
 

 الصباحيةالدراسة ( 2002/2002)للعام الدراسي  األقسام العلميةاألوائل على  كلية التربية طلبة       

 التسلسل المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 األول 71,17 2002/2002 علوم الحياة/  بكالوريوس عال مهند عيسى 1

 الثاني 77,70 2002/2002 علوم الحياة/  بكالوريوس عذراء صبيح عبد 2

 الثالث 77,77 2002/2002 علوم الحياة/ بكالوريوس  شيماء عبد الحسين هليل 2

 

 التسلسل المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 األول 70,27 2002/2002 اللغة العربية/بكالوريوس علي عبد الرحيم كريم 1

 الثاني 11,27 2002/2002 اللغة العربية/بكالوريوس وماس  عثماننهيام  2

 الثالث 17,67 2002/2002 اللغة العربية/بكالوريوس وسن فيصل رسول 2

 

 التسلسل المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 األول 17,17 2002/2002 تاريخ/ بكالوريوس  مجيسرايمان حسن  1

 الثاني 16,72 2002/2002 تاريخ/ بكالوريوس  سهاد فرحان خالد 2

 الثالث 12,67 2002/2002 تاريخ/ بكالوريوس  اقبال محمد خويط 2

 

 التسلسل المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 األول 72,22 2002/2002 جغرافية/بكالوريوس  داليا عبد الجبار شنيشل 1

 الثاني 72,67 2002/2002 جغرافية/بكالوريوس  حسن بداي فنجان 2

 الثالث 72,16 2002/2002 جغرافية/بكالوريوس  رباب خلف ياسين 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الصباحيةالدراسة ( 2002/2006)للعام الدراسي  األقسام العلميةئل على األوا كلية التربية طلبة  

 المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 16,21 2002/2006 علوم الحياة/  بكالوريوس ايمان حسن زبون 1

 12,76 2002/2006 علوم الحياة/ بكالوريوس  زهراء كاتب جمعة 2

 11,21 2002/2006 علوم الحياة/ بكالوريوس  سحر عبد السالم عبد االمير 2

 

 المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 72,11 2002/2006 تاريخ/ بكالوريوس  انتصار راضي ارحيمة 1

 17,12 2002/2006 تاريخ/ بكالوريوس  ستار فريح حسن 2

 12,37 2002/2006 تاريخ/ بكالوريوس  بتول جبار شناوة 2

 

 المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 77,23 2002/2006 جغرافية/بكالوريوس  وديان نوري عودة 1

 72,27 2002/2006 جغرافية/بكالوريوس  اخالص جاسم خلف 2

 72,27 2002/2006 جغرافية/بكالوريوس  عالء جواد كاظم 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الصباحيةالدراسة ( 2006/2003)للعام الدراسي  األقسام العلميةاألوائل على  كلية التربية طلبة   

 التسلسل المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 األول 17,66 2006/2003 اللغة العربية/بكالوريوس إسراء فرحان لفتة 1

 الثاني 16,77 2006/2003 اللغة العربية/بكالوريوس هبة جاسم محمد 2

 الثالث 12,63 2006/2003 اللغة العربية/سبكالوريو وسام عبد الحسين عبد الكاظم 2

 

 التسلسل المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 األول 12,11 2006/2003 جغرافية/بكالوريوس  نقاء سلمان جاسم 1

 الثاني 72,71 2006/2003 جغرافية/بكالوريوس  زهراء مهدي عبد الرضا 2

 الثالث 72,23 2006/2003 جغرافية/بكالوريوس  مصطفى كريم جازع 2

 

 التسلسل المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 األول 17,77 2006/2003 تاريخ/ بكالوريوس  ازهار مردان جعفر 1

 الثاني 17,76 2006/2003 تاريخ/ بكالوريوس  وركاء جبار علي 2

 الثالث 11,77 2006/2003 تاريخ/ بكالوريوس  محمد محسن العيبي 2

 

 التسلسل المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 األول 13,17 2006/2003 علوم الحياة/  بكالوريوس هدى غانم داخل 1

