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اثناى وثالثوى درجت151732ًاحمد ابراهٌم مناجد1

ثوانً وعشروى درجت141428ًاحمد عبد الستار عبدهللا سبع2

سبع وعشروى درجت141327ًاحمد كاظم ناجً صكر3

حسع وعشروى درجت121729ًاسماعٌل داود سلمان مهدي4

خوس وثالثوى درجت191635ًآٌات حازم حسٌن علوان5

أربع وثالثوى درجت151934ًآٌات عبد هللا احمد عبد6

سج وعشروى درجت121426ًاٌسر عدنان مطشر جاري7

ثالد وثالثوى درجت151833ًآٌة سالم صبار حسٌن8

ثوانً وعشروى درجت101828ًاٌهاب حسٌن خلٌل ٌاسٌن9

حسع وعشروى درجت121729ًحسن علً هدرس عل10ً

سبع وعشروى درجت131427ًحسٌن سامر جبار زٌدان11

ثوانً وعشروى درجت111728ًحسٌن عباس حسٌن عل12ً

سبع وعشروى درجت131427ًحسٌن فؤاد مزعل ساط13ً

سبع وعشروى درجت121527ًحمدي كرٌم عبد هللا حسٌن14

ثوانً وعشروى درجت131528ًحمٌد محمود عرابً خلف15

حسع وعشروى درجت111829ًخلٌل ابراهٌم فتاح مصطفى16

سبع وثالثوى درجت191837ًرعد سامً عارف حسٌن17
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سبع وثالثوى درجت191837ًسجى سلمان محمود حسٌن23

سج وثالثوى درجت171936ًسجى وهٌب مهدي حسن24

اثناى وثالثوى درجت141832ًسعد مهدي علوان مهدي25

:                                الوـــــــرحلت 

حربٍت هقارنت:       الوـــــادة    جاهعت دٌالى

:هدرس الوادةكلٍت الخربٍت للعلوم االنسانٍت

فصل الثانًفصل االول

السعً

قسن العلوم الخربوٌت والنفسٍت
:  الشعبـــــــــــت 

االسن ث
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ثالثوى درجت111930ًمحمد علً صالح حسن62

ثوانً وعشروى درجت101828ًمحمد ناجً فارس عباس63

واحد وثالثوى درجت131831ًمحمود قاسم محمد عباس64

واحد وثالثوى درجت141731ًمرتضى جواد كاظم فلٌح65

ثوانً وعشروى درجت111728ًمصطفى خضٌر محمد حمود66

اثناى وثالثوى درجت141832ًمصطفى شكر محمود عباس67

ثالد وثالثوى درجت141933ًمصطفى طارق عبد الكرٌم68

واحد وثالثوى درجت131831ًمصطفى علً حسٌن جواد69

سبع وعشروى درجت151227ًمصطفى فوزي عبد عل70ً

ثوانً وعشروى درجت101828ًمصطفى لؤي عزٌز احمد71

ثالد وثالثوى درجت151833ًمصطفى محمد مطشر حسٌن72

سج وعشروى درجت101626ًمصطفى نصر هللا حسن73

ثالثوى درجت121830ًمهند ثائر نجم عبد هللا74

خوس وثالثوى درجت161935ًمٌسون عادل ابراهٌم خلف75

توقيع 
رئيس القسم مدرس المادة



هٍثن قاسن عبدالرزاق. م.م

الثالثت هسائٍت

كخابتَرقوا

:                                الوـــــــرحلت 

حربٍت هقارنت:       الوـــــادة    جاهعت دٌالى

:هدرس الوادةكلٍت الخربٍت للعلوم االنسانٍت

فصل الثانًفصل االول

السعً

قسن العلوم الخربوٌت والنفسٍت
:  الشعبـــــــــــت 

االسن ث

 2019/2018السعً السنوي للعام الدراسً 

ثوانً وعشروى درجت121628ًندى حسن غاٌب محسن76

سج وثالثوى درجت171936ًنسرٌن فاضل محمد77

سج وثالثوى درجت181836ًنور الهدى صالح78

خوس وثالثوى درجت161935ًهبه رعد سلٌم ٌوسف79

أربع وثالثوى درجت171734ًهدٌل محمود ابراهٌم ٌاسٌن80

ثوانً وعشروى درجت131528ًهٌام ثاٌر احمد81

حسع وعشروى درجت111829ًولٌد خالد ابراهٌم حسن82

سج وعشروى درجت121426ًٌاسٌن مسعود حمٌد83

ثوانً وعشروى درجت121628ًٌوسف رٌاض ماهر محمد84

حسع وعشروى درجت161329ًحيدر جواد عبد خميس85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100  

توقيع 
رئيس القسم مدرس المادة



هٍثن قاسن عبدالرزاق. م.م

الثالثت هسائٍت

كخابتَرقوا

:                                الوـــــــرحلت 

حربٍت هقارنت:       الوـــــادة    جاهعت دٌالى

:هدرس الوادةكلٍت الخربٍت للعلوم االنسانٍت

فصل الثانًفصل االول

السعً

قسن العلوم الخربوٌت والنفسٍت
:  الشعبـــــــــــت 

االسن ث

 2019/2018السعً السنوي للعام الدراسً 

101  

102  

103  

104  

105  

106  

107  

108  

109  

110  

111  

112  

113  

114  

115  

116  

117  

118  

119  

120  

توقيع 
رئيس القسم مدرس المادة



هٍثن قاسن عبدالرزاق. م.م

الثالثت هسائٍت

كخابتَرقوا

:                                الوـــــــرحلت 

حربٍت هقارنت:       الوـــــادة    جاهعت دٌالى

:هدرس الوادةكلٍت الخربٍت للعلوم االنسانٍت

فصل الثانًفصل االول

السعً

قسن العلوم الخربوٌت والنفسٍت
:  الشعبـــــــــــت 

االسن ث

 2019/2018السعً السنوي للعام الدراسً 

121  

122

123

124

125

126

127

128

129

130

توقيع 
رئيس القسم مدرس المادة



توقيع 
رئيس القسم مدرس المادة



توقيع 
رئيس القسم مدرس المادة



توقيع 
رئيس القسم مدرس المادة



توقيع 
رئيس القسم مدرس المادة



توقيع 
رئيس القسم مدرس المادة



توقيع 
رئيس القسم مدرس المادة


