
 3102-3102أسماء ومعدالت الطلبة الخرٌجٌن لقسم العلوم التربوٌة والنفسٌة الدراسات الصباحٌة للعام الدراسً 

 الجنسٌة اسم الطالب الرباعً القسم الكلٌة الجامعة ت
 

صحة صدور وثٌقة  سنة التخرج المعدل الدور الجنس
 االعدادٌة أو المعهد

جامعة   .0
 بغداد

 العلوم التربوٌة ابن رشد
 والنفسٌة

 األول ذكر عراقً رسول جواد كاظم زوٌر
223,88 

 نؤٌد صحة الصدور 3102-3102

جامعة   .3
 بغداد

العلوم التربوٌة  ابن رشد
 والنفسٌة

 األول ذكر عراقً عبد القادر صباح خلٌل كاظم
42,84 

 نؤٌد صحة الصدور 3102-3102

جامعة   .2
 بغداد

العلوم التربوٌة  ابن رشد
 والنفسٌة

 األول أنثى عراقٌه عبد الحسٌن لفتة وفاء ناصر
9,83 

 نؤٌد صحة الصدور 3102-3102

جامعة   .2
 بغداد

العلوم التربوٌة  ابن رشد
 والنفسٌة

 األول أنثى عراقٌه اٌات ٌاسٌن عبد الرزاق ناصر
933,80 

وثٌقة  صدوربأنتظار صحة  3102-3102
 معهدالمعلمٌن

جامعة   .3
 بغداد

العلوم التربوٌة  ابن رشد
 والنفسٌة

 األول أنثى عراقٌه رٌام عبد الكرٌم جاسم حمادي
43,80 

 نؤٌد صحة الصدور 3102-3102

جامعة   .4
 بغداد

العلوم التربوٌة  ابن رشد
 والنفسٌة

 األول أنثى عراقٌه دانٌه اٌاد محمد امٌن هادي
093,81 

 نؤٌد صحة الصدور 3102-3102

جامعة   .4
 بغداد

العلوم التربوٌة  ابن رشد
 والنفسٌة

 األول أنثى عراقٌه زهراء جبار عبد بدن
0,80 

 نؤٌد صحة الصدور 3102-3102

جامعة   .8
 بغداد

العلوم التربوٌة  ابن رشد
 والنفسٌة

 األول أنثى عراقٌه مرٌم صبٌح قاسم احمد
43,81 

 نؤٌد صحة الصدور 3102-3102

جامعة   .9
 بغداد

العلوم التربوٌة  ابن رشد
 والنفسٌة

 األول أنثى عراقٌه عبٌر فلٌح عباس كاظم
14,81 

 نؤٌد صحة الصدور 3102-3102

جامعة   .01
 بغداد

العلوم التربوٌة  ابن رشد
 والنفسٌة

 األول أنثى عراقٌه انوار جعفر نعٌم جاسم
13,49 

 نؤٌد صحة الصدور 3102-3102

جامعة   .00
 بغداد

العلوم التربوٌة  ابن رشد
 والنفسٌة

 األول أنثى عراقٌه اسراء حسٌن سدخان جابر
32,48 

 نؤٌد صحة الصدور 3102-3102

جامعة   .03
 بغداد

العلوم التربوٌة  ابن رشد
 والنفسٌة

 األول ذكر عراقً علً خنجر سالم زغٌر
849,44 

 نؤٌد صحة الصدور 3102-3102

جامعة   .02
 بغداد

العلوم التربوٌة  ابن رشد
 والنفسٌة

 األول أنثى عراقٌه شذى ٌاسٌن مطلك صباح
423,44 

 صحة الصدورنؤٌد  3102-3102



جامعة   .02
 بغداد

العلوم التربوٌة  ابن رشد
 والنفسٌة

 األول أنثى عراقٌه هدى علً حسٌن هندال
4,44 

 نؤٌد صحة الصدور 3102-3102

جامعة   .03
 بغداد

العلوم التربوٌة  ابن رشد
 والنفسٌة

 األول أنثى عراقٌه والء عالء حسٌن محمد
923,43 

 نؤٌد صحة الصدور 3102-3102

جامعة   .04
 بغداد

العلوم التربوٌة  ابن رشد
 والنفسٌة

 األول ذكر عراقً علً محسن سلمان فٌاض
43,43 

