
 

 

 

 

 كلية التربية للبناتالكلية : 
 علوم القرآن الكريم القسم :

   1121-1122 سنة التخرج :

 21/8/1121في  3/23/23911 رقم وتاريخ االمر الجامعي :
 اسم الدورة: بالعلم والعمل يتحقق االمل

 االولالدور : 
 بعةالسارقم الدورة :

 قديرتال املعدل % اسم الطالبة الرباعي  ت
 امتياز 10346,29 بد هللا حسني حممود ع  هعروب 1
 امتياز 10360021 رزوقيااقبال جودي حممود  2

 امتياز 19372,00 غامن قدوري محد ىشذ 3

 امتياز 193222,9 غادير عبد هللا حسني حممودآ 4
 جيد جدا   73,26,4, انغام دحام عبد يوسف 5
 جيد جدا   732170, شهد ابراهيم علي يوسف 6

 جيد جدا   ,93,222, دل فاحل مسري شيماء مع 7

 جيد جدا   9321244, رواء عبد الرمحن محزة حممد 8

 جيد 2232,266 آثار حامت نعمة جاسم 9

 جيد 243,0407 ملياء عبد حسن سليمان 11

 جيد 26314721 نور خالد فيصل عبد الوهاب 11

 جيد ,42,,2,3 هند عبد الستار جابر علوان 12

 جيد 14,,2039 ي حسنيشهالء صادق محد 13

 جيد 293116,6 دعاء وبدان مسري فرحان 14

 متوسط 4,3,9727 لطيفارواء ياسر ظاهر  15

 متوسط 4432,201 هيثم عبد القادر صاحل ىمرو  16

 مقبول 773464,2 علياء عطاهللا رشيد خلف 17



 كلية التربية للبناتالكلية : 
 اللغة العربية القسم :

   1121-1122 سنة التخرج :

 21/8/1121في  3/23/23911 رقم وتاريخ االمر الجامعي :
 اسم الدورة: بالعلم والعمل يتحقق االمل

 االولالدور : 
 12رقم الدورة :

 قديرتال املعدل % اسم الطالبة الرباعي ت
 جيد جدا   891141 عسكر سني حممد حسنيا 1
 جيد جدا   871612 حممد مشعل صاحل هاله 2
 جيد جدا   861165 مصطفى وسف زين العابدينمرمي ي 3

 جيد  791387 خلف اسنيصابرين رحيم ي 4

 جيد 771842 مصطفى زينب حممود زين العابدين 5
 جيد 771614 دنيا قادر صادق حممد 6

 جيد 761794 جميد ليايل عليوي عداي 7

 جيد 751895 حممود يوسف سالمانتصار   8

 جيد 741626  أمحد حسنة عابد ذيبان 9

 جيد 731248  رنا هيثم حممد داود 11

 جيد 721711 خلف مساء مجيل زين العابدينا 11

 جيد 711235  رشا نصيف جاسم حممد 12

 متوسط 691571 توفيق يأسراء مثىن محد 13

 متوسط 681983 ان محود عبد هللاكار شهد  14

 متوسط 671462  منر حامدكرام عطا أ 15

 متوسط 661759  محدا موج رياض برع 16

 متوسط 631693  سليمان  مروة حممد رشيد 17

 متوسط 621837  بكر شيماء حممد امساعيل 18

 متوسط 621117  سجى جنم علي جاسم 19

 متوسط 611488 حمسن سلمانراوند عدنان  21

 مقبول 591111  حممد نبع هزبر فيزي 21

 

 



 كلية التربية للبناتالكلية : 
 ة االنكليزيةاللغ القسم :

   1121-1122 سنة التخرج :

 21/8/1121في  3/23/23911 رقم وتاريخ االمر الجامعي :
 اسم الدورة: بالعلم والعمل يتحقق االمل

 االولالدور : 
 29رقم الدورة :

