبوريدالل ؼانم محمد س 05

 
 اسم العمٌد :                      (  دالل ؼانم محمد سعٌد الجبوري () 05 ( وتنتهً بتسلسل)فاتن طه احمد ٌونس الحمدانً( )0تبدأ بتسلسل )

 
 ختم الكلٌة                                                                                                       (4(من )0رقم القائمة  ) 



 ( الدراسة الصباحية اللغة العربية خريجــــو كليــــــة التربيـــــة قســـــم ) 
 

 الــدور األول  8002/8002 للعــام الدراســي

 هــ   0341/ رجب /8الموافق  –  0/7/9119 فــــً  01811  بموجب األمر الجامعـــً   

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت

  جٌد 78ر049 السادس عشر  عراقٌة  ذكر كنعان حسن علً سلٌمان عبدهللا الصمٌدعً 04

  دجٌ 77ر448 السابع عشر  عراقٌة  ذكر سهل بهاء الدٌن ابراهٌم فتاح الزبٌدي 07

  جٌد 77ر457 الثامن عشر  عراقٌة  ذكر محمد جاسم محمد خلؾ النعٌمً  08

  جٌد 77ر939 التاسع عشر  عراقٌة  ذكر اسامة جاسم محمد عبدالرحمن العبٌدي  09

  جٌد 75ر934 العشرون  عراقٌة  ذكر هٌثم محمد حسن علً 91

  جٌد  75ر990 دٌة والعشرون الحا عراقٌة  انثى  اقبال اسود عبد حسن بالل البجاري  90

  جٌد  75ر093 الثانٌة والعشرون  عراقٌة  انثى  نمها طه خلٌل ٌوسؾ ال اوسطانٌا 99

  جٌد 75ر077 الثالثة والعشرون  عراقٌة  انثى  اٌمان ولٌد ؼانم محمود الجواري 94

  ٌدج 74ر395 الرابعة والعشرون  عراقٌة  انثى  مروة محمد ٌحٌى عبدهللا زكً  93

  جٌد 74ر487 الخامسة والعشرون  عراقٌة  انثى  زٌنب سعٌد عبدهللا حسن الدلٌمى  95

  جٌد 79ر903 السادسة والعشرون عراقٌة  انثى  رانٌا حارث حازم محمد الحٌالً 94

  جٌد 79ر899 السابع والعشرون  عراقٌة  ذكر مانع صالح شاوي عبدالعكٌدي  97

  جٌد 70ر831 الثامن والعشرون  عراقٌة  ذكر الجبوري  فاضل علً جاسم ابراهٌم 98

  جٌد 70ر83 التاسع والعشرون  عراقٌة  ذكر زٌاد طارق ظاهر سلطان الحاصود  99

  جٌد 70ر449 الثالثون  عراقٌة  ذكر عمر محمود عبد محمد الجبوري 41

 
 اسم العمٌد :            (  عمر محمود عبد محمد الجبوري () 41 بتسلسل)( وتنتهً كنعان حسن علً سلٌمان عبدهللا الصمٌدعً( )04تبدأ بتسلسل )

 
 ختم الكلٌة                                                                                                                  (4(من )9رقم القائمة  ) 



 ( الدراسة الصباحية اللغة العربية ـــم ) خريجــــو كليــــــة التربيـــــة قســ
 

 الــدور األول  8002/8002 للعــام الدراســي

 هــ   0341/ رجب /8الموافق  –  0/7/9119 فــــً  01811  بموجب األمر الجامعـــً   

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت

  جٌد 70ر408 الحادي والثالثون ةعراقٌ ذكر  عمة الجبوريرافع محمد خلؾ ط 40

  جٌد 70ر593 الثانً والثالثون ةعراقٌ ذكر  حسن عمر عواد وهب السبعاوي 49

  جٌد 70ر301 الثالث والثالثون ةعراقٌ ذكر  مهند عدنان مصطفى محمد 44

  جٌد 71ر815 الرابع والثالثون  ةعراقٌ ذكر  اسامة ٌوسؾ علً صالح الخاتونً  43

  جٌد 71ر759 الخامس والثالثون  عراقٌة ذكر  بسام حمد علً مرود العكٌدي 45

  جٌد 71ر198 السادسة والثالثون  عراقٌة  انثى  سهى عصام ذنون ٌونس النعٌمً  44

  جٌد 71ر118 السابع والثالثون  عراقٌة ذكر  امٌن محمد خلؾ سلٌمان العلً  47

  متوسط 49ر990 الثامن والثالثون  عراقٌة ذكر  احمد الربٌعً عمار ابراهٌم محمود 48

  متوسط 49ر403 التاسعة والثالثون  عراقٌة انثى  سارة محمد رجب عبدهللا الجبوري 49

 معهد اعداد المعلمات  متوسط 49ر591 األربعون  عراقٌة  انثى  شٌماء ابراهٌم ذنون ٌعقوب السالم  31

 معهد اعداد المعلمات  متوسط 49ر497 الحادٌة واالربعون  عراقٌة  انثى  دي العبٌدي هٌفاء ؼانم سالم حمو 30

  متوسط 49ر085 الثانٌة واالربعون  عراقٌة  انثى  نور عبدالعزٌز محمد عزٌز النعٌمً  39

  متوسط 48ر39 الثالث واالربعون  عراقٌة ذكر  مهند جاسم محمد عبدهللا الدلٌمً  34

  متوسط 48ر39 الرابعة واالربعون  عراقٌة  انثى  د ٌونس حوٌر الزهٌري شٌماء محمو 33

  متوسط  48ر095 الخامسة واالربعون  عراقٌة  انثى  اٌناس مالك شٌت حمودي العباسً  35

 
 اسم العمٌد :                   (  اٌناس مالك شٌت حمودي العباسً () 35 ( وتنتهً بتسلسل)رافع محمد خلؾ طعمة الجبوري( )40تبدأ بتسلسل )

 
 ختم الكلٌة                                                                                                                  (4(من )4رقم القائمة  ) 



 ( الدراسة الصباحية اللغة العربية خريجــــو كليــــــة التربيـــــة قســـــم ) 
 

 الــدور األول  8002/8002 لعــام الدراســيل

 هــ   0341/ رجب /8الموافق  –  0/7/9119 فــــً  01811  بموجب األمر الجامعـــً   

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت

  متوسط 48ر153 السادس واالربعون عراقٌة  ذكر حسٌن طه عبدهللا صالح البدرانً 34

  متوسط 47ر935 السابع واالربعون عراقٌة  ذكر مؤٌد سنجار عبدهللا محمد البدرانً  37

  متوسط 47ر448 الثامنة واالربعون  عراقٌة  انثى  الحٌالًرؤى مؤٌد ابراهٌم محمد  38

  متوسط 47ر399 التاسع واالربعون عراقٌة  ذكر درٌد عٌسى عباس موسى الخلٌل  39

  متوسط 44ر593 الخمسون عراقٌة  ذكر شهاب احمد عبدالرحمن حمادي الماللً 51

  متوسط 44ر395 الحادي والخمسون  عراقٌة  ذكر رٌاض نوري خلؾ نزال الخاتونً 50

  متوسط 44ر471 الثانً والخمسون عراقٌة  ذكر فاضل شاكر حمود عنتر الحدٌدي 59

  متوسط 44ر949 الثالث والخمسون  راقٌة ع ذكر سفٌان عبدالكرٌم احمد العزاوي  54

  متوسط 44ر081 الرابعة والخمسون عراقٌة  انثى  زهراء صالح عبدهللا احمد النعٌمً  53

  متوسط 45ر98 الخامس والخمسون عراقٌة  ذكر علً احمد صباح حسٌن الدلٌمً  55

  متوسط 45ر094 والخمسون  السادس عراقٌة  ذكر مثنى عبدالسالم محمود محمد صالح السبعاوي  54

  متوسط 45ر084 السابع والخمسون  عراقٌة  ذكر هٌبً لٌونس طعمة جاسم محمد ال 57

  متوسط 45ر154 والخمسونالثامن  عراقٌة  ذكر محمد محمود ازؼٌر علً الخاتونً  58

  طمتوس 43ر993 التاسعة والخمسون عراقٌة  انثى  رواء جمال خلٌل اسماعٌل الحمدانً 59

  متوسط 43ر739 الستون  عراقٌة  انثى  هند فتحً عبد محمد الخفاجً  41

 
 اسم العمٌد :                       (  هند فتحً عبد محمد الخفاجً () 41 ( وتنتهً بتسلسل)حسٌن طه عبدهللا صالح البدرانً( )34تبدأ بتسلسل )

 
 ختم الكلٌة                                                                                                                  (4(من )3رقم القائمة  ) 



 ( الدراسة الصباحية اللغة العربية خريجــــو كليــــــة التربيـــــة قســـــم ) 
 

 الــدور األول  8002/8002 للعــام الدراســي

 هــ   0341/ رجب /8الموافق  –  0/7/9119 فــــً  01811  بموجب األمر الجامعـــً   

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت

  متوسط 43ر457 الحادي والستون  عراقٌة  ذكر اسامة شهاب احمد حسن الجبوري 40

  متوسط 43ر349  الثانً والستون عراقٌة   ذكر سعد عبدهللا محمود محمد الجحٌشً  49

  متوسط 44ر804 الثالث والستون عراقٌة   ذكر رؼدان فاروق محمد علً العبدهللا  44

  متوسط 44ر581 الرابع والستون  عراقٌة   ذكر احمد مجبل رشٌد هاشم الجحٌشً 43

  متوسط 44ر397 الخامس والستون  عراقٌة   ذكر سعد بشٌر حمود محمود  45

  متوسط 44ر03 السادس والستون  عراقٌة   ذكر حسن البٌجوانً امٌر حسن عاشور  44

  متوسط 49ر999 السابع والستون  عراقٌة   ذكر زكرٌا خزعل الٌاس خضر شرٌفً 47

  متوسط 49ر331 والستون  ةالثامن عراقٌة  انثى  االء ٌونس حمش خلؾ الجوعانً 48

  متوسط 49ر407 التاسع والستون عراقٌة   ذكر مهدي صالح ابراهٌم مصطفى النعٌمً  49

  متوسط 49ر999 السبعون  عراقٌة   ذكر علً صالح بلو حمادي الجحٌشً  71

  متوسط 49ر983 الحادٌة والسبعون  عراقٌة  انثى  وسن محمد عٌدان صالح العبدهللا السالمً 70

  وسطمت 40ر970 الثانً والسبعون  عراقٌة   ذكر محمد جدوع مخلؾ حمد الدلٌمً 79

  متوسط 40ر719 الثالث والسبعون عراقٌة   ذكر هانً محسن سلٌمان احمد العبٌدي  74

  متوسط 40ر590 الرابعة والسبعون  عراقٌة  انثى  ازهار عدنان ٌونس حمو العبٌدي  73

  متوسط 40ر579 الخامس والسبعون  عراقٌة   ذكر رامً سعد سلٌمان جاسم الطائً  75

 
 اسم العمٌد :                       (  رامً سعد سلٌمان جاسم الطائً () 75 ( وتنتهً بتسلسل)اسامة شهاب احمد حسن الجبوري( )40تبدأ بتسلسل )

 
 ختم الكلٌة                                                                                                                  (4(من )5رقم القائمة  ) 



 ( الدراسة الصباحية اللغة العربية خريجــــو كليــــــة التربيـــــة قســـــم ) 
 

 الــدور األول  8002/8002 للعــام الدراســي

 هــ   0341/ رجب /8الموافق  –  0/7/9119 فــــً  01811  بموجب األمر الجامعـــً   

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت

  متوسط 40ر134 السادس والسبعون  عراقٌة  ذكر عمر احمد حمدي عبدالقادر عبدهللا  74

  متوسط 41ر434 السابع والسبعون  عراقٌة  ذكر صالح امهٌدي مرعً حسن الراشدي  77

  متوسط 41ر491 ون الثامن والسبع عراقٌة  ذكر عالء محمد صبحً عبدهللا محمد الدلٌمً  78

  متوسط  41ر093 التاسع والسبعون  عراقٌة  ذكر احمد ؼالب اسماعٌل احمد السمك 79

  متوسط 41ر114 الثمانون عراقٌة  انثى  نور فٌصل حسن داوؤد الحمدانً  81

  مقبول 59ر945 الحادي والثمانون  عراقٌة  ذكر عزالدٌن احمد ابراهٌم مصطفى النعٌمً  80

