
      

اللجنة االمتحانية -قسم الجغرافية  -كلية التربية للعلوم االنسانية  -جامعة كركوك    

 المرحلة : الثانية/ الدور األول    
2020 - 2019العام الدراسي    آزين جمعة رحيم 1  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    

    

   

   

      

      

اللجنة االمتحانية -قسم الجغرافية  -كلية التربية للعلوم االنسانية  -جامعة كركوك    

 المرحلة : الثانية/ الدور األول    
2020 - 2019العام الدراسي    افين خالد سعيد 2  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    

    

   

   

      

      

اللجنة االمتحانية -قسم الجغرافية  -كلية التربية للعلوم االنسانية  -جامعة كركوك    

 المرحلة : الثانية/ الدور األول    
2020 - 2019العام الدراسي    ايهاب خميس صالح 3  



      

 التقدير المادة  التقدير المادة 
 ممتاز تقنيات جغرافية   جيدجدا علم المناخ التطبيقي  

 متوسط علم الهيدرولوجي  جيد الجيومورفولوجيا 

جغرافية التنمية   جيد جغرافية اوراسيا  
 والتخطيط

 جيد

 ممتاز جغرافية النفط والطاقة   جيد جغرافية السكان  

علم الخرائط   جيدجدا إدارة تربوية  
 الموضوعية  

 جيد

الريفجغرافية   جيدجدا علم نفس النمو   جيدجدا 

تاريخ الدولة العربية  
 اإلسالمية

 جيدجدا اللغة اإلنكليزية   جيدجدا

   - التعد هذه الوثيقة رسمية اال بعد صدور االمر االداري 

   اللجنة االمتحانية 

 ناجح مبارك  النتيجة 
   

      

      

اللجنة االمتحانية -قسم الجغرافية  -كلية التربية للعلوم االنسانية  -جامعة كركوك    

 المرحلة : الثانية/ الدور األول    
2020 - 2019العام الدراسي    جمانة صباح حمادي 4  

      

 التقدير المادة  التقدير المادة 
 جيدجدا تقنيات جغرافية   متوسط علم المناخ التطبيقي  

 متوسط علم الهيدرولوجي  متوسط الجيومورفولوجيا 

جغرافية التنمية   جيد جغرافية اوراسيا  
 والتخطيط

 متوسط

 جيدجدا جغرافية النفط والطاقة   متوسط جغرافية السكان  

علم الخرائط   جيد إدارة تربوية  
 الموضوعية  

 جيد

 جيد جغرافية الريف  ممتاز علم نفس النمو 

الدولة العربية تاريخ  
 اإلسالمية

 متوسط اللغة اإلنكليزية   ممتاز

   - التعد هذه الوثيقة رسمية اال بعد صدور االمر االداري 

   اللجنة االمتحانية 

 ناجح مبارك  النتيجة 
   

      

      

االمتحانيةاللجنة  -قسم الجغرافية  -كلية التربية للعلوم االنسانية  -جامعة كركوك    

 المرحلة : الثانية/ الدور األول    



2020 - 2019العام الدراسي    حسن حسين حسن 5  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    

    

   

   

      

      

اللجنة االمتحانية -قسم الجغرافية  -كلية التربية للعلوم االنسانية  -جامعة كركوك    

 المرحلة : الثانية/ الدور األول    
2020 - 2019العام الدراسي    ديار نجيب حكيم 6  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    

    

   

   

      

      

اللجنة االمتحانية -قسم الجغرافية  -كلية التربية للعلوم االنسانية  -جامعة كركوك    

 المرحلة : الثانية/ الدور األول    
2020 - 2019العام الدراسي    رنا حمودي سرهيد 7  

      

      

      



      

      

      

      

      

      

    

    

   

   

      

      

اللجنة االمتحانية -قسم الجغرافية  -كلية التربية للعلوم االنسانية  -جامعة كركوك    

 المرحلة : الثانية/ الدور األول    
2020 - 2019العام الدراسي    سعد فالح حسن 8  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    

    

   

   

      

      

اللجنة االمتحانية -قسم الجغرافية  -كلية التربية للعلوم االنسانية  -جامعة كركوك    

 المرحلة : الثانية/ الدور األول    
2020 - 2019العام الدراسي    سليمان عاصي محمد  9  

      

      

      

      

      

      

      



      

      

    

    

   

   

      

      

اللجنة االمتحانية -قسم الجغرافية  -كلية التربية للعلوم االنسانية  -جامعة كركوك    

 المرحلة : الثانية/ الدور األول    
2020 - 2019العام الدراسي    شيرين صباح محمد 10  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

   - التعد هذه الوثيقة رسمية اال بعد صدور االمر االداري 

   اللجنة االمتحانية 

   

   

      

      

اللجنة االمتحانية -قسم الجغرافية  -كلية التربية للعلوم االنسانية  -جامعة كركوك    

 المرحلة : الثانية/ الدور األول    
2020 - 2019الدراسي  العام   عبدهللا حسين عزالدين 11  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    

    



   

   

      

      

اللجنة االمتحانية -قسم الجغرافية  -كلية التربية للعلوم االنسانية  -جامعة كركوك    

 المرحلة : الثانية/ الدور األول    
2020 - 2019العام الدراسي    علي حمد مهدي 12  

      

 التقدير المادة  التقدير المادة 
 جيد تقنيات جغرافية   متوسط علم المناخ التطبيقي  

 متوسط علم الهيدرولوجي  متوسط الجيومورفولوجيا 

جغرافية التنمية   متوسط جغرافية اوراسيا  
 والتخطيط

 متوسط

 جيدجدا جغرافية النفط والطاقة   متوسط جغرافية السكان  

علم الخرائط   جيد إدارة تربوية  
 الموضوعية  

 متوسط

 جيد جغرافية الريف  جيد علم نفس النمو 

تاريخ الدولة العربية  
 اإلسالمية

 متوسط اللغة اإلنكليزية   جيد

   - التعد هذه الوثيقة رسمية اال بعد صدور االمر االداري 

االمتحانيةاللجنة      

 ناجح مبارك  النتيجة 
   

      

      

اللجنة االمتحانية -قسم الجغرافية  -كلية التربية للعلوم االنسانية  -جامعة كركوك    

 المرحلة : الثانية/ الدور األول    
2020 - 2019العام الدراسي    فراس احمد شالل 13  

      

 التقدير المادة  التقدير المادة 
 جيد تقنيات جغرافية   جيدجدا علم المناخ التطبيقي  

 متوسط علم الهيدرولوجي  جيد الجيومورفولوجيا 

جغرافية التنمية   متوسط جغرافية اوراسيا  
 والتخطيط

 جيد

 جيدجدا جغرافية النفط والطاقة   جيد جغرافية السكان  

علم الخرائط   جيدجدا إدارة تربوية  
 الموضوعية  

 جيد

 جيدجدا جغرافية الريف  جيد علم نفس النمو 

تاريخ الدولة العربية  
 اإلسالمية

 جيد اللغة اإلنكليزية   جيد

   - التعد هذه الوثيقة رسمية اال بعد صدور االمر االداري 



   اللجنة االمتحانية 

 ناجح مبارك  النتيجة 
   

      

