
 

 

  الدراسة المسائية( 5002/5002)للعام الدراسي  األقسام العلميةاألوائل على كلية التربية طلبة 

 التسلسل المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 األول 81,77 5002/5002 علوم الحياة/ بكالوريوس  رشيد رحيم حتيت 1

 الثاني 80,72 5002/5002 علوم الحياة/ بكالوريوس  علي منسي حمود 5

 الثالث 80,02 5002/5002 علوم الحياة/ بكالوريوس  نغم كاظم عبد الزهرة 3

 

 التسلسل المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 األول 72,83 5002/5002 التاريخ/ بكالوريوس محمد يونس عبد هللا 1

 الثاني 82,27 5002/5002 التاريخ/ وريوسبكال بشير عزيز عبد الرحيم 5

 الثالث 85,27 5002/5002 التاريخ /وريوسبكال علي حسن مظلوم 3

 

 التسلسل المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 األول 78,71 5002/5002 اللغة العربية/  بكالوريوس جاسم خيري حيدر 1

 الثاني 78,78 5002/5002 اللغة العربية/ بكالوريوس  محمد عبد الرضا محيسن 5

 الثالث 87,52 5002/5002 اللغة العربية/ بكالوريوس  سعد هاشم حافظ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  الدراسة المسائية( 5012/5012)للعام الدراسي  األقسام العلميةاألوائل على كلية التربية طلبة 

 التسلسل المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 األول 27,87 5012/5012 رياضيات / وريوسبكال غفران حمود علي 1

 الثاني 27,57 5012/5012 رياضيات/ بكالوريوس  رحاب رحيم رزاق 5

 الثالث 23,21 5012/5012 رياضيات/ بكالوريوس  ةتمصطفى صادق لف 3

 

 التسلسل المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 األول 77,31 5012/5012  اللغة االنكليزية/بكالوريوس علي حاتم جبر 1

 الثاني 78,13 5012/5012 اللغة االنكليزية/وريوسبكال أطياف محمد جخم 5

 الثالث 72,37 5012/5012 اللغة االنكليزية/وريوسبكال وئام قادر عبد 3

 

 التسلسل المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 األول 87,20 5012/5012 اللغة العربية/  بكالوريوس منال علي كريم 1

 الثاني 82,80 5012/5012 اللغة العربية/ بكالوريوس  جنان ابراهيم فرج 5

 الثالث 82,27 5012/5012 اللغة العربية/ بكالوريوس  علي عبد الزهرة عباس 3

 

 

 

  الدراسة المسائية( 5012/5018)للعام الدراسي  األقسام العلميةاألوائل على  كلية التربية طلبة

 التسلسل المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 األول 88,51 5012/5018 رياضيات/ بكالوريوس  فيصل كاظم رحيم 1

 الثاني 27,28 5012/5018 رياضيات/ بكالوريوس  نور الزهراء احسان شندي 5

 الثالث 27,37 5012/5018 رياضيات/  بكالوريوس سجاد علي لطيف 3

 

 التسلسل المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 األول 72,83 5012/5018  اللغة االنكليزية/بكالوريوس سهاد عبد القادر حميد 1

 الثاني 82,28 5012/5018 اللغة االنكليزية/وريوسبكال احمد مزعل غاسم 5

 الثالث 82,37 5012/5018 اللغة االنكليزية/وريوسبكال ضياء غازي عمران 3

 

 التسلسل المعدل سنة التخرج الشهادة والتخصص اسم الطالب األول ت
 األول 87,70 5012/5018 اللغة العربية/  بكالوريوس انتظار عباس كريم 1

 الثاني 87,71 5012/5018 اللغة العربية / بكالوريوس القادرمها فؤاد عبد  5

 الثالث 82,23 5012/5018 اللغة العربية / بكالوريوس دالل صالح نعيم 3

 


