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المجمو الرقم االمتحاني اسم الطالب  الرباعي       ت
 ع

 المالحظات   الدور الفرع سنة القبول جهة التخرج سنة التخرج القسم المعدل

  االول ادبي 2021-2020 تربية صالح الدين 2011-2010 الترجمة 63,571 445 2813001-4 احمد محمد شريف عبدهللا  .1

  الثاني احيائي /علمي  2021-2020 تربية صالح الدين 2020-2019 الترجمة 60 360 182042351001 اسراء طه محمد صالح  .2

  الثالث ادبي  2021-2020 تربية صالح الدين 2020-2019 الترجمة 56,833 341 182022186001 اسراء فياض شريف خيزران  .3

  الثاني علمي 2021-2020 تربية صالح الدين 2011-2010 الترجمة 68,571 480 181111015005 أمير سالم احمد هريط  .4

  الثاني حيائيا /علمي  2021-2020 تربية صالح الدين 2020-2019 الترجمة 54,666 328 182041337010 امير صطم عبد عبدهللا  .5

  الثاني ادبي 2021-2020 تربية صالح الدين 2010-2009 الترجمة 55 385 181021086015 أمير محمد هاشم حمدان  .6

  الثالث ادبي 2021-2020 تربية صالح الدين 2020-2019 الترجمة 64,666 388 182021339019 بدر عبدهللا حسين محمد  .7

  االول ادبي 2021-2020 تربية صالح الدين 2007-2006 الترجمة 73,857 517 18721110047 ثائر اديب  كتاب حمد  .8

  االول علمي 2021-2020 تربية صالح الدين 2009-2008 الترجمة 71,285 499 18911073002 حسين احمد سطام حمد  .9

  االول ادبي 2021-2020 تربية كركوك 2005-2004 الترجمة 62,428 437 152035526 رائد احمد يوسف عباس  .10

  الثاني ادبي 2021-2020 تربية صالح الدين الخارجيون 2004-2003 الترجمة 54,571 382 263093 رياض احمد خلف حسون  .11

  االول ادبي 2021-2020 تربية بابل 2013-2012 الترجمة 71,857 503 231322076020 ساره شهيد تعبان موسى  .12

  الثالث تطبيقي /علمي  2021-2020 تربية صالح الدين 2019-2018 الترجمة 59,142 414 181851073017 سعد رمضان محمد طعمه  .13

  الثاني ادبي 2021-2020 تربية صالح الدين 2020-2019 الترجمة 57,666 346 182022194008 شهباء محمد  جابر دحام  .14

  الثاني ادبي 2021-2020 تربية صالح الدين 2011-2010 الترجمة 61,285 429 181122126024 شهد فايق عبدهللا يوسف  .15

  االول علمي 2021-2020 صالح الدينتربية  2007-2006 الترجمة 74,857 524 18711122030 صالح نايف صالح خلف  .16

  االول ادبي 2021-2020 تربية ديالى 2020-2019 الترجمة 56,5 339 212021018024 عباس ناجح علي حسين  .17

عبد الرحمن دحام حصوه عبد   .18
 الرحمن

  الثالث تطبيقي/علمي  2021-2020 تربية صالح الدين 2017-2016 الترجمة 56,285 394 181751089025

  الثالث ادبي 2021-2020 تربية صالح الدين 2020-2019 الترجمة 57,833 347 18221131017 عبدهللا ابراهيم سحاب مشلح  .19

  الثاني ادبي 2021-2020 تربية صالح الدين 2012-2011 الترجمة 57,285 401  عمر حسن شحاذه حلو  .20

  الثاني ادبي 2021-2020 تربية صالح الدين 2013-2012 الترجمة 57 399 181321086015 عمر عماد عبد العزيز مجيد  .21

  االول علمي 2021-2020 تربية صالح الدين 1992-1991 الترجمة 61,166 367 2042019-1 فوزيه خلف حمدان سهو  .22

  الثاني ادبي 2021-2020 تربية ديالى 2006-2005 الترجمة 70,142 491 21621002547 قصي فاضل مهدي صالح  .23

  الثالث احيائي /علمي  2021-2020 تربية كركوك 2017-2016 الترجمة 70,857 496 201741232017 احمد مولود صالحمثنى   .24

  الثالث تطبيقي /علمي  2021-2020 تربية صالح الدين 2018-2017 الترجمة 56,285 394 181851004049 محمد سعيد شاهر جاسم  .25

  االول علمي 2021-2020 تربية صالح الدين 1997-1996 الترجمة 76,571 536 2603062-4 محمود خلف صالح حلو  .26

  الثاني ادبي 2021-2020 تربية صالح الدين 2020-2019 الترجمة 58,833 353 182021021059 مصطفى نجاح علوان حسين  .27
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  الثاني ادبي 2021-2020 تربية صالح الدين 2020-2019 الترجمة 58,666 352 182022247038 مالك سرمد نزهان هادي  .28

  االول علمي 2021-2020 تربية صالح الدين 1994-1993 الترجمة 67 469 2036058-4 موفق حسين علي ابراهيم  .29

  الثالث تطبيقي / علمي 2021-2020 تربية صالح الدين 2020-2019 الترجمة 56,333 338 182051029027 ناجي محمود ناجي كاطع  .30

  االول احيائي /علمي  2021-2020 تربية صالح الدين 2020-2019 الترجمة 58,33 350 182042192022 هاله ليث عباس صالح  .31

  الثاني ادبي 2021-2020 تربية صالح الدين 2020-2019 الترجمة 59,833 359 182021339112 واقد يوسف علي كصب  .32

  االول ادبي 2021-2020 تربية كركوك 2011-2010 الترجمة 56,571 396 201121020076 ياسين محمود عبد الهادي عبدهللا  .33

  الثالث ادبي 2021-2020 تربية صالح الدين 2019-2018 الترجمة 55,285 387 181921330708 يعمر دحام حسين علي  .34

 

 

 

 

 