      

اللجنة االمتحانية -قسم الجغرافية  -كلية التربية للعلوم االنسانية  -جامعة كركوك    

 المرحلة : الثانية/ الدور األول    
2020 - 2019العام الدراسي    قحطان شكور امين 14  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    

    

   

   

      

      

اللجنة االمتحانية -قسم الجغرافية  -كلية التربية للعلوم االنسانية  -جامعة كركوك    

 المرحلة : الثانية/ الدور األول    
2020 - 2019العام الدراسي    كوالله عبدالرحمن خضر 15  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    

    

   

   

      



      

اللجنة االمتحانية -قسم الجغرافية  -كلية التربية للعلوم االنسانية  -جامعة كركوك    

 المرحلة : الثانية/ الدور األول    
2020 - 2019العام الدراسي    مانع فاضل خلف 16  

      

 التقدير المادة  التقدير المادة 
 جيدجدا تقنيات جغرافية   جيد علم المناخ التطبيقي  

 متوسط علم الهيدرولوجي  متوسط الجيومورفولوجيا 

جغرافية التنمية   متوسط جغرافية اوراسيا  
 والتخطيط

 جيد

 جيدجدا جغرافية النفط والطاقة   متوسط جغرافية السكان  

علم الخرائط   جيدجدا إدارة تربوية  
 الموضوعية  

 متوسط

 جيد جغرافية الريف  جيد علم نفس النمو 

تاريخ الدولة العربية  
 اإلسالمية

 جيد اللغة اإلنكليزية   جيدجدا

   - التعد هذه الوثيقة رسمية اال بعد صدور االمر االداري 

   اللجنة االمتحانية 

 ناجح مبارك  النتيجة 
   

      

      

اللجنة االمتحانية -قسم الجغرافية  -كلية التربية للعلوم االنسانية  -جامعة كركوك    

 المرحلة : الثانية/ الدور األول    
2020 - 2019العام الدراسي    محمد حمد حمود عباس 17  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    

    

   

   

      

      



اللجنة االمتحانية -قسم الجغرافية  -كلية التربية للعلوم االنسانية  -جامعة كركوك    

 المرحلة : الثانية/ الدور األول    
2020 - 2019العام الدراسي    محمد خلف عبدهللا 18  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    

   ا 

   

   

      

      

اللجنة االمتحانية -قسم الجغرافية  -كلية التربية للعلوم االنسانية  -جامعة كركوك    

 المرحلة : الثانية/ الدور األول    
2020 - 2019العام الدراسي    مصطفى خليل عزيز 19  

      

 التقدير المادة  التقدير المادة 
 متوسط تقنيات جغرافية   جيد علم المناخ التطبيقي  

 متوسط علم الهيدرولوجي  متوسط الجيومورفولوجيا 

جغرافية التنمية   متوسط جغرافية اوراسيا  
 والتخطيط

 متوسط

 جيد جغرافية النفط والطاقة   متوسط جغرافية السكان  

علم الخرائط   جيدجدا إدارة تربوية  
 الموضوعية  

 متوسط

 جيد جغرافية الريف  جيدجدا علم نفس النمو 

تاريخ الدولة العربية  
 اإلسالمية

 جيد اللغة اإلنكليزية   جيد

   - التعد هذه الوثيقة رسمية اال بعد صدور االمر االداري 

   اللجنة االمتحانية 

 ناجح مبارك  النتيجة 
   

      

      

اللجنة االمتحانية -قسم الجغرافية  -كلية التربية للعلوم االنسانية  -جامعة كركوك    



 المرحلة : الثانية/ الدور األول    
2020 - 2019العام الدراسي    نارين سامي حسيب 20  

      

 التقدير المادة  التقدير المادة 
 جيد تقنيات جغرافية   جيد علم المناخ التطبيقي  

 متوسط علم الهيدرولوجي  جيد الجيومورفولوجيا 

جغرافية التنمية   جيد جغرافية اوراسيا  
 والتخطيط

 مقبول

 جيد جغرافية النفط والطاقة   جيد جغرافية السكان  

علم الخرائط   متوسط إدارة تربوية  
 الموضوعية  

 جيد

 جيد جغرافية الريف  جيدجدا علم نفس النمو 

العربية تاريخ الدولة  
 اإلسالمية

 جيد اللغة اإلنكليزية   جيدجدا

   - التعد هذه الوثيقة رسمية اال بعد صدور االمر االداري 

   اللجنة االمتحانية 

 ناجح مبارك  النتيجة 
   

      

      

اللجنة االمتحانية -قسم الجغرافية  -كلية التربية للعلوم االنسانية  -جامعة كركوك    

 المرحلة : الثانية/ الدور األول    
2020 - 2019العام الدراسي    يعقوب ماهر يعقوب 21  

      

 التقدير المادة  التقدير المادة 
 جيدجدا تقنيات جغرافية   متوسط علم المناخ التطبيقي  

 متوسط علم الهيدرولوجي  متوسط الجيومورفولوجيا 

جغرافية التنمية   جيد جغرافية اوراسيا  
 والتخطيط

 جيد

 جيد جغرافية النفط والطاقة   جيد جغرافية السكان  

علم الخرائط   جيدجدا إدارة تربوية  
 الموضوعية  

 متوسط

 جيد جغرافية الريف  جيدجدا علم نفس النمو 

تاريخ الدولة العربية  
 اإلسالمية

 متوسط اللغة اإلنكليزية   جيدجدا

الوثيقة رسمية اال بعد صدور االمر االداريالتعد هذه    -   

   اللجنة االمتحانية 

 ناجح مبارك  النتيجة 
   

      

      



اللجنة االمتحانية -قسم الجغرافية  -كلية التربية للعلوم االنسانية  -جامعة كركوك    

 المرحلة : الثانية/ الدور األول    
2020 - 2019الدراسي  العام   يونس فالح حسن 22  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    

    

   

   

      

 



1

التقدٌرالمادةالتقدٌرالمادة
جٌدأسس تربٌةجٌدجداعلم الطقس والمناخ

جٌدجدااللغة العربٌة ممتازجغرافٌة افرٌقٌا وأسترالٌا
جٌدجدادٌمقراطٌة جٌدجداعلم اشكال سطح االرض

جٌدجغرافٌة حٌوٌة جٌدجداعلم الخرائط
جٌدجدااللغة االنكلٌزٌةجٌدجداحاسوب

ممتازأقالٌم جافةجٌدعلم النفس التربوي
-جٌدجداتارٌخ قدٌم

-

ناجح مباركالنتٌجة

2

التقدٌرالمادةالتقدٌرالمادة
جٌدأسس تربٌةجٌدجداعلم الطقس والمناخ

ممتازاللغة العربٌة ممتازجغرافٌة افرٌقٌا وأسترالٌا
جٌدجدادٌمقراطٌة جٌدجداعلم اشكال سطح االرض

جٌدجغرافٌة حٌوٌة ممتازعلم الخرائط
جٌداللغة االنكلٌزٌةجٌدجداحاسوب

ممتازأقالٌم جافةجٌدعلم النفس التربوي
-جٌدجداتارٌخ قدٌم

-

ناجح مباركالنتٌجة

3

الدور االول/ األولى : المرحلة
2020 - 2019العام الدراسً  

اللجنة االمتحانٌة- قسم الجغرافٌة - كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة - جامعة كركوك 