 الثاني 12,07 2006/2003 علوم الحياة/ بكالوريوس  سن محيسنلقاء ح 2

 الثالث 12,61 2006/2003 علوم الحياة/ بكالوريوس  االء جميل شحيب 2

 

 الصباحيةالدراسة ( 2003/2007)للعام الدراسي  األقسام العلميةاألوائل على  كلية التربية طلبة

 التسلسل المعدل سنة التخرج ادة والتخصصالشه اسم الطالب األول ت

 األول 12,67 2003/2007 علوم الحياة/  بكالوريوس ضحى غازي الزم 1

 الثاني 11,17 2003/2007 علوم الحياة/ بكالوريوس  منى جاسم قاسم 2

 الثالث 11,72 2003/2007 علوم الحياة/ بكالوريوس  ضحى جاسم رحيم 2

 

 التسلسل المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت

 األول 11,17 2003/2007 اللغة العربية/بكالوريوس روى كريم برهان 1

 الثاني 10,12 2003/2007 اللغة العربية/بكالوريوس اميرة عبد الرزاق وهيب 2

 الثالث 77,63 2003/2007 اللغة العربية/بكالوريوس يمروى عبد هللا حماد 2

 

 التسلسل المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 األول 12,12 2003/2007 جغرافية/بكالوريوس  هدى مريدي داغر 1

 نيالثا 77,33 2003/2007 جغرافية/بكالوريوس  زمن عريبي زبالة 2

 الثالث 77,02 2003/2007 جغرافية/بكالوريوس  شيماء عباس رحيمة 2

 

 التسلسل المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 األول 17,02 2003/2007 تاريخ/ بكالوريوس  حال عبد الكريم احمد 1

 الثاني 12,27 2003/2007 تاريخ/ بكالوريوس  هبة احمد جميل 2

 الثالث 11,72 2003/2007 تاريخ/ بكالوريوس  همسة مهدي كريم 2



 

 الصباحيةالدراسة ( 2007/2007)للعام الدراسي  األقسام العلميةاألوائل على  كلية التربية طلبة

 التسلسل المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 األول 17,77 2007/2007 م الحياةعلو/  بكالوريوس رشا قاسم غضيب 1

 الثاني 13,03 2007/2007 علوم الحياة/ بكالوريوس  حليمة بهاد كاظم 2

 الثالث 12,32 2007/2007 علوم الحياة/ بكالوريوس  اماني نعيم حوشي 2

 

 التسلسل المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 األول 72,17 2007/2007 لغة العربيةال/بكالوريوس محمد مهدي حسين 1

 الثاني 17,77 2007/2007 اللغة العربية/بكالوريوس بيداء عبد الحسين عبد الرضا 2

 الثالث 13,11 2007/2007 اللغة العربية/بكالوريوس أسماء عبد الحسين علي 2

 

 التسلسل المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 األول 12,62 2007/2007 تاريخ/ بكالوريوس  ت نعيم داودنعم 1

 الثاني 11,71 2007/2007 تاريخ/ بكالوريوس  امل لفتة مري 2

 الثالث 11,13 2007/2007 تاريخ/ بكالوريوس  سناء عبد الحسين 2

 

 التسلسل المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 األول 13,73 2007/2007 جغرافية/بكالوريوس  هديل هشام عبد االمير 1

 الثاني 10,76 2007/2007 جغرافية/بكالوريوس  عصمت جلوب اجسيتر 2

 لثالثا 73,66 2007/2007 جغرافية/بكالوريوس  اشواق غازي عبد علي 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الصباحيةالدراسة ( 2007/2001)للعام الدراسي  األقسام العلميةاألوائل على  كلية التربية طلبة

 التسلسل المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 األول 11,72 2007/2001 اللغة العربية/بكالوريوس زهراء شهاب احمد 1

 الثاني 11,17 2007/2001 لغة العربيةال/بكالوريوس رجاء خضير عباس 2

 الثالث 11,07 2007/2001 اللغة العربية/بكالوريوس رغد جليل ثويني 2

 

 التسلسل المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 األول 17,12 2007/2001 تاريخ/ بكالوريوس  كلثوم عودة داود 1

