
 اتـــــــــــــة للبنـــــــــــــــــة : الرتبيــــــــــــــــــــــــــــــــاللكي

 رآ نــــــــــــوم القـــــــــــــــــــم : علـــــــــــــــــــــــــــــــالقس

 1023 – 1021 : جر ــــــــــة التخـــــــــــسن

  6/8/9133يف  3/33/39323رقم وتاريخ االمر اجلامعي : 
 اسم الدورة : التعايش واحملبة

 الاول: دور ـــــــــــــــــــــــــــــــال

 8  دورة :ــــــــــــــم الــــــــرق

 معلومات اخرى التقدير كتابة االسم ت

 الدور االول امتٌاز  استبرق علً حسٌن علوان الشجٌري 1

 ور االولالد جٌد جدا   عنود مدلول سبهان سعٌد الرفٌعً  2

 الدور االول جٌد جدا   براء مجٌد عبد الكرٌم سلٌمان البٌاتً 3

 الدور االول جٌد جدا   اسماء حذٌفه دمحم علً األلوسً  4

 الدور االول جٌد جدا   صفاء طالل عبدهللا عبد الهادي السعدون 5

 الدور االول جٌد جدا   نغم علً حسٌن احمد الهاشمً  6

 الدور االول جٌد جدا   مد سلطان العبٌديهناء عبد الجبار اح 7

 الدور االول جٌد جدا   أمال ماجد خلٌل علوان الشجٌري 8

 الدور االول جٌد جدا   بدور ٌوسف ذاكر عبد العزٌز الرفاعً 9

 الدور االول جٌد جدا   هناء صالح احمد كوكز الحربً 11

 الدور االول جٌد جدا   سحر حٌدر حسٌن سلمان البٌاتً 11

 الدور االول جٌد موج علً احمد دمحم العجٌلً 12

 الدور االول جٌد رنٌن علً فاضل علً الدوري 13

 الدور االول جٌد افتخار مزهر الطٌف دمحم الورد 14

 الدور االول جٌد مأل احمد علً ٌوسف الناصري 15

 الدور االول جٌد رجاء زكً عبدهللا ابراهٌم الدوري 16

 الدور االول جٌد دمحم الدوري ضحى ابراهٌم فاضل 17

 الدور االول جٌد غفران سعد دلٌان سلٌمان العبٌدي 18

 الدور االول جٌد رؤى عامر فاضل عباس الدلٌمً 19

 الدور االول متوسط أٌات صالح دمحم حمٌد النعٌمً 21

 الدور االول متوسط اسٌل توفٌق خلف صالح الحبابً 21



 

 اتـــــــــــــة للبنـــــــــــــــــة : الرتبيــــــــــــــــــــــــــــــــاللكي

 اللغـــــــــــــــــــة العربــيـــــــــــةم : ـــــــــــــــــــــــــــــــالقس

 1023 – 1021 : جر ــــــــــة التخـــــــــــسن

  6/8/9133يف  3/33/39323رقم وتاريخ االمر اجلامعي : 
 تعايش واحملبةاسم الدورة : ال

 الاولدور : ـــــــــــــــــــــــــــــــال

 11  دورة :ــــــــــــــم الــــــــرق

 معلومات اخرى التقدير كتابة االسم ت

 الدور االول جٌد جدا   بشرى عادل صالح جراد الطربولً 1

 الدور االول جٌد جدا   سمرة سمٌر عاصً هواس الدوري  2

 الدور االول جٌد جدا   ٌر فرحان السعدوناٌمان وطبان مس 3

 الدور االول جٌد دعاء عاٌد صالح ٌوسف الدوري 4

 الدور االول جٌد زٌنه جمال رزوقً سمٌر الدوري 5

 الدور االول جٌد انتصار دمحم زٌدان خلف العبٌدي 6

 الدور االول جٌد أٌمان رائد ٌاسٌن شهاب الدوري  7

 الدور االول جٌد صري دعاء ولٌد خالد نجرس النا 8

 الدور االول جٌد سجى قٌس توفٌق مجٌد الربٌعً 9

 الدور االول جٌد لٌلى قٌس خضٌر ابراهٌم الدوري 11

 الدور االول جٌد موج شجاع جمٌل دمحم الناصري 11

 الدور االول جٌد ندى حمزه علً رستم البٌاتً 12

 الدور االول متوسط ضحى خضٌر حسون علً الطائً 13

 الدور االول متوسط رشا حسٌن شهاب احمد السامرائً  14

 الدور االول متوسط تغرٌد فارس ٌاسٌن خاطر الناصري 15

 الدور االول متوسط ورود هاشم احمد مهدي الغرٌري  16

 الدور االول متوسط هدٌل سعد اعبٌد حسن الناصري 17

 