اللجنة االمتحانٌة- قسم الجغرافٌة - كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة - جامعة كركوك 

الدور االول/ األولى : المرحلة
2020 - 2019العام الدراسً  برٌفان قابٌل احمد عزت

التعد هذه الوثٌقة رسمٌة اال بعد صدور االمر االداري

اللجنة االمتحانٌة

التعد هذه الوثٌقة رسمٌة اال بعد صدور االمر االداري

اللجنة االمتحانٌة

اسماء ابراهٌم محمد صدٌق



4

5

6

التقدٌرالمادةالتقدٌرالمادة
جٌداسس التربٌةجٌدجداعلم الطقس والمناخ

جٌدلغة عربٌةجٌدجداجغرافٌة افرٌقٌا وأسترالٌا
جٌددٌمقراطٌةجٌدجداعلم اشكال سطح االرض

جٌدجداجغرافٌة الحٌوٌةجٌدجداعلم الخرائط
جٌدجدااللغة االنكلٌزٌةجٌدجداحاسوب

جٌدجدااقلٌم جافةمتوسطعلم النفس التربوي
0جٌدجداتارٌخ قدٌم

0

ناجح مباركالنتٌجة
اللجنة االمتحانٌة

التعد هذه الوثٌقة رسمٌة اال بعد صدور االمر االداري

الدور االول/ األولى : المرحلة

اللجنة االمتحانٌة- قسم الجغرافٌة - كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة - جامعة كركوك 

2020 - 2019العام الدراسً  سارة سعدون حمدان فٌاض



7

التقدٌرالمادةالتقدٌرالمادة
متوسطاسس التربٌةجٌدعلم الطقس والمناخ

جٌدلغة عربٌةجٌدجغرافٌة افرٌقٌا وأسترالٌا
جٌددٌمقراطٌةمتوسطعلم اشكال سطح االرض

متوسطجغرافٌة الحٌوٌةجٌدجداعلم الخرائط
متوسطاللغة االنكلٌزٌةجٌدحاسوب

جٌدجدااقلٌم جافةمتوسطعلم النفس التربوي
0جٌدتارٌخ قدٌم

0

ناجح مباركالنتٌجة

9

التقدٌرالمادةالتقدٌرالمادة
جٌداسس التربٌةجٌدعلم الطقس والمناخ

متوسطلغة عربٌةجٌدجداجغرافٌة افرٌقٌا وأسترالٌا
جٌدجدادٌمقراطٌةجٌدعلم اشكال سطح االرض

متوسطجغرافٌة الحٌوٌةجٌدعلم الخرائط
ممتازاللغة االنكلٌزٌةجٌدحاسوب

جٌدجدااقالٌم جافةجٌدعلم النفس التربوي
0جٌدتارٌخ قدٌم

0

ناجح مباركالنتٌجة

اللجنة االمتحانٌة

سارة عكاب هزبر سلٌم

اللجنة االمتحانٌة

التعد هذه الوثٌقة رسمٌة اال بعد صدور االمر االداري

2020 - 2019العام الدراسً  

الدور االول/ األولى : المرحلة

اللجنة االمتحانٌة- قسم الجغرافٌة - كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة - جامعة كركوك 

التعد هذه الوثٌقة رسمٌة اال بعد صدور االمر االداري

الدور االول/ األولى : المرحلة

اللجنة االمتحانٌة- قسم الجغرافٌة - كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة - جامعة كركوك 

2020 - 2019العام الدراسً  سٌماه عدنان توفٌق فائق



10

التقدٌرالمادةالتقدٌرالمادة
جٌدجدااسس التربٌةجٌدجداعلم الطقس والمناخ

جٌدلغة عربٌةجٌدجداجغرافٌة افرٌقٌا وأسترالٌا
جٌدجدادٌمقراطٌةجٌدعلم اشكال سطح االرض

متوسطجغرافٌة حٌوٌةجٌدجداعلم الخرائط
جٌداللغة االنكلٌزٌةجٌدحاسوب

جٌدجدااقالٌم جافةجٌدجداعلم النفس التربوي
0جٌدتارٌخ قدٌم

0

ناجح مباركالنتٌجة

11

12

التقدٌرالمادةالتقدٌرالمادة
ضعٌفاسس التربٌةضعٌفعلم الطقس والمناخ

ضعٌفلغة عربٌةضعٌفجغرافٌة افرٌقٌا وأسترالٌا
ضعٌفدٌمقراطٌةضعٌفعلم اشكال سطح االرض

ضعٌفجغرافٌة الحٌوٌةضعٌفعلم الخرائط
ضعٌفاللغة االنكلٌزٌةضعٌفحاسوب

ضعٌفاقالٌم جافةضعٌفعلم النفس التربوي
0ضعٌفتارٌخ قدٌم

0

راسبالنتٌجة

التعد هذه الوثٌقة رسمٌة اال بعد صدور االمر االداري

اللجنة االمتحانٌة

اللجنة االمتحانٌة- قسم الجغرافٌة - كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة - جامعة كركوك 

الدور االول/ األولى : المرحلة
2020 - 2019العام الدراسً  عطٌة عدنان عطٌة حسون

التعد هذه الوثٌقة رسمٌة اال بعد صدور االمر االداري

اللجنة االمتحانٌة

اللجنة االمتحانٌة- قسم الجغرافٌة - كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة - جامعة كركوك 

الدور االول/ األولى : المرحلة
2020 - 2019العام الدراسً  غسان نصٌف احمد



13

14

التقدٌرالمادةالتقدٌرالمادة
جٌداسس التربٌةجٌدعلم الطقس والمناخ

جٌدلغة عربٌةجٌدجداجغرافٌة افرٌقٌا وأسترالٌا
جٌددٌمقراطٌةجٌدعلم اشكال سطح االرض

جٌدجغرافٌة حٌوٌةجٌدعلم الخرائط
جٌداللغة االنكلٌزٌةجٌدحاسوب

جٌدجدااقالٌم جافةجٌدعلم النفس التربوي
0جٌدتارٌخ قدٌم

0

ناجح مباركالنتٌجة

15

التعد هذه الوثٌقة رسمٌة اال بعد صدور االمر االداري

اللجنة االمتحانٌة

2020 - 2019العام الدراسً  فاضل عباس خلٌل ابراهٌم

اللجنة االمتحانٌة- قسم الجغرافٌة - كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة - جامعة كركوك 

الدور االول/ األولى : المرحلة



16

التقدٌرالمادةالتقدٌرالمادة
جٌدجدااسس التربٌةجٌدعلم الطقس والمناخ

جٌدلغة عربٌةجٌدجداجغرافٌة افرٌقٌا وأسترالٌا
جٌددٌمقراطٌةجٌدجداعلم اشكال سطح االرض

