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كتابةرقماكتابةرقماكتابةرقما

فقط ستة وعشرون 26فقط خمسة عشر 15فقط إحدى عشر 11ابتهال عبدالرحمن عدنان جاسم1

صفر0صفرصفراحمد بالل بدر ابراهٌم2

فقط سبعة عشر 17فقط سبعة عشر 17صفراحمد جمعة حسٌن عل3ً

فقط واحد وثالثون 31فقط ستة عشر 16فقط خمسة عشر 15احمد هاشم لطٌف جاسم4

فقط سبعة وعشرون 27فقط سبعة عشر 17فقط عشرة 10اسراء محمود عبدهللا محمد5

فقط خمسة وعشرون 25فقط خمسة عشر 15فقط عشرة 10اسماعٌل خلٌل ابراهٌم عبد6

فقط اثنان وعشرون 22فقط ثمانٌة 8فقط أربعة عشر 14آالء عامر هوبً خلٌل7

فقط اثنان وثالثون 32فقط ستة عشر 16فقط ستة عشر 16امامه محمود اٌوب محمود8

فقط سبعة وعشرون 27فقط خمسة عشر 15فقط إثنى عشر 12امٌنه قاسم موسى حسٌن9

فقط ثمانٌة وعشرون 28فقط ستة عشر 16فقط إثنى عشر 12اٌات ٌاسٌن محً خماس10

صفر0صفرصفراٌناس علً عبدهللا حردان11

فقط تسعة وعشرون 29فقط سبعة عشر 17فقط إثنى عشر 12بتول عماد محسن حمٌد12

صفر0صفرصفربٌداء هٌثم ابراهٌم محمد13

صفر0صفرصفرتبارك عبد الباسط شاكر14

صفر0صفرصفرتسنٌم مضر عزٌز كاظم15

فقط سبعة عشر 17فقط سبعة 7فقط عشرة 10تقى عبدالرسول جبار عبود16

فقط سبعة وعشرون 27فقط إثنى عشر 12فقط خمسة عشر 15جمانه مكً محمد حسٌن17

فقط أربعة وعشرون 24فقط إثنى عشر 12فقط إثنى عشر 12جمٌله محمد صالح محمد18

صفر0صفرصفرحسن حكمت حسن محمد19

فقط سبعة وعشرون 27فقط سبعة عشر 17فقط عشرة 10حسٌن ابراهٌم حسٌن احمد20

فقط واحد وثالثون 31فقط ستة عشر 16فقط خمسة عشر 15حسٌن داهً حسن صكر21

صفر0صفرصفرحسٌن علوان حمٌد غٌدان22

فقط ثالثة وعشرون 23فقط ثالثة عشر 13فقط عشرة 10حسٌن محمد حاتم حسٌن23

فقط تسعة وعشرون 29فقط أربعة عشر 14فقط خمسة عشر 15حمٌد علً حسٌن رحٌم24

فقط خمسة وثالثون 35فقط ثمانٌة عشر 18فقط سبعة عشر 17حنان صالح حاٌف عٌسى25

فقط اثنان وثالثون 32فقط سبعة عشر 17فقط خمسة عشر 15حوراء حسٌن سلطان غٌفر26

فقط ثالثون 30فقط ستة عشر 16فقط أربعة عشر 14حٌدر عماد داود معال27

صفر0صفرصفرخدٌجة حٌدر منشد عبد28

فقط ستة وعشرون 26فقط أربعة عشر 14فقط إثنى عشر 12دالٌا فرج حسن احمد29

فقط واحد وثالثون 31فقط ستة عشر 16فقط خمسة عشر 15دعاء خلٌل ابراهٌم عدوان30

فقط ستة وعشرون 26فقط إحدى عشر 11فقط خمسة عشر 15دعاء سلمان عبدالوهاب محمد31

فقط ستة عشر 16صفرفقط ستة عشر 16دموع عباس جواد لطٌف32

صفر0صفرصفرذوالفقار كاظم صفوك شغناب33

صفر0صفرصفررسل ابراهٌم نجم عبد34

صفر0صفرصفررسل مجٌد حمٌد محمود35

فقط سبعة وعشرون 27فقط خمسة عشر 15فقط إثنى عشر 12رفل غفار ٌعقوب حمٌد36

فقط واحد وثالثون 31فقط ستة عشر 16فقط خمسة عشر 15رقٌه سلٌمان عبدالكرٌم خمٌس37

فقط خمسة وعشرون 25فقط خمسة عشر 15فقط عشرة 10رنا سعٌد شٌحان جٌاد38

فقط واحد وثالثون 31فقط خمسة عشر 15فقط ستة عشر 16رؤى خلٌل عمر حمودي39

صفر0صفرصفررٌام مهدي صالح عبدهللا40

 ( )شعبة 

االسم الرباعًت
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صفر0صفرصفرزٌاد عمر علً عودة41

