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كلية التربية للعلوم االنسانية
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كتابةرقماكتابةرقماكتابةرقما

ثمانية عشر18ثمانية8عشرة10 أثير ماهود سلمان عناد1

واحد وثالثون31ستة عشر16خمسة عشر15االء محمد نايف خضير2

سبعة وعشرون27اربعة عشر14ثالثة عشر13احمد علي حسين عيسى3

واحد وثالثون31ستة عشر16خمسة عشر15احمدعيسى سحاب مطر4

اثنان وعشرون22اربعة عشر14ثمانية8اركان مزهر رشيد عواد5

ثالثة وعشرون23اربعة عشر14تسعة9اسراء ماجد محمد عبدالمجيد6

ستة وعشرون26خمسة عشر15احد عشر11أسماء محمد شهاب احمد7

ستة وعشرون26اربعة عشر14اثنا عشر12اية مقداد جاسم فدعم8

ثالثون30ستة عشر16اربعة عشر14ايناس صبحي جعفر توفيق9

عشرون20ثالثة عشر13سبعة7تقى عبدالرسول سلمان عبداالمير10

ثمانية وعشرون28اربعة عشر14اربعة عشر14حسام جاسم رشيد عبد11

سبعة وعشرون27اربعة عشر14ثالثة عشر13حسين صباح احمد صالح12

اثنان وعشرون22احد عشر11احد عشر11حنين صالح حتروش عليان13

خمسة وعشرون25ستة عشر16تسعة9دعاء حاتم حسن كريز14

ثالثون30سبعة عشر17ثالثة عشر13رشا راسم محمد رزوقي15

اربعة وعشرون24اثنا عشر12اثنا عشر12رفل عباس فاضل حسن16

ستة عشر16عشرة10ستة6زيدون عمر نايف شبيب17

تسعة و عشرون29خمسة عشر15اربعة عشر14سالم مهنه غايب علي18

خمسة وعشرون25ثالثة عشر13اثنا عشر12سوسن عزيز ابراهيم  عبد19

ثالثة وثالثون33سبعة عشر17ستة عشر16شيماء طه ياسين عبيد20

عشرون20عشرة10عشرة10صابرين عدنان جميل كاظم21

ثمانية وعشرون28ستة عشر16اثنا عشر12ضحى نصيف جاسم علي22

اثنان وعشرون22ثالثة عشر13تسعة9عبد هللا كامل قاسم ابراهيم23

ستة وعشرون26ثالثة عشر13ثالثة عشر13عبير حمود جعفر محمود24

سبعة عشر17احد عشر11ستة6عمر عبد احمد حميد حسن25

ثالثة وعشرون23ثالثة عشر13عشرة10غفران شاكر محمد علي26

ثالثون30سبعة عشر17ثالثة عشر13مثنى ضياف بالل هزاع27

ستة وعشرون26خمسة عشر15احد عشر11منال رشيد لطيف محيسن28

اثنان وعشرون22ثالثة عشر13تسعة9منير مظفر خليل جبر29

ثالثون30سبعة عشر17ثالثة عشر13مهند خلف زيدان خلف30

واحد وعشرون21اربعة عشر14سبعة7محمد حامد هادي صالح31

عشرون20اثنا عشر12ثمانية8مرتضى اركان عكال اسماعيل32

واحد وعشرون21اربعة عشر14سبعة7مروان خليل ابراهيم جاسم33

 (أ  )شعبة 

االسم الرباعيت
السعي السنويالفصل الثاني الفصل االول
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ثمانية وعشرون28ستة عشر16اثنا عشر12مريم كاظم عباس ياسين34

سبعة وعشرون27سبعة عشر17عشرة10مصطفى حسن احمد جميل35

عشرون20عشرة10عشرة10مصطفى محمد مطشر حسين36

سبعة وعشرون27اثنا عشر12خمسة عشر15نبأ عمر ابراهيم نايف37

واحد وثالثون31ثمانية عشر18ثالثة عشر13نداء حسين سلمان عبد هللا38

واحد وعشرون21ثالثة عشر13ثمانية8نغم مقداد يعقوب نجم39

سبعة وعشرون27سبعة عشر17عشرة10نورس طه حسين حسن40

سبعة وعشرون27خمسة عشر15اثنا عشر12ندى زياد عبد هللا عبد41

ثالثون30اربعة عشر14ستة عشر16نور صبحي حمادي علوان42

خمسة وعشرون25اربعة عشر14احد عشر11هبة علي حمادي صالح43

ستة وعشرون26اثنا عشر12اربعة عشر14هدى رشيد مهدي خميس44

ستة وعشرون26ثالثة عشر13ثالثة عشر13هدى علي عباس حمد45

46

 (أ  )شعبة 

االسم الرباعيت
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سبعة وعشرون27ستة عشر16احد عشر11احرار وليد فرج محمد1