 

 

 



 

 

 اتـــــــــــــة للبنـــــــــــــــــبية : الرت ــــــــــــــــــــــــــــــــاللكي

 اللغة الانلكزيية م : ـــــــــــــــــــــــــــــــالقس

 1023 - 1021 : جر ــــــــــة التخـــــــــــسن

  6/8/9133يف  3/33/39323رقم وتاريخ االمر اجلامعي : 
 اسم الدورة : التعايش واحملبة

 الاولدور : ـــــــــــــــــــــــــــــــال

 02  دورة :ــــــــــــــم الــــــــرق

 معلومات اخرى التقدير كتابة االسم ت

 الدور االول جٌد جدا   مروة ولٌد صالح ٌوسف التكرٌتً 1

 الدور االول جٌد جدا   براء رشٌد ولً دمحم البٌاتً 2

 الدور االول جٌد جدا   صفا عبدالستار جابر علوان الطائً 3

 الدور االول جٌد جدا   جمٌل احمد معروف زنكنه سوزان 4

 الدور االول جٌد جدا   سماره سمٌر جاسم عبد التكرٌتً 5

 الدور االول جٌد جدا   لٌلى مدلول كردي حمادي الجنابً 6

 الدور االول جٌد جدا   نور فاضل حسن قادر القره غولً 7

 االولالدور  جٌد جدا   اسراء عبد االله سلمان محسن الصجري 8

 الدور االول جٌد نور ضٌاء ماهر عبداللطٌف الناصري 9

 الدور االول جٌد شهد احمد هوٌر كردي الجنابً 11

 الدور االول جٌد سلمى محمود رزوقً سمٌر الدوري 11

 الدور االول جٌد نور احمد دمحم حمد الجبوري 12

 الدور االول جٌد وسر حسٌب مجٌد مهوس الجبوري 13

 الدور االول جٌد امر حسن حمادي الناصريساره ع 14

 الدور االول متوسط اٌمان دمحم عبدهللا حسٌن بندٌان  15

 الدور االول متوسط زهراء اسماعٌل عبدالصاحب دمحم حسٌن العاملً  16

 الدور االول متوسط رنا حافظ احمد هذال االحبابً 17

 الولالدور ا متوسط نبأ عبد الوهاب دمحم حسن الخزرجً 18

 الدور االول متوسط رؤى رشٌد ولً دمحم البٌاتً 19

 



 اتـــــــــــــة للبنـــــــــــــــــة : الرتبيــــــــــــــــــــــــــــــــاللكي

 التارخيم : ـــــــــــــــــــــــــــــــالقس

 1021 - 1022 : جر ــــــــــة التخـــــــــــسن

  6/8/9133يف  3/33/39323رقم وتاريخ االمر اجلامعي : 
 اسم الدورة : التعايش واحملبة

 الاولدور : ـــــــــــــــــــــــــــــــال

 23  دورة :ــــــــــــــم الــــــــرق

 معلومات اخرى التقدير كتابة االسم ت

 الدور االول جيد جدا   سمر عمر خطاب بكر التكرٌتً 1
 الدور االول جيد جدا   ان عمر عباس سرحان التكرٌتًاٌم 2