فقط خمسة وثالثون 35فقط ثمانٌة عشر 18فقط سبعة عشر 17زٌنب حامد علٌوي ناصر42

فقط أربعة وثالثون 34فقط ثمانٌة عشر 18فقط ستة عشر 16زٌنب عامر حسٌن عباس43

صفر0صفرصفرزٌنب ولً خداداد حٌدر44

فقط ثالثون 30فقط ستة عشر 16فقط أربعة عشر 14سامر قادر عٌدان ول45ً

فقط ثالثون 30فقط خمسة عشر 15فقط خمسة عشر 15سجاد مؤٌد حبٌب موسى46

فقط واحد وثالثون 31فقط ستة عشر 16فقط خمسة عشر 15سرى عبدالرحٌم عبدالقادر خضر47

فقط ثالثون 30فقط خمسة عشر 15فقط خمسة عشر 15سرى فاضل علً جواد48

فقط واحد وثالثون 31فقط ستة عشر 16فقط خمسة عشر 15سالم باسم رسن عجٌل49

فقط ثالثون 30فقط سبعة عشر 17فقط ثالثة عشر 13سلسبٌل نعمان علً حسٌن50

صفر0صفرصفر0سلوى باسم محمد ٌاس51

فقط ثالثون 30فقط سبعة عشر 17فقط ثالثة عشر 13سٌف خالد مجٌد ٌاس52

فقط تسعة وعشرون 29فقط خمسة عشر 15فقط أربعة عشر 14سٌف نصٌر موزر حٌدر53

صفر0صفرصفرشهد قاسم محمد مهدي54

صفر0صفرصفرشٌماء علً اسماعٌل محمد55

فقط ستة وعشرون 26فقط خمسة عشر 15فقط إحدى عشر 11شٌماء محمود حسٌن غانم56

صفر0صفرصفرصاحب محمد مصطفى داود57

فقط اثنان وثالثون 32فقط سبعة عشر 17فقط خمسة عشر 15صفا غسان اسماعٌل عل58ً

فقط خمسة وعشرون 25فقط إثنى عشر 12فقط ثالثة عشر 13صفاء ستار علً حسٌن59

صفر0صفرصفرضحى طه عبدالوهاب عبدهللا60

صفر0صفرصفرضحى غضبان عبدالعزٌز ابراهٌم61

فقط ثمانٌة وعشرون 28فقط ستة عشر 16فقط إثنى عشر 12ضحى كوكب شاكر عبداالمٌر62

فقط أربعة وثالثون 34فقط سبعة عشر 17فقط سبعة عشر 17ضحى محمد أحمد سلمان63

صفر0صفرصفرطه قصً صبار ابراهٌم64

فقط ثالثة وثالثون 33فقط سبعة عشر 17فقط ستة عشر 16عبدهللا علً حسٌن عباس65

صفر0صفرصفرعبدهللا نافع نزهان احمد66

فقط تسعة وعشرون 29فقط خمسة عشر 15فقط أربعة عشر 14عثمان عبدهللا جمعه علوان67

فقط اثنان وثالثون 32فقط تسعة عشر 19فقط ثالثة عشر 13عداي مالك حامد محمود68

فقط ثمانٌة وعشرون 28فقط أربعة عشر 14فقط أربعة عشر 14علً رزاق خضٌر عباس69

صفر0صفرصفرعلً سرحان منصور حسٌن70

فقط سبعة وعشرون 27فقط إحدى عشر 11فقط ستة عشر 16علً عادل سعٌد حارث71

صفر0صفرصفرعلً هادي خلٌل رشٌد72

صفر0صفرصفرعلٌاء قٌس ضاري محسن73

فقط اثنان وثالثون 32فقط ستة عشر 16فقط ستة عشر 16عمر كهالن خلف محٌمٌد74

فقط ثالثون 30فقط خمسة عشر 15فقط خمسة عشر 15عهد مشتاق اكرم مجٌد75

فقط واحد وثالثون 31فقط ستة عشر 16فقط خمسة عشر 15غصون عبد القادر حسٌن حسون76

فقط خمسة وثالثون 35فقط تسعة عشر 19فقط ستة عشر 16فاتن ناجً محمود77