  مقبول 59ر437 الثانً والثمانون  عراقٌة  ذكر ان عبد محمد نجم الجبوريعدن 89

  مقبول 59ر393 الثالث والثمانون  عراقٌة  ذكر محمد خلؾ عمر عوٌد السبعاوي 84

  مقبول 59ر484 الرابع والثمانون  عراقٌة  ذكر محمود احمد الٌاس حمد الحمدانً 83

  مقبول 59ر477 الخامسة والثمانون  عراقٌة  انثى  االء حسٌن علً محمد الشالل 85

  مقبول 59ر958 السادس والثمانون  عراقٌة  ذكر عمر ولٌد حامد عبدهللا البجاري 84

  مقبول 59ر144 السابعة والثمانون عراقٌة  ذكر محمود عبدالمنعم مهٌدي صالح الزبٌدي  87

  مقبول 54ر417 والثمانون  الثامن عراقٌة  ذكر فراس ٌونس ٌحٌى محمد الحمدانً  88

  مقبول 55ر989 التاسعة والثمانون  عراقٌة  انثى  مروة ناظم عبدااللة ٌونس الحمدانً  89

  مقبول  53ر999 التسعون  عراقٌة  ذكر عالء محمد عٌدان صالح العبدهللا  91

 
 اسم العمٌد :                     (  عالء محمد عٌدان صالح العبدهللا () 91 ( وتنتهً بتسلسل)عمر احمد حمدي عبدالقادر عبدهللا( )74تبدأ بتسلسل )

 
 ختم الكلٌة                                                                                                                  (4(من )4رقم القائمة  ) 



 ( الدراسة الصباحية علوم الحاسبات ـــم ) خريجــــو كليــــــة التربيـــــة قســ
 

 الــدور األول  8002/8002 للعــام الدراســي

 هــ   0341/ رجب /8الموافق  –  0/7/9119 فــــً  01811  بموجب األمر الجامعـــً   

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت

  جٌدجدا 8935411 االول عراقٌة ذكر امد العبٌديعمار عادل أحمد ح 0

  جٌدجدا 8830497 الثانً عراقٌة ذكر اسامة عبد الواحد ذنون طه 9

  جٌدجدا 8530840 الثالث  عراقٌة ذكر ٌحٌى براق ٌحٌى رجب 4

  جٌدجدا 8335984 الرابعة  عراقٌة انثى قمر صالح الدٌن قاسم ٌحٌى العبٌدي 3

  جٌدجدا 8333184 الخامس  عراقٌة ذكر لً عبد البدرانًفرحان عبد محمد ع 5

  جٌدجدا 8438789 السادس عراقٌة ذكر عمر محمد حسن عواد  4

  جٌدجدا 8938444 السابع  عراقٌة ذكر لبٌب إبراهٌم أحمد خضر العبادي 7

  جٌدجدا 8935940 الثامنة  عراقٌة انثى رنا مناور محمد سلطان الجبوري 8

  جٌدجدا 8139937 التاسع  عراقٌة ذكر د محمد حسٌن البٌاتًفاضل محمو 9

  جٌدجدا 8135878 العاشرة  عراقٌة انثى قسمة جمعة جٌجو عبد الخالق 01

  جٌدجدا 8130978 الحادٌة عشر  عراقٌة انثى مروة قاسم صبري علً  00

  جٌد 7939999 الثانٌة عشر عراقٌة انثى نور بسام عبد محمود 09

  جٌد 7935084 الثالثة عشر  عراقٌة انثى ازم ٌحٌى المولىرؤى ح 04

  جٌد 7830978 الرابع عشر  عراقٌة ذكر خٌري عبدالؽنً خلٌل ابراهٌم 03

  جٌد 7830944 الخامسة عشر  عراقٌة انثى زٌنب مال هللا حسن علً  05

 
 اسم العمٌد :                      (  ٌنب مال هللا حسن علً المولىز () 05 ( وتنتهً بتسلسل)عمار عادل أحمد حامد العبٌدي( )0تبدأ بتسلسل )

 
 ختم الكلٌة                                                                                                           (7(من )0رقم القائمة  ) 



 ( الدراسة الصباحية م الحاسبات علوخريجــــو كليــــــة التربيـــــة قســـــم ) 
 

 الــدور األول  8002/8002 للعــام الدراســي

 هــ   0341/ رجب /8الموافق  –  0/7/9119 فــــً  01811  بموجب األمر الجامعـــً   

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت

  جٌد 7739499 السادسة عشر  عراقٌة انثى دعاء موفق حٌاوي علً  04

  جٌد 7734354 السابعة عشر  عراقٌة انثى هدى بشٌر رشٌد محمد 07

  جٌد 7731137 الثامنة عشر  عراقٌة انثى ؼااال فرح أزهر أحمد حسٌن  08

  جٌد 7437043 التاسعة عشر  عراقٌة انثى شهد حازم ٌونس طه 09

  جٌد 7434895 العشرون  عراقٌة نثىا انسام نزٌه عبدهللا سعد الدٌن 91

  جٌد 7434475 الحادي والعشرون عراقٌة ذكر احمد رشٌد عبد هللا احمد الجبوري 90

  جٌد 7439533 الثانٌة والعشرون  عراقٌة ذكر اسماعٌل حسن محمد  99

  جٌد 7439151 الثالثة والعشرون عراقٌة انثى خنساء سمٌر شاكر محمد الطائً 94

  جٌد 7430378 الرابع والعشرون عراقٌة ذكر اكرم عبدالكرٌم محمد الطائًاحمد  93

  جٌد 7431347 الخامسة والعشرون  عراقٌة انثى دالل عباس حسٌن باقر  95

  جٌد 7538180 السادسة والعشرون  عراقٌة انثى ؼراء فاروق ٌونس حسن الدلٌمً 94

  جٌد 7533514 عة والعشرون الساب عراقٌة انثى محمدشروق محمد جمٌل عباس  97

  جٌد 7539589 الثامنة والعشرون عراقٌة انثى رٌم محمد طاهر خلٌل مرعً 98

  جٌد 7531951 التاسعة والعشرون  عراقٌة ذكر نوزت حسن علً حسن 99

  جٌد 7339380 الثالثون  عراقٌة انثى هدٌل ٌونس نجم عبد هللا الحٌالً 41

  
 اسم العمٌد :                        (  هدٌل ٌونس نجم عبد هللا الحٌالً () 41 ( وتنتهً بتسلسل)وفق حٌاوي علً الجمعةدعاء م( )04تبدأ بتسلسل )

 
 الكلٌةختم                                                                                                                   (7(من )9رقم القائمة  ) 



 ( الدراسة الصباحية علوم الحاسبات خريجــــو كليــــــة التربيـــــة قســـــم ) 
 

 الــدور األول  8002/8002 للعــام الدراســي

 هــ   0341/ رجب /8الموافق  –  0/7/9119 فــــً  01811  بموجب األمر الجامعـــً   

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت

  جٌد 7339918 الحادٌة والثالثون   عراقٌة انثى سهام إبراهٌم ٌحٌى قاسم العبٌدي 40

  جٌد 7338493 الثانٌة والثالثون  عراقٌة انثى ٌحٌى صابرٌن هانً فرحان  49

  جٌد 7337949 الثالثة والثالثون  عراقٌة انثى امنة نوفل ناٌؾ المالح 44

  جٌد 7335199 الرابع والثالثون  عراقٌة ذكر الرٌكانً ثمان عرمضان عبدهللا  ٌحٌى 43

  جٌد 7333149 الخامسة والثالثون  عراقٌة انثى زٌنة مٌسر مصطفى ٌاسٌن الطائً 45

  جٌد 7333158 السادس والثالثون  عراقٌة انثى القصٌر كرم محمد شٌت عبد هللا 44

  جٌد 7330544 السابع والثالثون  عراقٌة ذكر اكرم محمد ٌونس محمد األمٌن 47

  جٌد 7439307 الثامن والثالثون  عراقٌة ذكر عمر عماد عبداالله صالح الحٌالً 48

  جٌد 7434780 التاسعة والثالثون  عراقٌة انثى محمداحالم جاسم محمود  49

  ٌدج 7434914 االربعون  عراقٌة انثى زوزان سلٌمان نائؾ عمً الهاجانً 31

  جٌد 7439597 الحادٌة واربعون  عراقٌة ذكر اٌاد محمد بشٌر ابراهٌم الحطاب 30

  جٌد 7430999 الثانٌة واالربعون  عراقٌة انثى اسراء محمد خٌري زكً عبد  39

  جٌد 7430754 الثالثة واالربعون  عراقٌة انثى انفال عبدالرحمن جعفر حمدي 34

  جٌد 7430449 الرابعة واالربعون  عراقٌة ثىان دورينؽم سلٌم دوري خلٌل  33

  جٌد 7934499 الخامسة واالربعون  عراقٌة انثى مرٌم ابراهٌم حسن عمر الطائً 35

 
 اسم العمٌد :                     (  مرٌم ابراهٌم حسن عمر الطائً () 35 ( وتنتهً بتسلسل)سهام إبراهٌم ٌحٌى قاسم العبٌدي( )40تبدأ بتسلسل )

 
 ختم الكلٌة                                                                                                                  (7(من )4رقم القائمة  ) 



 ( الدراسة الصباحية علوم الحاسبات خريجــــو كليــــــة التربيـــــة قســـــم ) 
 

 الــدور األول  8002/8002 للعــام الدراســي

 هــ   0341/ رجب /8الموافق  –  0/7/9119 فــــً  01811  بموجب األمر الجامعـــً   

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت

  جٌد 7935884 السادسة واالربعون عراقٌة انثى فاتن محمد خضر حسٌن الربٌعً 34

  جٌد 7935533 السابعة واالربعون  عراقٌة ذكر لً بشٌر النعمةاوس ضٌاء ع 37

  جٌد 7933747 الثامنة واالربعون  عراقٌة انثى نور عبدالؽنً محمد ظاهر 38

  جٌد 7939799 التاسع واالربعون  عراقٌة ذكر محمود عمار عمر عبد هللا 39

  جٌد 7939778 الخمسون  عراقٌة ذكر فتاح اسود داؤد عبٌد 51

  جٌد 7930393 الحادي والخمسون  عراقٌة ذكر كرم هللا رضا جاسم محمد الراوي 50

  جٌد 7038449 الثانٌة والخمسون  عراقٌة انثى زٌنة ؼازي شٌت احمد 59

  جٌد 7033343 الثالثة والخمسون  عراقٌة ذكر حسٌن علً خلؾ الجرجري 54

  جٌد 7034314 خمسون الرابعة وال عراقٌة انثى عبٌر لقمان حازم حامد 53

  جٌد 7039549 الخامسة والخمسون  عراقٌة انثى نور إبراهٌم داؤد متً 55

  جٌد 7030949 السادس والخمسون  عراقٌة انثى اٌناس سعد الدٌن ماجد حامد الحفوظً 54

  جٌد 7031514 السابعة والخمسون  عراقٌة انثى هبة رامز شكري جمعة  57

  جٌد 7031484 الثامنة والخمسون  عراقٌة انثى نا ال اٌشوسوزان حبٌب ٌوسؾ ح 58

  جٌد 7134880 التاسعة والخمسون  عراقٌة انثى لٌلى بكر ٌونس عباس المولى 59

  جٌد 7133993 الستون  عراقٌة انثى نهى سالم محمد ٌاسٌن الحساوي 41

 
 اسم العمٌد :                     (  نهى سالم محمد ٌاسٌن الحساوي () 41 ( وتنتهً بتسلسل)فاتن محمد خضر حسٌن الربٌعً( )34تبدأ بتسلسل )
  

 ختم الكلٌة                                                                                                                  (7(من )3رقم القائمة  )             