 قديرتال املعدل % اسم الطالبة الرباعي  ت
 امتياز 921318 جنان صباح شاكر محيد  1

 جيد جدا   881794 ريا فائز طه عمر  2

 جيد جدا   851964 آمنة كاظم عباس جاسم 3

 جيد جدا   841353 فاطمة شهاب أمحد علي 4

 جدا   جيد 841128 باقر حممد اغا شقائق شاهني مهدي 5

 جدا   جيد 831414 ابتهاج فدعم حسني شريف 6

 جدا   جيد 821715 سحر قصي عبد الكرمي عمر 7

 جدا   جيد 821446 رزوقيامعروف أمحد  هبه 8

 جدا   جيد 82139 ارجوان حسام توفيق حساين  9

 جيد 761781 صدى نوري زبن حسن 11

 جيد 761564 جمول مظفر حردان ساره 11

 جيد 721915 اسيل عدنان حممد عبد 12

 متوسط 681598 مسر صاحل عمر خضر 13

 متوسط 671978 عبري شكر حسني علي 14

 متوسط 641876 سهيلة خليل ابراهيم زيدان 15

 متوسط 64116 نور حسني علي صاحل 16

 مقبول 591123 حالم وطبان علي مجعهأ 17

 مقبول 56134 فريوز عدنان كرمي فراس 18

 مقبول 551673 رنا سعد اعبيد حسن 19

 مقبول 55161 مروج خلف حممد فارس 21

 مقبول 551429 جوان حسني مسني سلمان 21

 



           
    

 كلية التربية للبناتالكلية : 
 التاريخ القسم :

   1121-1122 سنة التخرج :

 21/8/1121في  3/23/23911 رقم وتاريخ االمر الجامعي :
 اسم الدورة: بالعلم والعمل يتحقق االمل

 االولالدور : 
 21رقم الدورة :

 قديرتال املعدل % اسم الطالبة الرباعي  ت
 جيد جدا   841589 مدصفا عباس علي حم 1
 جيد جدا   821151 نور شاكر محيد شاكر 2

 جيد جدا   811878 سلوى صفر بديوي  نبع 3

 جيد 781218 داليا سالم حكمت حممد 4

   جيد 771193 ضمياء جبار رشيد عباس 5

  جيد 751163 بيداء ابراهيم خليل ياسني 6

  جيد 721189 حنان عدنان جايد زيدان   7

 متوسط 681222 زهور علي حسني علي 8

 متوسط 671629 سود ساملاسالم ثابت ا 9

 متوسط 661118 لينا كرمي اسود سامل 11

  متوسط 611611 امحود خالد عبد احلميد غريبه 11

 

 

 

 

 



 

 

 

 كلية التربية للبناتالكلية : 
 الكيمياء القسم :

   1121-1122 سنة التخرج :

 21/8/1121في  3/23/23911 رقم وتاريخ االمر الجامعي :
 اسم الدورة: بالعلم والعمل يتحقق االمل

 االولالدور : 
 29رقم الدورة :

 قديرتال املعدل % اسم الطالبة الرباعي ت
  جيد 19188292  دلي دمحم جاسم ياتا 2

  جيد 11101319 جبار  رشيد  ابراهيم همرو 1

 جيد 13112810 علي الوهاب عبد دانيار ايمان 3

 جيد 11183918 سمين شكور برهان دنيا 1

 متوسط 8811880  حسين هللا عبد حمد نور 0

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 كلية التربية للبناتالكلية : 
 علوم الحياة القسم :

   1121-1122 سنة التخرج :

 21/8/1121في  3/23/23911 رقم وتاريخ االمر الجامعي :
 اسم الدورة: بالعلم والعمل يتحقق االمل

 االولالدور : 
 28رقم الدورة :

 قديرتال املعدل % اسم الطالبة الرباعي  ت
 جيد جدا   8912249 وسن رياض حممد ياسني 1
 جيد جدا   861125 ختام حسن صاحل جاسم 2