 الدور االول جيد فادٌه دمحم انصٌف جاسم الحدٌثً 3

 الدور االول جيد حال علً حماد فاضل الحمدانً 4

 الدور االول جيد اوراس حمد دمحم الطٌف الجبوري 5

 الدور االول جيد منى حسٌن خلف محمود الجبوري 6

 الدور االول جيد ان التكرٌتًهبه ولٌد رجب علو 7

 الدور االول جيد مٌمونه ابراهٌم دمحم حمٌد الجبوري  8

 الدور االول جيد سماهر عٌسى دمحم حمٌد الجبوري 9

 الدور االول جيد رند اٌاد صالح دمحم الجبوري 11

 الدور االول جيد وصال طالل محمود وعر الحبابً 11

 لدور االولا جيد سندس حسن دمحم حسن شاٌع 12

 الدور االول جيد اسماء حافظ احمد هذال األحبابً  13

 الدور االول جيد نور الهدى دمحم عبد العزٌز ظاهر العبٌدي 14

 الدور االول جيد وسن طالل ذٌاب احمد الجنابً 15

 الدور االول جيد نبراس عادل فاضل مردان كهٌة 16

 الدور االول جيد ًغٌداء عبد الكرٌم ابراهٌم خالد الحمدان 17

 الدور االول جيد فرمسٌك اشتً اسماعٌل خورشٌد زنكنه 18

 الدور االول متوسط نورٌاس متعب عبدهللا دمحم المزروعً 19



 الدور االول متوسط فرح نبٌل جادهللا مصطفى التكرٌتً 21

 الدور االول متوسط لٌلى جمال ٌوسف علً البٌاتً 21

 الدور االول متوسط دوريشٌماء مزهر خلف طاٌس ال 22

 الدور االول متوسط نور هادي ٌحٌى برٌسم مكدمً 23

 الدور االول متوسط آالء باسل صالح عبدهللا اللهٌبً  24

 الدور االول متوسط رٌام قحطان حاتم طاٌس الدوري 25

 الدور االول متوسط خلود طالل حسٌن سعٌد المكدمً 26

 الدور االول متوسط ًمادلٌن احمد حسن دمحم الحٌال 27

 

 اتـــــــــــــة للبنـــــــــــــــــة : الرتبيــــــــــــــــــــــــــــــــاللكي

 الريـــــــــــاضيـــــــــــــــــــــــــاتم : ـــــــــــــــــــــــــــــــالقس

 1023 -1021 : جر ــــــــــة التخـــــــــــسن

  6/8/9133يف  3/33/39323اجلامعي : رقم وتاريخ االمر 
 اسم الدورة : التعايش واحملبة

 الاولدور : ـــــــــــــــــــــــــــــــال

 21  دورة :ــــــــــــــم الــــــــرق

 معلومات اخرى التقدير كتابة االسم ت

 الدور االول جيد جدا   رغد ومٌض فارس صعب الناصري 1
 الدور االول جيد جدا   لعسافًزٌنب علً جعفر حسٌن ا 2

 الدور االول جيد جدا   شهد ابراهٌم دمحم صالح العجٌلً 3

 الدور االول جيد رشا خضر عبدالقادر فٌاض الجنابً 4

 الدور االول جيد اشتً عبدهللا دمحم فتح هللا الجباري 5

 الدور االول جيد زٌنب عباس عسكر حسن البٌاتً 6

 الدور االول جيد مرجًنار نجٌب خلٌل احمد دپ 7

 الدور االول متوسط غاده عصمت محمود احمد الخالدي 8

 

 

 



 

 

 

 

 اتـــــــــــــة للبنـــــــــــــــــة : الرتبيــــــــــــــــــــــــــــــــاللكي

 علــــــــــوم احليــــــــــــــــــــــــاة م :ـــــــــــــــــــــــــــــــالقس

 1023 -1021 : جر ــــــــــة التخـــــــــــسن

  6/8/9133يف  3/33/39323رقم وتاريخ االمر اجلامعي : 
 اسم الدورة : التعايش واحملبة

 الاولدور : ـــــــــــــــــــــــــــــــال

 21  دورة :ــــــــــــــم الــــــــرق

 معلومات اخرى التقدير كتابة االسم ت

 الدور االول جيد جدا   لً الداوديٌن سردار دمحم عژرپ 1
 الدور االول جيد إٌناس حمدون دمحم بكر ٌتٌملر  2

 الدور االول جيد خلد دمحم عطٌه الكرٌم الحدٌثً 3

 الدور االول جيد نور تحسٌن ذنون أحمد التكرٌتً 4

 الدور االول متوسط مهى امٌن عواد زٌدان اللهٌبً 5

 الدور االول متوسط لعبٌدينادٌه ثامر سلطان عبدالجبار ا 6

 الدور االول متوسط بٌداء عزالدٌن بصاص ٌوسف البٌاتً 7

 اتـــــــــــــة للبنـــــــــــــــــة : الرتبيــــــــــــــــــــــــــــــــاللكي

 الكميياء م :ـــــــــــــــــــــــــــــــالقس

 1023 -1021 : جر ــــــــــة التخـــــــــــسن

  6/8/9133يف  3/33/39323رقم وتاريخ االمر اجلامعي : 
 اسم الدورة : التعايش واحملبة

 الاولدور : ـــــــــــــــــــــــــــــــال

 10  دورة :ــــــــــــــم الــــــــرق

 معلومات اخرى التقدير كتابة االسم ت

 الولالدور ا جيد جدا   غسق صابر مصطفى عبدهللا الناصري 1
 الدور االول جيد جدا   غادة نصٌف جاسم دمحم الحبابً 2