 ( الدراسة الصباحية علوم الحاسبات ربيـــــة قســـــم ) خريجــــو كليــــــة الت
 

 الــدور األول  8002/8002 للعــام الدراســي

 هــ   0341/ رجب /8الموافق  –  0/7/9119 فــــً  01811  بموجب األمر الجامعـــً   

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت

  جٌد 7133818 الحادٌة والستون  عراقٌة ذكر  معة فاخر حسن سرحان ج 40

  جٌد 7139940 الثانٌة والستون  عراقٌة انثى رٌم طارق قاسم ٌحٌى الصاؼرجً 49

  جٌد 7139707 الثالثة والستون  عراقٌة انثى امنة عبد المنعم سرحان ذٌاب 44

  متوسط 4937379 عة والستون الراب عراقٌة انثى شٌماء عبد السالم شعٌب عبو 43

  متوسط 4933349 الخامسة والستون  عراقٌة انثى اسماء طالل سلطان احمد النعٌمً 45

  متوسط 4934854 السادسة والستون  عراقٌة انثى هبة رافع عبدالمحسن محمد علً 44

  متوسط 4939799 السابعة والستون  عراقٌة انثى بسمة عزٌز محمد ذنون الرفاعً 47

  متوسط 4931540 الثامنة والستون  عراقٌة ذكر صهٌب ؼانم خلٌل احمد  48

  متوسط 4839533 التاسع والستون  عراقٌة ذكر اسامة زٌنل عبد الرحمن الٌاس 49

  متوسط 4837447 السبعون  عراقٌة انثى  مرٌم زهٌر محمود محمد  71

  متوسط 4833407 دٌة والسبعون الحا عراقٌة انثى الصالحزٌنب حسن محمد عبد هللا  70

  متوسط 4833180 الثانٌة والسبعون  عراقٌة انثى رؤى محمد حامد حٌاوي  79

  متوسط 4831054 الثالثة والسبعون  عراقٌة انثى سارة همام شرٌؾ علً الخفاؾ 74

  متوسط 4739979 الرابعة والسبعون  عراقٌة انثى سلوى عبد الرحٌم خلٌل حسن 73

  متوسط 4739409 الخامسة والسعون  عراقٌة انثى علًثائر محمود محمد  زٌنة 75

 
 اسم العمٌد :                          (  زٌنة ثائر محمود محمد العبار () 75 ( وتنتهً بتسلسل)جمعة فاخر حسن سرحان العبٌدي( )40تبدأ بتسلسل )

 
 ختم الكلٌة                                                                                                                  (7(من )5رقم القائمة  ) 



 ( الدراسة الصباحية علوم الحاسبات خريجــــو كليــــــة التربيـــــة قســـــم ) 
 

 الــدور األول  8002/8002 للعــام الدراســي

 هــ   0341/ رجب /8الموافق  –  0/7/9119 ــــًف  01811  بموجب األمر الجامعـــً   

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت

  متوسط 4737907 السادس والسبعون عراقٌة ذكر عدنان حازم قاسم عبو المولى 74

  متوسط 4733395 السابع والسبعون  عراقٌة ذكر علًاسعد كرٌم مصطفى  77

  متوسط 4439884 الثامنة والسبعون عراقٌة انثى سعاد جمعة إسماعٌل حسٌن المحراب 78

  متوسط 4439989 التاسع والسبعون عراقٌة ذكر زٌد أحمد عزٌز جاسم السبعاوي 79

  متوسط 4437744 الثمانون عراقٌة انثى مرٌم ولٌد محمد حسن األعرجً 81

  متوسط 4434451 الحادي والثمانون عراقٌة انثى المعماري ابتهال محمد عٌدان احمد 80

  متوسط 4433599 الثانً والثمانون عراقٌة ذكر احمد ساطع محمود محمد الراوي 89

  متوسط 4433344 الثالثة والثمانون عراقٌة انثى حنا دعبولسماح بطرس كرومً  84

  متوسط 4434414 الرابع والثمانون  عراقٌة ذكر محمود شكري محمود ابراهٌم 83

  متوسط 4430395 الخامس والثمانون  عراقٌة ذكر عبدالقادر قتٌبة عبدالقادر عبدهللا 85

  متوسط 4533489 السادسة والثمانون  عراقٌة انثى العبٌدي نعم عماد فٌصل سعٌد 84

  متوسط 4337947 السابعة والثمانون  عراقٌة انثى سارة هانً حمدون حسن الطائً 87

  متوسط 4334339 الثامن والثمانون  عراقٌة ذكر الجراح محمد الٌاس  احمد 88

  متوسط 4334414 التاسعة والثمانون عراقٌة انثى صبا جودت محمد علً حسٌن 89

  متوسط 4330403 التسعون  عراقٌة انثى مناهل ٌونس عواد مطر 91

 اسم العمٌد :                                 (  مناهل ٌونس عواد مطر () 91 )( وتنتهً بتسلسلعدنان حازم قاسم عبو المولى( )74تبدأ بتسلسل )
  

 ختم الكلٌة                                                                                                                  (7(من )4رقم القائمة  )             
 



 ( الدراسة الصباحية علوم الحاسبات ـــة التربيـــــة قســـــم ) خريجــــو كليـــ
 

 الــدور األول  8002/8002 للعــام الدراســي

 هــ   0341/ رجب /8الموافق  –  0/7/9119 فــــً  01811  بموجب األمر الجامعـــً   

 اتالمالحظ التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت

  متوسط 4439400 الحادٌة والتسعون  عراقٌة انثى سلٌمان امانً عبد الؽنً حسٌن 90

  متوسط 4438858 الثانٌة والتسعون  عراقٌة انثى بٌداء جماد محمد سلطان  99

  متوسط 4437484 الثالث والتسعون  عراقٌة ذكر شوكت امٌن الٌاس خلؾ الناسو 94

  متوسط 4434180 الرابعة والتسعون  عراقٌة انثى ئًفاتن ضٌاء ٌاسٌن محمود الطا 93

  متوسط 4939511 الخامس والتسعون عراقٌة ذكر  احمد رٌاض علً سلٌمان  95

  متوسط 4939349 السادس والتسعون  عراقٌة ذكر حسن معن حمد حسن  94

  متوسط 4933440 السابع والتسعون  عراقٌة ذكر سمهر محمد عزٌز سعٌد السنجري 97

  متوسط 4939598 الثامنة والتسعون  عراقٌة انثى رٌم رستم ٌحٌى جاسم  98

  متوسط 4039449 التاسع والتسعون عراقٌة ذكر جاسم احمد قاسم  دزوار 99

  متوسط 4034875 مئة  عراقٌة انثى الحسٌنً  زهراء علً حسٌن علً 011

  مقبول 5935480  مئة و واحد عراقٌة ذكر مصعب جبار هذال سلو الحنكاوي 010

  مقبول 5431584 مئة واثنان  عراقٌة ذكر عمار فزع محمود محمد الطائً 019

 
 اسم العمٌد :                                   (  عمار فزع محمود محمد الطائً () 019 ( وتنتهً بتسلسل)امانً عبد الؽنً حسٌن( )90تبدأ بتسلسل )

 
 ختم الكلٌة                                                                                                                  (7(من )7رقم القائمة  ) 

 
 
 



 ( الدراسة الصباحية الكيمياءخريجــــو كليــــــة التربيـــــة قســـــم ) 
 

 الــدور األول  8002/8002 للعــام الدراســي

 هــ   0341/ رجب /8الموافق  –  0/7/9119 فــــً  01811  جامعـــً   بموجب األمر ال

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت

  جٌد جدا 87.22233 االول ةعراقٌ ذكر محمد محمودزٌد عبد الكرٌم  0

  جدا جٌد 85.02376 الثانً ةعراقٌ ذكر قنطٌلمحمد ذٌاب خلٌؾ  9

  جٌد جدا 83.05609 الثالث  ةعراقٌ ذكر محمد أكرم سلطان احمد  4

  جٌد جدا 80.53762 الرابع  ةعراقٌ ذكر حسن عمر ٌونس اسماعبل  3

  جٌد 79.54219 الخامس  ةعراقٌ ذكر محمد خضر محمد محمود  5

  جٌد 78.05871 السادسة عراقٌة أنثى زمزومإٌمان محمود حسن  4

  جٌد 76.31538 السابعة  عراقٌة أنثى احمد   هللا صالح  سجى عطا 7

  جٌد 74309034 الثامنة  عراقٌة انثى حمود  زٌنة فخري ذنون 8

  جٌد 75.35685 التاسعة  عراقٌة أنثى موسى زٌنب عز الدٌن سعٌد  9

  جٌد 74.97766 العاشر  ةعراقٌ ذكر محمد عارؾ عبد الرزاق احمد  01

  جٌد 74.38992 الحادٌة عشر  عراقٌة أنثى جسام اسٌن فاطمة وحٌد ٌ 00

  جٌد 73.83820 الثانٌة عشر عراقٌة أنثى سعٌدزٌنب معتز محمود  09

  جٌد 73.38309 الثالث عشر  ةعراقٌ ذكر محمد عباس رافع قاسم  04

  جٌد 73.37243 الرابعة عشر  عراقٌة أنثى مصطفى فاطمة إدرٌس عباس  03

  جٌد 73.36367 الخامس عشر  ةعراقٌ ذكر عبدالعزٌز عمر لكرٌم ضٌاء عبد ا 05

 
 اسم العمٌد :                     (  عبدالعزٌز عمر ضٌاء عبد الكرٌم () 05 ( وتنتهً بتسلسل)محمد محمود زٌد عبد الكرٌم( )0تبدأ بتسلسل )

 
 ختم الكلٌة                                                                                                       (5 (من )0رقم القائمة  ) 



 ( الدراسة الصباحية الكيمياء خريجــــو كليــــــة التربيـــــة قســـــم ) 
 

 الــدور األول  8002/8002 للعــام الدراســي

 هــ   0341رجب / /8الموافق  –  0/7/9119 فــــً  01811  بموجب األمر الجامعـــً   

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت

  جٌد 72.82422 السادس عشر  ةعراقٌ ذكر حسٌن احمد طه محمد 04

  جٌد 72.04371 السابعة عشر  عراقٌة أنثى طاهرأسٌل لٌث ناظم  07

  جٌد 71.97593 الثامن عشر  ةعراقٌ ذكر محمود محمد إبراهٌم 08

  جٌد 71.81280 التاسعة عشر  عراقٌة أنثى موج موفق محمد علً  09

  جٌد 71.61136 العشرون  ةعراقٌ ذكر محمدمحمد زكً علً  91

  جٌد 70.89708 الحادٌة والعشرون عراقٌة أنثى ؼرٌب عبٌر مروان عبد الهادي  90

  جٌد 70.72011 ون الثانً والعشر ةعراقٌ ذكر زكرٌا حازم عبد هللا  99

  جٌد 70.56481 الثالث والعشرون ةعراقٌ ذكر محمودإبراهٌم عبد الخالق  94

  جٌد 70.40970 الرابعة والعشرون عراقٌة أنثى رؤى عاكؾ توفٌق  93

  جٌد 70.10143 الخامسة والعشرون  عراقٌة أنثى مارٌنا عمانؤٌل جٌوة  95

  متوسط 69.73493 ادسة والعشرون الس عراقٌة أنثى شٌماء عوٌس مصلح  94

  متوسط 69.25302 السابع والعشرون  ةعراقٌ ذكر أٌاد محمد صالح  97

  متوسط 69.20689 الثامنة والعشرون عراقٌة أنثى إٌمان بدران حمدون  98

  متوسط 69.16201 التاسع والعشرون  ةعراقٌ ذكر رامً نافع سلٌم  99

  متوسط 69.10321 الثالثون  اقٌةعر أنثى إٌناس ٌاسٌن ذنون  41

 
 اسم العمٌد :                                 (  ٌونس إٌناس ٌاسٌن ذنون () 41( وتنتهً بتسلسل)حسٌن احمد طه محمد( ) 04تبدأ بتسلسل )
  
 ختم الكلٌة                                                                                                        (5 (من )9رقم القائمة  )              



 ( الدراسة الصباحية الكيمياءخريجــــو كليــــــة التربيـــــة قســـــم ) 
 