 الثاني 17,36 2007/2001 تاريخ/ بكالوريوس  اسراء مشكور لفتة 2

 الثالث 13,16 2007/2001 تاريخ/ بكالوريوس  جيهان عبد ازهرة غريب 2

 

 التسلسل المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 األول 12,17 2007/2001 علوم الحياة/  بكالوريوس ديانا باسم عبد الحميد 1

 الثاني 12,77 2007/2001 علوم الحياة /بكالوريوس  سجى غازي الزم 2

 الثالث 10,67 2007/2001 علوم الحياة/ بكالوريوس  نهاية كاظم محمد 2

 

 التسلسل المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 األول 13,17 2007/2001 جغرافية/بكالوريوس  زهراء كريم صفر 1

 الثاني 77,21 2007/2001 جغرافية/يوس بكالور شيماء عبد الوهاب مشحوت 2

 الثالث 77,37 2007/2001 جغرافية/بكالوريوس  منى كريم عودة 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الصباحيةالدراسة ( 2001/2007)للعام الدراسي  األقسام العلميةاألوائل على  كلية التربية طلبة

 التسلسل المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 األول 17,21 2001/2007 علوم الحياة/  بكالوريوس شيماء ربيع بعنون 1

 الثاني 17,32 2001/2007 علوم الحياة/ بكالوريوس  صابرين جواد كاظم 2

 الثالث 17,13 2001/2007 علوم الحياة/ بكالوريوس  يقين عي مطشر 2

 

 لسلالتس المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 األول 16,06 2001/2007 جغرافية/بكالوريوس  ختام ثجيل شمخي 1

 الثاني 11,31 2001/2007 جغرافية/بكالوريوس  زينب بهار كاظم 2

 الثالث 77,77 2001/2007 جغرافية/بكالوريوس  طالب عباس كريم 2

 

 التسلسل المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 األول 17,16 2001/2007 اللغة العربية/بكالوريوس اعيل عريبيرغد اسم 1

 الثاني 12,77 2001/2007 اللغة العربية/ وريوسبكال افراح صبيح عبد الرضا 2

 الثالث 12,72 2001/2007 اللغة العربية/ وريوسبكال زهراء زغير عبد 2

 

 لالتسلس المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 األول 17,61 2001/2007 تاريخ/ بكالوريوس  زينب زائر جميل 1

 الثاني 17,61 2001/2007 تاريخ/ بكالوريوس  اخالص حطاب جاسم 2

 الثالث 12,77 2001/2007 تاريخ/ بكالوريوس  اخالص عبد محمد 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الصباحيةالدراسة ( 2007/2010)للعام الدراسي  األقسام العلميةاألوائل على  كلية التربية طلبة

 التسلسل المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 األول 12,71 2007/2010 اللغة العربية/بكالوريوس باسم محمد عيادة 1

 الثاني 11,72 2007/2010 اللغة العربية/ وريوسبكال آالء قاسم سمور 2

 الثالث 11,23 2007/2010 العربية اللغة/ وريوسبكال رواء عودة داود 2

 

 التسلسل المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 األول 17,60 2007/2010 علوم الحياة/  بكالوريوس فاطمة قاسم حمدان 1

 الثاني 16,32 2007/2010 علوم الحياة/ بكالوريوس  حوراء سمير هاشم 2

 الثالث 12,21 2007/2010 علوم الحياة/ ريوس بكالو نور عبد الكريم محسن 2

 

 التسلسل المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 األول 17,17 2007/2010 جغرافية/بكالوريوس  علياء قاسم كعيبر 1

 الثاني 11,17 2007/2010 جغرافية/بكالوريوس  ابتسام عباس جرخت 2

 الثالث 10,17 2007/2010 جغرافية/وريوس بكال أسوان عبد هللا محمد 2

 

 التسلسل المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 األول 17,07 2007/2010 تاريخ/ بكالوريوس  نازك نعيم عبد الحسن 1

 الثاني 12,33 2007/2010 تاريخ/ بكالوريوس  فاطمة عبد سعيد 2

 الثالث 12,62 2007/2010 ريختا/ بكالوريوس  زهراء بشيت فرج 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الصباحيةالدراسة ( 2010/2011)للعام الدراسي  األقسام العلميةاألوائل على  كلية التربية طلبة