اربعة وعشرون24ستة عشر16ثمانية8احمد شهاب احمد محمد2

عشرون20اربعة عشر14ستة6احمد فليح حسن  عبد العال3

واحد وعشرون21ثالثة عشر13ثمانية8ارشد محمد محمود اسعد4

اثنان وعشرون22ثالثة عشر13تسعة9اسماء هاشم محمد عبد5

ثمانية وعشرون28خمسة عشر15ثالثة عشر13ايات عباس ستار مهدي6

ثالثة وعشرون23خمسة عشر15ثمانية8ايالف عدنان علي شريده7

اثنان وعشرون22اربعة عشر14ثمانية8ايهاب غضبان لطيف عباس8

تسعة وعشرون29ستة عشر16ثالثة عشر13حسين فاضل محمد حسين9

ثالثة وعشرون23ثالثة عشر13عشرة10حيدر محمود مطرود مبارك10

اثنان وثالثون32سبعة عشر17خمسة عشر15دعاء عبدالحسين ابراهيم حبيب11

اربعة وعشرون24ثالثة عشر13احد عشر11رؤى حميد عدنان عبدالوهاب12

خمسة وعشرون25اربعة عشر14احد عشر11زهراء سامي نصيف كاظم13

ثاللثون30ستة عشر16اربعة عشر14زينب خالد غالب حسين14

اثنان وعشرون22اثنا عشر12عشرة10زينب كاظم حسين علي15

اربعة وعشرون24اثنا عشر12اثنا عشر12زينب محسن مكي خضير16

اربعة وعشرون24اثنا عشر12أثنا عشر12سارة فاروق عطية الحلو17

اثنان وعشرون22احد عشر11احد عشر11سجا جعفر حسين ابراهيم18

ثالثة وعشرون23ثالثة عشر13عشرة10سرور عبدالمنعم هادي نصيف19

واحد وعشرون21احد عشر11عشرة10سلوان محمد مصطفى حسين20

خمسة وثالثون35تسعة عشر19ستة عشر16سيف الدين رائد عابد مجيد21

تسعة وعشرون29ثمانية عشر18احد عشر11شعوب سالم جاسم حمود22

اربعة وثالثون34تسعة عشر19خمسة عشر15شفاء عبدالحسين ابراهيم حبيب23

ثالثة وعشرون23خمسة عشر15ثمانية8طه ثاير ولي ياس24

ثالثة وعشرون23اثنا عشر12احد عشر11عبد الغفار مطر خلف خماس25

ثالثة وعشرون23ثالثة عشر13عشرة10علي براء سبع خميس26

ثمانية وعشرون28خمسة عشر15ثالثة عشر13عمار غفور احمد حسين27

ثالثة وعشرون23اثنا عشر12احد عشر11عمر عدنان سلمان زيدان28

عشرون20اربعة عشر14ستة6عمر يوسف علوان جاسم29

ثالثة وعشرون23خمسة عشر15ثمانية8غاده زيد كاظم عبعوب30

سبعة وعشرون27اثنا عشر12خمسة عشر15غفران عدنان مهدي صالح31

ثالثون30خمسة عشر15خمسة عشر15فاطمة محمد نوري محمد32

اربعة وعشرون24اربعة عشر14عشرة10قبس كريم كاظم مردان33

(ب  )شعبة 

ت
السعي السنويالفصل الثاني الفصل االول

االسم الرباعي
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اربعة وعشرون24اربعة عشر14عشرة10منار عبدالسالم كريم كاظم34

خمسة وعشرون25اربعة عشر14احد عشر11محمود خالد محمود زكم35

اثنان وعشرون22اثنا عشر12عشرة10مروان محمد سلمان احمد36

خمسة وعشرون25اربعة عشر14احد عشر11مروة ثاير حسين عبار37

ثمانية وعشرون28ثالثة عشر13خمسة عشر15مروه مهدي خضر عبد38

خمسة وعشرون25اربعة عشر14احد عشر11مصطفى ثاير حسين عبار39

ثالثون30خمسة عشر15خمسة عشر15معالي فالح مهدي بنيان40

ستة وعشرون26ستة عشر16عشرة10نجاح خالد كاظم عباس41

اربعة وعشرون24اربعة عشر14عشرة10هدى خالد كريم خرابة42

اربعة وثالثون34ثمانية عشر18ستة عشر16هند جاسم محمد فرحان43

ثالثون30خمسة عشر15خمسة عشر15هيفاء عبد الواحد علوان44

خمسة وعشرون25اربعة عشر14احد عشر11وجدي صاحب شاكر محمود45

سبعة وعشرون27خمسة عشر15اثنا عشر12والء لؤي محمدعارف46

خمسة وعشرون25خمسة عشر15عشرة10وميض محمود جبار احمد47

48
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ت
االسم الرباعي

السعي السنويالفصل الثاني الفصل االول
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كتابةرقماكتابةرقماكتابةرقما