 الــدور األول  8002/8002 للعــام الدراســي

 هــ   0341/ رجب /8الموافق  –  0/7/9119 فــــً  01811  بموجب األمر الجامعـــً   

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت

  متوسط 68.88717 الحادي والثالثون   ةعراقٌ ذكر سعٌدمحمد حسام ؼانم  40

  متوسط 68.85665 الثانٌة والثالثون  عراقٌة أنثى علًنور أٌاد سالم  49

  متوسط 68.83709 ثالثون وال الثالث ةعراقٌ ذكر عبدٌاسر أٌاد ؼانم  44

  متوسط 68.73359 والثالثون  ةالرابع عراقٌة أنثى  عبدهللا رؤى حازم سلٌمان 43

  متوسط 68.58220 الخامسة والثالثون  عراقٌة أنثى فتحًسهى محمد جرجٌس  45

  متوسط 68.52549 السادس والثالثون  ةعراقٌ ذكر حسٌنمحمد جاسم محمد  44

  متوسط 68.44299 السابع والثالثون  ةعراقٌ ذكر محمودطه اسامة ٌاسٌن  47

  متوسط 67.68091 والثالثون  ةالثامن عراقٌة أنثى هرمزوسن سالم إبراهٌم  48

  متوسط 67.146776 التاسع والثالثون  ةعراقٌ ذكر  عاطؾ جاسم احمد 49

  وسطمت 66.19823 االربعون  عراقٌة أنثى  ٌحٌى نور عبد المنعم قاسم 31

  متوسط 66.00374 الحادي واربعون   ةعراقٌ ذكر  ٌاسر عطا هللا شحاذة 30

  متوسط 65.73616 واالربعون  الثانً ةعراقٌ ذكر حامدمحمود عبد الستار حازم  39

  متوسط 64.86861 واالربعون  الثالث ةعراقٌ ذكر مصطفىمحمد مصطفى حسٌن  34

  متوسط 64,85959 الرابعة واالربعون  عراقٌة ذكر مازن عماد حاجم منفً  33

  متوسط 64.57947 الخامسة واالربعون عراقٌة أنثى عبدهللا رواء أكرم فاضل 35

 
 اسم العمٌد :                                     (  عبدهللا  رواء أكرم فاضل () 35 ( وتنتهً بتسلسل)سعٌد محمد حسام ؼانم( )40تبدأ بتسلسل )

 
 ختم الكلٌة                                                                                                       (5 (من )4ائمة  )رقم الق 



 ( الدراسة الصباحية الكيمياء خريجــــو كليــــــة التربيـــــة قســـــم ) 
 

 الــدور األول  8002/8002 للعــام الدراســي

 هــ   0341/ رجب /8الموافق  –  0/7/9119 فــــً  01811  ألمر الجامعـــً   بموجب ا

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت

  متوسط 64.33818 السادسة واالربعون عراقٌة أنثى حسٌنر ٌسرى ٌاس خض 34

  متوسط 64.33724 االربعون السابع و عراقً ذكر حسٌنمصعب محمد علوان  37

  متوسط 64.33024 الثامن واالربعون  عراقً ذكر ٌاسٌناحمد سالم بشٌر  38

  متوسط 64.13985 التاسع واالربعون  عراقً ذكر محمدقحطان حمٌد خلٌل  39

  متوسط 64.11711 الخمسون  عراقٌة أنثى كلشفاتن أكرم خلؾ  51

  متوسط 64.03972 الحادٌة والخمسون  اقٌةعر أنثى  علً  ؼفران محمد حسون 50

  متوسط 64.01661 الثانٌة والخمسون  عراقٌة أنثى سلٌمانرندا محمد محجوب  59

  متوسط 63.94237 الثالثة والخمسون  عراقٌة أنثى احمددعاء أنور محمد  54

  متوسط 63.61299 الرابع والخمسون  عراقً ذكر حسن جاسم محمد  53

  متوسط 62.78574 الخامسة والخمسون  عراقٌة أنثى حمودير حامد مروة مظف 55

  متوسط 62.05462 السادس والخمسون  عراقً ذكر محمد محمد حسن جاسم 54

  متوسط 61.98449 السابعة والخمسون  عراقٌة أنثى ٌحٌىربى عز الدٌن مجٌد  57

  متوسط 61.42067 الثامن  والخمسون  عراقً ذكر عمر وسام عدنان طه 58

  متوسط 61.20249 التاسع  والخمسون  عراقً ذكر محمد ارشد فتحً حسن 59

  متوسط 61.05403 الستون عراقً ذكر عباس حمزة عباس سعٌد  41

 
 اسم العمٌد :                          (  عباسحمزة عباس سعٌد  () 59( وتنتهً بتسلسل)حسٌنر ٌسرى ٌاس خض( ) 34تبدأ بتسلسل )

 
 ختم الكلٌة                                                                                                    (5 (من )3رقم القائمة  ) 



 

 ( الدراسة الصباحية الكيمياءخريجــــو كليــــــة التربيـــــة قســـــم ) 
 

 الــدور األول  8002/8002 للعــام الدراســي

 هــ   0341/ رجب /8الموافق  –  0/7/9119 فــــً  01811  جب األمر الجامعـــً   بمو

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت

  مقبول 59.64112 الحادٌة والستون  عراقٌة أنثى بسمة مدٌن محمد حسن  40

  مقبول 58.41472 الثانً والستون  ةاقٌعر ذكر اسماعٌل فدعم ثائر وعد هللا  49

  مقبول 57.56288 الثالث والستون  ةعراقٌ ذكر علً  عمار مظفر طه 44

  مقبول 57.44841 الرابعة وستون عراقٌة أنثى علً  مٌعاد علً إبراهٌم 43

        

        

        

        

 
 
 

 اسم العمٌد :                                     (  مٌعاد علً إبراهٌم () 43 بتسلسل)( وتنتهً بسمة مدٌن محمد حسن( )40تبدأ بتسلسل )
 

 ختم الكلٌة                                                                                                       (5 (من )5رقم القائمة  ) 
 
 
 



 ( الدراسة الصباحية القران الكريم والتربية االسالمية  ـــة قســـــم ) خريجــــو كليــــــة التربيــ
 

 الــدور األول  8002/8002 للعــام الدراســي

 هــ   0341/ رجب /8الموافق  –  0/7/9119 فــــً  01811  بموجب األمر الجامعـــً   

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت

  امتٌاز 99ر39 االولى  عراقٌة  انثى  رنا الزم ابراهٌم عزاوي  0

  امتٌاز 90ر47 الثانٌة  عراقٌة  انثى  زهراء مٌسر شهاب احمد الحمودي  9

  امتٌاز 91ر38 الثالثة  عراقٌة  انثى  سماح بشٌر حسٌن وهب الهابش 4

  امتٌاز 91ر49 ابعة الر عراقٌة  انثى  سمر احمد محمد امٌن العبدلً 3

  امتٌاز 91ر09 الخامسة  عراقٌة  انثى  زهراء اسماعٌل خلٌل حسن شمام  5

  جٌدجدآ 88ر97 السادسة  عراقٌة  انثى  مها ؼانم شرٌؾ احمد النعٌمً 4

  جٌدجدآ 88ر84 السابعة  عراقٌة  انثى  فاطمة نظام محمود حسن البارودي 7

  جٌدجدآ 88ر40 الثامنة  عراقٌة  انثى  الشٌخ جادر رحمة قصً ؼانم عبدهللا محمد  8

  جٌدجدآ 88ر99 التاسعة  عراقٌة  انثى  نور عامر محمد ٌونس المالح 9

  جٌدجدآ 88ر18 العاشرة  عراقٌة  انثى  زٌنة عماد ابراهٌم محمد سعٌد المالح  01

  جدآجٌد 87ر04 الحادٌة عشر  عراقٌة  انثى  نور سمٌر طه شٌت الطائً  00

  جٌدجدآ 84ر45 الثانٌة عشر  عراقٌة  انثى  نور نذٌر جرجٌس احمد الدلٌمً 09

  جٌدجدآ 84ر58 عشرالثالثة  عراقٌة  انثى  اسراء ظافر ٌونس ابراهٌم العبٌدي 04

  جٌدجدآ 84ر55 الرابع عشر  عراقٌة  انثى  نؽم صالح قاسم سلٌمان الشهوانً 03

  جٌدجدآ 84ر44 الخامسة عشر   عراقٌة  انثى  درانً فاتن عواد محمود محمد الب 05

 
 اسم العمٌد :                           (  فاتن عواد محمود محمد البدرانً () 05 ( وتنتهً بتسلسل)رنا الزم ابراهٌم عزاوي( )0تبدأ بتسلسل )

 
 ختم الكلٌة                                                                                                       (4(من )0رقم القائمة  ) 



 ( الدراسة الصباحية القران الكريم والتربية االسالمية خريجــــو كليــــــة التربيـــــة قســـــم ) 
 

 الــدور األول  8002/8002 للعــام الدراســي

 هــ   0341/ رجب /8الموافق  –  0/7/9119 فــــً  01811  بموجب األمر الجامعـــً   

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت

  جٌدجدآ 84ر04 السادسة عشر عراقٌة  انثى  رؼد نبٌل محمد حٌدر العدوانً  04

  جٌدجدآ 84ر09 السابعة عشر  عراقٌة  انثى  اٌمان وعد عبدالكرٌم عثمان الحٌالً 07

  جٌدجدآ 84ر10 الثامنة عشر  عراقٌة  انثى  مروة عادل فاضل عبدالقادر الحمدانً 08

  جٌدجدآ 85ر50 التاسعة عشر  عراقٌة  انثى  هبة موفق صدٌق عبدالرحمن المال ٌوسؾ  09

  جٌدجدآ 85ر30 العشرون  عراقٌة  انثى  اٌمان عامر عبدهللا داؤد آل مال خضٌر  91

  جٌدجدآ 85ر31 الحادي والعشرون عراقٌة  ذكر لح علً المصطفى ؼسان حسٌن صا 90

  جٌدجدآ 83ر99 الثانً والعشرون  عراقٌة ذكر اٌمن مجبل احمد سلٌم الدلٌمً  99

  جٌدجدآ 83ر83 الثالثة والعشرون  عراقٌة  انثى  شٌماء سفٌان ٌحٌى حسٌن التمر 94

  جٌدجدآ 84ر53 لرابع والعشرون ا عراقٌة  ذكر محمد ٌاسٌن طه مجٌد مال حسن  93

  جٌدجدآ 89ر78 الخامسة والعشرون  عراقٌة  انثى  سندس هاشم طه محمود الحركنً 95

  جٌدجدآ 89ر34 السادس والعشرون  عراقٌة ذكر عبدهللا هانً عبدالؽفور احمد الشماع  94

  دجدآجٌ 89ر30 السابعة والعشرون عراقٌة  انثى عطاء حازم ٌونس طه المولى 97

  جٌدجدآ 89ر40 الثامن والعشرون  عراقٌة  ذكر  احمد تاج الدٌن محسن عبدالرحمن النعٌمً  98

  جٌدجدآ 80ر90 التاسعة والعشرون  عراقٌة  انثى  اسراء مؤٌد جالل الدٌن سلٌمان الساعاتً  99

  جٌدجدآ  81ر84 ثالثون  عراقٌة  انثى  حمد الطائً هبة مهدي ضائع  41

 
 اسم العمٌد :                      (  هبة مهدي ضاٌع حمد الطائً () 05 ( وتنتهً بتسلسل)رؼد نبٌل محمد حٌدر العدوانً( )04بتسلسل )تبدأ 

 
 ختم الكلٌة                                                                                                           (4(من )9رقم القائمة  ) 



 ( الدراسة الصباحية القران الكريم والتربية االسالمية  خريجــــو كليــــــة التربيـــــة قســـــم ) 
 

 الــدور األول  8002/8002 للعــام الدراســي

 هــ   0341/ رجب /8الموافق  –  0/7/9119 فــــً  01811  بموجب األمر الجامعـــً   

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس ــًاالســـــم الربـاعـ ت

  جٌدجدآ 81ر44 الحادٌة والثالثون  عراقٌة  انثى  عبٌر عمر فتحً خطاب الشرٌفً 40

  جٌدجدآ 81ر94 الثانً والثالثون  عراقٌة  ذكر اثٌر خلؾ احمد خلؾ السبعاوي  49

  جٌد 79ر94 الث والثالثونالث عراقٌة  ذكر عمر احمد حسٌن عطا هللا البدرانً 44

  جٌد 79ر41 الرابعة والثالثون  عراقٌة  انثى  هند عبد المحسن مهدي صالح الدباغ  43

  جٌد 79ر91 الخامسة والثالثون  عراقٌة  انثى  شهد محمد حمودي عبودي الحنوش 45

  جٌد 78ر79 السادس والثالثون  عراقٌة  ذكر نشوان رمضان حسٌن فندي الحٌالً 44

  جٌد 78ر49 السابع والثالثون  عراقٌة  ذكر انمار عاٌد عبد محمود المحمد 47

  جٌد 78ر57 الثامنة والثالثون عراقٌة  انثى  صفا نجم عبدالقادر محمد الحلو 48

  جٌد 78ر07 التاسع والثالثون عراقٌة  ذكر حسان احمد حسٌن محمد الراشدي 49

  جٌد 78ر01 االربعون  عراقٌة  انثى  ٌمًانتصار حكمت محمد علً جاسم الدل 31

  جٌد 77ر99 الحادي واالربعون  عراقٌة  ذكر عمر سالم محمد نجم الدلٌمً 30

  جٌد 77ر57 الثانً واالربعون  عراقٌة  ذكر   هادي موفق قادر كرٌم العزاوي  39

  جٌد 77ر50 الثالثة واالربعون  عراقٌة  انثى  رٌا رعد محمد قاسم الحمدانً 34

  جٌد 77ر18 الرابعة واالربعون  عراقٌة  انثى  مروة خٌر الدٌن حمٌد حسٌن الخطاب  33

  جٌد 74ر54 الخامس واالربعون  عراقٌة  ذكر رٌاض عبٌد عوٌد صلبً الحدٌدي  35

 
 اسم العمٌد :                   (  رٌاض عبٌد عوٌد صلبً الحدٌدي () 35 ( وتنتهً بتسلسل)عبٌر عمر فتحً خطاب الشرٌفً( )40تبدأ بتسلسل )