 التسلسل المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 األول 16,36 2010/2011 علوم الحياة/  بكالوريوس دعاء نصيف جاسم 1

 الثاني 12,10 2010/2011 علوم الحياة/ بكالوريوس  إسراء عبد األمير نعيم 2

 الثالث 11,37 2010/2011 علوم الحياة/ بكالوريوس  سجى عماد نعيم 2

 

 التسلسل المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 األول 17,61 2010/2011 اللغة العربية/بكالوريوس ميادة عبد األمير إسماعيل 1

 الثاني 12,73 2010/2011 اللغة العربية/بكالوريوس كفاية عبد محمد فرج 2

 الثالث 12,61 2010/2011 اللغة العربية/بكالوريوس سمية سامي مهاوي 2

 

 التسلسل المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 األول 17,22 2010/2011 تاريخ/ بكالوريوس  زينب كاظم شونه 1

 الثاني 17,11 2010/2011 تاريخ/ بكالوريوس  غيهب حسين جبار 2

 الثالث 16,11 2010/2011 تاريخ/ بكالوريوس  مريم مطشر لفتة 2

 

 التسلسل المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 األول 11,16 2010/2011 جغرافية/بكالوريوس  هند طارق مجيد 1

 الثاني 11,62 2010/2011 جغرافية/بكالوريوس  غفران عبد المهدي علوان 2

 الثالث 10,37 2010/2011 جغرافية/بكالوريوس  غالب جهاد هاشم 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الصباحيةالدراسة ( 2011/2012)للعام الدراسي  األقسام العلميةاألوائل على  لتربيةكلية ا طلبة

 

 التسلسل المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 األول 17,61 2011/2012 اللغة العربية/بكالوريوس هدى ساعي جاسم 1

 الثاني 13,21 2011/2012 اللغة العربية/بكالوريوس رشا صباح عبد الكاظم 2

 الثالث 10,17 2011/2012 اللغة العربية/بكالوريوس صفى صبيح كريم 2

 

 التسلسل المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 األول 16,21 2011/2012 تاريخ/ بكالوريوس  نور الهدى جاسم صالح 1

 الثاني 12,12 2011/2012 تاريخ/ بكالوريوس  رشا علوان ماهود 2

 الثالث 12,77 2011/2012 تاريخ/ بكالوريوس  آالء كاظم رسن 2

 

 التسلسل المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 األول 12,07 2011/2012 جغرافية/بكالوريوس  عال ارحيمة جابر 1

 الثاني 10,73 2011/2012 جغرافية/بكالوريوس  علي نجم حسين 2

 الثالث 76,07 2011/2012 جغرافية/بكالوريوس  إيمان راضي محسن 2

 

 التسلسل المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 األول 13,01 2011/2012 اللغة االنكليزية/بكالوريوس  سارة عبد الخالق رحيم 1

 الثاني 16,27 2011/2012 اللغة االنكليزية/بكالوريوس  فرقان عبد الرضا كريم 2

 الثالث 11,12 2011/2012 اللغة االنكليزية/بكالوريوس  ايثار غانم جمعة 2

 

 التسلسل المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 األول 71,72 2011/2012 بكالوريوس رياضيات هبة ربيع بعنون 1

 الثاني 70,27 2011/2012 بكالوريوس رياضيات زهراء بالسم محمد 2

 الثالث 70,00 2011/2012 بكالوريوس رياضيات إسراء ستار نعيمة 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الصباحيةالدراسة ( 2012/2012)للعام الدراسي  األقسام العلميةاألوائل على  كلية التربية طلبة

 

 التسلسل المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 األول 17,62 2012/2012 اللغة العربية/بكالوريوس هرة كباشيشيرين عبد الز 1

 الثاني 16,07 2012/2012 اللغة العربية/بكالوريوس فاطمة عبد علي عويد 2

 الثالث 12,03 2012/2012 اللغة العربية/بكالوريوس رغداء كاظم علي 2

 

 التسلسل المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 األول 11,22 2012/2012 تاريخ/ بكالوريوس  مرتضى  محمد شمخي 1