 نؤٌد صحة الصدور 3102-3102

جامعة   .04
 بغداد

العلوم التربوٌة  ابن رشد
 والنفسٌة

 األول أنثى عراقٌه سهى طه كاظم سهٌل
33,43 

وثٌقة  صدورصحة  بأنتظار 3102-3102
 معهدالمعلمٌن

جامعة   .08
 بغداد

العلوم التربوٌة  ابن رشد
 والنفسٌة

 األول ذكر عراقً كرار غالب جادر موسى
013,43 

 نؤٌد صحة الصدور 3102-3102

جامعة   .09
 بغداد

العلوم التربوٌة  ابن رشد
 والنفسٌة

 األول ذكر عراقً حسٌن هادي كاظم عزوز
243,42 

 نؤٌد صحة الصدور 3102-3102

جامعة   .31
 بغداد

العلوم التربوٌة  ابن رشد
 والنفسٌة

 األول ذكر عراقً عزٌز حمزة حمٌد ضاري
10,42 

 نؤٌد صحة الصدور 3102-3102

جامعة   .30
 بغداد

العلوم التربوٌة  ابن رشد
 والنفسٌة

 األول أنثى عراقٌه اٌمان جالوي عبد الرضا عطٌه
423,42 

 نؤٌد صحة الصدور 3102-3102

جامعة   .33
 بغداد

العلوم التربوٌة  ابن رشد
 والنفسٌة

 األول أنثى عراقٌه سعٌد غرٌب رند مكً
923,43 

 نؤٌد صحة الصدور 3102-3102

جامعة   .32
 بغداد

العلوم التربوٌة  ابن رشد
 والنفسٌة

 األول ذكر عراقً وسام رسلً فرج عبٌد
343,43 

 نؤٌد صحة الصدور 3102-3102

جامعة   .32
 بغداد

العلوم التربوٌة  ابن رشد
 والنفسٌة

 األول ذكر عراقً وسام عادل احمد خلٌل
133,43 

 نؤٌد صحة الصدور 3102-3102

جامعة   .33
 بغداد

العلوم التربوٌة  ابن رشد
 والنفسٌة

 نؤٌد صحة الصدور 3102-3102 43 األول أنثى عراقٌه ازهر علً محمد علوان

جامعة   .34
 بغداد

العلوم التربوٌة  ابن رشد
 والنفسٌة

 األول ذكر عراقً محمد عباس كاطع خالد
38,40 

 صحة الصدور نؤٌد 3102-3102

جامعة   .34
 بغداد

العلوم التربوٌة  ابن رشد
 والنفسٌة

 األول ذكر عراقً علً فاضل محمد حمد
323,40 

 نؤٌد صحة الصدور 3102-3102

جامعة   .38
 بغداد

العلوم التربوٌة  ابن رشد
 والنفسٌة

 األول أنثى عراقٌه طٌبة مبدر عبٌد خضٌر
933,41 

وثٌقة  صدوربأنتظار صحة  3102-3102
 معهدالمعلمٌن



جامعة   .39
 بغداد

العلوم التربوٌة  ابن رشد
 والنفسٌة

 األول أنثى عراقٌه ذرى مكً جاسم حسٌن
803,41 

 نؤٌد صحة الصدور 3102-3102

جامعة   .21
 بغداد

العلوم التربوٌة  ابن رشد
 والنفسٌة

 األول أنثى عراقٌه راجحة ناهً رسن سلمان
423,41 

وثٌقة  صدوربأنتظار صحة  3102-3102
 معهدالمعلمٌن

جامعة   .20
 بغداد

العلوم التربوٌة  ابن رشد
 والنفسٌة

 األول ذكر عراقً جلٌل حسٌن لهٌمد غالً
283,41 

 نؤٌد صحة الصدور 3102-3102

جامعة   .23
 بغداد

العلوم التربوٌة  ابن رشد
 والنفسٌة

 األول ذكر عراقً محمد حسٌن جبار مهدي
213,41 

 نؤٌد صحة الصدور 3102-3102

جامعة   .22
 بغداد

العلوم التربوٌة  ابن رشد
 والنفسٌة

 األول ذكر عراقً محمد جاسم شدٌد مومن
443,49 

 نؤٌد صحة الصدور 3102-3102

جامعة   .22
 بغداد

العلوم التربوٌة  ابن رشد