جٌدجغرافٌة الحٌوٌةجٌدعلم الخرائط
جٌدجدااللغة االنكلٌزٌةجٌدحاسوب

جٌدجدااقالٌم جافةجٌدجداعلم النفس التربوي
0جٌدجداتارٌخ قدٌم

0

ناجح مباركالنتٌجة

17

18

التقدٌرالمادةالتقدٌرالمادة
جٌداسس التربٌةجٌدجداعلم الطقس والمناخ

متوسطلغة عربٌةممتازجغرافٌة افرٌقٌا وأسترالٌا
جٌدجدادٌمقراطٌةجٌدعلم اشكال سطح االرض

متوسطجغرافٌة حٌوٌةجٌدجداعلم الخرائط
جٌداللغة االنكلٌزٌةجٌدحاسوب

ممتازاقالٌم جافةجٌدعلم النفس التربوي
0متوسطتارٌخ قدٌم

0

ناجح مباركالنتٌجة
اللجنة االمتحانٌة

اللجنة االمتحانٌة- قسم الجغرافٌة - كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة - جامعة كركوك 

2020 - 2019العام الدراسً  ماهر حلٌم مهدي وسمً

اللجنة االمتحانٌة- قسم الجغرافٌة - كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة - جامعة كركوك 

الدور االول/ األولى : المرحلة
2020 - 2019العام الدراسً  مصطفى محمد حسن محمد

الدور االول/ األولى : المرحلة

التعد هذه الوثٌقة رسمٌة اال بعد صدور االمر االداري

اللجنة االمتحانٌة

التعد هذه الوثٌقة رسمٌة اال بعد صدور االمر االداري



19



 

 

      

اللجنة االمتحانية -كلية التربية للعلوم األنسانية  -جامعة كركوك     

  الصف  : الدور االول    

2020 - 2019العام الدراسي :   احمد ابراهيم غانم عطوان 1   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     

     

    

    

       

       

اللجنة االمتحانية -كلية التربية للعلوم األنسانية  -جامعة كركوك     

  الصف  : الدور االول    

2020 - 2019العام الدراسي :   احمد حميد زيدان خليفة 2   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     

     

    

    

       

       

اللجنة االمتحانية -كلية التربية للعلوم األنسانية  -جامعة كركوك     

  الصف  : الدور االول    



2020 - 2019العام الدراسي :   احمد رشيد رحمان حسن 3   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     

     

    

    

       

       

اللجنة االمتحانية -كلية التربية للعلوم األنسانية  -جامعة كركوك     

  الصف  : الدور االول    

2020 - 2019العام الدراسي :   احمد عبدهللا حسين 4   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     

     

    

    

       

       

اللجنة االمتحانية -كلية التربية للعلوم األنسانية  -جامعة كركوك     

  الصف  : الدور االول    

2020 - 2019العام الدراسي :   احمد نجم علي عبدهللا 5   

       

       

       



       

       

       

       

       

       

     

     

    

    

       

       

اللجنة االمتحانية -كلية التربية للعلوم األنسانية  -جامعة كركوك     

  الصف  : الدور االول    

2020 - 2019العام الدراسي :   ارسن فاروق بهاء 6   

       

  التقدير المادة  التقدير المادة 

  متوسط طرائق التدريس  متوسط جغرافية الصناعة 

  جيد تاريخ العراق  متوسط جغرافية الزراعة 

  مقبول جغرافية التربة  متوسط جغرافية المدن 

  جيد المناخ  جيد الموارد الطبيعية 

  متوسط منهج البحث  متوسط جغرافيةاالمريكيتين 

  متوسط جغرافية السياحة  مقبول األحصاء ونمذجة 

    -  متوسط األرشاد 

هذه الوثيقة رسمية اال بعد صدور االمر االداريالتعد    -    

    اللجنة االمتحانية 

  ناجح النتيجة 

    

       

       

اللجنة االمتحانية -كلية التربية للعلوم األنسانية  -جامعة كركوك     

  الصف  : الدور االول    

2020 - 2019 العام الدراسي :  ارشد منير طه عبدهللا 7   

       

  التقدير المادة  التقدير المادة 

  جيد طرائق التدريس  جيد جغرافية الصناعة 

  جيد تاريخ العراق  جيد جغرافية الزراعة 

  متوسط جغرافية التربة  جيد جغرافية المدن 

  جيد المناخ  جيد الموارد الطبيعية 

  جيد منهج البحث  جيد جغرافيةاالمريكيتين 



  جيد جغرافية السياحة  متوسط األحصاء ونمذجة 

    -  جيد األرشاد 

    - التعد هذه الوثيقة رسمية اال بعد صدور االمر االداري 

    اللجنة االمتحانية 

  ناجح النتيجة 

    

       

       

اللجنة االمتحانية -كلية التربية للعلوم األنسانية  -جامعة كركوك     

  الصف  : الدور االول    

2020 - 2019العام الدراسي :   انس طارق مطلك 8   

       

  التقدير المادة  التقدير المادة 

  متوسط طرائق التدريس  ممتاز جغرافية الصناعة 

  ممتاز تاريخ العراق  جيدجدا جغرافية الزراعة 

  جيد جغرافية التربة  جيدجدا جغرافية المدن 

  جيد المناخ  جيد الموارد الطبيعية 

  جيد منهج البحث  جيدجدا جغرافيةاالمريكيتين 

  جيدجدا جغرافية السياحة  جيدجدا األحصاء ونمذجة 

    -  متوسط األرشاد 

    - التعد هذه الوثيقة رسمية اال بعد صدور االمر االداري 

    اللجنة االمتحانية 

  ناجح النتيجة 

    

       

       

اللجنة االمتحانية -كلية التربية للعلوم األنسانية  -جامعة كركوك     

  الصف  : الدور االول    

2020 - 2019العام الدراسي :   اوات مؤيد شكور 9   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     

     



    

    

       

       

اللجنة االمتحانية -كلية التربية للعلوم األنسانية  -جامعة كركوك     

  الصف  : الدور االول    

2020 - 2019العام الدراسي :   ايالف عادل كامل 10   

       

  التقدير المادة  التقدير المادة 

  متوسط طرائق التدريس  ممتاز جغرافية الصناعة 

الزراعةجغرافية     جيدجدا تاريخ العراق  جيد 

  جيد جغرافية التربة  جيد جغرافية المدن 

  جيد المناخ  جيد الموارد الطبيعية 

  جيد منهج البحث  جيدجدا جغرافيةاالمريكيتين 

  جيد جغرافية السياحة  جيدجدا األحصاء ونمذجة 

    -  جيدجدا األرشاد 

بعد صدور االمر االداريالتعد هذه الوثيقة رسمية اال    -    

    اللجنة االمتحانية 

  ناجح النتيجة 

    

       

       

اللجنة االمتحانية -كلية التربية للعلوم األنسانية  -جامعة كركوك     

  الصف  : الدور االول    

2020 - 2019العام الدراسي :   بيمان عمر افندي 11   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     

     

    

    

       

       



اللجنة االمتحانية -كلية التربية للعلوم األنسانية  -جامعة كركوك     

  الصف  : الدور االول    

2020 - 2019العام الدراسي :   جمال جراد محمد جوير 12   

       