 
 ختم الكلٌة                                                                                                              (4(من )3رقم القائمة  ) 



 ( الدراسة الصباحية مية القران الكريم والتربية االسال خريجــــو كليــــــة التربيـــــة قســـــم ) 
 

 الــدور األول  8002/8002 للعــام الدراســي

 هــ   0341/ رجب /8الموافق  –  0/7/9119 فــــً  01811  بموجب األمر الجامعـــً   

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت

  جٌد 75ر78 السادسة واالربعون  عراقٌة  نثى ا اسراء خٌري فتحً حمٌدي الحمدانً 34

  جٌد 75ر14 السابعة واالربعون  عراقٌة  انثى  اسراء ضٌاء عبدهللا محمود السبعاوي 37

  جٌد 73ر99 الثامنة واالربعون  عراقٌة  انثى  رواء ؼانم حامد عبدعزٌز النعٌمً  38

  جٌد 73ر98 اسع واالربعون الت عراقٌة  ذكر  حامد محمود شهاب حامد المتٌوتً  39

  جٌد 73ر43 الخمسون  عراقٌة  انثى   بٌا نزار عبدالجلٌل احمد عبٌد اؼاض 51

  جٌد 73ر38 الحادي والخمسون  عراقٌة  ذكر  خالد سالم عمر محمود الدلٌمً  50

  جٌد 73ر09 الثانً والخمسون  عراقٌة  ذكر  رائد جمٌل حمد مخٌؾ 59

  جٌد 74ر73 الثالثة والخمسون  عراقٌة  انثى    محمود المولى اروى محمد عبدهللا 54

  جٌد 74ر04 الرابع والخمسون  عراقٌة  ذكر  نذٌر احمد طه محمد الجحٌشً  53

  جٌد 74ر15 الخامسة والخمسون عراقٌة  انثى  هند عبدالباسط هاشم احمد المنصور  55

  جٌد 79ر79 السادسة والخمسون  عراقٌة  ذكر قاسم محمد احمد حمادي اللهٌبً 54

  جٌد 79ر49 السابعة والخمسون  عراقٌة  انثى  تقى حاتم خزعل علً المشهدانً  57

  جٌد 79ر95 الثامنة والخمسون  عراقٌة  انثى  حال حسن مصطفى مصطفى رشٌد المولى 58

  ٌدج 71ر07 التاسعة والخمسون  عراقٌة  ذكر  ٌوسؾ طابور احمد صالح اللهٌبً 59

  متوسط 49ر75 الستون  عراقٌة  انثى  ندى ضٌاء هاشم محمد علً القزاز  41

 
 اسم العمٌد :                (  ندى ضٌاء هاشم محمد علً القزاز () 41( وتنتهً بتسلسل)اسراء خٌري فتحً حمٌدي الحمدانً( )34تبدأ بتسلسل )

 
    (4(من )5رقم القائمة  ) 



 ( الدراسة الصباحية القران الكريم والتربية االسالمية  التربيـــــة قســـــم ) خريجــــو كليــــــة 
 

 الــدور األول  8002/8002 للعــام الدراســي

 هــ   0341/ رجب /8الموافق  –  0/7/9119 فــــً  01811  بموجب األمر الجامعـــً   

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت

  متوسط 49ر48 الحادي والستون  عراقٌة  ذكر ٌاسر احمد خضر علً الجبوري 40

  متوسط 49ر99 الثانٌة والستون  عراقٌة  انثى  وسن رافع وعدهللا امٌن الحبو 49

  متوسط 49ر18 الثالثة والستون  عراقٌة  انثى  نقاء وعد هللا محمد حسٌن الزبٌدي  44

  متوسط 48ر89 الرابعة والستون  عراقٌة  انثى  اض حمٌد محمد الصفار هبة رٌ 43

  متوسط 48ر85 الخامسة والستون عراقٌة  انثى  امنة هادي مشهد ٌونس المشهدانً 45

  متوسط 48ر33 السادسة والستون  عراقٌة  انثى  سكٌنة زهٌر محمد منٌر النعمة  44

  متوسط 47ر49 السابع والستون  عراقٌة   ذكر لؤي احمد طه عبدالرحمن العبدي  47

  متوسط 47ر4 الثامنة والستون  عراقٌة  أنثى براء سالم محمد حسٌن البٌاتً  48

  متوسط 44ر47 التاسعة والستون  عراقٌة  انثى  هدى شامل عبد ٌحٌى السوفاجً  49

  متوسط 45ر90 السبعون  عراقٌة  ذكر  جاسم خضر علً صالح  71

  متوسط 45ر78 الحادي والسبعون  عراقٌة  ذكر  محمد طاهر عمر صالح البراوي  احمد 70

  متوسط 45ر77 الثانً والسبعون  عراقٌة  ذكر  نوفل عبدالسالم خلٌل ابراهٌم  79

  متوسط 45ر79 الثالث والسبعون  عراقٌة  ذكر  اٌهاب عبد جمعة جعفر  74

  متوسط 44ر40 الرابع والسبعون  اقٌة عر ذكر  عزت جالل الٌاس حسٌن ال ناصر  73

  متوسط 49ر33 الخامس والسبعون  عراقٌة  ذكر  تمٌم عبدالعظٌم نجم عبدهللا اللهٌبً 75

  متوسط  40ر94 السادسة والسبعون  عراقٌة  انثى  نور علً خلؾ حسن زناد الحمدانً 74

 اسم العمٌد :                   (  نور علً خلؾ حسن زناد الحمدانً () 74 ل)( وتنتهً بتسلسٌاسر احمد خضر علً الجبوري( )40تبدأ بتسلسل )
 

 ختم الكلٌة                                                                                                              (4(من )4رقم القائمة  ) 



 ( الدراسة الصباحية الرياضياتــــم )خريجــــو كليــــــة التربيـــــة قسـ
 

 الــدور األول  8002/8002 للعــام الدراســي

 هــ   0341/ رجب /8الموافق  –  0/7/9119 فــــً  01811  بموجب األمر الجامعـــً   

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت

  امتٌاز   93ر  4818 االول عراقٌة  أنثى  بنً هبة شكر محمود احمد ال 0

  امتٌاز  90ر 3070 الثانً عراقٌة أنثى إسراء موفق ؼانم خلٌل العباسً  9

  امتٌاز  91ر4591 الثالث عراقٌة أنثى مها ولٌد عبد القادر احمد الخٌرو   4

   امتٌاز  91ر  1098 الرابع عراقٌة ذكر  علً محمود جمعة محمد العكٌدي  3

  جٌد جدا   84ر 4354 الخامس عراقٌة أنثى إٌمان محمد طه محمد العزاوي  5

  جٌد جدا  83ر 4111 السادس عراقٌة ذكر  ظافر حسٌب حنا خوشابا  4

  جٌد جدا   83ر 9034 السابع عراقٌة أنثى هدى سعد الدٌن احمد المشهدانً  7

  جٌد جدا   83ر  1959 الثامن عراقٌة أنثى أفراح نور الدٌن حسن علً الصمٌدعً  8

  جٌد جدا   89ر  5383 التاسع عراقٌة ذكر هٌثم حازم حامد عبو االحمدي  9

 معلمة مجازة دراسٌا  جٌد جدا  89ر  4479 العاشرة عراقٌة انثى تؽرٌد حسٌن علً محمد صالح الصائػ  01

  جٌد جدا   80ر  9813 الحادي عشر عراقٌة  أنثى  خولة زكً ٌونس علً السبعاوي 00

  جٌد جدا   80ر  5984 الثانً عشر عراقٌة ذكر  خالد علً محمد خلؾ الجبوري  09

  جٌد جدا   80ر  1155 الثالث عشر عراقٌة ذكر  ٌعرب محمود علً محمد الناصر  04

  جٌد جدا  81ر 4984 الرابع عشر  عراقٌة انثى نور محمد صالح ٌونس حسن العبٌدي  03

  جٌد   79ر  5983 الخامس عشر  عراقٌة انثى حمد علً عباس الجمٌلً راٌة ا 05

 
 اسم العمٌد :                   (  راٌة احمد علً عباس الجمٌلً  () 05 ( وتنتهً بتسلسل)هبة شكر محمود احمد البنً( )0تبدأ بتسلسل )

 
 ختم الكلٌة                                                                                                   (7 (من )0 رقم القائمة  ) 



 ( الدراسة الصباحية الرياضيات  خريجــــو كليــــــة التربيـــــة قســـــم ) 
 

 الــدور األول  8002/8002 للعــام الدراســي

 هــ   0341رجب // 8الموافق  –  0/7/9119 فــــً  01811  بموجب األمر الجامعـــً   

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت

  جٌد  78ر  5705 السادس عشر  عراقٌة ذكر محمد حازم احمد محمد الطائً  04

  جٌد 78ر  3905 السابع عشر  عراقٌة أنثى سارة حازم سلٌمان حامد الحٌالً  07 

  جٌد 78ر  0779 الثامن عشر   عراقٌة أنثى امٌن  هٌرو محمد عمر محمد 08

  جٌد 78ر  0391 التاسع عشر  عراقٌة أنثى اشواق محمد جمٌل عباس كماش  09

  جٌد  78ر  1474 العشرون  عراقٌة ذكر محمد عزٌز محمد علً حسن  91

  جٌد 77ر  9575 الحادي والعشرون  عراقٌة ذكر علً مٌسر محمود احمد الحٌالً  90

  جٌد 77ر  4751 الثانً والعشرون  عراقٌة أنثى شٌماء نافع عوٌد محمد العكٌدي 99

  جٌد  74ر  8174 الثالث والعشرون  عراقٌة ذكر بشٌر ٌوسؾ محمد بكر الحدٌدي  94

  جٌد  75ر  7879 الرابع والعشرون  عراقٌة ذكر رانً حازم الٌاس حنا كٌزو  93

  جٌد  73ر  9599 الخامس والعشرون  عراقٌة أنثى فظ مفاز عماد ٌونس ٌحٌى الحا 95

  جٌد  73ر  9917 السادس والعشرون  عراقٌة ذكر زٌاد ادرٌس حمد ٌونس الراشدي  94

  جٌد  73ر  9003 السابع والعشرون  عراقٌة أنثى لنا عبد العزٌز عبد الرزاق ابراهٌم السعٌد 97

  جٌد  73ر  5991 الثامن والعشرون  عراقٌة نثىأ رؤى عبد المنعم اسماعٌل مكً العقرب  98

  جٌد  73ر  3799 التاسع والعشرون  عراقٌة ذكر محمد جمعة عبد عز الدٌن النعٌمً  99

  جٌد  73ر  3591 الثالثون عراقٌة أنثى مروة عصام محسن جلٌل علً الحٌالً  41

 اسم العمٌد :                (  مروة عصام محسن جلٌل علً الحٌالً () 41 سل)( وتنتهً بتسلمحمد حازم احمد محمد الطائً( )04تبدأ بتسلسل )
 

 ختم الكلٌة                                                                                                              (7(من )9رقم القائمة  ) 
 