 والنفسٌة

 األول ذكر عراقً مصطفى علً حسٌن جوٌعد
043,49 

 نؤٌد صحة الصدور 3102-3102

جامعة   .23
 بغداد

التربوٌة العلوم  ابن رشد
 والنفسٌة

 األول أنثى عراقٌه سهٌر كاظم صبري لطٌف
433,48 

 نؤٌد صحة الصدور 3102-3102

جامعة   .24
 بغداد

العلوم التربوٌة  ابن رشد
 والنفسٌة

 األول ذكر عراقً علً عبد الرضا اعالن ناٌف
28,48 

 نؤٌد صحة الصدور 3102-3102

جامعة   .24
 بغداد

العلوم التربوٌة  ابن رشد
 والنفسٌة

 األول ذكر عراقً زٌن العابدٌن حسٌن عبد تعبان
993,44 

 نؤٌد صحة الصدور 3102-3102

جامعة   .28
 بغداد

العلوم التربوٌة  ابن رشد
 والنفسٌة

 األول أنثى عراقٌه رسل صبار زٌد عباس
333,44 

 نؤٌد صحة الصدور 3102-3102

جامعة   .29
 بغداد

العلوم التربوٌة  ابن رشد
 والنفسٌة

 األول ذكر عراقً ابراهٌم حسٌنمٌثم كرٌم 
23,44 

 نؤٌد صحة الصدور 3102-3102

جامعة   .21
 بغداد

العلوم التربوٌة  ابن رشد
 والنفسٌة

 األول أنثى عراقٌه امنه حسن مهدي حسن
22,44 

 نؤٌد صحة الصدور 3102-3102

جامعة   .20
 بغداد

العلوم التربوٌة  ابن رشد
 والنفسٌة

 األول ذكر عراقً عالء ٌاسٌن عبٌس حسن
34,44 

 نؤٌد صحة الصدور 3102-3102

جامعة   .23
 بغداد

العلوم التربوٌة  ابن رشد
 والنفسٌة

 األول ذكر عراقً اسامة رشٌد فارس لهٌمد
12,44 

 نؤٌد صحة الصدور 3102-3102

جامعة   .22
 بغداد

العلوم التربوٌة  ابن رشد
 والنفسٌة

 األول أنثى عراقٌه زهراء نعمه عبد كاظم عبٌس
993,44 

 نؤٌد صحة الصدور 3102-3102



جامعة   .22
 بغداد

العلوم التربوٌة  ابن رشد
 والنفسٌة

 األول ذكر عراقً غزوان عبد االمٌر حسٌن محل
92,44 

 نؤٌد صحة الصدور 3102-3102

جامعة   .23
 بغداد

العلوم التربوٌة  ابن رشد
 والنفسٌة

 األول ذكر عراقً احمد درٌد حٌدر خضر
913,44 

 الصدورنؤٌد صحة  3102-3102

جامعة   .24
 بغداد

العلوم التربوٌة  ابن رشد
 والنفسٌة

 األول أنثى عراقٌه ضحى علً عبود حسن
423,44 

 نؤٌد صحة الصدور 3102-3102

جامعة   .24
 بغداد

العلوم التربوٌة  ابن رشد
 والنفسٌة

 األول ذكر عراقً مصطفى محسن كاطع عبد هللا
493,44 

 نؤٌد صحة الصدور 3102-3102

جامعة   .28
 بغداد

العلوم التربوٌة  ابن رشد
 والنفسٌة

 األول أنثى عراقٌه ضحى فاضل هاشم زناد
23,44 

 نؤٌد صحة الصدور 3102-3102

جامعة   .29
 بغداد

العلوم التربوٌة  ابن رشد
 والنفسٌة

اوراس محمود عمر فٌصل 
 سرٌهسح

 األول أنثى عراقٌه
28,44 

 نؤٌد صحة الصدور 3102-3102

جامعة   .31
 بغداد

التربوٌة  العلوم ابن رشد
 والنفسٌة

 األول أنثى عراقٌه شهد مقداد خالد علً
133,44 

 نؤٌد صحة الصدور 3102-3102

جامعة   .30
 بغداد

العلوم التربوٌة  ابن رشد
 والنفسٌة

 األول ذكر عراقً صالح محمد احمٌده عبٌد
90,43 

وثٌقة  صدوربأنتظار صحة  3102-3102