عشرون20عشرة10عشرة10ابوبكرعباس يوسف عبدالرحمن1

ثالثة وعشرون23اربعة عشر14تسعة9اسراء فاضل جواد محمد2

تسعة وعشرون29اربعة عشر14خمسة عشر15أية صالح حسن ميرزا3

خمسة وعشرون25اربعة عشر14احد عشر11براء هاشم طالب عبد محمد4

اثنان وعشرون22احد عشر11احد عشر11بركة باسم محمود خضير5

سبعة وعشرون27سبعة عشر17عشرة10رسل رائد جبار مجيد السارة6

واحد وثالثون31سبعة عشر17اربعة عشر14رنا شهاب احمد حسين7

ثمانية وعشرون28اربعة عشر14اربعة عشر14ريام علي اسود مطني8

ثالثون30ستة عشر16اربعة عشر14زهراء ليث لطيف احمد9

خمسة وثالثون35سبعة عشر17ثمانية عشر18زينة فتحي خلف محمد علي10

سعد محمود محمد حسن11

اثنان وثالثون32ستة عشر16ستة عشر16سهى احمد صالل عبود12

ثالثة وعشرون23اثنا عشر12احد عشر11سيف سعد محمد خلف13

عشرون20احد عشر11تسعة9سيف علي شاغي علي14

سبعة وعشرون27خمسة عشر15اثنا عشر12شهد عدنان مخلف صالح15

ثالثة وعشرون23اربعة عشر14تسعة9صباح عبد الكريم جليل خلف16

واحد وعشرون21عشرة10احد عشر11عباس علي عباس كرمش17

عبد هللا عماد حسين فزع18

تسعة وعشرون29اربعة عشر14خمسة تعشر15عبدالباسط مشعان حسن سلمان19

عشرون20عشرة10عشرة10عصام عمر خليل عبد20

ثمانية عشر18اثنا عشر12ستة6علي ثامر اسماعيل حسون21

اربعة وعشرون24اربعة عشر14عشرة10علي كهالن عبد سلطان22

ثمانية عشر18تسعة9تسعة9عمر زكي وحيد مزبان23

اثنان وعشرون22ثالثة عشر13تسعة9عمر علي عبد هللا نجم24

اثنان وعشرون22ثالثة عشر13تسعة9عواد حاتم عواد داود25

اثنان وعشرون22اثنا عشر12عشرة10غفران رباح صالح احمد26

سبعة وعشرون27سبعة عشر17عشرة10فاطمة علي ابراهيم ناصر27

عشرون20احد عشر11تسعة9قحطان احمد عبد الحسن علي28

اربعة وثالثون34ثمانية عشر18ستة عشر16كفاح محيي عطية خلف29

خمسة وعشرون25اثنا عشر12ثالثة عشر13مخلد جاسم عبود عمران30

اثنان وعشرون22احد عشر11احد عشر11مريم قاسم محمد طالب31

ثمانية عشر18اثنا عشر12ستة6مصطفى حسان ثابت نعمان32

اثنان وعشرون22عشرة10اثنا عشر12مصطفى صبحي عبد الجبار عبد33

 (ج  )شعبة 

ت

رسوب بالغياب

رسوب بالغياب

االسم الرباعي
السعي السنويالفصل الثاني الفصل االول
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عشرون20احد عشر11تسعة9مصطفى قاسم خليل علي34

خمسة وعشرون25خمسة عشر15عشرة10مصطفى ياسين كاظم علي35

اربعة وعشرون24اربعة عشر14عشرة10مقداد تركي حسن محمد36

ثمانية عشر18تسعة9تسعة9مهند حميد حسوني محل37

ستة وثالثون36ثمانية عشر18ثمانية عشر18نادية جاسم حسين علي38

خمسة وعشرون25خمسة عشر15عشرة10نور  سليم حمادي ابراهيم39

ثالثة وثالثون33سبعة عشر17ستة عشر16نور شهاب احمد علوان40

خمسة وعشرون25خمسة عشر15عشرة10هاجر رعد كامل عباس41

ثالثون30خمسة عشر15خمسة عشر15هدى غضبان عبد محمد42

خمسة وثالثون35ثمانية عشر18سبعة عشر17وديان احمد صالل عبود43

اسماء الطلبة المحملينالشعبة

Bخمسة وعشرون25ثالثة عشر13اثنا عشر12ايمن جميل نصيف جاسم

Cسبعة وعشرون27ثالثة عشر13اربعة عشر14رسل محمود مجيد حسن

Cثمانية وعشرون28ستة عشر16اثنا عشر12رقية محمد شهاب احمد

Bخمسة وعشرون25ثالثة عشر13اثنا عشر12ستبرق سلومي مظلوم داود

Cسبعة وعشرون27خمسة عشر15اثنا عشر12سجى غضبان عبد الرضا داود

Cخمسة وعشرون25ثالثة عشر13اثنا عشر12عباس كامل فليح حسين

Aاثنان وعشرون22احد عشر11احد عشر11علي سلومي عباس حسن

Bخمسة وعشرون25اثنا عشر12ثالثة عشر13محمد عقيل عبد عنبر

ت

 (ج  )شعبة 

االسم الرباعي
السعي السنويالفصل الثاني الفصل االول
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