 جيد جدا   8411162 عبري عارف نايف ذياب 3

 جيد 761919 عبيداميان عبيد فتنه  4

 جيد 7511197 غفران كاظم حسن سعيد 5

 جيد 7411914 دعاء هيثم ناجي معروف 6

 جيد 7317164 اميان قاسم حممد جنم 7

 جيد 7311757 زينب كرمي أمحد جاعد 8

 جيد 7119591 جاسم حممد شاكر مروه 9

 جيد 7111598 شيماء حممد عبد احلسن طالب 11

 جيد 7111171 سراب حسيب علي حممود 11

 جيد 7117256 صفا محد حممد جندل 12

 جيد 7133189 ملى قيس صاحل حممد  13

 جيد 7131748 اسراء حامت خملف علي 14

 متوسط 6813198 سحر خليل أمحد سامل 15

 متوسط 6811761 دالزهراء جنم  عبدهللا عب 16

 متوسط 6619783 نفال ظاهر خليل ابراهيم ا 17

 متوسط 6114195 محاد فارس غضب  مروه 18

 متوسط 5911916 اكرم سعود جياد  مروى 19

 مقبول  5816441 نور علي خلف عبدهللا 21

 



 كلية التربية للبناتالكلية : 
 الرياضيات القسم :

   1121-1122 سنة التخرج :

 21/8/1121في  3/23/23911 رقم وتاريخ االمر الجامعي :
 اسم الدورة: بالعلم والعمل يتحقق االمل

 االولالدور : 
 28رقم الدورة :

 قديرتال ل %املعد اسم الطالبة الرباعي  ت
 جيد جدا   811953 سبأ مازن مظهر جاسم 1
 جيد جدا   811154 صابرين خضري هدبول غدير 2
 جيد 78112 براء ناظم مهدي صاحل 3
 جيد 761551 استربق صالح سليمان يوسف 4
 جيد 751374 صفا خضري محيد امساعيل 5
 جيد 751193 آسيا فاضل عبد امللك مهدي 6
 جيد 731492 مودفرح  سعد حسني حم 7
 جيد 731484 محد ضاري محادياسهاد  8
 جيد 731392 لقمان حكيم درويش ينڤ ئه 9

 جيد 711372 زينب علي مسني حسن 11
 متوسط  69188 محداحممد ابراهيم  هبامس 11
 متوسط 691481 عبري حسن محد شالل 12
 متوسط 661958 مسر سامل بيات حبيب 13
 متوسط 661917 م عبد هللا عبري عبد الكرمي جن 14
 متوسط 641211 محد كاظماسيل كرمي ا 15
 متوسط 631538 بروج عدنان جواد حممود 16
 متوسط 631451 سيلدا مؤيد فاضل رشيد 17
 متوسط 631422 عدنان حسني حممد هسار  18
 متوسط 611297 دعاء متعب هالل محد  19
 متوسط  611113 د جاسم حممد عبد هللاغر  21

    



 

 

 اتـــــــــــــة للبنـــــــــــــــــة : الرتبيــــــــــــــــــــــــــــــــاللكي

 اللغـــــــــــــــــــة العربــيـــــــــــةم : ـــــــــــــــــــــــــــــــالقس

 1121 - 1122 : جر ــــــــــة التخـــــــــــسن

 12/22/1123يف  3/23/11123رمق واترخي الامر اجلامعي:

 و التمكيــــــــــــيل اينــــــــــدور : الثـــــــــــــــــــــــــــــــال

 12  دورة :ــــــــــــــم الــــــــرق

 معلومات اخرى التقدير كتابة االسم ت

 الدور الثاني مقبول الدوري علوش شطب حواس زبيدة 1
 الدور الثاني ولمقب الجبوري يحيى لهيب عادل نقاء 2
 الدور الثاني مقبول الجبوري درويش عبدهللا ناصر عهود 3
 الدور التكميلي مقبول الدوري احمد حسين عباس عفراء 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتـــــــــــــة للبنـــــــــــــــــة : الرتبيــــــــــــــــــــــــــــــــاللكي

 رآ نــــــــــــوم القـــــــــــــــــــم : علـــــــــــــــــــــــــــــــالقس

 1121 - 1122 : جر ــــــــــة التخـــــــــــسن

 12/22/1123يف  3/23/11123رمق واترخي الامر اجلامعي:

 و التمكيــــــــــــيل اينــــــــــدور : : الثـــــــــــــــــــــــــــــــال

 7  دورة :ــــــــــــــم الــــــــرق

 معلومات اخرى التقدير كتابة االسم ت

 الدور الثاني جيد العجيلي محجوب غالب ايناس 1
 الدور الثاني مقبول الجنابي كردي علص عامر سنان 2
 الدور الثاني مقبول الدوري عداس محمد طاهر صبا 3



