
 

 

  الدراسة المسائية( 5002/5002)للعام الدراسي  األقسام العلميةاألوائل على كلية التربية طلبة 

 مالحظات التسلسل المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 معين األول 81,77 5002/5002 علوم الحياة/ بكالوريوس  رشيد رحيم حتيت 1

 ال نعلم الثاني 80,72 5002/5002 علوم الحياة/ بكالوريوس  علي منسي حمود 5

 ال نعلم الثالث 80,02 5002/5002 علوم الحياة/ بكالوريوس  نغم كاظم عبد الزهرة 3

 

 مالحظات التسلسل المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 ال نعلم األول 72,83 5002/5002 التاريخ/ بكالوريوس محمد يونس عبد هللا 1

 ال نعلم الثاني 82,27 5002/5002 التاريخ/ وريوسبكال بشير عزيز عبد الرحيم 5

 ال نعلم الثالث 85,27 5002/5002 التاريخ /وريوسبكال علي حسن مظلوم 3

 

 مالحظات التسلسل المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 ال نعلم األول 78,71 5002/5002 اللغة العربية/  بكالوريوس جاسم خيري حيدر 1

 ال نعلم الثاني 78,78 5002/5002 اللغة العربية/ بكالوريوس  محمد عبد الرضا محيسن 5

 ال نعلم الثالث 87,52 5002/5002 اللغة العربية/ بكالوريوس  سعد هاشم حافظ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  الدراسة المسائية( 5012/5012)للعام الدراسي  األقسام العلميةاألوائل على كلية التربية طلبة 

 مالحظات التسلسل المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 عينم األول 27,87 5012/5012 رياضيات / وريوسبكال غفران حمود علي 1

 ال نعلم الثاني 27,57 5012/5012 رياضيات/ بكالوريوس  رحاب رحيم رزاق 5

 عينم الثالث 23,21 5012/5012 رياضيات/ بكالوريوس  ةتمصطفى صادق لف 3

 

 مالحظات التسلسل المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 عينم األول 77,31 5012/5012  اللغة االنكليزية/بكالوريوس علي حاتم جبر 1

 ال نعلم الثاني 78,13 5012/5012 اللغة االنكليزية/وريوسبكال أطياف محمد جخم 5

 ال نعلم الثالث 72,37 5012/5012 اللغة االنكليزية/وريوسبكال وئام قادر عبد 3

 

 مالحظات التسلسل المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 ال نعلم األول 87,20 5012/5012 اللغة العربية/  بكالوريوس منال علي كريم 1

 ال نعلم الثاني 82,80 5012/5012 اللغة العربية/ بكالوريوس  جنان ابراهيم فرج 5
 عينم الثالث 82,27 5012/5012 اللغة العربية/ بكالوريوس  علي عبد الزهرة عباس 3

 

 

 

  الدراسة المسائية (5012/5018)للعام الدراسي  األقسام العلميةاألوائل على  كلية التربية طلبة

 مالحظات التسلسل المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 عينم األول 88,51 5012/5018 رياضيات/ بكالوريوس  فيصل كاظم رحيم 1

 ال نعلم الثاني 27,28 5012/5018 رياضيات/ بكالوريوس  نور الزهراء احسان شندي 5

 ال نعلم الثالث 27,37 5012/5018 رياضيات/ بكالوريوس  سجاد علي لطيف 3

 

 مالحظات التسلسل المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 متعين األول 72,83 5012/5018  اللغة االنكليزية/بكالوريوس سهاد عبد القادر حميد 1

 ال نعلم الثاني 82,28 5012/5018 اللغة االنكليزية/وريوسبكال احمد مزعل غاسم 5

 ال نعلم الثالث 82,37 5012/5018 اللغة االنكليزية/وريوسبكال ضياء غازي عمران 3

 

 مالحظات التسلسل المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 ال نعلم األول 87,70 5012/5018 اللغة العربية/  بكالوريوس انتظار عباس كريم 1

 ال نعلم الثاني 87,71 5012/5018 اللغة العربية / بكالوريوس فؤاد عبد القادرمها  5
 ال نعلم الثالث 82,23 5012/5018 اللغة العربية / بكالوريوس دالل صالح نعيم 3

 



 مالحظات تسلسل على القسم المعدل سنة التخرج االختصاص االسم ت
   االول 58.66 2018/2017 اللغة العربية  هوازن سليم حسين 1

   الثاني 58.52 2018/2017 اللغة العربية  اسراء عبدالستار طويب 2

   الثالث 58.39 2018/2017 اللغة العربية  االء صالح نعمة 3

   االول 83.13 2018/2017 اللغة االنكليزية لمى سامي عبدالزهرة  1

   الثاني 82.93 2018/2017 اللغة االنكليزية اية عبدالرسول عبدالرزاق 2

   الثالث 82.86 2018/2017 اللغة االنكليزية مصطفى جباري حسن 3

   االول 79.06 2018/2017 الرياضيات نور سعدون عطية 1

   الثاني 73.10 2018/2017 الرياضيات داود سالم جاسم  2

   الثالث 72.75 2018/2017 الرياضيات حسن محمد بريسم 3

   االول 76.31 2019/2018 اللغة العربية  عبدالحسينكوثر عاشور  1

   الثاني 74.03 2019/2018 اللغة العربية  زينب محمد عباس  2

   الثالث 73.30 2019/2018 اللغة العربية  ميسم فيصل مجيد 3

   االول 84.20 2019/2018 اللغة االنكليزية مرتضى كاظم خلف 1

   الثاني 75.70 2019/2018 االنكليزيةاللغة  شهد محمد رسن 2

   الثالث 73.28 2019/2018 اللغة االنكليزية بتول محمد قاسم عبداللطيف 3

   االول 83.67 2019/2018 الرياضيات ذو الفقار سالم علي 1

   الثاني 83.42 2019/2018 الرياضيات عقيل نعيم مهر 2

   الثالث 77.70 2019/2018 الرياضيات سارة محمد جواد كاظم  3

 متعين االول 86.22 2020/2019 اللغة االنكليزية صاح جبار عبود 1

   الثاني 82.58 2020/2019 اللغة االنكليزية سارة فليح عبدالحسن 2

   الثالث 78.75 2020/2019 اللغة االنكليزية مالك علي احمد 3

   االول 77.45 2020/2019 اللغة العربية  فاطمة كريم لطيف 1

   الثاني 76.49 2020/2019 اللغة العربية  نور خضير درول  2

   الثالث 76.31 2020/2019 اللغة العربية  سجاد سعد حميد 3

   االول 80.25 2020/2019 الرياضيات نور صباح هاشم 1

   الثاني 79.79 2020/2019 الرياضيات زهير مالك مصطفى 2

   الثالث 79.51 2020/2019 الرياضيات مكارم عبدالكريم عطوان 3
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 5051-5050سنة الطلبة االوائل ل

 التسلسل المعدل سنة التخرج القسم اسم الطالب األول ت
 االول 75,728 5051-5050 اللغة االنكليزية ود عبد الخالق حيدر 1

 الثاني 87,720 5051-5050 اللغة االنكليزية عال جاسم محمد خليل 5

 الثالث 87,151 5051-5050 اللغة االنكليزية حسين محمد متليك 3

 
 االول 82,221 5051-5050 الرياضيات ايات فالح عرفان 1

 الثاني 82,751 5051-5050 الرياضيات زينب علي حسن 5

 الثالث 87,022 5051-5050 الرياضيات حسين كاظم ابيد عكله 3

 