 الدور االول جيد دعاء عالء عبدالحسٌن مهدي البلداوي 3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدور االول جيد ٌسرى سامً مطر حمد الجبوري 4

 الدور االول جيد ٌاسمٌن نوري هادي زٌدان الصمٌدعً 5

 لالدور االو  جيد نور عالء الدٌن حسٌن مشٌر الهرمزي 6

 الدور االول جيد هند نعمان زٌد مذري السراي 7

 الدور االول جيد سلسبٌل حكمت صالح احمد الدوري 8

 الدور االول متوسط بتول منصور زعٌان احمد الدوري 9

 الدور االول متوسط نعمت فؤاد حسن عارف العنزي 11

 الدور االول متوسط منال نزال عبدهللا حسٌن العبٌدي 11

 الدور االول متوسط صحب حسٌن خلٌل الكردينورس م 12

 الدور االول متوسط مروج اسماعٌل خلٌل عباس المشاٌخً 13

 الدور االول مقبول هدٌل محمود حسن رمضان العٌساوي  14



 

 

 

 ية()ادلراسة الصباح  الثاينادلور  1023-1021للعام ادلرايس  اللغة العربيةلكية الرتبية للبنات قسم  اتخرجي

 المعدل      االسم                    ت

 26..853 رغده داود سلمان معجون التكرٌتً 1

 8634286 اسماء مرعً حمد جاسم الفراجً 2

 8635682 لمى نزهان عبدالرحمن عبدالوهاب 3

 243545 خلف صالح الحبابًاسراء جاسم  4

 24355.4 منى مجٌد حمادي حسٌن الكنعانً 5

 2232665  سالم ثامر المونسًاٌناس دمحم 6

 

 )ادلراسة الصباحية( الثاينادلور  1023-1021للعام ادلرايس  اللغة الانلكزييةلكية الرتبية للبنات قسم  اتخرجي

 المعدل االسم                         ت

 843242 انسام رجب سلطان صالح 1

 843446 احمدپرژٌن دمحم خورشٌد  2

 8.3554 عبدي سالً صباح علً 3

 853.86 كرٌم زهراء ٌاوز عباس 4

 .24364 خلف اسماء حمد عبدهللا 5

 243662 بكر سماعٌلاٌه دمحم ا 6

 اتـــــــــــــة للبنـــــــــــــــــة : الرتبيــــــــــــــــــــــــــــــــاللكي

 1023 – 1021 : جر ــــــــــة التخـــــــــــسن

  6/8/9133يف  3/33/39323رقم وتاريخ االمر اجلامعي : 
 اسم الدورة : التعايش واحملبة

 10/22/1023يف  28182الثاين: دور ـــــــــــــــــــــــــــــــال

 8رمق ادلورة : 

 )ادلراسة الصباحية( الثاينادلور  1023-1021لكية الرتبية للبنات قسم علوم القرآ ن للعام ادلرايس  اتخرجي

 معدلال االسم ت

 84348484 هبه شاكر محمود احمد التمٌمً 1



 2.3654 اسماء كرٌم احمد خلف الجبوري 7

 

 )ادلراسة الصباحية( الثاينادلور  1023-1021للعام ادلرايس  الرايضياتلكية الرتبية للبنات قسم  اتخرجي

 المعدل االسم ت

 8635565 شادان جالل حمٌد رشٌد الداوودي 1

 883244 ساره علً عباس جاسم البٌاتً 2

 883255 فرح تلفان محمود دمحم الجبوري 3

 823.24 بٌداء منذر طه رمان التكرٌتً 4

 8.3.55 شٌماء هانً سعٌد كافً الوردي 5

 .853888 نسرٌن سرحان احمد عباس العباسً 6

 853544 قاسم مصطفى الهاشمًمنار مصطفى  7

 

 

 

 

 

 ()ادلراسة الصباحية الثاينادلور  1023-1021للعام ادلرايس  احلياةلكية الرتبية للبنات قسم علوم  اتخرجي

 

 المعدل االسم ت

 8.4465 بلقٌس اسامه دمحم عباس الجبوري 1

 )ادلراسة الصباحية( الثاينور ادل 1023-1021لكية الرتبية للبنات قسم الكميياء للعام ادلرايس  اتخرجي

 المعدل االسم ت

 283446.5 الدوري فلٌحه احمد عبدالكرٌم رشٌد 1

 22354465 العباسً اٌمان علً حسن علً 2