 معهدالمعلمٌن

جامعة   .33
 بغداد

التربوٌة العلوم  ابن رشد
 والنفسٌة

 األول ذكر عراقً اٌمن مراد طراد خلف
84,43 

 نؤٌد صحة الصدور 3102-3102

جامعة   .32
 بغداد

العلوم التربوٌة  ابن رشد
 والنفسٌة

 األول ذكر عراقً مروان حمزه حسٌن علٌوي
34,43 

 نؤٌد صحة الصدور 3102-3102

جامعة   .32
 بغداد

العلوم التربوٌة  ابن رشد
 والنفسٌة

 األول ذكر عراقً حمٌد حسن محمودزهٌر 
94,42 

 نؤٌد صحة الصدور 3102-3102

جامعة   .33
 بغداد

العلوم التربوٌة  ابن رشد
 والنفسٌة

 األول أنثى عراقٌه هالة سامً محمد كاظم
333,42 

 نؤٌد صحة الصدور 3102-3102

جامعة   .34
 بغداد

العلوم التربوٌة  ابن رشد
 والنفسٌة

 األول ذكر عراقً سٌف حسٌن عبود علً
99,42 

 نؤٌد صحة الصدور 3102-3102

جامعة   .34
 بغداد

العلوم التربوٌة  ابن رشد
 والنفسٌة

 األول ذكر عراقً خالد ستار علً صالح
433,42 

 نؤٌد صحة الصدور 3102-3102

جامعة   .38
 بغداد

العلوم التربوٌة  ابن رشد
 والنفسٌة

 األول ذكر عراقً علً ناهً عبٌد مطرود
483,42 

 نؤٌد صحة الصدور 3102-3102



جامعة   .39
 بغداد

العلوم التربوٌة  ابن رشد
 والنفسٌة

 األول ذكر عراقً محمد عدنان عباس سلمان رابح
213,42 

 نؤٌد صحة الصدور 3102-3102

جامعة   .41
 بغداد

العلوم التربوٌة  ابن رشد
 والنفسٌة

 األول أنثى عراقٌه عذراء حسٌن محسن بدر
38,42 

 نؤٌد صحة الصدور 3102-3102

جامعة   .40
 بغداد

العلوم التربوٌة  ابن رشد
 والنفسٌة

 األول ذكر عراقً عزام صالح كاظم حسٌن
403,43 

 نؤٌد صحة الصدور 3102-3102

جامعة   .43
 بغداد

العلوم التربوٌة  ابن رشد
 والنفسٌة

 األول ذكر عراقً مصطفى كامل عباس محمد
393,43 

 نؤٌد صحة الصدور 3102-3102

جامعة   .42
 بغداد

العلوم التربوٌة  ابن رشد
 والنفسٌة

 األول أنثى عراقٌه جنان عبد الحسٌن عبد المطلب
33,43 

وثٌقة  صدوربأنتظار صحة  3102-3102
 معهدالمعلمٌن

جامعة   .42
 بغداد

العلوم التربوٌة  ابن رشد
 والنفسٌة

 األول ذكر عراقً علً جبار كوٌد دعٌج
12,43 

 نؤٌد صحة الصدور 3102-3102

جامعة   .43
 بغداد

العلوم التربوٌة  رشدابن 
 والنفسٌة

 األول ذكر عراقً مصطفى جبار حسٌن علوان
28,40 

 نؤٌد صحة الصدور 3102-3102

جامعة   .44
 بغداد

العلوم التربوٌة  ابن رشد
 والنفسٌة

 األول ذكر عراقً حارث حسٌن عمٌر مالح
19,39 

 نؤٌد صحة الصدور 3102-3102
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 العلوم التربوٌةرئٌس قسم                                 المدقق                                                       قسمالمسؤول      

 

 .د. كاظم كرٌم رضاأ                                          غسان عبد صالحأ.د.                                      احمد حمزة خلٌف         د.م.