 ( الدراسة الصباحية الرياضياتـــــم )خريجــــو كليــــــة التربيـــــة قس
 

 الــدور األول  8002/8002 للعــام الدراســي

 هــ   0341/ رجب /8الموافق  –  0/7/9119 فــــً  01811  بموجب األمر الجامعـــً   

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت

  جٌد  73ر 9987 الحادي والثالثون  عراقٌة  انثى  ى التركمانً أالء ٌحٌى وهبً مصطف 40

  جٌد  73ر9781 الثانً والثالثون  عراقٌة ذكر  عالء احمد حبٌب محمد إل صالح  49

  جٌد  74ر9490 الثالث والثالثون  عراقٌة ذكر احمد سعد ٌونس عبد الباقً الجبوري  44

  جٌد  74ر  1948 الرابع والثالثون  عراقٌة ذكر عقٌل حمٌد سلطان عباس الخاتونً 43

  جٌد  79ر 8940 الخامس والثالثون  عراقٌة أنثى هفٌن عادل سعٌد عبد هللا االتروشً  45

  جٌد  79ر  5419 السادس والثالثون  عراقٌة أنثى دٌنا مهند علً إبراهٌم الحجار  44

  جٌد  70ر  8794 بع والثالثونالسا عراقٌة ذكر محمد إسحاق حمادي أزؼٌر الخاتونً  47

  جٌد  70ر 4444 الثامن والثالثون عراقٌة أنثى ؼفران حسان ٌحٌى حسٌن التمر  48

  جٌد 70ر 3989 التاسع والثالثون عراقٌة ذكر احمد وعد هللا مال هللا محمود السبعاوي  49

  دجٌ  70ر 4498 األربعون  عراقٌة ذكر احمد فالح صافً فهٌد العاٌزي  31

  جٌد  70ر  9134 الحادي واألربعون  عراقٌة ذكر علً نزار عبد الكرٌم خلٌل الشبٌبً  30

  جٌد 71ر  9715 الثانً واألربعون عراقٌة أنثى فاتن روفائٌل دانٌال شعٌا القس حنا  39

  جٌد  71ر 8187  الثالث واألربعون عراقٌة ذكر ٌوسؾ توفٌق حسام الدٌن أمٌن أؼا  34

  متوسط   49ر  9485 الرابع واألربعون عراقٌة ذكر الرزاق عبد هللا الٌأس بلو الحمدانً  عبد 33

  متوسط   49ر 7445 الخامس واألربعون عراقٌة أنثى  سكٌنة محمد مجٌدسلطان  35

 
 اسم العمٌد :                   (  سكٌنة محمد مجٌدسلطان  ()35 ( وتنتهً بتسلسل)أالء ٌحٌى وهبً مصطفى التركمانً( )40تبدأ بتسلسل )

 
 ختم الكلٌة                                                                                                     ( 7(من )4رقم القائمة  ) 



 ( الدراسة الصباحية الرياضيات  خريجــــو كليــــــة التربيـــــة قســـــم )  
 

 الــدور األول  8002/8002 دراســيللعــام ال

 هــ   0341/ رجب /8الموافق  –  0/7/9119 فــــً  01811  بموجب األمر الجامعـــً   

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت

  متوسط   49ر 7499 السادس واألربعون  عراقٌة  أنثى  لبنى فاضل محمد حسن الجبوري  34

  متوسط  49ر 1508 السابع واألربعون  عراقٌة أنثى مهى خلٌل خلؾ علً الجبوري  37

  متوسط 48ر  9851 الثامن واألربعون  عراقٌة ذكر رٌهان ابلحد حنا سلمان قودا  38

  متوسط  48ر 9155 التاسع واألربعون  عراقٌة أنثى افراح محمود عبد هللا حمودي الحٌالً  39

  متوسط  48ر  8995 الخمسون  عراقٌة ذكر عاصم صافً جبٌر صالح الدلٌمً  51

  متوسط  48ر  8580 الحادي والخمسون   عراقٌة أنثى اسراء فارس ؼانم محمد العمري  50

  متوسط  48ر 8430 الثانً والخمسون   عراقٌة أنثى ازاهٌر اسماعٌل رشٌد احمد المال ٌونس 59

  متوسط 48ر  3348 الثالث والخمسون   عراقٌة ذكر ً البابلً نوار علً حسٌن عل 54

  متوسط  48ر 9397 الرابع والخمسون   عراقٌة أنثى جمٌلة ناظم محمد طاهر احمد الحٌالً  53

  متوسط  48ر  1949 الخامس والخمسون   عراقٌة أنثى اخالص عبد هللا محمد عباوي الجحٌشً  55

  متوسط  48ر 1440   السادس والخمسون   عراقٌة أنثى لٌمان الراوي ابتهال حسٌن محمد علً س 54

  متوسط  47ر 0988 السابع والخمسون   عراقٌة أنثى زهراء خٌري ٌحٌى ٌوسؾ الحٌالً  57

  متوسط 47ر  1357 الثامن والخمسون   عراقٌة ذكر انور حسٌن احمد حسن محمد  58

  متوسط 44ر 4490 التاسع والخمسون   عراقٌة أنثى  دالل ؼانم حمدون عبد الرحمن العنزي 59

  متوسط  44ر 4430 الستون  عراقٌة ذكر  عبد هللا علً حمود علً الطائً  41

 اسم العمٌد :                (  عبد هللا علً حمود علً الطائً () 41 ( وتنتهً بتسلسل)لبنى فاضل محمد حسن الجبوري( )04تبدأ بتسلسل )
 

 ختم الكلٌة                                                                                                         (7(من )3ائمة  )رقم الق 
 



 ( الدراسة الصباحية الرياضياتخريجــــو كليــــــة التربيـــــة قســـــم )
 

 الــدور األول  8002/8002 للعــام الدراســي

 هــ   0341/ رجب /8الموافق  –  0/7/9119 فــــً  01811  األمر الجامعـــً   بموجب 

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت

  متوسط 44ر 9983 الحادي والستون عراقٌة ذكر محمد نجم جمعة حمزة  40

  متوسط 44ر  0104 نً والستونالثا عراقٌة أنثى هبة رعد حمٌد طه العبادي 49

  متوسط 44ر  1434 الثالث والستون عراقٌة أنثى زٌنب فاضل جابر عبد هللا الحصري  44

  متوسط  45ر  9974 الرابع والستون عراقٌة أنثى رؤى عمر احمد محمد الحمدونً  43

  متوسط  45ر  4447 الخامس والستون عراقٌة ذكر ضبٌاء نافع محمد احمد العبٌدي  45

  متوسط  45ر  5984 السادس والستون عراقٌة أنثى شٌماء طارق عبد اللطٌؾ عبد العالً  44

  متوسط  45ر  5374 السابع والستون عراقٌة ذكر احمد سالم سعٌد حسن الجبوري  47

  متوسط  45ر  5493 الثامن والستون عراقٌة أنثى الحان ثامر حسن علً ابو دكة  48

  متوسط  45ر  4419 التاسع والستون عراقٌة ذكر شاه دوست هرمز حنا  بسمان متً 49

  متوسط  45ر  9145 السبعون عراقٌة ذكر عمر عبد الستار طه شطٌب العبٌدي  71

  متوسط  43ر  7593 الحادي والسبعون عراقٌة ذكر زٌاد خلؾ خلٌفة عطاهلل الجبوري  70

  متوسط  43ر  3175 الثانً والسبعون عراقٌة أنثى هناء محمد ٌوسؾ سلٌمان السوٌدي  79

  متوسط  43ر  4999 الثالث والسبعون عراقٌة أنثى والء شٌت خلٌؾ محمد العبٌد  74

  متوسط  43ر  4159 الرابع والسبعون عراقٌة ذكر ٌوسؾ عمر ٌوسؾ عمر ال حبش  73

  متوسط  43ر  9549 الخامس والسبعون عراقٌة أنثى هدٌل سلٌمان ناعم ثابت السعٌدي  75

 
 اسم العمٌد :                       (  هدٌل سلٌمان ناعم ثابت السعٌدي ()75 ( وتنتهً بتسلسل)محمد نجم جمعة حمزة( )40تبدأ بتسلسل )

 
 ختم الكلٌة                                                                                                     (7 (من )5رقم القائمة  ) 



 ( الدراسة الصباحية الرياضيات  خريجــــو كليــــــة التربيـــــة قســـــم ) 
 

 الــدور األول  8002/8002 للعــام الدراســي

 هــ   0341/ رجب /8الموافق  –  0/7/9119 فــــً  01811  بموجب األمر الجامعـــً   

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة جنسال االســـــم الربـاعـــً ت

  متوسط 44ر  4910 السادس والسبعون عراقٌة أنثى رحاب حمد هللا خلؾ خلٌل الهاللً 74

  متوسط 44ر  4134 السابع والسبعون عراقٌة ذكر ٌوسؾ مخٌبر محمود عبٌد 77

  متوسط 44ر  5475 الثامن والسبعون عراقٌة أنثى سعاد محمد صابر ٌونس ال عجم 78

  متوسط 44ر  3483 التاسع والسبعون عراقٌة ذكر محمد جالل حمادي علً النعٌمً 79

  متوسط 44ر  4535 الثمانون عراقٌة أنثى هاوزٌن احمد محمود محمد الداؤدي 81

  متوسط 44ر  1811 الحادي والثمانون عراقٌة ذكر محمد فخري ٌاسٌن محمود رجب اؼا 80

  متوسط 44ر  1547 الثانً والثمانون عراقٌة أنثى عبد الوهاب احمد النعٌمً زٌنب عادل 89

  متوسط 49ر  4987 الثالث والثمانون عراقٌة ذكر بسام علً ٌونس حسٌن ال ٌتٌم 84

  متوسط 49ر  4140 الرابع والثمانون عراقٌة أنثى بٌداء اٌاد احمد عبد هللا الزوبعً 83

  متوسط 49ر  9448 الخامس والثمانون عراقٌة أنثى ٌمًشهد مشعل جبار عمر النع 85

  متوسط 40ر  9900 السادس والثمانون عراقٌة ذكر محمود علً ذنون ٌونس الهمات 84

  متوسط 40ر  7974 السابع والثمانون عراقٌة ذكر احمد ولٌد سعد هللا حامد الدلٌمً 87

  متوسط 40ر  5448 ن والثمانونالثام عراقٌة أنثى هبة حسن محمود فرحان الجبوري 88

  متوسط 40ر  5047 التاسع والثمانون عراقٌة ذكر احمد اسماعٌل ٌوسؾ سلٌمان اللهٌبً 89

  متوسط 40ر  3409 التسعون عراقٌة ذكر بشار مٌسر محمد علً الحامد 91

 اسم العمٌد :                (  سر محمد علً الحامدبشار مٌ () 91 ( وتنتهً بتسلسل)رحاب حمد هللا خلؾ خلٌل الهاللً( )74تبدأ بتسلسل )
 

 ختم الكلٌة                                                                                                         (7(من )4رقم القائمة  ) 
 



 لصباحية ( الدراسة االرياضياتخريجــــو كليــــــة التربيـــــة قســـــم )
 

 الــدور األول  8002/8002 للعــام الدراســي

 هــ   0341/ رجب /8الموافق  –  0/7/9119 فــــً  01811  بموجب األمر الجامعـــً   

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت

  متوسط 40ر  4459 ونالحادي والتسع عراقٌة ذكر اٌاد زكً شٌتاوي شاهٌن  90

  متوسط 41ر  9489 الثانً والتسعون عراقٌة ذكر كرم لٌث محً الدٌن احمد العشائري 99

  متوسط 41ر  0439 الثاث والتسعون عراقٌة ذكر صهٌب ظافر سعدي عبد علً السبعاوي  94

  متوسط 41ر  1993 الرابع والتسعون عراقٌة ذكر ابراهٌم محمد مولود فتح هللا المشهدانً 93

  مقبول 59ر  5955 الخامس والتسعون عراقٌة أنثى هبة حامد محمود حسٌن الراوي 95

  مقبول 59ر  9189 السادس والتسعون عراقٌة ذكر علً هادي حسن علً الحدٌدي 94

  مقبول 59ر  1474 السابع والتسعون عراقٌة ذكر سامً هاشم محمد علً قره باش 97

  مقبول 58ر  7304 الثامن والتسعون عراقٌة ذكر اهٌم الحٌالًبالل جاسم محمد ابر 98

  مقبول 58ر  4058 التاسع والتسعون عراقٌة ذكر عبد الكرٌم نجم جمعة حمزة  99

  مقبول 58ر  9401 المائة عراقٌة ذكر عبد الوهاب عامج حمزة شاهٌن 011

  مقبول 58ر  0999 مئة وواحد عراقٌة ذكر مهند الٌاس حسٌن محمد الحٌالً 010

  مقبول 55ر  9408 مئة واثنان عراقٌة ذكر زكرٌا مهند ٌحٌى قاسم المختار 019

 اسم العمٌد :                       (  زكرٌا مهند ٌحٌى قاسم المختار ()75 ( وتنتهً بتسلسل)اٌاد زكً شٌتاوي شاهٌن( )40تبدأ بتسلسل )
 