فقط تسعة وعشرون 29فقط خمسة عشر 15فقط أربعة عشر 14فاطمة سعٌد حمٌد جاووش78

فقط اثنان وثالثون 32فقط ستة عشر 16فقط ستة عشر 16فاطمة علً ابراهٌم زبالة79

صفر0صفرصفرفاطمة قٌس حسٌن محمد80
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صفر0صفرصفرفاطمه لقمان وهاب حبٌب81

صفر0صفرصفرفاطمه ٌوسف شارد عل82ً

فقط ثالثون 30فقط ستة عشر 16فقط أربعة عشر 14فرات قحطان عبدهللا شون83ً

صفر0صفرصفرفراس محسن ابراهٌم عل84ً

صفر0صفرصفرفهد ابراهٌم علو حسٌن85

صفر0صفرصفركرار عبد الكاظم طاهر عباس86

صفر0صفرصفركلثوم منٌر فائق هذال87

فقط ثمانٌة وعشرون 28فقط ثمانٌة عشر 18فقط عشرة 10كلثوم نجم عبد عٌد88

فقط تسعة وعشرون 29فقط أربعة عشر 14فقط خمسة عشر 15لقاء عدنان نصٌف جاسم89

فقط ثمانٌة وعشرون 28فقط أربعة عشر 14فقط أربعة عشر 14محمد محمود خلٌل غزال90

فقط اثنان وثالثون 32فقط ستة عشر 16فقط ستة عشر 16مراد احمد عبد محمد91

فقط تسعة وعشرون 29فقط ستة عشر 16فقط ثالثة عشر 13مرتضى ثاٌر محمد جاسم92

فقط خمسة وعشرون 25فقط أربعة عشر 14فقط إحدى عشر 11مروه عبد كامل شاغ93ً

صفر0صفرصفرمروه نوري عبدهللا كرٌم94

فقط ثالثون 30فقط خمسة عشر 15فقط خمسة عشر 15مرٌم تحسٌن علً عزٌز95

صفر0صفرصفرمرٌم جلٌل ابراهٌم عل96ً

صفر0صفرصفرمرٌم عباس مجٌد خلٌل97

فقط ستة عشر 16فقط ستة عشر 16صفرمسرى عدنان عبدالرحٌم عبدالرحمن98

صفر0صفرصفرمصطفى ابراهٌم عبد محمد99

صفر0صفرصفرمصطفى طالب عبد احمد100

صفر0صفرصفرمصطفى عبد الكاظم محسن كاظم101

فقط تسعة وعشرون 29فقط أربعة عشر 14فقط خمسة عشر 15مصطفى عماد عناد ابراهٌم102

فقط سبعة وعشرون 27فقط أربعة عشر 14فقط ثالثة عشر 13مصطفى منذر كرٌم سلمان103

فقط سبعة وعشرون 27فقط سبعة عشر 17فقط عشرة 10منار شاكر محمود محمد104

فقط خمسة وعشرون 25فقط أربعة عشر 14فقط إحدى عشر 11منتظر احمد حمد اسود105

فقط خمسة عشر 15صفرفقط خمسة عشر 15مهدي صالح عباس حسن106

فقط اثنان وعشرون 22فقط إحدى عشر 11فقط إحدى عشر 11مٌسرة حامد رحٌم علوان107

فقط ثالثون 30فقط ثمانٌة عشر 18فقط إثنى عشر 12نبأ برهان مهدي محمد108

فقط واحد وثالثون 31فقط أربعة عشر 14فقط سبعة عشر 17نبأ جاسم عباس عل109ً

فقط سبعة وعشرون 27فقط ستة عشر 16فقط إحدى عشر 11نرجس خضٌر عباس حرب110

فقط ثالثون 30فقط خمسة عشر 15فقط خمسة عشر 15نمارق ضرار مهدي ٌاسٌن111

فقط ثمانٌة وعشرون 28فقط أربعة عشر 14فقط أربعة عشر 14نور الهدى حسن ابراهٌم جاسم112