 العمٌد                                          معاون العمٌد لشؤون الطلبة والتسجٌل                                مدٌر التسجٌل      



-3102لسنة  قسن العلوم التربوية والنفسيةقائمة خريجي 

 ية(المسائ)الدراسات الدور )األول( 3102

صست صذور وثُقت  ضُت انخخرج انخقذَر انًعذل انذور  اندُص اندُطُت اضى انطانب انرباعٍ انقطى انكهُت اندايعت ث

 اإلعذادَت أو انًعهذ

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 خُذ خذا   75,48 األول أَثً عراقٍ اضالو باضى يسطٍ ضرزاٌ انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .1

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 خُذ خذا   73,53 األول ركر عراقٍ زُذر عهٍ عبذ انرضا يسًذ عهٍ انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .3

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 خُذ خذا   73,12 األول ركر عراقٍ انرزًٍ َاصر عهٍ خصافعبذ  انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .2

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 خُذ خذا   71,57 األول أَثً عراقٍ َىر زًُذ اضًاعُم دروَع انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .5

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 خُذ خذا   71,54 األول أَثً عراقٍ ضًعاٌ َعىغٍزَُت َدُب  انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .4

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 خُذ  82,37 األول أَثً عراقٍ ازهار ضهًاٌ كاظى غُذٌ انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .6

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 خُذ  87,51 األول أَثً عراقٍ ياخذة ازًذ صانر بردٌ انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .8

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 خُذ  88,42 األول أَثً عراقٍ رغذ خبار رغُذ ياَع انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .7

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 خُذ  86,63 األول ركر عراقٍ صفاء عبذ انىازذ يسًىد ادرَص انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .2

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 خُذ  86,46 األول ركر عراقٍ اضايت عبذ انكرَى زايم صانر انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .11

 صست انصذور َؤَذ 3115-3112 خُذ  86,21 األول ركر عراقٍ عصاو خاضى يسًذ عطُت انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .11

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 خُذ  84,56 األول أَثً عراقٍ هبت رعذ راضٍ يسطٍ انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .13

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 خُذ  84,112 األول ركر عراقٍ يسًذ قُص َدى غػىاٌ انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .12

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 خُذ  85,82 األول أَثً عراقٍ يُطىٌ َدى صفر َىر عهٍ انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .15

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 خُذ  85,51 األول أَثً عراقٍ زهراء صادق عبذ انكرَى صادق انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .14

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 خُذ  85,36 األول ركر عراقٍ عالء زطٍ َىرٌ زطٍُ انخربىَت وانُفطُت انعهىو ابٍ رغذ  بغذاد  .16

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 خُذ  85,34 األول ركر عراقٍ ازًذ يسًذ يرزوك بػُر انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .18

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 خُذ  85,13 األول أَثً عراقٍ ضخار خبار يطهىضارة  انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .17

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 خُذ  82,15 األول أَثً عراقٍ هُذ يسًىد يسًذ غاكر انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .12

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 خُذ  82,144 األول أَثً عراقٍ يروة ضايٍ عبذ انىازذ خبار انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .31

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 خُذ  83,71 األول ركر عراقٍ رضىاٌزُذر خابر َُهٍ  انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .31

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 خُذ  81,24 األول أَثً عراقٍ يها اركاٌ زطٍ عبذ عهٍ انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .33



 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 خُذ  81,71 األول أَثً عراقٍ غهذ كاظى ازًذ كاظى انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .32

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 خُذ  81,22 األول أَثً عراقٍ بػاٌ هُاء غُاوٌ زَذاٌ انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .35

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 خُذ  81,36 األول ركر عراقٍ صالذ عبذ خهف َبج انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .34

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 خُذ  81,17 األول ركر عراقٍ كرار عهٍ عبذ انكاظى زًسة انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .36

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 خُذ  81 األول أَثً عراقٍ فهت َاضٍُ طه عباش انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .38

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 خُذ  81,26 األول ركر عراقٍ فراش عبذ انًُعى عبذ هللا ضبُج انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .37

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 خُذ  81,33 األول أَثً عراقٍ ايُت زًسة يسًذ خاضى انخربىَت وانُفطُتانعهىو  ابٍ رغذ  بغذاد  .32

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 يخىضظ 62,65 األول أَثً عراقٍ َهً ونُذ رغُذ عباش انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .21

