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 كتابة   رقما" كتابة   رقما" كتابة رقما"

 تسع وعشرون 03 سبع عشرة 21 اثنتا عشرة 20 صابرٌن هٌثم عبد الواحد سلمان  (1

 ست وعشرون 04 تا عشرةاثن 20 اربع عشرة 22 صبا عبد الرضا خلٌفة كاظم  (2

 لثنتا وثالثون 10 تسع عشرة 23 ثالث عشرة 21 صفا حسن حامد راضً  (3

 ثمان وعشرون 02 سبع عشرة 21 احدى عشرة 22 صفا طه طعمه خرموش  (4

 سبع وثالثون 11 تسع عشرة 23 ثمان عشرة 22 صفا عدنان لطٌف خضر  (5

 ث وثالثونثال 11 سبع عشرة 21 ست عشرة 24 ضحى حامد  غنً  ٌاسٌن  (6

 ثالث وثالثون 11 سبع عشرة 21 ست عشرة 24 ضحى سالم وهاب حمود  (7

 اثنتا وعشرون 00 ثالث عشرة 21 تسع 3 ضحى عبدالعلٌم محمد جلٌل  (8

 تسع وعشرون 03 خمس عشرة 23 اربع عشرة 22 ضٌف ناظم عبود سبع  (9

 ثمان وعشرون 02 اربع عشرة 22 اربع عشرة 22 طٌف علً حسٌن عباس  (11

 تسع وعشرون 03 خمس عشرة 23 اربع عشرة 22 الخالق عبد الرزاق  طه جاسم عبد  (11

 ثالث وعشرون 01 عشرة 22 ثالث عشرة 21 عبد القادر معن اسعد كاظم  (12

 ثالث وثالثون 11 خمس عشرة 23 ثمان عشرة 22 عبٌر سامً محمود عبار  (13

   ر فً العام الحاضرلم ٌباش +عودة من ترقٌن فً العام الماضً   عثمان أحمد إبراهٌم   (14

 اربع عشرة 22 خمس 3 تسع 3 عدنان قٌس محمود حسٌن  (15

 خمس وثالثون 13 تسع عشرة 23 ست عشرة 24 عذراء جاسم محمد مهدي  (16

 لم تباشر فً العام الحاضر +راسبة بالغٌاب فً العام الماضً  عذراء حسون شمخً  (17

 ثنتا وثالثونا 10 خمس عشرة 23 سبع عشرة 21 عذراء سلمان نصٌف جاسم  (18

 ثالثون 12 ثالث عشرة 21 سبع عشرة 21 عذراء غانم مهدي عباس  (19

 ثالثون 12 اثنتا عشرة 20 ثمان عشرة 22 علً ثامر شرٌف علً  (21

 ثالث وعشرون 01 عشرة 22 ثالث عشرة 21 علً حقً علً كاظم  (21

 خمس وعشرون 03 ثالث عشرة 21 اثنتا عشرة 20 علً راسم كرٌم محمد علً  (22

 عشرون 02 اثنتا عشرة 20 ثمان 2 شٌد علً رضاعلً ر  (23
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 عشرون 02 عشرة 22 عشرة 22 علً رضوان مجٌد محمد  (24

 لم ٌباشر فً العام الحاضر +راسب بالغٌاب فً العام الماضً  علً سالم محمد دكدك  (25

 خمس وعشرون 03 ثالث عشرة 21 اثنتا عشرة 20 علً سعدون عباس جاسم  (26

 سبع وعشرون 01 اثنتا عشرة 20 ةخمس عشر 23 علً عٌال محٌسن  (27

 اثنتا وعشرون 00 ثالث عشرة 21 تسع 3 علً محمد كرٌم مطلك  (28

 تسع عشرة 23 تسع 3 عشرة 22 علً ٌونس عبد هللا داود  (29

 سبع وعشرون 01 اثنتا عشرة 20 خمس عشرة 23 علٌاء حسٌن علً حسٌن  (31

 شرونست وع 04 اربع عشرة 22 اثنتا عشرة 20 علٌاء ٌوسف حسن خضٌر  (31

       عماد رعد عدنان عبدهللا  (32

 عمر حسن محمود  (33
ٌّة / جامعة الموصل باألمر )  ش ط ص  مستضاف من كلٌتنا إلى كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسان

 م  ( 0223/  20/  01فً  21100: 