  التقدير المادة  التقدير المادة 

  جيد طرائق التدريس  جيد جغرافية الصناعة 

  جيد تاريخ العراق  جيدجدا جغرافية الزراعة 

  جيد جغرافية التربة  جيدجدا جغرافية المدن 

  جيد المناخ  جيد الموارد الطبيعية 

  جيد منهج البحث  جيدجدا جغرافيةاالمريكيتين 

  جيد جغرافية السياحة  جيد األحصاء ونمذجة 

    -  جيد األرشاد 

    - التعد هذه الوثيقة رسمية اال بعد صدور االمر االداري 

    اللجنة االمتحانية 

  ناجح النتيجة 

    

       

       

اللجنة االمتحانية -كلية التربية للعلوم األنسانية  -جامعة كركوك     

  الصف  : الدور االول    

2020 - 2019العام الدراسي :   جنان حسين خليل 13   

       

  التقدير المادة  التقدير المادة 

  متوسط طرائق التدريس  جيد جغرافية الصناعة 

  جيد تاريخ العراق  جيد جغرافية الزراعة 

  جيد جغرافية التربة  جيد جغرافية المدن 

  جيد المناخ  جيد الموارد الطبيعية 

  جيد منهج البحث  جيدجدا جغرافيةاالمريكيتين 

  جيد جغرافية السياحة  جيد األحصاء ونمذجة 

    -  جيدجدا األرشاد 

    - التعد هذه الوثيقة رسمية اال بعد صدور االمر االداري 

    اللجنة االمتحانية 

  ناجح النتيجة 

    

       

       

اللجنة االمتحانية -كلية التربية للعلوم األنسانية  -جامعة كركوك     

  الصف  : الدور االول    

2020 - 2019العام الدراسي :   حسن هادي حمه مصطفى 14   

       



  التقدير المادة  التقدير المادة 

  متوسط طرائق التدريس  جيد جغرافية الصناعة 

  جيد تاريخ العراق  متوسط جغرافية الزراعة 

  متوسط جغرافية التربة  جيد جغرافية المدن 

  جيد المناخ  جيد الموارد الطبيعية 

  جيد منهج البحث  جيدجدا جغرافيةاالمريكيتين 

  جيد جغرافية السياحة  مقبول األحصاء ونمذجة 

    -  جيد األرشاد 

االداريالتعد هذه الوثيقة رسمية اال بعد صدور االمر    -    

    اللجنة االمتحانية 

  ناجح النتيجة 

    

       

       

اللجنة االمتحانية -كلية التربية للعلوم األنسانية  -جامعة كركوك     

  الصف  : الدور االول    

2020 - 2019العام الدراسي :   حسين حمد عبدهللا 15   

       

  التقدير المادة  التقدير المادة 

  مقبول طرائق التدريس  جيدجدا جغرافية الصناعة 

  جيدجدا تاريخ العراق  جيد جغرافية الزراعة 

  جيد جغرافية التربة  جيد جغرافية المدن 

  متوسط المناخ  جيد الموارد الطبيعية 

  جيد منهج البحث  جيد جغرافيةاالمريكيتين 

السياحة جغرافية  جيدجدا األحصاء ونمذجة    جيد 

    -  متوسط األرشاد 

    - التعد هذه الوثيقة رسمية اال بعد صدور االمر االداري 

    اللجنة االمتحانية 

  ناجح النتيجة 

    

       

       

اللجنة االمتحانية -كلية التربية للعلوم األنسانية  -جامعة كركوك     

  الصف  : الدور االول    

2020 - 2019العام الدراسي :   حمزة محمد علي 16   

       

       

       

       

       



       

       

       

       

     

     

    

    

       

       

اللجنة االمتحانية -كلية التربية للعلوم األنسانية  -جامعة كركوك     

  الصف  : الدور االول    

2020 - 2019العام الدراسي :   رائد عباس هادي احمد 17   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     

     

    

    

       

       

اللجنة االمتحانية -كلية التربية للعلوم األنسانية  -جامعة كركوك     

  الصف  : الدور االول    

2020 - 2019العام الدراسي :   زهراء احسان نصيف عمر 18   

       

  التقدير المادة  التقدير المادة 

  جيد طرائق التدريس  جيدجدا جغرافية الصناعة 

  ممتاز تاريخ العراق  جيد جغرافية الزراعة 

  جيد جغرافية التربة  جيد جغرافية المدن 

  جيدجدا المناخ  جيد الموارد الطبيعية 

  جيدجدا منهج البحث  ممتاز جغرافيةاالمريكيتين 

  جيدجدا جغرافية السياحة  ممتاز األحصاء ونمذجة 

    -  جيدجدا األرشاد 



    - التعد هذه الوثيقة رسمية اال بعد صدور االمر االداري 

    اللجنة االمتحانية 

  ناجح النتيجة 

    

       

       

اللجنة االمتحانية -كلية التربية للعلوم األنسانية  -جامعة كركوك     

  الصف  : الدور االول    

2020 - 2019العام الدراسي :   زينب جعفر صادق 19   

       

  التقدير المادة  التقدير المادة 

  جيد طرائق التدريس  جيدجدا جغرافية الصناعة 

العراقتاريخ   جيد جغرافية الزراعة    جيدجدا 

  متوسط جغرافية التربة  جيدجدا جغرافية المدن 

  جيد المناخ  جيد الموارد الطبيعية 

  جيدجدا منهج البحث  متوسط جغرافيةاالمريكيتين 

  جيد جغرافية السياحة  متوسط األحصاء ونمذجة 

    -  جيد األرشاد 

االداريالتعد هذه الوثيقة رسمية اال بعد صدور االمر    -    

    اللجنة االمتحانية 

  ناجح النتيجة 

    

       

       

اللجنة االمتحانية -كلية التربية للعلوم األنسانية  -جامعة كركوك     

  الصف  : الدور االول    

2020 - 2019العام الدراسي :   زينب صالح مبارك 20   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     

     

    

    



       

       

اللجنة االمتحانية -كلية التربية للعلوم األنسانية  -جامعة كركوك     

  الصف  : الدور االول    

2020 - 2019العام الدراسي :   زينب عدنان شكر 21   

       

  التقدير المادة  التقدير المادة 

  جيد طرائق التدريس  جيد جغرافية الصناعة 

  جيد تاريخ العراق  جيد جغرافية الزراعة 

  مقبول جغرافية التربة  جيد جغرافية المدن 

  جيد المناخ  جيد الموارد الطبيعية 

  متوسط منهج البحث  جيدجدا جغرافيةاالمريكيتين 

  جيد جغرافية السياحة  جيد األحصاء ونمذجة 

    -  جيد األرشاد 

    - التعد هذه الوثيقة رسمية اال بعد صدور االمر االداري 

    اللجنة االمتحانية 

  ناجح النتيجة 

    

       

       

اللجنة االمتحانية -كلية التربية للعلوم األنسانية  -جامعة كركوك     

  الصف  : الدور االول    

موسىسارة صادق  22 2020 - 2019العام الدراسي :      

       