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 يخىضظ 62,57 األول ركر عراقٍ قاضى صُهىد عبذزطٍُ  انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .21

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 يخىضظ 62,26 األول أَثً عراقٍ زُاٌ عهٍ غُػم كاظى انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .23

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 يخىضظ 62,35 األول أَثً عراقٍ َىر خبار هذاد خابر انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .22

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 يخىضظ 62,17 األول أَثً عراقٍ باضى خبار كاظى خصاف انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .25

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 يخىضظ 67,28 األول أَثً عراقٍ عبذ انسًُذ حىق هُثى خسعم انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .24

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 يخىضظ 67,23 األول ركر عراقٍ يسًذ خًعت عبذ هللا غائب انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .26

 صست انصذور َؤَذ 3115-3112 يخىضظ 67,33 األول أَثً عراقٍ رغا زًُذ وزُذ عُطً انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .28

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 يخىضظ 68,22 األول ركر عراقٍ ًَُر عسَس زاغىظ كىَذ انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .27

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 يخىضظ 68,24 األول ركر عراقٍ عباش يسًذ َاصر غضُب انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .22

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 يخىضظ 68,72 األول أَثً عراقٍ اضى عبذ انكرَىخزبُبت زًُذ  انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .51

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 يخىضظ 68,88 األول أَثً عراقٍ َىرة زطٍُ زطىٌ عهىاٌ انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .51

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 يخىضظ 68,64 األول أَثً عراقٍ ضًاذ فخرٌ طاهر فهُر انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .53

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 يخىضظ 68,44 األول أَثً عراقٍ َىر انهذي فرزاٌ زطٍ خاضى انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .52

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 يخىضظ 68,28 األول ركر عراقٍ رايٍ ضبخٍ خًعت خبر وانُفطُتانعهىو انخربىَت  ابٍ رغذ  بغذاد  .55

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 يخىضظ 68,26 األول ركر عراقٍ هادٌ َاصر غضباٌ ياَع انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .54

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 يخىضظ 66,22 األول ركر عراقٍ الزوعباش كرَى داود  انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .56

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 يخىضظ 66,82 األول أَثً عراقٍ اَُاش خًُص زًُذ يسًىد انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .58

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 يخىضظ 66,26 األول أَثً عراقٍ اَت رزًٍ رهُف ايُر انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .57

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 يخىضظ 66,21 األول أَثً عراقٍ ضعاد زاخى ضبع خًُص انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .52

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 يخىضظ 66,32 األول أَثً عراقٍ صابرٍَ خالل كرَى بذٌ انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .41



 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 يخىضظ 66,18 األول ركر عراقٍ عهٍ عبذ انسًُذ خهُفت كاظى انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .41

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 يخىضظ 66,14 األول أَثً عراقٍ اًَاٌ كاظى يسًذ عهٍ انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .43

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 يىضظ 64,564 االول اَثً عراقُه ٍُ يُازٍَىر خهُم زط انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ بغذاد  .42

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 يخىضظ 64,71 األول ركر عراقٍ اصغر عهٍيازٌ عبذ انطخار  انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .45

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 يخىضظ 64,87 األول أَثً عراقٍ ايُُت ضعذوٌ يسطٍ زبُب انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .44

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 يخىضظ 64,67 األول ركر عراقٍ عباش عبذ انكرَى كػاظ عهٍ انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .46

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 يخىضظ 64,63 األول ركر عراقٍ يعٍ خانذ عباش خبر وانُفطُتانعهىو انخربىَت  ابٍ رغذ  بغذاد  .48

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 يخىضظ 64,12 األول ركر عراقٍ ُذر يسطٍ عىَذ خاضىز انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .47

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 يخىضظ 64,17 األول ركر عراقٍ زطٍاضايت كايم نفخت  انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .42

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 يخىضظ 65,22 األول أَثً عراقٍ ضارة ابراهُى زطٍُ غسال انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .61

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 يخىضظ 65,82 األول ركر عراقٍ وضاو خهف طانب زًسة انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .61

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 يخىضظ 65,85 األول ركر عراقٍ يرحضً هادٌ عبذ انسطٍُ رزُى انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .63