 

 اتـــــــــــــة للبنـــــــــــــــــة : الرتبيــــــــــــــــــــــــــــــــاللكي

 التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارخي م :ـــــــــــــــــــــــــــــــالقس

 1121 - 1122 : جر ــــــــــة التخـــــــــــسن

 12/22/1123يف  3/23/11123رمق واترخي الامر اجلامعي:

 و التمكيــــــــــــيل اينــــــــــدور : الثـــــــــــــــــــــــــــــــال

 21  دورة :ــــــــــــــم الــــــــرق

 معلومات اخرى ر كتابةالتقدي االسم ت

 الدور الثاني جيد جدا   القاضي حبيب صالح سعيد سراب 1
 الدور الثاني مقبول العزاوي جرن وسمي ظاهر بشرى 2
 الدور الثاني مقبول الدليمي جمعه علي محسن هويده 3
 الدور الثاني مقبول الجنابي مطر محجوب سعد نور 4

 

 اتـــــــــــــة للبنـــــــــــــــــة : الرتبيــــــــــــــــــــــــــــــــاللكي

 الكمييــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءم : ـــــــــــــــــــــــــــــــالقس

 1121 - 1122 : جر ــــــــــة التخـــــــــــسن

 12/22/1123يف  3/23/11123رمق واترخي الامر اجلامعي:

 و التمكيــــــــــــيل اينــــــــــدور : الثـــــــــــــــــــــــــــــــال

 21  دورة :ــــــــــــــم الــــــــرق

 معلومات اخرى التقدير كتابة االسم ت

 الدور الثاني جيد   عبدهللا هزاع محسن عبير 1
 الدور الثاني متوسط قدوري صالح مجيد سجى 2
 الدور الثاني مقبول العجيلي خيزران احمد خزعل رغد 3

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اتـــــــــــــة للبنـــــــــــــــــة : الرتبيــــــــــــــــــــــــــــــــاللكي

 الريـــــــــــاضيـــــــــــــــــــــــــاتم : ـــــــــــــــــــــــــــــــالقس

 1121 - 1122 : جر ــــــــــة التخـــــــــــسن

 12/22/1123يف  3/23/11123رمق واترخي الامر اجلامعي:

 و التمكيــــــــــــيل اينــــــــــدور : الثـــــــــــــــــــــــــــــــال

 21  دورة :ــــــــــــــم الــــــــرق

 معلومات اخرى التقدير كتابة االسم ت

 الدور الثاني متوسط الشمري عيسى جالل سهيل ساجدة 1
 الدور الثاني متوسط التكريتي عبدالواحد كريم سعود اشواق 2
 التكميليالدور  مقبول الحمداني فياض ثلج حميد اءوف 3
 التكميليالدور  مقبول العزاوي عباس شكر عالء رشا 4

 

 

 

 

 

 اتـــــــــــــة للبنـــــــــــــــــة : الرتبيــــــــــــــــــــــــــــــــاللكي

 ـــــــــــــاةعلــــــــــوم احليـــــــــــ م :ـــــــــــــــــــــــــــــــالقس

 1121 - 1122 : جر ــــــــــة التخـــــــــــسن

 12/22/1123يف  3/23/11123رمق واترخي الامر اجلامعي:

 و التمكيــــــــــــيل اينــــــــــدور : الثـــــــــــــــــــــــــــــــال

 21  دورة :ــــــــــــــم الــــــــرق

 معلومات اخرى التقدير كتابة االسم ت

 الدور الثاني متوسط الحمداني مهدي صالح محمد زهراء 1
 الدور الثاني متوسط البياتي ابراهيم مسلم وسن 2
 الدور الثاني متوسط البياتي ابراهيم سليمان محمد ثناء 3
 الدور الثاني مقبول التميمي صالح دمحم عبدالجبار سجى 4

 الدور الثاني مقبول الحمداني نجم رشيد مبدر ريهام 5

 الدور الثاني مقبول المشايخي دمحم هعطي عبد ريام 6

العزاوي ذياب ادهم حمود شيرين 7  الدور الثاني مقبول 

 الدور الثاني مقبول الحشماوي احمد طه قاسم اسراء 8