 ثالث وعشرون 01 ثالث عشرة 21 عشرة 22 عمر زاهد غضبان غٌدان  (34

 لم ٌباشر فً العام الحاضر +فً العام الماضً عودة من ترقٌن  عمر سلمان خضٌر  (35

 ست وعشرون 04 اثنتا عشرة 20 اربع عشرة 22 عمر صباح تركً عضب  (36

 ثمان وعشرون 02 اثنتا عشرة 20   ست عشرة 24 عمر عبداللطٌف محمد حامد  (37

 اثنتا وعشرون 00 عشرة 22 اثنتا عشرة 20 عمران عباس عبود دروٌش  (38

 سبع وعشرون 01 اثنتا عشرة 20 خمس عشرة 23 غدٌر قاسم محمد عباس  (39

 تسع وعشرون 03 ست عشرة 24 ثالث عشرة 21 غروب حسٌن علً حمٌد  (41

 ثمان وعشرون 02 عشرة 22 ثمان عشرة 22 غفران حسٌن عطٌه جواد  (41

 ثالثون 12 اربع عشرة 22 ست عشرة 24 غفران عبد الغفور ردام كٌطان  (42

 خمس وعشرون 03 ثالث عشرة 21 ا عشرةاثنت 20 غفران علً عبد الكرٌم صالح  (43

 سبع وعشرون 01 اربع عشرة 22 ثالث عشرة 21 فاتن معد لطٌف كشكول  (44

 ثمان وعشرون 02 تسع عشرة 23 تسع 3 فاطمة عالء رحٌم سلمان  (45

 خمس وثالثون 13 سبع عشرة 21 ثمان عشرة 22 فاطمة غازي عبد محمد  (46

 ثمان وعشرون 02 احدى عشرة 22 سبع عشرة 21 فاطمة محسن عبد محمد  (47

 ثمان وعشرون 02 اربع عشرة 22 اربع عشرة 22 فاطمه أسعد علً جاسم  (48

 خمس وثالثون 13 ست عشرة 24 تسع عشرة 23 فاطمه فتاح رضا موسى  (49
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 ثمان وعشرون 02 اربع عشرة 22 اربع عشرة 22 فاطمه مهدي احمد عبد  (51

 اربع وثالثون 12 خمس عشرة 23 تسع عشرة 23 فرح حسن ستار علً  (51

 ثالث وثالثون 11 سبع عشرة 21 ست عشرة 24 فرح عبد العزٌز عبد هللا عباس  (52

 ثالثون 12 ثمان عشرة 22 اثنتا عشرة 20 فرح كاظم علً جواد  (53

 ست وعشرون 04 خمس عشرة 23 احدى عشرة 22 فرٌد غازي فٌصل محمد  (54

 ث وعشرونثال 01 اثنتا عشرة 20 احدى عشرة 22 جمشٌر كوثر رشٌد باشا  (55

 اثنتا وعشرون 00 عشرة 22 اثنتا عشرة 20 الرا سامً صباح كاظم  (56

 ثالث وثالثون 11 ست عشرة 24 سبع عشرة 21 لبنا فرٌد عزٌز ٌاسٌن  (57

 ثالثون 12 ثالث عشرة 21 سبع عشرة 21 لبنى محمد ابراهٌم جوٌر  (58

 ثالثون 12 ست عشرة 24 اربع عشرة 22 ماجده قحطان محمد عبود  (59

 ثالثون 12 ثمان عشرة 22 اثنتا عشرة 20 مطشر احمد ه حمزه مارٌ  (61

 ست وعشرون 04 اثنتا عشرة 20 اربع عشرة 22 محمد احمد مهدي صالح  (61

 سبع وعشرون 01 خمس عشرة 23 اثنتا عشرة 20 محمد البشٌر عبد محمد دروٌش خلف  (62

 اربع وثالثون 12 ثمان عشرة 22 ست عشرة 24 محمد طه جدعان حسن  (63

 تسع وعشرون 03 ثالث عشرة 21 ست عشرة 24 نصار نصٌف جاسم محمد  (64

 لم ٌباشر فً العام الحاضر +عودة من ترقٌن فً العام الماضً  محمود ٌاسٌن هواس  (65

 تسع وعشرون 03 ثالث عشرة 21 ست عشرة 24 مروان محمود ابراهٌم نجم  (66

 وناثنتا وعشر 00 عشرة 22 اثنتا عشرة 20 مروة عبد هللا داود سلمان  (67

 اثنتا وثالثون 10 خمس عشرة 23 سبع عشرة 21 مروه علً شاكر محٌمٌد  (68

 ست وثالثون 14 ثمان عشرة 22 ثمان عشرة 22 مروه هندي مهدي عبد  (69

 احدى وثالثون 12 اربع عشرة 22 سبع عشرة 21 مرٌم سامً محمود حمٌد  (71

 اربع وعشرون 02 احدى عشرة 22 ثالث عشرة 21 مرٌم سعدي صادق جواد  (71

 اربع وثالثون 12 خمس عشرة 23 تسع عشرة 23 مرٌم عاصً ابراهٌم كرمش  (72

 خمس وعشرون 03 عشرة 22 خمس عشرة 23 مرٌم علً كرٌم علً  (73