 الثاني 11,37 2012/2012 تاريخ/ بكالوريوس  رسول دفار عبد الرضا 2

 الثالث 77,23 2012/2012 تاريخ/ بكالوريوس  هدى حسين مجيد 2

 

 التسلسل المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 األول 77,22 2012/2012 جغرافية/بكالوريوس  اسم محمدآيات ج 1

 الثاني 77,11 2012/2012 جغرافية/بكالوريوس  آيات عقيل رحيمة 2

 الثالث 77,27 2012/2012 جغرافية/بكالوريوس  احمد صيهود هاشم 2

 

 التسلسل المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 األول 17,67 2012/2012 اللغة االنكليزية/الوريوس بك سوزان محمد قاسم 1

 الثاني 12,07 2012/2012 اللغة االنكليزية/بكالوريوس  ابتسام عبد الواحد سابط 2

 الثالث 12,27 2012/2012 اللغة االنكليزية/بكالوريوس  محمود عبد الرزاق سليم 2

 

 التسلسل المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 األول 16,77 2012/2012 بكالوريوس رياضيات نور كريم عليوي 1

 الثاني 12,72 2012/2012 بكالوريوس رياضيات هديل غازي عبد علي 2

 الثالث 77,67 2012/2012 بكالوريوس رياضيات ساره قاسم جمعة 2

 

 

 

 

 

 

 

 



 الصباحيةالدراسة ( 2012/2016)ي للعام الدراس األقسام العلميةاألوائل على  كلية التربية طلبة

 

 التسلسل المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 األول 17,73 2012/2016 اللغة العربية/بكالوريوس زينب عبد الحسين حداد 1

 الثاني 12,07 2012/2016 اللغة العربية/بكالوريوس فاطمة سكر حسين 2

 الثالث 11,13 2012/2016 اللغة العربية/وسبكالوري آيات نصيف جاسم 2

 

 التسلسل المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 األول 13,16 2012/2016 تاريخ/ بكالوريوس  صفا علي عبد الرضا 1

 الثاني 16,01 2012/2016 تاريخ/ بكالوريوس  سارة سعيد عبد الرضا 2

 الثالث 12,17 2012/2016 تاريخ/ لوريوس بكا غفران موسى عبد الرضا 2

 

 التسلسل المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 األول 72,61 2012/2016 جغرافية/بكالوريوس  شهد فاخر عطية 1

 الثاني 72,37 2012/2016 جغرافية/بكالوريوس  إسراء عبد االمير عطوان 2

 الثالث 72,2 2012/2016 غرافيةج/بكالوريوس  رشا ناصر زبون 2

 

 التسلسل المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 األول 16,77 2012/2016 اللغة االنكليزية/بكالوريوس  سارة صالح حسن 1

 الثاني 12,32 2012/2016 اللغة االنكليزية/بكالوريوس  دعاء عماد خضير 2

 الثالث 12,6 2012/2016 اللغة االنكليزية/س بكالوريو مصطفى جواد برهان 2

 

 التسلسل المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 األول 17,07 2012/2016 بكالوريوس رياضيات رؤى سعد ناصر 1

 الثاني 12,26 2012/2016 بكالوريوس رياضيات ندى مهدي مخيلف 2

 الثالث 12,02 2012/2016 بكالوريوس رياضيات زينة سالم محمد 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الصباحيةالدراسة ( 2016/2013)للعام الدراسي  األقسام العلميةاألوائل على  كلية التربية طلبة

 

 التسلسل المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 األول 12,03 2016/2013 اللغة العربية/بكالوريوس حوراء غازي قاسم 1

 الثاني 12,72 2016/2013 اللغة العربية/بكالوريوس يهام فالح حسنر 2

 الثالث 12,22 2016/2013 اللغة العربية/بكالوريوس آيات نعيم كمر 2

 

 التسلسل المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 األول 70,62 2016/2013 تاريخ/ بكالوريوس  شيماء فنجان حسناوي 1

 الثاني 16,27 2016/2013 تاريخ/ بكالوريوس  فا علي ارحيمص 2

 الثالث 12,21 2016/2013 تاريخ/ بكالوريوس  هاني هاشم حميد 2

 