 ختم الكلٌة                                                                                                  (7 (من )7رقم القائمة  ) 
 

                                        
 
 



 ( الدراسة الصباحية الجغرافيةخريجــــو كليــــــة التربيـــــة قســـــم )
 

 الــدور األول  8002/8002 للعــام الدراســي

 هــ   0341/ رجب /8الموافق  –  0/7/9119 فــــً  01811  موجب األمر الجامعـــً   ب

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت

  جٌد جدا 87ر  91 األول عراقٌة ذكر بدر عبد الرحٌم محمود عبد هللا  0

  جٌد جدا 81ر  30 نًالثا عراقٌة ذكر سعد صالح خضر عبٌد  9

  جٌد 79ر  40 الثالث عراقٌة أنثى سهى فرج بطرس فتوحً  4

  جٌد 79ر  39 الرابع عراقٌة أنثى هدى علً خلؾ صالح  3

  جٌد 77ر  71 الخامس عراقٌة ذكر حسٌن علً حمود إبراهٌم  5

  جٌد 74ر 71 السادس عراقٌة ذكر اٌاز احمد رشٌد محمود  4

  جٌد 74ر  13 السابع عراقٌة ذكر شاهر طه احمد صالح  7

  جٌد 75ر  74 الثامن عراقٌة ذكر محمود محمد محمود علً  8

  جٌد 74ر  35 التاسع عراقٌة أنثى فٌان افرام بحودي جبو  9

  جٌد 74ر  03 العاشر عراقٌة أنثى سارة إبراهٌم عبد سلطان  01

  جٌد 79ر  71 شرالحادي ع عراقٌة أنثى سوزان محمد ذنون ٌونس  00

  جٌد 79ر  94 الثانً عشر عراقٌة أنثى رؼد حنا فتوحً حنا عابلً  09

  جٌد 79ر  18 الثالث عشر عراقٌة أنثى ندى مطر عبد هللا حسن  04

  جٌد 71ر  77 الرابع عشر عراقٌة ذكر امٌر علً فاضل عباس  03

  جٌد 71ر  35 الخامس عشر عراقٌة ذكر علً زوزان علً صالح  05

 
 اسم العمٌد :                       (  علً زوزان علً صالح ()05 ( وتنتهً بتسلسل)بدر عبد الرحٌم محمود عبد هللا( )0تبدأ بتسلسل )

 
 ختم الكلٌة                                                                                                     (5 (من )0رقم القائمة  ) 



 ( الدراسة الصباحية الجغرافية خريجــــو كليــــــة التربيـــــة قســـــم )
 

 الــدور األول  8002/8002 للعــام الدراســي

 هــ   0341/ رجب /8الموافق  –  0/7/9119 فــــً  01811  بموجب األمر الجامعـــً   

 المالحظات التقدٌر المعدل ٌبالترت الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت

 معلمة مجازة دراسٌا جٌد 71ر  49 السادس عشر عراقٌة أنثى منى سعٌد عبد هللا حسن 04

  متوسط 49ر  90 السابع عشر عراقٌة ذكر عصام عبد علً محمود 07

  متوسط 49ر  48 الثامن عشر عراقٌة ذكر عمر فتحً هادي حمد السبعاوي 08

  متوسط 49ر  90 التاسع عشر عراقٌة ذكر باسجمال محمد حسٌن ع 09

  متوسط 49ر  09 العشرون عراقٌة ذكر قصً احمد عزٌز ٌوسؾ 91

  متوسط 49ر 04 الحادي والعشرون عراقٌة ذكر سامح عٌسى حمود صالح 90

  متوسط 49ر  13 الثانً والعشرون عراقٌة أنثى تمارة عٌسى اسحاق صوما 99

 مرقن قٌدها معادة متوسط 49ر  19 الثالث والعشرون عراقٌة أنثى سزهراء طالل حوران ٌون 94

  متوسط 48ر  99 الرابع والعشرون عراقٌة أنثى وسن ادٌب محمد عبد الباقً 93

  متوسط 48ر  49 الخامس والعشرون عراقٌة أنثى نها عبد الؽنً خضر عبد الرحمن 95

  متوسط 48ر  54 س والعشرونالساد عراقٌة ذكر علً خالد ٌونس مصطفى الدباغ 94

  متوسط 47ر  40 السابع والعشرون عراقٌة أنثى اٌمان سالم قرٌاقوس متً ال دكه 97

  متوسط 47ر  44 الثامن والعشرون عراقٌة أنثى رؼد فرحان علً ابراهٌم 98

  متوسط 47ر  41 التاسع والعشرون عراقٌة أنثى نٌفٌن حسن الٌاس خدر 99

  متوسط 47ر  94 الثالثون عراقٌة ذكر محمد  بسام حاكم خضر 41

 اسم العمٌد :                                  (  بسام حاكم خضر محمد () 41 ( وتنتهً بتسلسل)منى سعٌد عبد هللا حسن( )74تبدأ بتسلسل )
 

 ختم الكلٌة                                                                                                         (5(من )04رقم القائمة  ) 
 



 ( الدراسة الصباحية الجغرافية خريجــــو كليــــــة التربيـــــة قســـــم )
 

 الــدور األول  8002/8002 للعــام الدراســي

 ـهـ   0341/ رجب /8الموافق  –  0/7/9119 فــــً  01811  بموجب األمر الجامعـــً   

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت

  متوسط 44ر  89 الحادي والثالثون عراقٌة أنثى زهراء ضٌاء ذنون حمدان  40

  متوسط 44ر 41 الثانً والثالثون عراقٌة ذكر فاضل عباس فاضل عباس  49

  متوسط 44ر  44 والثالثونالثالث  عراقٌة أنثى نوره موسى مجٌد شٌتو  44

  متوسط 44ر  94 الرابع والثالثون عراقٌة أنثى مروة ٌعقوب اسحاق ٌعقوب الشاهٌن  43

  متوسط 44ر  01 الخامس والثالثون عراقٌة أنثى بسمة ٌوسؾ ججً بهنام عولو  45

  متوسط 45ر  48 السادس والثالثون عراقٌة أنثى مروة فهد احمد مصطفى  44

  متوسط 43ر  99 السابع والثالثون عراقٌة انثى احمد خلٌل محمد قبس  47

  متوسط 43ر  79 الثامن والثالثون عراقٌة ذكر عبد الحكٌم سالم اسماعٌل محمد  48

  متوسط 43ر  78 التاسع والثالثون عراقٌة أنثى هدٌل ٌعقوب حمٌد وطن السلمان  49

  متوسط 43ر  43 بعوناألر عراقٌة أنثى زٌنب ازهر احمد محمود  31

  متوسط 43ر  57 الحادي واألربعون عراقٌة أنثى نجوى جوزٌؾ رفو جبو  30

  متوسط 43ر  38 الثانً واألربعون عراقٌة ذكر عبد الستار محمد علً محمد  39

  متوسط 43ر  47 الثالث واألربعون عراقٌة ذكر نبٌل جبرائٌل نوري ؼائب  34

  متوسط 43ر  98 الرابع واألربعون عراقٌة ذكر نوار لٌث هاشم ذنون  33

  متوسط 43ر  01 الخامس واألربعون عراقٌة أنثى رؼد جمال عبد خضر الفركاحً   35

 
 اسم العمٌد :                       (  رؼد جمال عبد خضر الفركاحً ()35 ( وتنتهً بتسلسل)زهراء ضٌاء ذنون حمدان( )40تبدأ بتسلسل )

 
 ختم الكلٌة                                                                                                     (5 (من )4ئمة  )رقم القا 



 ( الدراسة الصباحية الجغرافية خريجــــو كليــــــة التربيـــــة قســـــم )
 

 الــدور األول  8002/8002 للعــام الدراســي

 هــ   0341/ رجب /8الموافق  –  0/7/9119 فــــً  01811  ر الجامعـــً   بموجب األم

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت

  متوسط 43ر  15 السادس واألربعون عراقٌة ذكر علً زٌنل محمد حسن  34

  متوسط 44ر  93 بعونالسابع واألر عراقٌة ذكر بسام محمد احمد محمد  37

  متوسط 44ر  84 الثامن واألربعون عراقٌة ذكر عبد الحمٌد طالل حمٌد عبو االعرج  38

  متوسط 44ر  89 التاسع واألربعون عراقٌة ذكر عباس جمعة محمد خلٌل  39

  متوسط 44ر  09 الخمسون عراقٌة ذكر ماهر فتحً خضٌر جعٌؾ  51

  متوسط 49ر  98 الحادي والخمسون عراقٌة ذكر اٌسر جاسم محمد ٌاسٌن  50

  متوسط 49ر  97 الثانً والخمسون عراقٌة ذكر عماد حامد سلمان عبد  59

  متوسط 49ر  51 الثالث والخمسون عراقٌة أنثى اسماء وٌس خضر بكر  54

  متوسط 49ر  40 الرابع والخمسون عراقٌة ذكر داود سالم عبد هللا حمٌد  53

  متوسط 49ر  95 الخامس والخمسون عراقٌة أنثى شمعون رفو  النا جونً 55

  متوسط 49ر 00 السادس والخمسون عراقٌة أنثى امٌرة محمود عبد الجبار فتحً الزبٌر  54

  متوسط 49ر  18 السابع والخمسون عراقٌة أنثى زهراء صالح سلٌم داؤد  57

  متوسط 40ر  94 الثامن والخمسون عراقٌة أنثى هبة موفق ادم خضر  58

  متوسط 40ر  47 التاسع والخمسون عراقٌة ذكر زهٌر عطاهلل جمعة حمو الخالد  59

  متوسط 40ر  54 الستون عراقٌة ذكر هاشم ذنون محمد  41

 اسم العمٌد :                                            (  هاشم ذنون محمد () 41 ( وتنتهً بتسلسل)علً زٌنل محمد حسن( )34تبدأ بتسلسل )
 

 ختم الكلٌة                                                                                                         (5(من )3رقم القائمة  ) 
 



 ( الدراسة الصباحية الجغرافية خريجــــو كليــــــة التربيـــــة قســـــم )
 

 الــدور األول  8002/8002 للعــام الدراســي

 هــ   0341/ رجب /8الموافق  –  0/7/9119 فــــً  01811  بموجب األمر الجامعـــً   

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت

  متوسط 41ر  99 الحادي والستون عراقٌة ذكر محمد زوراب سلطان زٌدان   40

  متوسط 41ر  90 الثانً والستون عراقٌة ذكر بد المنعم محمود داؤد الحٌالً احمد ع 49

  متوسط 41ر  49 الثالث والستون عراقٌة ذكر صفوان حسن عباس محمد المصطفى  44

  متوسط 41ر  59 الرابع والستون عراقٌة أنثى بان سالم ججو عازر 43

  متوسط )مكرر( 41ر59 رابع والستونال عراقٌة ذكر محمد شرٌؾ فتحً مصطفى ألعبٌدي  45

  متوسط 41ر  50 الخامس والستون عراقٌة ذكر مروان شرٌؾ الٌأس قدو  44

  متوسط 41ر  08 السادس والستون عراقية ذكر عباس عبد الجبار سالم  47

  مقبول 59ر  97 السابع والستون عراقٌة ذكر خالد احمد صالح خلؾ  48

  مقبول 59ر  94 الثامن والستون عراقٌة ذكر عمر وعد فتحً حمادي  49

  مقبول 59ر 59 التاسع والستون عراقٌة ذكر أدٌب ناطق أدٌب ذنون  71

  مقبول 59ر49 سبعون عراقٌة ذكر محمد محمود عبد محمد الضامن  70

  مقبول 57ر 05 الحادي والسبعون عراقٌة ذكر احمد فخري عبد الحمٌد علً العزاوي  79

  مقبول 54ر  34 الثانً والسبعون عراقٌة ذكر احمد عبد خضر الطائً  إٌثار 74

  مقبول 55ر 95 الثالث والسبعون عراقٌة ذكر طالل عبد خلٌل علً   73

  مقبول 55ر  07 الرابع والسبعون عراقية ذكر علً راجً مجٌد محمد االلوسً  75

 
 اسم العمٌد :                     (  علً راجً مجٌد محمد االلوسً ()75 سلسل)( وتنتهً بتمحمد زوراب سلطان زٌدان( )40تبدأ بتسلسل )