  التقدير المادة  التقدير المادة 

  جيد طرائق التدريس  جيدجدا جغرافية الصناعة 

  ممتاز تاريخ العراق  جيدجدا جغرافية الزراعة 

  جيد جغرافية التربة  جيدجدا جغرافية المدن 

  جيدجدا المناخ  جيدجدا الموارد الطبيعية 

  جيدجدا منهج البحث  جيدجدا جغرافيةاالمريكيتين 

  جيدجدا جغرافية السياحة  جيدجدا األحصاء ونمذجة 

    -  جيدجدا األرشاد 

    - التعد هذه الوثيقة رسمية اال بعد صدور االمر االداري 

    اللجنة االمتحانية 

  ناجح النتيجة 

    

       

       

اللجنة االمتحانية -كلية التربية للعلوم األنسانية  -جامعة كركوك     

  الصف  : الدور االول    



2020 - 2019العام الدراسي :   سامال ظاهر حبيب 23   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     

     

    

    

       

       

اللجنة االمتحانية -كلية التربية للعلوم األنسانية  -جامعة كركوك     

  الصف  : الدور االول    

2020 - 2019العام الدراسي :   سمير رستم حسن رستم 24   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     

     

    

    

       

       

اللجنة االمتحانية -كلية التربية للعلوم األنسانية  -جامعة كركوك     

  الصف  : الدور االول    

2020 - 2019العام الدراسي :   سميرة كريم محمد امين صالح 25   

       

  التقدير المادة  التقدير المادة 

  جيد طرائق التدريس  جيدجدا جغرافية الصناعة 



الزراعةجغرافية     جيدجدا تاريخ العراق  جيد 

  جيد جغرافية التربة  جيد جغرافية المدن 

  جيد المناخ  جيدجدا الموارد الطبيعية 

  جيد منهج البحث  جيدجدا جغرافيةاالمريكيتين 

  جيد جغرافية السياحة  جيد األحصاء ونمذجة 

    -  جيد األرشاد 

صدور االمر االداريالتعد هذه الوثيقة رسمية اال بعد    -    

    اللجنة االمتحانية 

  ناجح النتيجة 

    

       

       

اللجنة االمتحانية -كلية التربية للعلوم األنسانية  -جامعة كركوك     

  الصف  : الدور االول    

2020 - 2019العام الدراسي :   سهام حمد حسين صالح 26   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     

     

    

    

       

       

اللجنة االمتحانية -كلية التربية للعلوم األنسانية  -جامعة كركوك     

  الصف  : الدور االول    

2020 - 2019العام الدراسي :   شاهر ودعي علي 27   

       

       

       

       

       

       

       



       

       

     

     

    

    

       

       

اللجنة االمتحانية -كلية التربية للعلوم األنسانية  -جامعة كركوك     

  الصف  : الدور االول    

2020 - 2019العام الدراسي :   عبدهللا صالح احمد 28   

       

  التقدير المادة  التقدير المادة 

  مقبول طرائق التدريس  متوسط جغرافية الصناعة 

  جيدجدا تاريخ العراق  جيد جغرافية الزراعة 

  جيد جغرافية التربة  جيد جغرافية المدن 

  متوسط المناخ  جيد الموارد الطبيعية 

  جيد منهج البحث  جيد جغرافيةاالمريكيتين 

  جيد جغرافية السياحة  جيد األحصاء ونمذجة 

    -  جيد األرشاد 

    - التعد هذه الوثيقة رسمية اال بعد صدور االمر االداري 

    اللجنة االمتحانية 

  ناجح النتيجة 

    

       

       

اللجنة االمتحانية -كلية التربية للعلوم األنسانية  -جامعة كركوك     

  الصف  : الدور االول    

2020 - 2019العام الدراسي :   عدنان عبدهللا خورشيد 29   

       

  التقدير المادة  التقدير المادة 

  متوسط طرائق التدريس  جيدجدا جغرافية الصناعة 

  جيدجدا تاريخ العراق  جيد جغرافية الزراعة 

  متوسط جغرافية التربة  جيد جغرافية المدن 

  جيد المناخ  متوسط الموارد الطبيعية 

  جيد منهج البحث  جيد جغرافيةاالمريكيتين 

  جيد جغرافية السياحة  جيد األحصاء ونمذجة 

    -  متوسط األرشاد 

    - التعد هذه الوثيقة رسمية اال بعد صدور االمر االداري 

    اللجنة االمتحانية 



  ناجح النتيجة 

    

       

       

اللجنة االمتحانية -كلية التربية للعلوم األنسانية  -جامعة كركوك     

  الصف  : الدور االول    

2020 - 2019العام الدراسي :   عمر بريسم نجم رجب 30   

       

  التقدير المادة  التقدير المادة 

  متوسط طرائق التدريس  جيدجدا جغرافية الصناعة 

  جيدجدا تاريخ العراق  جيدجدا جغرافية الزراعة 

  جيد جغرافية التربة  جيدجدا جغرافية المدن 

  جيد المناخ  جيد الموارد الطبيعية 

  جيدجدا منهج البحث  جيدجدا جغرافيةاالمريكيتين 

  جيد جغرافية السياحة  جيدجدا األحصاء ونمذجة 

    -  متوسط األرشاد 

صدور االمر االداريالتعد هذه الوثيقة رسمية اال بعد    -    

    اللجنة االمتحانية 

  ناجح النتيجة 

    

       

       

اللجنة االمتحانية -كلية التربية للعلوم األنسانية  -جامعة كركوك     

  الصف  : الدور االول    

2020 - 2019العام الدراسي :   فاطمة خالد علي حسين 31   

       

  التقدير المادة  التقدير المادة 

  متوسط طرائق التدريس  جيد جغرافية الصناعة 

  جيد تاريخ العراق  جيدجدا جغرافية الزراعة 

  جيد جغرافية التربة  جيد جغرافية المدن 

  جيد المناخ  جيد الموارد الطبيعية 

  جيد منهج البحث  جيدجدا جغرافيةاالمريكيتين 

  جيدجدا جغرافية السياحة  جيد األحصاء ونمذجة 

    -  جيد األرشاد 

    - التعد هذه الوثيقة رسمية اال بعد صدور االمر االداري 

    اللجنة االمتحانية 

  ناجح النتيجة 

    

       

       



اللجنة االمتحانية -كلية التربية للعلوم األنسانية  -جامعة كركوك     

االولالصف  : الدور        

2020 - 2019العام الدراسي :   فخري عويد علي ابراهيم 32   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     

     

    

    

       

       

اللجنة االمتحانية -كلية التربية للعلوم األنسانية  -جامعة كركوك     

الدور االولالصف  :        

2020 - 2019العام الدراسي :   فرقان حيدر كاظم 33   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     

     

    

    

       

       

اللجنة االمتحانية -كلية التربية للعلوم األنسانية  -جامعة كركوك     

الدور االولالصف  :        

2020 - 2019العام الدراسي :   قاسم منشد مطروح فضا 34   

       



  التقدير المادة  التقدير المادة 

  متوسط طرائق التدريس  جيدجدا جغرافية الصناعة 

  جيدجدا تاريخ العراق  جيد جغرافية الزراعة 

  جيد جغرافية التربة  جيد جغرافية المدن 

الطبيعية الموارد    جيد المناخ  جيد 

  جيد منهج البحث  جيد جغرافيةاالمريكيتين 

  جيد جغرافية السياحة  جيد األحصاء ونمذجة 

    -  متوسط األرشاد 

    - التعد هذه الوثيقة رسمية اال بعد صدور االمر االداري 

    اللجنة االمتحانية 

  ناجح النتيجة 

    