 التسلسل المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 األول 71,60 2016/2013 جغرافية/بكالوريوس  عال لؤي جابر 1

 الثاني 71,03 2016/2013 جغرافية/ريوس بكالو سارة أكرم سالم 2

 الثالث 76,22 2016/2013 جغرافية/بكالوريوس  نور كريم عباس 2

 

 التسلسل المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 األول 11,62 2016/2013 اللغة االنكليزية/بكالوريوس  رشا عبد حسين 1

 الثاني 11,27 2016/2013 اللغة االنكليزية/وس بكالوري ميعاد عبد الكريم جبر 2

 الثالث 10,26 2016/2013 اللغة االنكليزية/بكالوريوس  نور قاسم كريم 2

 

 التسلسل المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 األول 12,22 2016/2013 بكالوريوس رياضيات أمل دعير جوج 1

 الثاني 10,22 2016/2013 ريوس رياضياتبكالو فاطمة بالسم محمد 2

 الثالث 71,10 2016/2013 بكالوريوس رياضيات غفران جاسم لفتة 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الصباحيةالدراسة ( 2013/2017)للعام الدراسي  األقسام العلميةاألوائل على  كلية التربية طلبة

 سلالتسل المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 األول 17,77 2013/2017 اللغة االنكليزية/بكالوريوس هيلين عادل كريم 1

 الثاني 17,32 2013/2017 اللغة االنكليزية/وريوسبكال سجى هامل عودة 2

 الثالث 13,23 2013/2017 اللغة االنكليزية/وريوسبكال نوار عالء عبد الحسين 2

 

 التسلسل المعدل تخرجسنة ال الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 األول 17,60 2013/2017 اللغة العربية/  بكالوريوس رجاء حسين علي 1

 الثاني 16,26 2013/2017 اللغة العربية/ بكالوريوس  سرى محمد زوير 2

 الثالث 12,12 2013/2017 اللغة العربية/ بكالوريوس  دعاء حسين جاسم 2

 

 التسلسل المعدل نة التخرجس الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 األول 13,77 2013/2017 رياضيات/ بكالوريوس  ميسون حاتم حسن 1

 الثاني 12,21 2013/2017 رياضيات/ بكالوريوس  عباس ثامر راضي 2

 الثالث 77,71 2013/2017 رياضيات/ بكالوريوس  رسل علي عبد الحسين 2

 

 التسلسل المعدل رجسنة التخ الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 األول 13,27 2013/2017 تاريخ/ بكالوريوس  ايمان سعدون مونس 1

 الثاني 11,67 2013/2017 تاريخ/ بكالوريوس  زينب عبد طالب ناصر 2

 الثالث 11,21 2013/2017 تاريخ/ بكالوريوس  زينب علي لعيبي 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ت