 
 ختم الكلٌة                                                                                                     (5 (من )5رقم القائمة  ) 



 ( الدراسة الصباحية علوم الحياة خريجــــو كليــــــة التربيـــــة قســـــم )
 

 الــدور األول  8002/8002 للعــام الدراســي

 هــ   0341/ رجب /8الموافق  –  0/7/9119 فــــً  01811  بموجب األمر الجامعـــً   

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت

  امتٌاز 90ر  544 االول عراقٌة انثى سماح محمد حسن محمود  0

  جٌد جدا 85ر  349 الثانً عراقٌة انثى أروى شوكت ذنون حمدو  9

  جٌد جدا 83ر  414 الثالث عراقٌة انثى وسن صبٌح توما بنً  4

  جٌد جدا 84ر  804 الرابع عراقٌة انثى أالء إبراهٌم احمد عبد هللا  3

  جٌد جدا 84ر  108 الخامس عراقٌة انثى زٌنة مٌسر عبد إبراهٌم  5

  جٌد جدا 80ر  940 السادس عراقٌة ذكر كرم ثامر عزٌز محمد  4

  جٌد جدا 80ر  014 السابع عراقٌة أنثى نبراس زهٌر حنان  7

  جٌد جدا 81ر  984 الثامن عراقٌة ذكر أمٌر شعالن عبو حسٌن  8

  جٌد جدا 81ر  949 التاسع عراقٌة أنثى إٌناس عبد هللا ابراهٌم مرعً  9

  جٌد 79ر  757 العاشر عراقٌة أنثى رؤى عبد هللا محمد عبد الرحمن  01

  جٌد 79ر  304 الحادي عشر عراقٌة أنثى إٌمان جاسم عبد هللا علً  00

  جٌد 78ر  980 الثانً عشر عراقٌة أنثى مروة محمد انجب محمد نجٌب  09

  جٌد 78ر  974 الثالث عشر ةعراقٌ أنثى وجدان عبد الؽنً صالح حمٌد  04

  جٌد 78ر  305 الرابع عشر عراقٌة أنثى افراح احمد رضا سلٌمان  03

  جٌد 78ر  910 الخامس عشر عراقٌة أنثى مروة سمٌر محمود ٌونس  05

 اسم العمٌد :             (                     مروة سمٌر محمود ٌونس () 05 ( وتنتهً بتسلسل)سماح محمد حسن محمود( )0تبدأ بتسلسل )
 

 ختم الكلٌة                                                                                                         (5(من )0رقم القائمة  ) 
 



 ( الدراسة الصباحية  علوم الحياةخريجــــو كليــــــة التربيـــــة قســـــم )
 

 الــدور األول  8002/8002 راســيللعــام الد

 هــ   0341/ رجب /8الموافق  –  0/7/9119 فــــً  01811  بموجب األمر الجامعـــً   

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت

  جٌد 77ر  491 السادس عشر عراقٌة ذكر فهد هاشم محمد خلؾ  04

  جٌد 77ر  433 السابع عشر عراقٌة أنثى الوهاب عبد رمضان  أسماء عبد 07

  جٌد 77ر  009 الثامن عشر عراقٌة أنثى شٌماء محمد رمضان احمد صالح  08

  جٌد 74ر 594 التاسع عشر عراقٌة ذكر احمد شهاب احمد حسٌن  09

  جٌد 75ر  478 عشرون عراقٌة أنثى إٌناس صالح عبد هللا حسن  91

  جٌد 73ر  840 الحادي والعشرون عراقٌة أنثى جاسم ازرٌج مصلح الحان  90

  جٌد 73ر  979 الثانً والعشرون عراقٌة أنثى دٌنا عبد الهادي محمد أمٌن  99

  جٌد 73ر  939 الثالث والعشرون عراقٌة أنثى نؽم وعد هللا عبد نجم  94

  جٌد 73ر  194 الرابع والعشرون عراقٌة أنثى إسراء لٌث مشعان محمد  93

  جٌد 74ر  759 الخامس والعشرون عراقٌة أنثى أحالم ناظم حازم محمد  95

  جٌد 74ر  451 السادس والعشرون عراقٌة أنثى إٌمان باقر ٌونس خضر  94

  جٌد 79ر  915 السابع والعشرون عراقٌة أنثى زهراء موفق سعٌد سلٌمان  97

  جٌد 79ر  893 ثامن والعشرونال عراقٌة ذكر احمد مصطفى ٌوسؾ حبٌب  98

  جٌد 70ر  977 التاسع والعشرون عراقٌة أنثى ؼالٌة خالد عبد الحق ٌوسؾ  99

  جٌد 70ر  893 الثالثون عراقٌة أنثى أروى نشأت قاسم صالح  41

 
 اسم العمٌد :                                 (  أروى نشأت قاسم صالح ()41 ( وتنتهً بتسلسل)فهد هاشم محمد خلؾ( )04تبدأ بتسلسل )

 
 ختم الكلٌة                                                                                                     (5 (من )9رقم القائمة  ) 



 ( الدراسة الصباحية علوم الحياة خريجــــو كليــــــة التربيـــــة قســـــم )
 

 الــدور األول  8002/8002 دراســيللعــام ال

 هــ   0341/ رجب /8الموافق  –  0/7/9119 فــــً  01811  بموجب األمر الجامعـــً   

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت

  جٌد 70ر  804 الحادي والثالثون عراقٌة أنثى سهى اسماعٌل خضر عثمان   40

  جٌد 70ر  404 الثانً والثالثون عراقٌة ذكر محمد احمد صالح سمٌر  49

  جٌد 70ر  980 الثالث والثالثون عراقٌة ذكر عمر احمد علً محمد  44

  جٌد 71ر  599 الرابع والثالثون عراقٌة أنثى منال ٌونس محمد عوض  43

  جٌد 71ر  594 الخامس والثالثون عراقٌة ذكر عبد العزٌز صبحً عزٌز علً  45

  جٌد 71ر  535 السادس والثالثون عراقٌة أنثى وسن سالم إبراهٌم إسماعٌل  44

  جٌد 71ر  518 السابع والثالثون عراقٌة ذكر رضوان عثمان ٌونس احمد  47

  جٌد 71ر  047 الثامن والثالثون عراقٌة أنثى خدٌجة محمد علً عثمان  48

  متوسط 49ر  848 التاسع والثالثون عراقٌة أنثى نادٌة اكرم محمد علً  49

  متوسط 49ر  459 األربعون عراقٌة انثى اسالم زٌدان فتاح زٌدان  31

  متوسط 49ر  557 الحادي واألربعون عراقٌة ذكر علً احمد سلطان علً  30

  متوسط 49ر  349 الثانً واألربعون عراقٌة انثى رضوى مٌسر قاسم ذنون  39

  متوسط 49ر  977 الثالث واألربعون عراقٌة أنثى احمد عبد القادر  سمٌة سامً 34

  متوسط 48ر  745 الرابع واألربعون عراقٌة أنثى مروى ؼانم محمود سلو  33

  متوسط 48ر  540 الخامس واألربعون عراقٌة أنثى زٌنب مٌسر عبد الرحمن ذنون  35

 اسم العمٌد :     (                    زٌنب مٌسر عبد الرحمن ذنون () 35 ً بتسلسل)( وتنتهسهى اسماعٌل خضر عثمان( )40تبدأ بتسلسل )
 

 ختم الكلٌة                                                                                                         (5(من )4رقم القائمة  ) 
 



 ( الدراسة الصباحية علوم الحياة قســـــم )خريجــــو كليــــــة التربيـــــة 
 

 الــدور األول  8002/8002 للعــام الدراســي

 هــ   0341/ رجب /8الموافق  –  0/7/9119 فــــً  01811  بموجب األمر الجامعـــً   

 المالحظات التقدٌر المعدل الترتٌب الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت

  متوسط 47ر  715 السادس واألربعون عراقٌة ذكر ون عباس حمزة سلطان سعد 34

  متوسط 47ر  154 السابع واألربعون عراقٌة أنثى بثٌنة ؼازي محمد صالح رمضان  37

  متوسط 47ر  119 الثامن واألربعون عراقٌة أنثى لٌنا عبد صادق ٌوسؾ  38

  متوسط 44ر  979 التاسع واألربعون عراقٌة ذكر احمد جاسم محمد توفٌق  39

  متوسط 44ر  334 الخمسون عراقٌة ذكر ضٌاء الدٌن حسن علً ؼثوان  51

  متوسط 44ر  349 الحادي والخمسون عراقٌة ذكر عدنان هاشم عبد عواد  50

  متوسط 44ر  058 الثانً والخمسون عراقٌة أنثى رشا احمد سالم شاكر  59

  متوسط 45ر  714 والخمسونالثالث  عراقٌة أنثى هدى باقر ٌونس خضر  54

  متوسط 45ر  448 الرابع والخمسون عراقٌة أنثى هند اكرم ٌحٌى عبد الوهاب  53

  متوسط 45ر 940 الخامس والخمسون عراقٌة أنثى هٌفاء احمد حمدون جمعة  55

  متوسط 43ر  858 السادس والخمسون عراقٌة أنثى منال جمعة محمد سعٌد خضر  54

  متوسط 43ر  373 السابع والخمسون عراقٌة أنثى خضر احمد  مروة الٌاس 57

  متوسط 43ر 400 الثامن والخمسون عراقٌة أنثى مروة احمد جٌاد حمودي  58

  متوسط 43ر  413 التاسع والخمسون عراقٌة أنثى وسن حنوش ابراهٌم خلٌؾ  59

  متوسط 43ر  985 الستون عراقٌة ذكر معتز سالم داؤود وهب  41

 
 اسم العمٌد :                                 (  معتز سالم داؤود وهب ()41 ( وتنتهً بتسلسل)حمزة سلطان سعدون عباس( )34تبدأ بتسلسل )
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 ( الدراسة الصباحية علوم الحياة خريجــــو كليــــــة التربيـــــة قســـــم )
 

 الــدور األول  8002/8002 للعــام الدراســي

 هــ   0341/ رجب /8الموافق  –  0/7/9119 فــــً  01811  بموجب األمر الجامعـــً   

 المالحظات التقدٌر المعدل بالترتٌ الجنسٌة الجنس االســـــم الربـاعـــً ت

  متوسط 43ر  954 الحادي والستون عراقٌة أنثى عبٌر عبد هللا حامد عبد هللا  40

  متوسط 43ر  081 الثانً والستون عراقٌة ذكر مثنى سبهان احمد محمد  49

  متوسط 43ر  134 الثالث والستون عراقٌة أنثى دنٌا مٌسور إسماعٌل ٌاسٌن  44

  متوسط 44ر  491 الرابع والستون عراقٌة ذكر محمود عبد هللا عمر شكر  43

  متوسط 44ر  998 الخامس والستون عراقٌة أنثى رؤى خالد نعمان حسٌن  45

  متوسط 49ر  434 السادس والستون عراقٌة أنثى إزهار عبد الؽفور محمد سعٌد  44

  متوسط 49ر  540 السابع والستون عراقٌة أنثى معالً حسٌن احمد حسن  47

  متوسط 40ر  854 الثامن والستون عراقٌة أنثى عبٌر إسماعٌل عبوش حسٌن  48

  متوسط 41ر  899 التاسع والستون عراقٌة أنثى حال طارق عباس سلٌمان  49

  متوسط 41ر  580 السبعون عراقٌة ذكر احمد رفٌق عبد الكرٌم عبد الهادي  71

  مقبول 59ر  081 الحادي والسبعون عراقٌة أنثى لقادر ذكرى عبد الحكٌم سلمان عبد ا 70

  مقبول 58ر  793 الثانً والسبعون عراقٌة ذكر إبراهٌم إسماعٌل إبراهٌم احمد  79

  مقبول 57ر  389 الثالث والسبعون عراقٌة ذكر محمود حمادي سالم إسماعٌل  74

  مقبول 54ر  755 الرابع والسبعون عراقٌة أنثى نادٌة أكرم محمود مصطفى  73

 
 اسم العمٌد :     (                      نادٌة أكرم محمود مصطفى () 73 ( وتنتهً بتسلسل)عبٌر عبد هللا حامد عبد هللا( )40تبدأ بتسلسل )
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