       

       

اللجنة االمتحانية -كلية التربية للعلوم األنسانية  -جامعة كركوك     

  الصف  : الدور االول    

2020 - 2019العام الدراسي :   قصي ظاهر علي احمد 35   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     

     

    

    

       

       

اللجنة االمتحانية -كلية التربية للعلوم األنسانية  -جامعة كركوك     

  الصف  : الدور االول    

2020 - 2019العام الدراسي :   النه احمد حسن 36   

       

  التقدير المادة  التقدير المادة 

  مقبول طرائق التدريس  جيدجدا جغرافية الصناعة 

  جيدجدا تاريخ العراق  جيدجدا جغرافية الزراعة 

  متوسط جغرافية التربة  جيد جغرافية المدن 



  جيد المناخ  جيد الموارد الطبيعية 

  جيد منهج البحث  جيد جغرافيةاالمريكيتين 

  جيد جغرافية السياحة  جيد األحصاء ونمذجة 

    -  جيدجدا األرشاد 

االداريالتعد هذه الوثيقة رسمية اال بعد صدور االمر    -    

    اللجنة االمتحانية 

  ناجح النتيجة 

    

       

       

اللجنة االمتحانية -كلية التربية للعلوم األنسانية  -جامعة كركوك     

  الصف  : الدور االول    

2020 - 2019العام الدراسي :   محمد سمين احمد زينل 37   

       

  التقدير المادة  التقدير المادة 

  متوسط طرائق التدريس  جيدجدا جغرافية الصناعة 

  ممتاز تاريخ العراق  جيدجدا جغرافية الزراعة 

  متوسط جغرافية التربة  جيد جغرافية المدن 

  جيد المناخ  جيد الموارد الطبيعية 

  جيد منهج البحث  جيد جغرافيةاالمريكيتين 

السياحة جغرافية  متوسط األحصاء ونمذجة    جيد 

    -  متوسط األرشاد 

    - التعد هذه الوثيقة رسمية اال بعد صدور االمر االداري 

    اللجنة االمتحانية 

  ناجح النتيجة 

    

       

       

اللجنة االمتحانية -كلية التربية للعلوم األنسانية  -جامعة كركوك     

  الصف  : الدور االول    

2020 - 2019العام الدراسي :   محمد علي محمد 38   

       

  التقدير المادة  التقدير المادة 

  مقبول طرائق التدريس  مقبول جغرافية الصناعة 

  جيد تاريخ العراق  جيد جغرافية الزراعة 

  متوسط جغرافية التربة  جيد جغرافية المدن 

  جيد المناخ  جيد الموارد الطبيعية 

  جيد منهج البحث  جيد جغرافيةاالمريكيتين 

  جيد جغرافية السياحة  مقبول األحصاء ونمذجة 

    -  جيد األرشاد 



    - التعد هذه الوثيقة رسمية اال بعد صدور االمر االداري 

    اللجنة االمتحانية 

  ناجح النتيجة 

    

       

       

اللجنة االمتحانية -كلية التربية للعلوم األنسانية  -جامعة كركوك     

  الصف  : الدور االول    

2020 - 2019العام الدراسي :   مدحت رفعت انور 39   

       

  التقدير المادة  التقدير المادة 

  مقبول طرائق التدريس  متوسط جغرافية الصناعة 

  جيدجدا تاريخ العراق  مقبول جغرافية الزراعة 

  مقبول جغرافية التربة  جيد جغرافية المدن 

  جيد المناخ  جيد الموارد الطبيعية 

  متوسط منهج البحث  جيدجدا جغرافيةاالمريكيتين 

  جيد جغرافية السياحة  متوسط األحصاء ونمذجة 

    -  متوسط األرشاد 

االمر االداريالتعد هذه الوثيقة رسمية اال بعد صدور    -    

    اللجنة االمتحانية 

  ناجح النتيجة 

    

       

       

اللجنة االمتحانية -كلية التربية للعلوم األنسانية  -جامعة كركوك     

  الصف  : الدور االول    

2020 - 2019العام الدراسي :   مروة جواد حسن 40   

       

  التقدير المادة  التقدير المادة 

  متوسط طرائق التدريس  جيدجدا جغرافية الصناعة 

  جيدجدا تاريخ العراق  جيد جغرافية الزراعة 

  جيد جغرافية التربة  جيد جغرافية المدن 

  جيد المناخ  جيد الموارد الطبيعية 

  جيد منهج البحث  جيد جغرافيةاالمريكيتين 

السياحة جغرافية  جيدجدا األحصاء ونمذجة    جيدجدا 

    -  جيد األرشاد 

    - التعد هذه الوثيقة رسمية اال بعد صدور االمر االداري 

    اللجنة االمتحانية 

  ناجح النتيجة 

    



       

       

اللجنة االمتحانية -كلية التربية للعلوم األنسانية  -جامعة كركوك     

  الصف  : الدور االول    

2020 - 2019العام الدراسي :   مروة رشيد حميد راشد 41   

       

  التقدير المادة  التقدير المادة 

  جيدجدا طرائق التدريس  ممتاز جغرافية الصناعة 

  ممتاز تاريخ العراق  ممتاز جغرافية الزراعة 

  جيدجدا جغرافية التربة  جيدجدا جغرافية المدن 

  جيدجدا المناخ  ممتاز الموارد الطبيعية 

  جيدجدا منهج البحث  ممتاز جغرافيةاالمريكيتين 

  ممتاز جغرافية السياحة  ممتاز األحصاء ونمذجة 

    -  ممتاز األرشاد 

    - التعد هذه الوثيقة رسمية اال بعد صدور االمر االداري 

    اللجنة االمتحانية 

  ناجح النتيجة 

    

       

       

اللجنة االمتحانية -كلية التربية للعلوم األنسانية  -جامعة كركوك     

  الصف  : الدور االول    

2020 - 2019العام الدراسي :   مروة كريم حاتم 42   

       

  التقدير المادة  التقدير المادة 

  جيدجدا طرائق التدريس  جيدجدا جغرافية الصناعة 

  ممتاز تاريخ العراق  ممتاز جغرافية الزراعة 

  جيدجدا جغرافية التربة  جيدجدا جغرافية المدن 

  جيدجدا المناخ  ممتاز الموارد الطبيعية 

  جيدجدا منهج البحث  ممتاز جغرافيةاالمريكيتين 

  ممتاز جغرافية السياحة  ممتاز األحصاء ونمذجة 

    -  ممتاز األرشاد 

بعد صدور االمر االداريالتعد هذه الوثيقة رسمية اال    -    

    اللجنة االمتحانية 

  ناجح النتيجة 

    

       

       

اللجنة االمتحانية -كلية التربية للعلوم األنسانية  -جامعة كركوك     

  الصف  : الدور االول    



2020 - 2019العام الدراسي :   مهند علي احمد عطية 43   

       

