
 

 022821 صالح الدٌن/ سامراء الثالث 8162 - 8162 الجغرافٌة كلٌة التربٌة بشرى عبد الرزاق عبد هللا احمد علً حسٌن خضٌر الفخرجً 61

 

 اكرٌم عبد هللا تغرٌد احمد ماجد حسن جاسم 60
كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة
التربٌة البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة
 082.28 صالح الدٌن/ سامراء الثانً 8181 - 8162

 

 .16201 صالح الدٌن/ سامراء االول 8160 - 8161 اللغة العربٌة كلٌة التربٌة نجلة احمد علو احمد مهدي صالح علو 62

 

 2.2.06 صالح الدٌن/ سامراء الثانً 8162 - 8160 الكٌمٌاء التطبٌقٌة كلٌة العلوم التطبٌقٌة اخالص احمد جاسم احمد مولود طه احمد 62

 

 .21210 صالح الدٌن/ سامراء االول 8181 - 8162 االثار االسالمٌة كلٌة االثار هاللة ناٌف عبد اخالص حاتم ثاٌر شالل العباسً 81

 

 2.2600 صالح الدٌن/ سامراء الثانً 8162 - 8160 التحلٌالت المرضٌة كلٌة العلوم التطبٌقٌة اسماء ٌاسٌن طه اروى عبد العزٌز ٌحٌى احمد ال عزوز 86

 

 .22220 صالح الدٌن/ سامراء الثانً 8160 - 8161 الجغرافٌة كلٌة التربٌة منى خلف صالح ارٌج مصطفى مجٌد مصطفى البو اسود 88

 

 222812 صالح الدٌن/ سامراء االول 8162 - 8162 التارٌخ كلٌة التربٌة رجوة ٌوسف حمود ازهار ناظم كامل حمود 81

 

 212081 صالح الدٌن/ سامراء االول 8162 - 8160 الكٌمٌاء كلٌة التربٌة بان فراس حمودي استبرق رشٌد عبد المجٌد عبد الجبار السامرائً .8

 

 .26228 صالح الدٌن/ سامراء الثالث 8181 - 8162 هندسة العمارة كلٌة الهندسة ثناء عبد الرحٌم حسن استبرق مؤٌد نجم صالح .8

 
 2626.6 بغداد/ الكرخ الثانً 8181 - 8162 التارٌخ كلٌة التربٌة اٌمان ممدوح علون اسراء رشٌد ابراهٌم خلف 81

 
 262821 صالح الدٌن/ سامراء الثانً 8181 - 8162 علوم الحٌاة كلٌة التربٌة فضٌلة محمد خضٌر اسراء علً حسٌن ناٌل 80

 
 2.2221 صالح الدٌن/ سامراء الثانً 8181 - 8162 الكٌمٌاء التطبٌقٌة كلٌة العلوم التطبٌقٌة اكرام طه وٌس اسماء هشام حمٌد حسٌن الهندرٌز 82

 
 282.80 صالح الدٌن/ سامراء االول 8181 - 8162 العقٌدة والفكر االسالمً كلٌة العلوم االسالمٌة كافً علً حسن اسماعٌل خلٌل ابراهٌم حبٌب 82

 
 022281 صالح الدٌن/ سامراء الثالث 8181 - 8162 علوم القران كلٌة التربٌة هٌلة جاسم محمد االء محمود مجٌد محمد العباسً 11

 
 ...222 صالح الدٌن/ سامراء الثالث 8162 - 8162 الفٌزٌاء كلٌة التربٌة نبراس حسام علً االء موفق عبد العزٌز كاظم 16

 

 2028.1 صالح الدٌن/ سامراء الثالث 8162 - 8162 الصٌانة والترمٌم كلٌة االثار مهدٌة حسٌن لطٌف الفاروق محمد عبد هللا علٌوي العباسً 18

 
 282016 صالح الدٌن/ بلد الثانً 8181 - 8162 علوم القران كلٌة التربٌة عذره محمود صالح الهام كرٌم بحر فٌاض العبٌدي 11

 
 0.20.2 صالح الدٌن/ بلد الثانً 8160 - 8161 التارٌخ كلٌة التربٌة علٌة تركً مجٌد امل طارق حسن سالمة المجمعً .1

 

 سنة التخرج االختصاص الكلٌة اسم االم الثالثً االسم الرباعً ت
التسلسل على 
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