فقط ثالثة وثالثون 33فقط ثمانٌة عشر 18فقط خمسة عشر 15نور الهدى طارق محمود محمد113

فقط ثالثون 30فقط أربعة عشر 14فقط ستة عشر 16نور الهدى كاظم ٌوسف حمٌد114

فقط سبعة وعشرون 27فقط أربعة عشر 14فقط ثالثة عشر 13نور عارف مجٌد وهٌب115

فقط تسعة وعشرون 29فقط خمسة عشر 15فقط أربعة عشر 14نور محمد كاتب عمر116

فقط واحد وثالثون 31فقط ستة عشر 16فقط خمسة عشر 15نوره صباح عزالدٌن عبدالرحٌم117

صفر0صفرصفرنوره عونً جدوع حسٌن118

فقط ستة وعشرون 26فقط إثنى عشر 12فقط أربعة عشر 14نوره مهدي جامل ثامر119

فقط سبعة وعشرون 27فقط ستة عشر 16فقط إحدى عشر 11هاجر فالح حسن احمد120
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االسم الرباعًت
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فقط اثنان وثالثون 32فقط ستة عشر 16فقط ستة عشر 16هاله محمد احمد خمٌس121

فقط ستة وعشرون 26فقط ستة عشر 16فقط عشرة 10هند حمٌد مسعود مهدي122

فقط ثالثة وثالثون 33فقط سبعة عشر 17فقط ستة عشر 16وجدان عدنان حمد محمد123

فقط ثالثة وثالثون 33فقط سبعة عشر 17فقط ستة عشر 16وسام تحسٌن علً حسٌن124

صفر0صفرصفروسام عماد جبر صالح125

صفر0صفرصفروضاح موسى شكر محمود126

فقط ثمانٌة وعشرون 28فقط ستة عشر 16فقط إثنى عشر 12والء نزار عبدالستار سلمان127

صفر0صفرصفرٌاسر عباس صالح علوان128

صفر0صفرصفرٌاسٌن محسن رحٌل جوده129

فقط اثنان وثالثون 32فقط سبعة عشر 17فقط خمسة عشر 15ٌونس علً رشٌد نجم130

صفر0صفرصفر131

صفر0صفرصفر132

صفر0صفرصفر133

صفر0صفرصفر134

صفر0صفرصفر135

صفر0صفرصفر136

صفر0صفرصفر137

صفر0صفرصفر138

صفر0صفرصفر139

صفر0صفرصفر140

صفر0صفرصفر141

صفر0صفرصفر142

صفر0صفرصفر143

صفر0صفرصفر144

صفر0صفرصفر145

صفر0صفرصفر146

صفر0صفرصفر147

صفر0صفرصفر148

صفر0صفرصفر149

صفر0صفرصفر150

صفر0صفرصفر151

صفر0صفرصفر152

صفر0صفرصفر153

صفر0صفرصفر154

صفر0صفرصفر155

صفر0صفرصفر156

صفر0صفرصفر157

صفر0صفرصفر158

صفر0صفرصفر159

صفر0صفرصفر160
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صفر0صفرصفر161

صفر0صفرصفر162

صفر0صفرصفر163

صفر0صفرصفر164

صفر0صفرصفر165

صفر0صفرصفر166

صفر0صفرصفر167

صفر0صفرصفر168

صفر0صفرصفر169

صفر0صفرصفر170

صفر0صفرصفر171

صفر0صفرصفر172

صفر0صفرصفر173

صفر0صفرصفر174

صفر0صفرصفر175

صفر0صفرصفر176

صفر0صفرصفر177

صفر0صفرصفر178

صفر0صفرصفر179

صفر0صفرصفر180

صفر0صفرصفر181

صفر0صفرصفر182

صفر0صفرصفر183

صفر0صفرصفر184

صفر0صفرصفر185

صفر0صفرصفر186

صفر0صفرصفر187

صفر0صفرصفر188

صفر0صفرصفر189

صفر0صفرصفر190

صفر0صفرصفر191

صفر0صفرصفر192

صفر0صفرصفر193

صفر0صفرصفر194

صفر0صفرصفر195

صفر0صفرصفر196

صفر0صفرصفر197

صفر0صفرصفر198

صفر0صفرصفر199

صفر0صفرصفر200
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حقوق انسان              :   المادة  كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