  التقدير المادة  التقدير المادة 

  متوسط طرائق التدريس  جيدجدا جغرافية الصناعة 

  جيدجدا تاريخ العراق  جيد جغرافية الزراعة 

  متوسط جغرافية التربة  جيد جغرافية المدن 

  متوسط المناخ  جيدجدا الموارد الطبيعية 

  جيد منهج البحث  جيد جغرافيةاالمريكيتين 

ونمذجةاألحصاء     جيد جغرافية السياحة  جيد 

    -  متوسط األرشاد 

    - التعد هذه الوثيقة رسمية اال بعد صدور االمر االداري 

    اللجنة االمتحانية 

  ناجح النتيجة 

    

       

       

اللجنة االمتحانية -كلية التربية للعلوم األنسانية  -جامعة كركوك     

الدور االولالصف  :        

2020 - 2019العام الدراسي :   موفق هادي حمود سلمان 44   

       

  التقدير المادة  التقدير المادة 

  متوسط طرائق التدريس  جيد جغرافية الصناعة 

  ممتاز تاريخ العراق  جيدجدا جغرافية الزراعة 

  متوسط جغرافية التربة  متوسط جغرافية المدن 

الطبيعية الموارد    جيد المناخ  جيد 

  جيد منهج البحث  متوسط جغرافيةاالمريكيتين 

  جيد جغرافية السياحة  جيد األحصاء ونمذجة 

    -  جيد األرشاد 

    - التعد هذه الوثيقة رسمية اال بعد صدور االمر االداري 

    اللجنة االمتحانية 

  ناجح النتيجة 

    

       

       

اللجنة االمتحانية -كلية التربية للعلوم األنسانية  -جامعة كركوك     

  الصف  : الدور االول    

2020 - 2019العام الدراسي :   نضال شكور محمود عاشور 45   

       

  التقدير المادة  التقدير المادة 

  جيدجدا طرائق التدريس  جيد جغرافية الصناعة 



  جيدجدا تاريخ العراق  جيد جغرافية الزراعة 

  جيد جغرافية التربة  جيد جغرافية المدن 

  جيدجدا المناخ  جيدجدا الموارد الطبيعية 

  جيد منهج البحث  جيدجدا جغرافيةاالمريكيتين 

  جيدجدا جغرافية السياحة  جيد األحصاء ونمذجة 

    -  جيد األرشاد 

االمر االداريالتعد هذه الوثيقة رسمية اال بعد صدور    -    

    اللجنة االمتحانية 

  ناجح النتيجة 

    

       

       

اللجنة االمتحانية -كلية التربية للعلوم األنسانية  -جامعة كركوك     

  الصف  : الدور االول    

2020 - 2019العام الدراسي :   نورالدين طالب حسن دانوك 46   

       

  التقدير المادة  التقدير المادة 

  متوسط طرائق التدريس  جيدجدا جغرافية الصناعة 

  ممتاز تاريخ العراق  جيدجدا جغرافية الزراعة 

  جيد جغرافية التربة  متوسط جغرافية المدن 

  متوسط المناخ  جيد الموارد الطبيعية 

  جيد منهج البحث  جيدجدا جغرافيةاالمريكيتين 

ونمذجةاألحصاء     جيد جغرافية السياحة  جيدجدا 

    -  جيد األرشاد 

    - التعد هذه الوثيقة رسمية اال بعد صدور االمر االداري 

    اللجنة االمتحانية 

  ناجح النتيجة 

    

       

       

اللجنة االمتحانية -كلية التربية للعلوم األنسانية  -جامعة كركوك     

الدور االول الصف  :       

2020 - 2019العام الدراسي :   نور ياسين سلطان حسين 47   

       

  التقدير المادة  التقدير المادة 

  جيدجدا طرائق التدريس  ممتاز جغرافية الصناعة 

  ممتاز تاريخ العراق  ممتاز جغرافية الزراعة 

  جيدجدا جغرافية التربة  جيدجدا جغرافية المدن 

  جيدجدا المناخ  ممتاز الموارد الطبيعية 

  جيدجدا منهج البحث  ممتاز جغرافيةاالمريكيتين 



  ممتاز جغرافية السياحة  ممتاز األحصاء ونمذجة 

    -  ممتاز األرشاد 

    - التعد هذه الوثيقة رسمية اال بعد صدور االمر االداري 

    اللجنة االمتحانية 

  ناجح النتيجة 

    

       

       

اللجنة االمتحانية -كلية التربية للعلوم األنسانية  -جامعة كركوك     

  الصف  : الدور االول    

2020 - 2019العام الدراسي :   نيكار ساالر محمد امين 48   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     

     

    

    

       

       

اللجنة االمتحانية -كلية التربية للعلوم األنسانية  -جامعة كركوك     

  الصف  : الدور االول    

2020 - 2019العام الدراسي :   هدى فاروق محمد رشيد 49   

       

  التقدير المادة  التقدير المادة 

  متوسط طرائق التدريس  جيدجدا جغرافية الصناعة 

  جيدجدا تاريخ العراق  جيدجدا جغرافية الزراعة 

  جيد جغرافية التربة  جيد جغرافية المدن 

  جيد المناخ  جيدجدا الموارد الطبيعية 

  جيد منهج البحث  جيد جغرافيةاالمريكيتين 

  جيدجدا جغرافية السياحة  جيدجدا األحصاء ونمذجة 

    -  جيد األرشاد 

الوثيقة رسمية اال بعد صدور االمر االداري التعد هذه   -    

    اللجنة االمتحانية 



  ناجح النتيجة 

    

       

       

اللجنة االمتحانية -كلية التربية للعلوم األنسانية  -جامعة كركوك     

  الصف  : الدور االول    

2020 - 2019العام الدراسي :   ياسين احمد عواد علي 50   

       

  التقدير المادة  التقدير المادة 

  متوسط طرائق التدريس  جيد جغرافية الصناعة 

  جيدجدا تاريخ العراق  جيد جغرافية الزراعة 

  متوسط جغرافية التربة  جيد جغرافية المدن 

  متوسط المناخ  جيد الموارد الطبيعية 

  جيد منهج البحث  جيد جغرافيةاالمريكيتين 

  جيد جغرافية السياحة  جيد األحصاء ونمذجة 

    -  جيد األرشاد 

    - التعد هذه الوثيقة رسمية اال بعد صدور االمر االداري 

    اللجنة االمتحانية 

  ناجح النتيجة 

    

       

       

اللجنة االمتحانية -كلية التربية للعلوم األنسانية  -جامعة كركوك     

  الصف  : الدور االول    

2020 - 2019العام الدراسي :   يوسف علي كردي جانح 51   

       

  التقدير المادة  التقدير المادة 

  متوسط طرائق التدريس  جيدجدا جغرافية الصناعة 

  جيدجدا تاريخ العراق  جيد جغرافية الزراعة 

  متوسط جغرافية التربة  جيد جغرافية المدن 

  جيد المناخ  جيد الموارد الطبيعية 

  جيد منهج البحث  جيد جغرافيةاالمريكيتين 

  جيد جغرافية السياحة  جيد األحصاء ونمذجة 

    -  جيد األرشاد 

    - التعد هذه الوثيقة رسمية اال بعد صدور االمر االداري 

    اللجنة االمتحانية 

  ناجح النتيجة 

    

       

 