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 يخىضظ 65,81 األول ركر عراقٍ عذَاٌ عبذ ابراهُى خهُم انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .62

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 يخىضظ 65,61 األول ركر عراقٍ يسًىد عبذ انسطٍ قاضى يهاوٌ انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .65

 صست انصذورَؤَذ  3115-3112 يخىضظ 65,41 االول اَثً عراقُه يىازٌ خُاٌ كاظى يسعم انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ بغذاد  .64

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 يخىضظ 65,54 األول ركر عراقٍ زايذ فرزاٌ عهٍ صخٍ انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .66

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 يخىضظ 65,36 األول ركر عراقٍ ازًذ َاصر عىَس ههُم انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .68

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 يخىضظ 65,184 األول ركر عراقٍ قصٍ َدى عبذ خاضى خهف انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .67

بأنتظار صحة صدور  3115-3112 يخىضظ 62,25 األول أَثً عراقٍ رضم خًعت طاهر زطٍُ انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .62
 وثٌقة معهدالمعلمٌن

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 يخىضظ 62,62 األول ركر عراقٍ عاغىر يطر يثًُ خهُف انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .81

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 يخىضظ 62,45 األول أَثً عراقٍ ضاهرة عباش خاضى صانر انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .81

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 يخىضظ 62,51 األول ركر عراقٍ عاير َبُم ابراهُى زطٍ انخربىَت وانُفطُتانعهىو  ابٍ رغذ  بغذاد  .83

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 يخىضظ 62,174 األول ركر عراقٍ ثائر يسًذ زطٍُ يسًذ انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .82

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 يخىضظ 63,71 األول ركر عراقٍ هُثى خعفر صذاو خهُفت انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .85

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 يخىضظ 63,51 األول ركر عراقٍ قُصر اقباط عبذ عهٍ انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .84

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 يخىضظ 63,21 األول أَثً عراقٍ براء صباذ ازًذ يسًذ انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .86

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 يخىضظ 63,18 األول أَثً عراقٍ دخُمنُُا فانر يسًذ  انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .88



 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 يخىضظ 61,27 األول ركر عراقٍ عهٍ زَارة برَطى خىو انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .87

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 يخىضظ 61,82 األول ركر عراقٍ خانذ ازًذ زَذاٌ خافم انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .82

 صست انصذورَؤَذ  3115-3112 يخىضظ 61,62 األول ركر عراقٍ ازًذ فرزاٌ زاخٍ ياضٍ انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .71

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 يخىضظ 61,63 األول ركر عراقٍ قصٍ فهُر زطٍ حانٍ انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .71

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 يخىضظ 61,51 األول ركر عراقٍ فُصم عهٍ يسًذ كاظى انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .73

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 يخىضظ 61,72 األول ركر عراقٍ انسًسة َبُم يسهر خُاد انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .72

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 يقبىل 42,21 األول ركر عراقٍ يهُذ َبُم عبذ انغفىر عبذ انًدُذ انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .75

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 يقبىل 42,11 األول ركر عراقٍ َىضف عبذ هللا ثهح خىَر انخربىَت وانُفطُتانعهىو  ابٍ رغذ  بغذاد  .74

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 يقبىل 47,61 األول ركر عراقٍ ازهر زطٍ غاَع كاظى انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .76

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 يقبىل 48,27 األول ركر عراقٍ خبار زًذ ازًذضُف  انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .78

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 يقبىل 48,57 االول ركر عراقٍ زطىٌ ابراهُى زطىٌ َاخٍ انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .77

 َؤَذ صست انصذور 3115-3112 يقبىل 48,14 االول اَثً عراقُت قاضى يرَى يسًىد زطٍ انعهىو انخربىَت وانُفطُت ابٍ رغذ  بغذاد  .72

 

 

 

 

 أ.م.د. حسن علً السٌد             عباس جبار شرهان                                                مها فرٌد قاسم       

 التربوٌة والنفسٌةرئٌس قسم العلوم                 المدقق                           مسؤول القسم        

 

 

 الجابري أ.د. كاظم كرٌم رضا  أ.د. غسان عبد صالح     . احمد حمزة خلٌفدم.

 العمٌد    معاون العمٌد لشؤون الطلبة والتسجٌل                           مدٌر التسجٌل      