قسم التارٌخ

الدراسة الصباحٌة(االولى  )المرحلة 

 2019-2018   للعام الدراسً 

كتابةرقماكتابةرقماكتابةرقما

صفر0صفرصفر201

صفر0صفرصفر202

صفر0صفرصفر203

صفر0صفرصفر204

صفر0صفرصفر205

صفر0صفرصفر206

صفر0صفرصفر207

صفر0صفرصفر208

صفر0صفرصفر209

صفر0صفرصفر210

صفر0صفرصفر211

صفر0صفرصفر212

صفر0صفرصفر213

صفر0صفرصفر214

صفر0صفرصفر215

صفر0صفرصفر216

صفر0صفرصفر217

صفر0صفرصفر218

صفر0صفرصفر219

صفر0صفرصفر220

صفر0صفرصفر221

صفر0صفرصفر222

صفر0صفرصفر223

صفر0صفرصفر224

صفر0صفرصفر225

صفر0صفرصفر226

صفر0صفرصفر227

صفر0صفرصفر228

صفر0صفرصفر229

صفر0صفرصفر230

صفر0صفرصفر231

صفر0صفرصفر232

صفر0صفرصفر233

صفر0صفرصفر234

صفر0صفرصفر235

صفر0صفرصفر236

صفر0صفرصفر237

صفر0صفرصفر238

صفر0صفرصفر239

صفر0صفرصفر240

 ( )شعبة 

االسم الرباعًت
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حقوق انسان              :   المادة  كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

قسم التارٌخ

الدراسة الصباحٌة(االولى  )المرحلة 

 2019-2018   للعام الدراسً 

كتابةرقماكتابةرقماكتابةرقما

صفر0صفرصفر241

صفر0صفرصفر242

صفر0صفرصفر243

صفر0صفرصفر244

صفر0صفرصفر245

صفر0صفرصفر246

صفر0صفرصفر247

صفر0صفرصفر248

صفر0صفرصفر249

صفر0صفرصفر250

صفر0صفرصفر251

صفر0صفرصفر252

صفر0صفرصفر253

صفر0صفرصفر254

صفر0صفرصفر255

صفر0صفرصفر256

صفر0صفرصفر257

صفر0صفرصفر258

صفر0صفرصفر259

صفر0صفرصفر260

صفر0صفرصفر261

صفر0صفرصفر262

صفر0صفرصفر263

صفر0صفرصفر264

صفر0صفرصفر265

صفر0صفرصفر266

صفر0صفرصفر267

صفر0صفرصفر268

صفر0صفرصفر269

صفر0صفرصفر270

صفر0صفرصفر271

صفر0صفرصفر272

صفر0صفرصفر273

صفر0صفرصفر274

صفر0صفرصفر275

صفر0صفرصفر276

صفر0صفرصفر277

صفر0صفرصفر278

صفر0صفرصفر279

صفر0صفرصفر280

 ( )شعبة 

االسم الرباعًت
السعً السنويالفصل الثانً الفصل االول
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حقوق انسان              :   المادة  كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

قسم التارٌخ

الدراسة الصباحٌة(االولى  )المرحلة 

 2019-2018   للعام الدراسً 

كتابةرقماكتابةرقماكتابةرقما

صفر0صفرصفر281

صفر0صفرصفر282

صفر0صفرصفر283

صفر0صفرصفر284

صفر0صفرصفر285

صفر0صفرصفر286

صفر0صفرصفر287

صفر0صفرصفر288

صفر0صفرصفر289

صفر0صفرصفر290

صفر0صفرصفر291

صفر0صفرصفر292

صفر0صفرصفر293

صفر0صفرصفر294

صفر0صفرصفر295

صفر0صفرصفر296

صفر0صفرصفر297

صفر0صفرصفر298

صفر0صفرصفر299

صفر0صفرصفر300

صفر0صفرصفر301

صفر0صفرصفر302

صفر0صفرصفر303

صفر0صفرصفر304

صفر0صفرصفر305

صفر0صفرصفر306

صفر0صفرصفر307

صفر0صفرصفر308

صفر0صفرصفر309

صفر0صفرصفر310

صفر0صفرصفر311

صفر0صفرصفر312

صفر0صفرصفر313

صفر0صفرصفر314

صفر0صفرصفر315

صفر0صفرصفر316

صفر0صفرصفر317

صفر0صفرصفر318

صفر0صفرصفر319

صفر0صفرصفر320

 ( )شعبة 

االسم الرباعًت
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