 االسم الرباعي

الكلية او 
 المعهد

 المعدل لتخرجسنة ا القسم
التسلسل على 

 القسم

1 
 زينب عبدالزهرة فندي كباشي

 1 87,522 2017/2016 اللغة العربية التربية

2 
 حوراء سالم مهدي منخي

 2 84,898 2017/2016 اللغة العربية التربية

3 
 حسناء سعيد جلوب محصر

 3 84,599 2017/2016 اللغة العربية التربية

4 
 محمدمحمد احمد كرم 

 1 88,991 2017/2016 اللغة االنكليزية التربية

5 
 علي عبدالحسين اجياد شالكة

 2 84,927 2017/2016 اللغة االنكليزية التربية

6 
 كاثرين عبدالستار مجيد امين

 1 85,722 2017/2016 التاريخ التربية

7 
 مجتبى عبدالقادر جبار مويعز

 2 80,872 2017/2016 التاريخ التربية

8 
 داء كريم جابر غضيبن

 3 78,765 2017/2016 التاريخ التربية

9 
 رانية علي امين هاشم

 1 84,503 2017/2016 الرياضيات التربية

10 
 محمد ماجد صحيب علي

 2 82,121 2017/2016 الرياضيات التربية

11 
 ابراهيم كاظم سرحان جبر

 3 80,655 2017/2016 الرياضيات التربية

12 
 كاظم شاهين سجى عبدالزهرة

 التربية
العلوم النفسية 

 والتربوية
2017/2016 94,140 2 

13 
 نور قاسم هاشم مراد

 التربية
العلوم النفسية 

 والتربوية
2017/2016 92,327 3 

14 
 عذراء صادق جبار والي

 1 84,055 2018/2017 اللغة العربية التربية

15 
 زينب عبدالسالم دعير حشان

 2 83,464 2018/2017 اللغة العربية التربية

16 
 االء صاحب هاشم عامر

 3 81,225 2018/2017 اللغة العربية التربية

17 
 ميثم محسن العيبي جعفر

 1 86,170 2018/2017 اللغة االنكليزية التربية

18 
 ضحى رشيد مخي شياع

 2 83,034 2018/2017 اللغة االنكليزية التربية

19 
 نرجس عودة رشك زورة

 3 82,991 2018/2017 االنكليزية اللغة التربية

20 
 فاطمة ستار لفتة بربوتي

 1 83,969 2018/2017 التاريخ التربية

21 
 مريم وصفي محمد احمد

 2 82,570 2018/2017 التاريخ التربية

22 
 فاطمة فرحان خاوفي عاصي

 3 78,863 2018/2017 التاريخ التربية

23 
 جيهان محمد راضي لفتة

 1 84,411 2018/2017 ةالجغرافي التربية



24 
 اسماء محمد عباس جبر

 2 77,251 2018/2017 الجغرافية التربية

25 
 سجى سالم هاشم سلمان

 3 76,579 2018/2017 الجغرافية التربية

26 
 شهد خلف كاظم جابر

 1 90,611 2018/2017 الرياضيات التربية

27 
 امنة هاشم عبدالواحد شويع

 2 87,627 2018/2017 الرياضيات التربية

28 
 افراح رحيم معلة ثامر

 3 82,393 2018/2017 الرياضيات التربية

29 
 زهراء علي عبدالرزاق حسين

 التربية
العلوم النفسية 

 والتربوية
2018/2017 88,880 2 

30 
 نور مزهر صبري داود

 التربية
العلوم النفسية 

 والتربوية
2018/2017 88,314 3 

31 
 اشواق طالب جبار كاظم

 2 86,891 2019/2018 اللغة العربية التربية

32 
 هديل كاظم محمد جويري

 3 84,020 2019/2018 اللغة العربية التربية

33 
 كوثر حمد عباس دهيش

 1 85.929 2019/2018 اللغة االنكليزية التربية

34 
 رونق جاسم هاشم حميد

 2 84,177 2019/2018 اللغة االنكليزية التربية

35 
 مهدي كريم ابرار حامد

 3 84,012 2019/2018 اللغة االنكليزية التربية

36 
 ايات عزيز جري صوب هللا

 1 91,540 2019/2018 التاريخ التربية

37 
 حسنين علي نوري محمد

 2 83,202 2019/2018 التاريخ التربية

38 
 انوار فالح حسن حافظ

 3 80,244 2019/2018 التاريخ التربية

39 
 سلمروة خلف راضي مري

 1 81,718 2019/2018 الجغرافية التربية

40 
 ريهام رفعت كاظم محسن

 2 80,481 2019/2018 الجغرافية التربية

41 
 زينب عبدالحسين كنفذ فياض

 3 80,383 2019/2018 الجغرافية التربية

42 
 زينة عبدالكاظم حسن علي

 1 91,574 2019/2018 الرياضيات التربية

43 
 شهد خلف قاسم علوان

 2 84,301 2019/2018 الرياضيات التربية

44 
 زهراء محمد علي احمد

 3 83,328 2019/2018 الرياضيات التربية

45 
 مريم نجدي دلي حبيب

 التربية
العلوم النفسية 

 والتربوية
2019/2018 92,505 1 

46 
 صابرين كامل موحي حسين

 التربية
العلوم النفسية 

 والتربوية
2019/2018 91,375 2 

47 
 روة ابراهيم مهدي صالحم

 التربية
العلوم النفسية 

 والتربوية
2019/2018 88,.310 3 

 


